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IN LEIDI NG  

Wie zich voorneemt de geschiedenis van een amateursymfonieorkest als het SOH te beschrijven 
komt er al snel achter dat hij aan een vrij ambitieuze onderneming is begonnen. Zijn de lotgevallen 
van een amateurorkest als het onze eigenlijk wel als geschiedenis te beschouwen? Mogen we niet al 
blij zijn als we een samenhangende kroniek van de afgelopen 75 jaar kunnen opstellen? Hoe 
selecteer je al die gegevens? En voor wie, behalve dan hopelijk voor de leden en hun aanhang, is zo’n 
petite histoire eigenlijk interessant? Heeft die ook een meer algemene betekenis? 

Over amateursymfonieorkesten blijkt in algemene zin nauwelijks enige literatuur te vinden te zijn. 
De Muziekgeschiedenis der Nederlanden van Louis Peter Grijp noemt het onderwerp niet eens. De 
regionale geschiedschrijving doet het iets ruimer: Jos de Klerk, in zijn veelgeprezen Haarlems 
Muziekleven besteedt er anderhalve bladzijde van de 350 aan; Peter Bruyn (Haarlem) vier van de 90, 
vooral over dirigenten, en Ko van Leeuwen (Heemstede) eveneens vier (van de 140) aan een 

interview met de dirigent van het plaatselijke philharmonisch orkest.
1

 De amateurs zelf komen niet 
aan het woord. 

Het SOH is lid van de FASO, de Federatie van Amateur Symfonie Orkesten, opgericht in 1948, met 

momenteel ruim 250 aangesloten orkesten.2 Daarvan heeft, volgens hun websites, ongeveer de helft 
een met het SOH vergelijkbaar profiel van een algemeen toegankelijk regionaal orkest. Van deze 
orkesten heeft ongeveer een derde gedeelte een zelfde omvang als het SOH; de helft is kleiner 
(strijk- en kamerorkesten) en vijftien orkesten zijn groter. De meeste orkesten dateren van na de 

Tweede Wereldoorlog; het oudste is 150 jaar oud.3 Hoeveel orkesten er nog meer hebben bestaan 
maar alweer zijn verdwenen is moeilijk na te gaan. Sommige orkesten zijn opgegaan in nu nog 
bestaande. De meeste orkesten geven op hun website wel enige historische informatie. Hun 
ontstaanswijze is divers: uit een militaire kapel, een bedrijfsorkest, een christelijke 
kampeervereniging, een muziekschool, een groepje middenstanders uit dezelfde buurt of zomaar 

een groepje bevriende muziekamateurs. Van zeven orkesten werd een gedenkboek gevonden.4 Een 
oriënterend, zeer globaal onderzoek van websites van Britse en Duitse amateursymfonieorkesten 
geeft de indruk van een vergelijkbaar beeld.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

1
 Louis Peter Grijp, Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001); Jos de Klerk, Haarlems muziekleven in de 

loop der tijden (Haarlem 1965); Peter Bruyn, Noten aan het Spaarne. Haarlemse muziekgeschiedenissen (Haarlem 2004); Ko 

van Leeuwen, ‘Het water bevroor in de trompetten’. 50 jaar kunst & cultuur in Heemstede (Heemstede 2003). 

2
 www.faso.eu 

3
 Aanhangsel 1. 

4
 Aanhangsel 2. De Nederlandse professionele orkesten produceren daarentegen met een zekere regelmaat gedenkboeken. 
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BRONN EN  

Op de achterflap van de Opmaat leest u dat ons orkest werd opgericht op 2 juni 1938. Maar hoe 
weten we dat eigenlijk? Inderdaad wordt deze datum in de oudste stukken in ons archief genoemd, 
maar die zijn uit 1948. Dit archief, dat de belangrijkste bron vormt voor dit artikel, bestaat uit een 
stel flinke verhuisdozen vol schriftelijke bronnen, een doos met audio-opnamen vanaf de tijd van de 
wirerecorder en een met fotomateriaal. Dit alles wordt bewaard in het ‘hok’ bij ons repetitielokaal in 
de ‘Egelantier’.5 Het verkeert in goede staat maar is zoals misschien te verwachten niet compleet. Het 
oudste deel, over de eerste tien jaar, is helaas verloren gegaan, vermoedelijk doordat het berustte bij 
een van de joodse orkestleden, die in de oorlog zijn omgebracht. Het archief bevat wel enkele 
samenvattingen van hetgeen uit de mondelinge mededelingen van oudere orkestleden over deze 
periode kon worden opgetekend.6 Met enig speurwerk met behulp van materiaal uit andere bronnen 
konden deze gegevens worden bevestigd en aangevuld. Het nu volgende chronologische overzicht is 
ingedeeld in vier perioden: 1) 1938-1948; 2) 1948-1969; 3) 1969-1999 en 4) 1999-heden. 

                                                                 

5
 Het archief wordt verder aangeduid als Archief SOH. De vindplaats van stukken wordt aangegeven met het nummer van 

de doos en de naam van de map waarin deze zijn opgeborgen. Een plaatsingslijst (inventaris) bevindt zich in doos 1, map 

Plaatsingslijst. Veel voorkomende titels als ‘Notulen ALV’ (Algemene ledenvergadering), ‘Jaarverslag’, en ‘Programmablad’ 

met jaartalaanduiding maar zonder vermelding van doosnummer of mapnaam zijn met behulp van de plaatsingslijst te 

vinden. 

6
 U.J. Cerfontaine, ‘Symphonie Orkest “Haerlem” opgericht 2 juni 1938 - Geschiedenis‘, Archief SOH, doos 1, map 

Voorgeschiedenis en Recenties van Uitvoeringen van het Symphonie Orkest “Haerlem” vanaf 1948-1969 (verder afgekort 

tot VR-boek) notitie november/december 1948; U.J. Cerfontaine, ‘Inleiding en Jaarverslag SOH Archief SOH, doos 1, map 

Jaarverslagen en Notulenboek, verder afgekort tot JN-boek, notitie dd 22 december 1948; notitie U.J. Cerfontaine, 

‘Mémoires van het Symphonie Orkest “Haerlem” (18  april 1961) Archief SOH, doos 1, map geschiedbeschrijvingen; ‘Het 

Symphonie Orkest “Haerlem” gedurende zijn 25-jarig bestaan’, Programmaboekje jubileumconcert op 17 mei 1963 (VR-

boek); Hinke Abbas-Braaksma, ’50 jaar Symfonie-Orkest “Haerlem”’ (1988) in Archief SOH, doos 1, map 

geschiedbeschrijvingen. 
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I  DE EERSTE TIEN JAAR :  1938-1948 

 

W ILHELM RETTI CH DI R IGENT  

Ook de eerste dirigent en mede-oprichter van ons orkest Wilhelm 
Rettich (geb. 1892) was van joodse afkomst. Hij kreeg zijn 
muziekopleiding in zijn geboorteplaats Leipzig, waar hij onder meer 
bij Max Reger compositie studeerde. Rettich werd aangesteld als 
altist, klarinettist en repetitor bij de opera in Leipzig. Daarna werd hij 
dirigent bij de opera in Wilhelmshaven. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog kwam hij al in 1914 korte tijd als krijgsgevangene in 
een kamporkest in Siberië terecht. Na zijn vrijlating vond hij op 
diverse plaatsen werk. Het was een tijd waar hij later met genoegen 
aan terugdacht. In 1920 kon hij via China naar Duitsland terugkeren 

waar hij verschillende radio-orkesten dirigeerde.
7
 

Rettich had dus al een avontuurlijk leven achter de rug toen hij 
zich in 1933 gedwongen zag naar ons land uit te wijken. Hij werd hier 

onder meer leraar aan het Haarlems Muziek Instituut.
8
 Een 

meningsverschil met de directeur, Nico Hoogerwerf, zou hem er toe hebben gebracht zelf een orkest 

op te richten.9 Voor het bijeenbrengen van de nodige muzikanten schakelde hij zijn eveneens joodse 
vriend Bernard Drukker (geb. 1886) in. ‘Het was op een zoele avond op 2 juni 1938 dat ten huize van 
de familie Drukker werd besloten tot de oprichting van het SOH’, zo schrijft secretaris Uunko 
Cerfontaine in zijn terugblik in 1961. Rettich werd de eerste dirigent en Drukker de eerste 

voorzitter.10 Waarschijnlijk sloten zij een ondershandse overeenkomst; koninklijke goedkeuring werd 

voor zover bekend pas in 1950 aangevraagd en in 1951 verkregen.
11

 

