
De 110 musici van Holland
Symfonia moeten zo goed als
zeker op zoek naar een
nieuwe carrière. Nu de
subsidie verdwijnt, komen de
emoties los. ‘We gaan
geruisloos ten onder.’ 

INGE JONGERMAN

Kort- kort- kort- laaaang! In de
Haarlemse concertzaal De
Philharmonie klinkt de ope-
ning van Beethovens Vijfde

symfonie, ooit door de componist 
beschreven als het noodlot dat aan de
deur klopt. Holland Symfonia speelt
dan ook met deze Beethoven zijn laat-
ste symfonische concert onder lei-
ding van chef-dirigent Otto Tausk. 
De 110 musici van Holland Symfo-
nia hangt ontslag boven het hoofd
door een korting van 65 procent op de
rijkssubsidie. Voor de concerten van
het orkest is niet langer subsidie be-
schikbaar gesteld door staatssecreta-
ris Halbe Zijlstra van Cultuur. Er is 3,5
miljoen (voorheen 9,5 miljoen) voor
alleen nog de begeleiding van Het Na-
tionale Ballet en het Nederlands
Danstheater. 
Maar als de Raad voor Cultuur zijn
zin krijgt, komt er helemaal geen sub-
sidie meer; in mei gaf de raad een ne-
gatief advies. Mocht de aanvraag er
ondanks dit advies toch doorheen ko-

men, dan blijft er een kernensemble
over van ongeveer vijftig musici met
een deeltijdbaan. Zij musiceren al-
leen nog onder en niet meer óp het
podium: in de orkestbak.
In de bus heerst een gespannen
sfeer. De musici zijn op weg naar de
Stadsschouwburg in Utrecht, waar ze
een voorstelling van Het Nationale
Ballet zullen begeleiden. In de mee-
genomen kranten staat dat de subsi-
dieaanvraag van Holland Symfonia is
afgewezen. “We gaan geruisloos ten
onder,” zegt celliste Lies Schrier aan-
gedaan. “Als we nu niets doen, be-

staan we over een half jaar niet
meer.” Er wordt voorgesteld met het
hele orkest met instrument in de or-
kestbak te gaan zitten en niet te spe-
len wanneer de dansers het podium
betreden. Fluitist Marie-Cécile de Wit
benadrukt dat ze vooral Het Nationa-
le Ballet niet moeten inlichten. “Dan
zetten ze een orkestband op.” 
Intussen wordt achterin de bus de
Nederlandse Toonkunstenaars Bond
(NTB) gebeld, die het zeer afraadt om