 

                                                                 

7
 Trude Schultheiss-Oosterveld, ‘Willem Rettich’, Verenigingsnieuws SOH 1 (1973 nr 3) 5-7; 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm Rettich; M. Wijdenes,‘Wilhelm Rettich (1892-1988)’; http://www.ozg-

orpheus.nl/orpheus/directie/RETTICH-Wilhelm.php; ‘Dirigent-componist Wilhelm Rettich 80 jaar’ (interview in niet-

geïdentificeerde krant, z.j. (1972), SOH archief, doos 1, map geschiedbeschrijvingen; verder aangeduid als ‘Interview’). 

8
 Deze muziekschool bezat in Haarlem drie vestigingen; de hoofdlocatie was Wilhelminastraat 51, directeur was Nico 

Hoogerwerf. Voor N. Hoogerwerf zie  De Klerk, Haarlems muziekleven, 323, 327-328, 330-331. 

9
 Hinke Abbas-Braaksma, ’50 jaar SOH’. 

10
 Cerfontaine, ‘Mémoires’; De Klerk, Haarlems muziekleven, 319. De Klerk wijdde in dit boek slechts één zin aan Rettich en 

besteedde ook nauwelijks aandacht aan het SOH. 

11
 Archief SOH, doos 5, map ‘Bijzondere Stukken van “Haerlem”. 

WILHELM RETTICH 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm
http://www.ozg-orpheus.nl/orpheus/directie/RETTICH-Wilhelm.php
http://www.ozg-orpheus.nl/orpheus/directie/RETTICH-Wilhelm.php
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BERN AR D DRUKK ER  VO ORZI TT ER  

Bernard Drukker was als ‘advertentie-reiziger’ verbonden aan de Amsterdamse uitgeverij 

Joachimsthal.12 De familie woonde in 1938 aan de Bronsteeweg 41 in Heemstede in het huis 

‘Beethoven Hof’, waar ‘in de ruime suite’ twee vleugels stonden en ook werd gerepeteerd.
13

 Uit een 
serie advertenties in het Haarlem’s Dagblad uit 1936-1939, waarin mevrouw Drukker een ‘zelfstandig 
Hollands keuken- en werkmeisje voor d. en n.’ zocht, kunnen we afleiden dat de familie Drukker 
tussen augustus 1936 en mei 1939 van Bronsteeweg nr 26 naar nr 41 was verhuisd en daar woonde 
op 2 juni 1938; de naam ‘Beethoven Hof’ was meegegaan. In een advertentie op 7 oktober 1938 
vroeg Bernard Drukker een violist(e) en een cellist(e) voor ‘de muziekkring die wekelijks op de 
“Beethoven Hof” te Heemstede vrijwillig musiceert voor uitgebr. auditorium’. Rettichs naam noch die 
van de ‘muziekkring’ wordt genoemd. In een advertentie op 7 januari 1939 vinden we dan voor het 
eerst de naam ‘Symphonie Orkest “Haerlem”’ in druk vermeld met Willem Rettich als dirigent en 
Bernard Drukker als voorzitter; strijkers en blazers worden uitgenodigd zich aan te melden voor 

repetities op de ‘Beethoven Hof’.
14

 Vermoedelijk is de naam ‘Symphonie Orkest “Haerlem”’ met 
terugwerkende kracht verbonden aan de datum 2 juni 1938. 

 

                                                                 

12 Archief Gemeente Heemstede, Bevolkingsregister 1912-1939 (in Noord-Hollands Archief Haarlem). ‘Onze’ Bernard Drukker is niet te 

verwisselen met de Amsterdamse pianist, organist en beiaardier Bernard Drukker (1910-1992). 

13 Cerfontaine, ‘Mémoires’; in ‘Geschiedenis’ deelt Cerfontaine mede dat de repetities aanvankelijk nog in het Haarlems Muziekinstituut 

werden gehouden. 

14
 Deze advertenties en later genoemde artikelen uit het Haarlem’s Dagblad zijn te vinden op www.noord-

hollandsarchief.nl/krantenviewer; zie ook http://kb.kranten.nl/. 

HAARLEM’S DAGBLAD, 7 JANUARI 1939; 
VOOR HET EERST STAAT DE NAAM ‘SYMPHONIE ORKEST 

HAERLEM’ IN DRUK VERMELD. 

HAARLEM’S DAGBLAD, 7 OKTOBER 1938 

http://www.noord-hollandsarchief.nl/krantenviewer
http://www.noord-hollandsarchief.nl/krantenviewer
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CON CERT EN  

De eerste publieke uitvoering vond plaats op dinsdag 9 mei 1939 in de geheel uitverkochte tuinzaal 
van het ‘Gemeentelijk Concertgebouw’ te Haarlem. Volgens de recensent van het Haarlem’s Dagblad 
had men zich helaas vertild aan een overladen programma met niet nader genoemde werken van 
Purcell, de Londense Symfonie in D (nr 104) en de Cantate Ariadne auf Naxos van Haydn en het derde 

pianoconcert van Beethoven, het geheel afgesloten met de vijfde symfonie van Schubert.15 Het 
volgende concert, het laatste voor de oorlog, vond plaats op donderdag 22 februari 1940; nu werden 
uitsluitend werken van Mendelssohn en Schumann gespeeld en was de recensie aanmerkelijk 

gunstiger.
16

 

 

OOR LO G  

In de oorlog moesten Rettich, Drukker en andere orkestleden onderduiken. Volgens het verslag 
van Cerfontaine kwamen alle joodse orkestleden (hun aantal wordt niet meegedeeld) hierbij om het 

leven. Drukker werd verraden en met vrouw en zoon in 1943 in Sobibor omgebracht.
17

 Rettich 
overleefde de onderduik in Blaricum, waar hij regelmatig musiceerde met zijn plaatselijke 

overbuurman Casper Höweler.
18

 Volgens een bericht in Het Parool van 13 november 1948 werd het 

orkest in de oorlog op last van de Duitsers ontbonden.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

15
 K. de Jong, ‘Symphonie-Orkest “Haerlem”’, (recensie) Haarlem’s Dagblad 10 mei 1939; De Klerk, Haarlems muziekleven 

319-320; Cerfontaine, ‘Mémoires’. 

16
 G.J. Kalt,‘Symphonie-orkest “Haerlem”’ (recensie) Haarlem’s Dagblad  23 februari 1940. 

17
 VR-boek, november/december 1948; www.heemstede.nl/in memoriam 1940-1945. 

18
 Rettich, ‘Interview’. 

19
 Knipsel in VR-boek.  

‘BEETHOVEN HOF’ TE HEEMSTEDE 
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II  1948-1968 

 

BEST UUR :  UUN KO CER FONT AIN E  

Na de oorlog kon het orkest, opnieuw onder Rettichs leiding, niet 
goed meer op gang komen. SOH en dirigent gingen uit elkaar. Toen 
een poging tot samenwerking met het IJmuidense orkest ‘Euphonie’ 
op niets uit liep werd op 25 februari 1948 een vergadering belegd met 

als enig agendapunt de opheffing van het orkest.
20

 Deze vergadering 
vond plaats in Café Van Grieken aan de Barteljorisstraat te Haarlem. In 
de ‘Geschiedenis’ noemt Cerfontaine een aantal van elf en in de 
‘Mémoires’ een aantal van acht overgebleven leden. Het was er 
volgens de verslagen zo koud dat de leden zich rondom de kachel 
verzamelden en besloten het laatste kasgeld (ƒ 3,68) op te maken aan 

een rondje warme drank.
21

 Slechts één lid was tegen de opheffing van 
het orkest: violist en orkestsecretaris Uunko Cerfontaine (1895-1976). 
Dat het SOH deze dreiging overleefde is dan ook geheel aan hem te 
danken. 

In het dagelijks leven had Cerfontaine carrière gemaakt bij het waterleidingbedrijf PWN waar hij 

de leiding had gekregen over de afdeling Waterverkoop.22 Het verhaal gaat dat hij iedereen die hij 
met een muziekinstrument op straat zag lopen in de kraag greep en in het SOH probeerde te 

praten.
23

 Een half jaar later had hij 42 leden bij elkaar en kon het SOH onder leiding van de nieuwe 
dirigent Piet Halsema in een uitverkochte tuinzaal van het Haarlemse Concertgebouw op vrijdag 19 
november 1948 het eerste openbare concert geven met alweer de Londense Symfonie van Haydn op 

het programma. Besloten werd voor de volgende concerten voor de Grote Zaal te kiezen.
24 

 

Cerfontaine werd behalve secretaris ook al snel voorzitter van het bestuur, een combinatie van 
functies die hij tot 1969 met groot succes zou vervullen. Penningmeester werd J.P. Mudde, die deze 

functie zelfs tot 1975 vervulde.25 Het derde bestuurslid (tot 1969) was commissaris Jan Vet (1909-

1977), lid sinds de oprichting in 1938.26 Ook violiste Trude Schultheiss-Oosterveld (1904-1988) was 
vanaf de oprichting een vooraanstaand orkestlid. Zij was jarenlang eerste concertmeester en 
voorzitter van de programmacommissie. Bij haar afscheid van het orkest in 1981 werd zij tot erelid 

benoemd.27  

                                                                 

20
 Cerfontaine, ‘Mémoires’; Cerfontaine, ‘Geschiedenis’.  

21
 Cerfontaine, ‘Mémoires’. 

22
 ‘Afscheid U.J. Cerfontaine’, P.W.N.-Wereld, z.j. (1960).  

23
 Hinke Abbas-Braaksma, ’50 jaar SOH’. 

24
 VR-boek, programma concert 19 november 1948. P.Zwaanswijk, ‘Veertig jaar Symfonie-orkest “Haerlem”’, 

Programmablad 22 april 1978. De auteur deelt hier mede dat hij dit concert in 1939 als verslaggever van het Algemeen 

Handelsblad had bijgewoond. 
25

 Jaarverslag 1975, JN-map 1969-1978, Notulen van de jaarvergadering op 23 april 1975: Mudde werd bij zijn afscheid na 

27 jaar penningmeester te zijn geweest benoemd tot erelid. 
26

 ‘In memoriam Jan W. Vet’, Verenigingsnieuws SOH 5 (1977 nr 1) 1. 
27

 JN-boek, notulen vergadering SOH 2 mei 1952; IJ. Dijkstra, ‘Ten afscheid’, Verenigingsnieuws SOH 9 (1981) 18-19; JN-map 

1979-1988, Notulen Algemene Vergadering SOH op 18 november 1981; Hinke Abbas-Braaksma, ‘In memoriam Trude 

Schultheiss’, Opmaat 16 (1988 nr 1) 2. 

UUNKO CERFONTAINE 
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P IET  HA LS EMA DI RIGENT  

Dirigent Piet Halsema (geb. 1904) was aan het Amsterdamse 
conservatorium opgeleid tot pianist en organist. Van 1925–1970 was 
hij organist van de Nederlandse Hervormde kerk in Bloemendaal en 
voorts was hij jarenlang vaste orgelbegeleider van de Chr. Oratorium 
Vereniging Haarlem. Na de oorlog kreeg hij eindelijk de kans te doen 
wat hij het liefste deed: koordirigent worden, eerst bij de Chr. 
Oratorium Vereniging Aalsmeer (tot 1974) en vervolgens bij de Chr. 
Oratoriumvereniging ‘Johann Sebastian Bach’ in Apeldoorn, waar hij de 
traditie instelde van de jaarlijkse uitvoering van de Mattheus Passion 
(tot 1983). Daarnaast waren er regelmatig gastoptredens zoals in de 

serie wekelijkse orgelconcerten in de St Bavo.
28 

In 1948 werd hij als 
dirigent bij het SOH benoemd. Toen hij echter in 1953 dirigent van de 
oratorium Vereniging ‘Stem en Snaren’ in Enkhuizen kon worden 

verliet Piet Halsema het SOH.
29 

Zijn vijf jaren bij het SOH zouden zijn 
enige orkestdirigentschap blijven. In zijn mémoires zegt Halsema over het SOH: ‘het was een 
behoorlijk goed orkest’, wat wel mocht blijken uit het feit dat zijn oude studiegenoot George van 

Renesse meerdere malen als solist met het orkest was opgetreden.
30

 Het SOH nam node afscheid 
van Piet Halsema. 

 

OR GANIS ATI E  

Veel van de tegenwoordige activiteiten van het SOH komen we ook in deze beginjaren al tegen. 

Het orkest had net als nu steeds ongeveer 50 leden.
31

 De repetities werden ‘s woensdagavonds 
gehouden in het gebouw van de wijkverpleging aan de Molenaerstraat nr. 18 in Haarlem Noord. In 
voor- en najaar werden concerten gegeven in het Concertgebouw. De toegangsprijs was aanvankelijk 
ƒ 1,00; in 1962 was die stapsgewijs verhoogd tot ƒ 2,00 met korting voor verpleegsters, militairen en 

scholieren, ‘alles inbegrepen’.32 De wekelijkse contributie voor leden werd in 1954, ‘vrij rigoureus’ 

volgens de voorzitter, verhoogd van ƒ 0,50 tot ƒ 0,75 en in 1961 tot ƒ 1,00.33 In 1967 werd besloten 

tot de aanschaf van een schrijfmachine voor het secretariaat; dat was goedkoper dan huren.34 Naast 
de reguliere concerten gaf het SOH op uitnodiging extra concerten en koorbegeleidingen. Verder 
werden ieder jaar in kleinere kring ’solistenconcerten’ gegeven, waarbij leden kamermuziek 
uitvoerden. Eenmaal per jaar was er een algemene ledenvergadering, waarop steevast werd 

                                                                 

28
 Piet Halsema, Musicus in de 20

e
 eeuw. Zijn herinneringen. Ronald van Dullemen red. (Haarlem 1998) 47, 62, 75-84. 

29
 JN-boek, notulen van de SOH vergadering op 22 april 1953. 

30
 Halsema, Musicus in de 20e eeuw, 90. Een video-opname van Piet Halsema, op 94-jarige leeftijd aan het orgel is te zien op 

www.youtube/Halsema. Piet Halsema overleed in 2004. 

31
 De oudste bekende ledenlijst dateert uit 1964; er waren toen 49 leden waarvan 17 dames en 32 heren (Archief SOH, doos 

5, map Leden, donateurs en vrienden.  

32
 VR-boek, 19 november 1948, 20 november 1961, 6 april 1962. 

33
 Notulen ALV 26 mei 1954 en 7 april 1961. 

34
 Notulen ALV 13 april 1967. 

PIET HALSEMA 
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geklaagd over absenteïsme bij de repetities en over leden die nooit wilden meehelpen bij het 
klaarzetten van de lessenaars. In de rondvraag bij de ALV van 1959 werd gevraagd of het roken 
gedurende de repetities niet kon worden verboden. De voorzitter merkte op dat vele leden op de 
achterste rij af en toe lange rustperioden hadden en daarom graag naar hun rookartikelen grepen. 
Hij beloofde dat er naar zou worden gestreefd het roken zo veel mogelijk te voorkomen, ‘vooral van 

sterk riekend tabak’.35 Gelukkig was er in de pauze altijd koffie, dikwijls zelfs met gebakjes.36 En lof 
was er ook: in het jaarverslag 1956/1957 werd een van de leden bedankt wegens zijn regelmatig 

betoonde bereidheid om ontbrekende muziekpartijen over te schrijven.
37

 En in 1962 werd een lid 

geprezen omdat hij niet minder dan 118 kaartjes voor een concert had verkocht.
38

 

De communicatie binnen het orkest verliep voor zover na te gaan informeel. Vanaf 1973 (we lopen 
even vooruit) verscheen twee tot drie maal per jaar het Verenigingsnieuws, in 1983 omgedoopt tot 

de Opmaat.39 In 1990 werd de Opmaat het programmaboekje zoals u dat nu voor u ziet en werden 
de mededelingen gedaan via de Info, later weer vervangen door e-mail. 

 

JUBI LEUM :  12½  JAAR  

Het 12½-jarig jubileumconcert op 14 december 1950 trok veel belangstelling: de grote zaal van het 
Concertgebouw (destijds 1350 plaatsen) was geheel bezet en burgemeester Cremers en wethouder 
Angenent gaven acte de présence. Solist was George van Renesse met het vijfde pianoconcert van 

Beethoven. Het programmablad telde maar liefst 31 advertenties en er volgden wel vijf recensies.40 
Regelmatig verschenen trouwens in die jaren naast de vaste 2 à 3 recensies in de lokale pers ook 
besprekingen in landelijke dagbladen als Trouw, Het Vrije Volk, De Waarheid, Het Parool, De 

Telegraaf en het Algemeen Handelsblad. 41 

 

                                                                 

35
 Notulen ALV 17 april 1959, p.2. Kennelijk was dit gebruik in 1961 nog niet afgeschaft want in de ALV van 7 april van dat 

jaar wordt gevraagd ‘het roken tijdens de repetitie te beperken’, ditmaal met als lokkertje dat de inmiddels op ƒ 1,00 per 

week gestelde contributie terugverdiend kon worden door 1 pakje ‘cigaretten‘ per week minder te roken.
 
 

36
 Zie bijvoorbeeld: notulen ALV 22 december 1948, 7 april 1961 en 18 april 1968. 

37
 Jaarverslag 1956-1957. Ook in het jaarverslag 1961-1962 komen we zo’n dankbetuiging tegen. 

38
 Jaarverslag 1961-1962. 

39
 Tot en met de 23

e
 jaargang genummerd, daarna alleen op datum. Een volledige verzameling Verenigingsnieuws en 

Opmaat bevindt zich in het archief SOH, doos 7. 

40
 Programmablad en recensies 14 december 1950, VR-boek. 

41
 JN-boek, jaarverslag 1950-1951. 
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MARIN US ADAM DIRI GENT  

Na het vertrek van Piet Halsema en een korte weinig succesvolle 
periode onder leiding van Hans Bik koos het orkest voor dirigent 

Marinus Adam (geb. 1900).42 In 1919 was Adam bij de Haarlemse 
Orkest Vereniging (het latere Noord-Hollands Philharmonisch Orkest) 
begonnen als solo-altist; later speelde hij daar ook viool, klarinet en 

basklarinet.
43

 In 1927 vroeg de pas aangetreden dirigent Eduard van 
Beinum hem om een deel van de concertdirecties van hem over te 

nemen en werd Adam de vaste  tweede dirigent.
44

 Voor het SOH was 
Marinus Adam absoluut een gelukkige keuze, zoals blijkt uit de 
enthousiaste opmerkingen in SOH-notulen en recensies. Een van de 
recensenten, de latere SOH-dirigent André Kaart, vond echter dat 
Marinus Adam bij de programmakeuze niet in de sporen van een 
beroepsorkest moest treden maar moest uitzien naar onbekende 

symfonische werken.
45

 Dit verwijt was niet geheel terecht aangezien Marinus Adam in vrijwel elk 
programma wel minder bekend werk opnam. Kaart zou later naar bleek volop de gelegenheid krijgen 
zijn inzichten in praktijk te brengen. 

 

JUBI LEUM :  25  JAAR  

Bij het 25-jarig jubileum op 17 mei 1963 trad George van Renesse nogmaals op met Beethovens 
vijfde pianoconcert. Verder vermeldt het programma het concert voor fluit en hobo van Gustav 
Holst, waarbij zoals wel vaker twee orkestleden de solopartijen speelden, ditmaal Jan Poolman en 
Henk van Vliet. Een bijzonder concert was dat van 25 november 1963, drie dagen na de moord op 
president Kennedy. Dit concert werd geopend met Aases Tod uit de Peer Gyntsuite van Grieg, 

hetgeen door het publiek staande werd aangehoord.
46

 

 

W ILHELM RETTI CH R EVISIT ED  

Willem Rettich was in 1964 naar Duitsland teruggekeerd. Op 23 november 1967 dirigeerde hij op 
voorstel van Trude Schultheiss ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag nog eenmaal het SOH en wel 
met een eigen compositie: ‘Vier stukken voor Orkest’ als gastdirigent bij een concert onder leiding 

                                                                 

42
 Voor Hans Bik: zie notulen ALV 26 mei 1954. 

43
 ‘Marinus Adam’, (interview) Trouw 3 december 1955 (knipsel in VR-boek). 

44
 J. de Klerk, ‘Marinus Adam’, Programmaboekje Jubileumconcert op 17 mei 1963; De Klerk, Haarlems muziekleven, 320, 

331, 343-346, 348-350; J. de Klerk, Van harmonie tot Philharmonie. Verleden en heden van het Noordhollands 

Philharmonisch Orkest 1813-1963 (Haarlem 1963) 40 e.v.; www.nederlandsmuziekinstituut.nl. 

45
 A. Kaart, ‘Concert Symphonie-orkest Haarlem’ (sic!), (recensie) 25 oktober 1962 (knipsel uit niet nader aangeduide krant 

in VR-boek). 

46
 G. Michels, (recensie) Het Vrije Volk 26 november 1963 (knipsel in VR-boek). 

MARINUS ADAM 
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van Marinus Adam.
47

 Volgens de recensies was dit geen doorslaand succes. In 1974 speelde het SOH 
onder leiding van André Kaart nogmaals een compositie van Rettich in aanwezigheid van de 
componist: ‘Suite im alten Stil’. Nu waren de recensies positiever. Willem Rettich, die meer dan 50 
opusnummers op zijn naam heeft staan, werd bij het 40-jarig jubileum tot erelid van ons orkest 

benoemd.48 Hij is in 1988 te Sinzheim (Duitsland) overleden. 

 

1969:  JAAR  VAN V ERANDERI NG  

Het jaar 1969 was voor het SOH een jaar van verandering. Nadat in oktober 1968 in het kader van 
de gemeentelijke jumelage een concert was gegeven in Osnabrück werd het voorjaarsconcert in april 
1969 samen met de Musikvereinigung 1924 Osnabrück gepresenteerd. Het was de eerste 
buitenlandse reis van ons orkest. Marinus Adam, die al enkele jaren eerder gestopt was bij het NPhO, 
moest tot ieders spijt wegens gezondheidsredenen afscheid nemen. Dit gebeurde tijdens een 

feestelijke repetitie op 27 augustus 1969.
49

 Zijn opvolger werd André Kaart, die als dirigent onder 
meer verbonden was aan het door hemzelf na de oorlog opgerichte strijkorkest De Haerlemsche 
Musijckcamer, het Haarlems Jeugdorkest en het Leids studentenkoor en –orkest Collegium Musicum 

en later als directeur aan de muziekschool in Beverwijk.50 Ook voorzitter en secretaris Uunko 
Cerfontaine nam na bijna 25 jaar afscheid van bestuur en orkest. Hij werd tot erelid benoemd en 

kreeg daarbij een tuinstoel cadeau.51 Zijn opvolger als voorzitter werd B. Loedeman en als nieuwe 
secretaris trad Hinke Abbas-Braaksma aan, die deze functie en vele andere daarnaast tot 1987 zou 
vervullen. Tenslotte verliet ook commissaris Jan Vet na 22 jaar het bestuur.  Een jaar van verandering 
dus inderdaad; voorzitter Loedeman meende in zijn maiden speech zelfs verband te zien tussen de 
veranderingen in het orkest en de omwentelingen van de late jaren zestig in de Nederlandse 
maatschappij.52 Hoe dan ook, voor het SOH brak een nieuwe periode aan, waarin Abbas en Kaart 
drijvende krachten voor de continuïteit gingen vormen. 

                                                                 

47
 JN-boek, notulen jaarvergadering SOH op 13 april 1967; T. Schultheiss-Oosterveld, ‘Willem Rettich’, Verenigingsnieuws 

SOH 1 (1973 nr 3) 5-7. Bij dit concert trad Corry Koppen als soliste op in het pianoconcert nr 17 van Mozart. Van dit 

optreden werd een opname gemaakt voor uitzending door de TROS-radio (of TV?). Het derde deel moest worden herhaald 

omdat de eerste opname was verstoord door het klokkenspel van de beroemde Haarlemse Damiaatjes (jaarverslag 1967-

1968; P. Zwaanswijk (recensie) ‘”Haerlem” moest bisseren…..vanwege de Damiaatjes’ (naam van de krant en datum niet 

vermeld). 

48
 Jaarverslag 1977-1978. 

49
 Jaarverslag 1969-1970. 

50
 JN-map 1969-1978, notulen jaarvergadering SOH op 14 mei 1969; Jaarverslag 1969-1970, Doos 2, map Jaarverslagen en 

Notulen vanaf 14 mei 1969 – 18 okt.1978. 

51
 JN-map 1969-1978, notulen jaarvergadering SOH op 14 mei 1969; IJ.E. Dijkstra, ‘In memoriam U.J. Cerfontaine’, 

Verenigingsnieuws SOH 4 (1976 nr 2) 1. 

52
 Notulen Buitengewone Ledenvergadering 12 november 1969. 
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III  1969-1999 
 

AN DR É KAART  DIRI GEN T  

Met André Kaart kwam in september 1969 de 
spreekwoordelijke nieuwe bezem het orkest binnen en die 
deed meteen veel stof opwaaien. Verschillende orkestleden 
voelden zich door Kaart onheus bejegend. In een speciaal 
om die reden belegde buitengewone ledenvergadering 
kregen bestuur en dirigent echter ruimschoots het 
gevraagde vertrouwen in het gevoerde beleid maar er 
volgden wel meer mutaties in het ledenbestand dan 

normaal.
53

 Kaart besloot zelfs het al geplande 
najaarsconcert af te zeggen wegens een in zijn ogen 
onvoldoende voorbereidingstijd. In het vervolg werd 
voorafgaand aan ieder concert een extra repetitiedag op 
zaterdag gehouden; daarnaast vonden ook nog 
groepsrepetities plaats. Op Eerste Kerstdag 1969 begeleidde 
het orkest onder leiding van pater Jan Valkestijn de 
Krönungsmesse van Mozart in de kathedraal met het 
mannen- en jongenskoor van de Bavo, hetgeen aanleiding 
werd tot een traditie die tot tenminste 1989 werd 
voortgezet en waarbij diverse missen met een grote of 

kleine bezetting werden begeleid.
54

 Het eerste concert 
onder Kaarts leiding in het voorjaar van 1970 was zeker een succes (‘metamorfose, frisse 

musiceervreugde’).55 Ook latere jaarverslagen en notulen getuigen van veel waardering voor de 
dirigent, vooral wegens zijn aanstekelijk enthousiasme en dikwijls verrassende programmakeuze. Het 
concert bij het 35-jarig jubileum in 1973 (ruim 500 bezoekers) kreeg goede kritieken. George van 
Renesse was weer jubileumsolist, ditmaal in Mozarts pianoconcert in c-klein (KV 491) en de 

orkestleden Jan Poolman, fluit en Margreet Koelman, klarinet, in de Tarantelle van Saint Saëns.
56 

Ook 
concertmeester Trude Schultheiss, cellist Bert Zuidema en trompettist Ferry Zwarts (meerdere 
malen) traden solistisch op. Op 1 oktober 1976 maakte de NOS opnames tijdens de generale 

repetitie; deze werden vervolgens op 9 november uitgezonden.57 

 

                                                                 

53
 Notulen Buitengewone ledenvergadering op 12 november 1969. 

54
 Jaarverslag SOH 1969-1970. Het orkest had de Krönungsmesse in december 1968 onder Valkestijns leiding ook al 

uitgevoerd als onderdeel van een concert in het Haarlemse concertgebouw (Programma concert 16 december 1969); 

jaarverslag 1988-1989. 

55
 Abbas,’ 50 jaar SOH’. 

56
 Diverse recensies, map Programma’s en Recensies 1970-1980. 

57
 Jaarverslag 1976. 

ANDRÉ KAART 
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REPETITI ES ,  CON CERT EN  

In het begin van 1972 kwam er een einde aan de beschikbaarheid van het repetitielokaal aan de 
Molenaerstraat en verhuisde het SOH naar het huidige muziekcentrum de Egelantier, aanvankelijk in 
de Zanderzaal, en in 1975 naar de grote muziekzaal, annex opberghok (voor instrumenten, 
bladmuziek en archief) en servieskast (voor het koffiedrinken in de pauze; inmiddels verhuisd naar 
het Egelantiercafé). Hier wordt nu nog steeds gerepeteerd, ondanks herhaalde berichten dat de 
muziekschool nu toch echt zou gaan verhuizen. Naast de reguliere halfjaarlijkse concerten, 
afwisselend in de Nieuwe Kerk en het Haarlemse Concertgebouw waren er dikwijls extra 
uitvoeringen. Behalve de al genoemde kerstconcerten in de kathedraal bijvoorbeeld een concert ten 
bate van de Hockeyclub Rood-Wit (december 1977) voor een rumoerige in rood-en-witte kleding 

uitgedoste schare hockeyers
58

, diverse koor- en oratoriumbegeleidingen en vanaf 1986 jaarlijkse 

Koninginnedagconcerten in het gemeentehuis van Heemstede.
59

 Wegens vermindering van subsidie 
werden vanaf 1978 de najaarsconcerten in de Nieuwe Kerk gegeven in plaats van in het 

Concertgebouw.
60

 

 

BEST UUR  

In 1975 werd voorzitter B. Loedeman opgevolgd door violist IJme Dijkstra, die eerder tweede 
secretaris was. In 1986 stopte hij als voorzitter maar hij bleef nog tot zijn 86e (1992) meespelen! Hij 
werd opgevolgd door Bert Zuidema, die vele van de huidige leden nog hebben meegemaakt. Van 
1993 tot 1997 was Gerrie van Gils-Grillis, eveneens celliste, voorzitter. In 1997-1998 is Bert Zuidema 
nog een jaar opgetreden als interim-voorzitter, in afwachting van het aantreden van Joop Haasbroek 
in 1998. 

 

JUBI LEA :  40,  50  EN 60  JAAR  

Het 40-jarig jubileum in 1978 werd gevierd met het optreden van de pianist Alwin Bär in het 

tweede pianoconcert van Brahms.61 Enkele weken later vond een feestavond plaats in bungalow 
‘Volupté’ in Santpoort. Bij het negende lustrumconcert 7 mei 1983 speelde Daniel Wayenberg het 
tweede pianoconcert van Rachmaninov. Op zondag 8 mei was er een autorally met wandel-
puzzeltocht door de kop van Noord-Holland en een gemeenschappelijk diner.  

Voor het vijftigjarig jubileumconcert componeerde Kees Olthuis (fagottist Concertgebouworkest 
Amsterdam) in opdracht van het SOH het vierdelige stuk symfonische variaties onder de titel: Tours 
de Carte (‘Kaartkunstjes’). Bij dit concert, dat door de burgemeesters van Haarlem en enkele 
omliggende gemeenten werd bijgewoond, was Vera Beths de soliste in het vioolconcert van 
Mendelssohn. In een zaal in de Egelantier werd een tentoonstelling ingericht van allerlei maaksels 
van SOH-leden: handwerken, schilderijen, keramiek, foto’s, verzameling oude muziekinstrumenten, 
postzegelverzameling met muziek als thema, en een verzameling originele tekeningen voor de serie 

                                                                 

58
 Jaap Stork, (recensie) Haarlems Dagblad 12 december 1977. 

59
 Jaarverslag 1985-1986; de laatste vermelding van een dergelijk concert is op 29 april 1989 in het jaarverslag 1988-1989. 

60
 Programma najaarsconcert 1978. 

61
 Programmaboekje 22 april 1978; Jaarverslag 1982-1983. 



 

- 15 - 

 

‘Sjors en Sjimmie’ van tekenaar en SOH-lid Frans Piët. Op zaterdag 4 juni werd het jubileum nog eens 

extra gevierd met een vaartocht en een diner in ‘Groenendaal’ in Heemstede.
62

 

Het lustrumconcert in 1998, waarbij de solocellist van het Amsterdamse Concertgebouworkest als 
solist zou optreden, was nog bijna in het water gevallen doordat bij de voorrepetitie de solist niet 
kwam opdagen en vervolgens onbereikbaar bleek. De onrust die daardoor ontstond werd opgemerkt 
door een belangstellende die op de voorste rijen zat mee te luisteren. Zij stelde zich voor als Isabella 
Lediakova, professioneel celliste, en bood spontaan aan de solopartij in het celloconcert van Saint 
Saëns over te nemen. Zij had het toevallig toch op haar repertoire. Snel met een taxi naar huis, cello 
en concertjapon opgehaald, op de valreep nog 20 minuten met het orkest gerepeteerd, en spelen 
maar! Als dank kreeg zij in 2003 de gelegenheid tot een goed voorbereide reprise met de Rococo-

variaties van Tsjaikowski.
63

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON CERT R EIS  1994 

De tweede buitenlandse tournee van het orkest ging in 1994 naar Brno in het kader van een 
‘Orchestertreffen’ van de Europäische Verein von Liebhaberorchester. De reis duurde bijna een 
week. Ondanks veel wervende activiteit gingen slechts 22 orkestleden mee (dus minder dan de 
helft), aangevuld met 18 gastspelers. De deelnemers hebben er erg van genoten, niet in het minst 

door de tweedaagse uitstap naar Praag waarmee de reis werd besloten.64
 

 

                                                                 

62
 Programmaboekje 16 april 1988; Opmaat 16 (1988) nr 1; Hinke Abbas, ’50 jaar SOH’.  

63
 Programmaboekje voorjaar 2003. 

64
 Jaarverslag 1993-1994. 

‘TOURS DE CARTE’, ILLUSTRATIE DOOR FIEN VAN DER VLIET 
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AFS CHEID AN DR É KAART  

Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd ging Kaart met pensioen bij de Beverwijkse muziekschool. 
Na 25 jaar onder zijn leiding te hebben gemusiceerd kwam bij het SOH de gedachte aan de noodzaak 
tot vernieuwing en een naderend afscheid van de dirigent op. Bestuur en dirigent voerden hierover 
herhaaldelijk overleg, maar wegens verknochting over en weer kwam het een aantal malen tot 

uitstel. Tenslotte werd de knoop doorgehakt: rond zijn 70e verjaardag zou André het SOH verlaten.65 
Dit werd gevierd met een ‘daverend‘ afscheidsconcert, waarbij André’s oude makker Daniel 
Wayenberg nogmaals de solopartij speelde in het tweede pianoconcert van Rachmaninov en met 

een spetterend feest in de kerk van Spaarnwoude.
66

  

 

BEST UUR :  H I NK E ABBAS-BR AAKS MA  

Hiermee kwam een einde aan het dertigjarig zeer beleidsbepalend bewind van Kaart. Een beleid 
dat mede mogelijk werd gemaakt door de voortdurende inspanning van Hinke Abbas-Braaksma. Zij 
was als secretaris aangetreden in 1969, een functie die zij met uiterste nauwgezetheid vervulde en al 
snel ging combineren met talrijke nevenfuncties. Regelmatig vinden we in de notulen vermeld dat 

haar nu toch nodig een aantal taken uit handen moest worden genomen.67 Op zondag 13 januari 
1985 werd een speciale bijeenkomst gehouden om een elftal (!) taken 
van Hinke onderling te verdelen, waaronder de redactie van de 
Opmaat, het transport van instrumenten voor de concerten en het 
regelen van begeleidingsconcerten. Intussen was zij ook nog de 
drijvende kracht achter het uit SOH-leden bestaande salonorkest 
Pompadoer (opgericht in januari 1982), dat regelmatig bijdragen aan 

de orkestkas leverde.
68

 Niet vergeten mag worden de vele hulp die 
Hinke ontving van haar echtgenoot Roel, onder meer bij de catering. 
Bij haar aftreden als secretaris, in 1988, werd Hinke tot erelid van het 

SOH benoemd.
69

 Zij bleef nog ruim tien jaar meespelen met de celli.  

Zij werd opgevolgd door Pascal Nientker, die pas een jaar lid van het 
orkest was. Ook hij ontpopte zich als duizendpoot, want naast het 
secretariaat zette hij ook de database op met gegevens van leden en 
gastspelers, waarbij sommige gastspelers werden geoormerkt met de 
aantekening: nooit meer vragen! Want Pascal werd ook 
orkestbeheerder, met als taak de zorg voor de bezetting van alle 
partijen. Verder regelde hij ook steeds het instrumententransport voor 
de concerten. 

                                                                 

65
 Notulen ALV 17 juni 1998. 

66
 Kees Huges, recensie Haarlems Dagblad 31 mei 1999.  

67
 Notulen ALV 29 mei 1972. 

68
 Jaarverslag 1981-1982. 

69
 Notulen ALV 3 februari 1988. 

HINKE ABBAS-BRAAKSMA 
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IV  1999-HEDEN  

 

OTTO  TAUSK DI RIGENT  

Als nieuwe dirigent werd gekozen voor de jeugdige en 
inspirerende Otto Tausk (geb. 1970), violist en op dat moment 
nog in opleiding tot dirigent. Een gelukkige keuze vooral voor de 
strijkers die nu bij elke repetitie bijles kregen maar ook voor de 
blazers die met individuele aandacht werden begeleid. Helaas 
heeft het orkest slechts enkele jaren van Otto’s leiding kunnen 
genieten, want na het behalen van het dirigentendiploma werd 
duidelijk dat het zijn ambitie was om een professioneel orkest te 
dirigeren. Na de najaarsconcerten van 2002 vertrok Otto naar 
Holland Symfonia. Vergeefs hebben wij tot nu toe gewacht op 
een dankbare vermelding van zijn leerperiode bij het SOH in 
Otto’s CV bij de aankondigingen van zijn concerten. Een 
hoogtepunt uit deze periode was de uitvoering van Prokofjevs muzikaal sprookje Peter en de Wolf  
met Peter Maissan in de rol van verteller in het openlucht theater Caprera in Bloemendaal (voorjaar 
2002). Er waren meer dan 600 toehoorders, van wie 300 kinderen, die waren bijeengebracht door 

een mega-publiciteitsactie van het bestuur onder de regionale basisscholen.70 

 

KAMER MUZI EKAV ONDEN  

In het jaar 2000 werd na een jarenlange onderbreking een oude traditie hersteld: in plaats van de 
oude solistenconcerten (met publiek) kwam nu de jaarlijkse kamermuziekavond voor en door de 
leden, soms in samenspel met niet-leden. Deze avonden, in de Religieuze Kring in Aerdenhout, zijn 

intussen een mooie nieuwe traditie geworden.71 

 

MATT HAEUS PASSIO N  

In hetzelfde jaar begeleidde het SOH voor het eerst een scratchuitvoering van de ‘Stichting De 
Kleine Matthäus’ met het Requiem van Fauré. Vanaf 2001 begeleidden wij bijna ieder jaar een 
scratch van de Matthaeus Passion in de Agathakerk te Beverwijk onder leiding van Peter Maissan. 
Samen met een groot koor van ca. 250 leden die hiervoor van heinde en ver naar Beverwijk zijn 
gekomen worden hierbij gedeelten van de Matthaeus Passion gerepeteerd en meteen dezelfde 
middag uitgevoerd. Na het plotselinge overlijden van Peter Maissan in januari 2012 kwam de leiding 
in de evenzeer ervaren handen van Paul Valk. Er heerst altijd een bijzondere gewijde sfeer op zo’n 
dag. Voor de orkestbeheerders een dubbele taak om twee orkesten van samen 80 man/vrouw bij 

elkaar te krijgen!72 

                                                                 

70
 Jaarverslag 2002-2003; Opmaat 15 juni 2002. 

71
 Zie jaarverslagen van het betreffende jaar; programma’s: Archief SOH, map kamermuziekavonden, locatie: zie 

plaatsingslijst. 

72
 Zie jaarverslagen van het betreffende jaar. Enkele programma’s zijn bewaard in de map Opmaten. 
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BEST UUR :  PAS CAL N I ENTK ER  

Na het vertrek van André Kaart kwam de functie orkestbeheer op de 
schouders van de toch al behoorlijk belaste secretaris terecht. Na enige 
mutaties werd het orkestbeheer afgesplitst van het secretariaat en later 
weer in twee secties voor resp. strijkers en blazers verdeeld. Ook voor 
het beheer van de database en de website werden anderen 
verantwoordelijk. Pascal Nientker werd in 2006 tot erelid benoemd. 
Wegens een ernstige ziekte moest hij het orkest in 2009 verlaten; hij 

overleed, slechts 48 jaar oud, in februari 2010.
73

 

 

 
 
 
N ICK  DEVON S DI RIGEN T  

Na een sollicitatieronde met zes proefdirecties viel de keuze voor de nieuwe dirigent op Nicholas 
(‘Nick’) Devons, die in het najaar van 2002 zijn entree bij het SOH maakte. Voorafgaand aan zijn 
muzikale loopbaan moest Nick van zijn vader eerst een academische opleiding volgen: dat werd 
economie in Cambridge. Aan het Amsterdamse conservatorium volgde hij daarna de opleiding tot 

violist en vervolgens de opleiding orkestdirectie.74 Met de komst van Nick begon de systematische 
opvoeding van het orkest. Natuurlijk gebeurt dit in de eerste plaats tijdens de repetities. Er werd 
meer werk gemaakt van groepsrepetities en daarnaast kwamen dan nog de studieweekenden in 
diverse StayOkay hostels. Dit ging hand in hand met een steeds ambitieuzere programmakeuze, 
uiteraard in goed overleg met de programmacommissie, waarbij de grenzen van het haalbare 
worden opgezocht en steeds naar boven bijgesteld. Hoewel sommige orkestleden in het begin 
moeite hadden met deze aanpak worden de dirigent en zijn beleid inmiddels zeer gewaardeerd. 

Sinds de komst van Nick worden de 
concertprogramma’s tweemaal uitgevoerd: in 
het voorjaar als regel in de Wilhelminakerk 

(Gedempte Oude Gracht)75 en in het najaar 
eenmaal in de Philharmonie. Voor een tweede 
concert in de Philharmonie is ons publiek (nog?) 
niet talrijk genoeg zodat we daarvoor naar 
andere gelegenheden moesten uitkijken. De 
laatste jaren werden we regelmatig gevraagd 
voor een optreden in de serie Classic Concerts te 
Zandvoort, een gelukkige oplossing voor ons 
tweede concert. 

 

                                                                 

73
 Jaarverslag 2007-2007, jaarverslag 2009-2010. 

74
 Voor Nick Devons: zie cv en interview in de Opmaat van najaar 2013. 

75
 In 2002 is wegens diverse praktische bezwaren besloten geen concerten meer te geven in de Nieuwe Kerk. 

PASCAL NIENTKER 

NICHOLAS DEVONS 
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ORK EST REI ZEN  

Het idee van de concertreizen werd opnieuw opgenomen met als doel: versterking van het ‘wij-
gevoel’ van het orkest, waarbij we met zoveel mogelijk orkestleden een week lang op een 
aantrekkelijke buitenlandse locatie samen  intensief muziek maken. Behalve dat het erg gezellig is 
geeft het een forse impuls aan de muzikale prestaties. Voorzitter Joop Haasbroek organiseerde na 
enkele mislukte pogingen tenslotte in 2005 een reis naar Berlijn. Hierna droeg hij het voorzitterschap 
over aan onze tegenwoordige voorzitter Fransje Smit-Scalongne. In 2008 organiseerde de 
reiscommissie een trip naar onze jumelagestad Angers en in 2011 naar Praag. Bij al deze drie zeer 
geslaagde reizen ging ruim twee derde van de orkestleden mee.76 Ook in vergelijking met andere 
orkesten is dit een goede score. Voor 2014 staan Salzburg en Wenen op het programma. 

                                                                 

76
 Reisverslagen bevinden zich in het Archief SOH, map reisverslagen; voor locatie zie plaatsingslijst. 
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TEN SLOTTE:  DE BALANS  

 

Veel in het stramien van het orkest is stabiel gebleken: een vaste repetitieavond per week, twee 
keer per jaar concert, regelmatig extra optredens daarnaast. De verandering zit in de eerste plaats in 
de personen die een belangrijke rol spelen: dirigent en bestuursvoorzitter en soms ook secretaris of 

penningmeester.77 Maar er zijn toch ook inhoudelijke veranderingen te constateren: het verleggen 
van de grenzen bij de programmakeuze, meer concertreizen en studieweekenden. Het orkest trekt 
minder publieke aandacht: minder subsidies, minder aankondigingen en recensies in de pers, minder 
advertenties in de Opmaat, een radio- of TV-uitzending van een concert lijkt ondenkbaar. We weten 
wel voldoende bezoekers voor onze concerten bij elkaar te brengen, maar het publiek komt toch 
vooral uit persoonlijke belangstelling voor het orkest en zijn leden.  

Sommige gebeurtenissen binnen het orkest laten een weerspiegeling van de tijd zien waarbinnen 
zij plaatsvonden. In de eerste en voornaamste plaats denken wij daarbij aan het begin van de 
geschiedenis van ons orkest, die werd getekend door het drama van de vervolging van de Joden, 
eerst in Duitsland en daarna ook in ons land. Andere gebeurtenissen die een inkijk in het tijdsbeeld 
geven zijn de reactie op de moordaanslag op president Kennedy in 1963, de overtrokken vergelijking 
van de veranderingen binnen het SOH in 1969 met de maatschappelijke veranderingen in die tijd en 
bijvoorbeeld de kwestie van het roken tijdens de repetities, het handmatig overschrijven van 
muziekpartijen en het begin van het maken van opnames van de concerten: van wirerecorder tot CD-
opname. 

Het aantal orkestleden uit Haarlem is gedaald van 40 à 50% in de jaren zestig en zeventig tot ca 
30% nu. Mogelijk hangt dit samen met de in het algemeen toegenomen mobiliteit. Een nog meer 

opvallende trend is de sterke feminisatie van het ledenbestand.78 De oudste ledenlijst uit 1964 laat 

zien dat er toen bijna tweemaal zo veel mannen als vrouwen (32 tegen 17) in het orkest zaten
79

, 
maar dan volgt een opmars van de vrouwen, die nu bijna drie kwart van het ledenbestand uitmaken; 
bij de blazers is het zelfs negen tegen een. Het is een verschijnsel dat zich zowel bij beroepsorkesten 

als bij andere amateur-symfonieorkesten voordoet.80 Is dit een uiting van vrouwenemancipatie? 
Voor de beroepsorkesten gaat dat waarschijnlijk deels wel op, maar bij amateurs speelt concurrentie 
geen rol. Als gevolg van emancipatie zou je bij een amateurorkest eerder een gelijke man/vrouw-
verhouding verwachten. Ook lijkt het niet erg waarschijnlijk dat vrouwen meer vrije tijd beschikbaar 
hebben voor muziek. 

Is het SOH nog steeds ‘een heel behoorlijk orkest’ zoals in de tijd van Piet Halsema? Of zijn we 
misschien zelfs vooruitgegaan? Die vraag is, zeker in zijn algemeenheid, wel heel moeilijk te 
beantwoorden. Want hoe meet je dat? Je zou er een indicatie voor kunnen krijgen door te kijken 
naar de moeilijkheidsgraad van de gespeelde werken, maar dan moet je ook weer in aanmerking 
nemen hoe we het er af gebracht hebben. Daarvoor zou je opnamen kunnen vergelijken van stukken 
die we meerdere keren hebben uitgevoerd, zoals de Londense Symfonie van Haydn of het tweede 

                                                                 

77
 Aanhangsel 4. 

78
 Aanhangsel 3.  

79
 Ledenlijst 1964, Archief SOH, doos 5, map leden, donateurs en vrienden.    

80
 Michel Khalifa red., Bravo! 125 jaar Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest (Amsterdam 2013) 146-

147; Gerda de Bruijn, Philharmonisch Orkest Mozart 1878-2003 (Amsterdam 2003) 91.  
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pianoconcert van Rachmaninov. Het archief geeft, naast incidentele missers, toch vooral berichten 
over, laten we maar zeggen, de opgaande lijn. Dit geldt zowel voor de in het algemeen welwillende 
positieve recensies als voor introspectieve commentaren van dirigenten en orkestleden. 

Een historicus van naam heeft opgemerkt dat het van alle tijden is om je eigen tijd als die van de 

meest spectaculaire verandering ooit te ervaren.81 Gandhi, gevraagd naar de weg naar de ultieme 
vrede, antwoordde: There is no road towards peace. Peace is the road. Naast momenten van glorie 
en vertwijfeling ga je na een repetitie toch in het algemeen naar huis met het gevoel dat het niet 
alleen weer erg genoeglijk was maar dat je ook weer wat hebt geleerd. Het SOH is een fantastisch 
orkest! 

 

 

 

 

Met dank aan: J.L.P.M. Krol en P. Huizing te Heemstede (gegevens B. Drukker), M. Cerfontaine-van 

der Vliet te Overveen en J.H.J. Verburg te Heemstede (gegevens U.J. Cerfontaine), Floske Spieksma te 

Leiden (grafieken aanhangsel 1), Leo de Haan (grafieken aanhangsel 3 en omslagontwerp) en Aislinn 

van Dijk-Barnhoorn (opmaak). 

                                                                 

81
 A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005 (Amsterdam 2005) 224. 
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AANHANGSELS  
 

AANHAN GS EL 1   

Grafieken ouderdom en grootte amateursymfonieorkesten in Nederland 2013.  

 

 

Toelichting: Van de ruim 250 amateurorkesten die zijn aangesloten bij de FASO voldoen er (evenals 
het SOH) 129 aan de criteria: in het bezit van een website, regionaal werkzaam en gericht op een 
algemeen publiek. Uit de websites van deze orkesten werden gegevens verzameld omtrent hun 
ouderdom en hun ledenaantal. 
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AANHAN GS EL 2   

Gedenkboeken van amateursymfonieorkesten: 

 Henk Henzen, Een halve eeuw K en G [Kunst en Genoegen]. Een verhaal over vijftig jaar muziek 
maken in de Sleutelstad (Meppel 1978). 

 Cornelis Schell, Honderd jaar Stichting Roermonds Kamerorkest 1881-1981 (Roermond 1981). 

 Helène van Beek, ‘Het betere genre orkestmuziek’. De geschiedenis van Arnhem Sinfoniëtta 
(Arnhem 1995). 

 Gerda de Bruijn, 125 jaar werk in uitvoering. Philharmonisch Orkest Mozart 1878-2003. 
Geschiedenis van een Amsterdams amateurorkest (Amsterdam 2003). 

 Marcus van der Heide, Toonkunstkoor Bussum 125 jaar (Bussum 2008). 

 Allette Schellevis, Rineke Smulders-Helleman en Sandra de Wit, Oost-Gelders Symfonie Orkest 
1908-2008. 100 jaar liefde voor muziek (Doetinchem 2008). 

 Carine Alders en Reina van der Wal, Muziek maken is echt een feest! 110 jaar OVA [Orkest 
Vereniging Amersfoort] (Amersfoort 2011). 
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AANHAN GS EL 3   

Grafieken samenstelling SOH: 
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AANHAN GS EL 4   

Ereleden en leden van het dagelijks bestuur: 

 

 

Erelid Jaar van benoeming  Voorzitter  

Uunko Cerfontaine 1969  Bernard Drukker 1938-1943 

J.P. Mudde 1975  (…) Nieboer ?       -1948 

Wilhelm Rettich 1978  P. de Visser 1948-1949 

Trude Schultheiss    

SchultheissOosterveld 

1981  Uunko Cerfontaine 1949-1969 

Hinke Abbas-Braaksma    1988  H. Loedeman 1969-1975 

Bert Zuidema 2005  IJme E. Dijkstra 1975-1986 

Pascal Nientker 2006  Bert Zuidema 1986-1993 

   Gerrie van Gils-Grillis 1993-1997 

   Bert Zuidema a.i. 1997-1998 

   Joop Haasbroek 1998-2005 

   Fransje Smit-Scalongne 2005- 

     

     

(Eerste) Secretaris   (Eerste) Penningmeester  

Uunko Cerfontaine 1948-1969  J.P. Mudde 1948-1975 

Hinke Abbas-Braaksma 1969-1988  Dick van Dien 1975-1979 

Pascal Nientker 1988-2002  Addy Camper 1979-1980 

Peerke Voskamp 2002-2005  Henk Breddels 1980-1989 

Pascal Nientker a.i.  2005-2006  Jan van Ingen 1989-1996 

Hittjo Kruyswijk 2006-2012  Leo de Haan 1996-2003 

Marian Hamstra 2012-  Jacqueline Paro 2003-2008 

   Peter Barnhoorn 2008- 
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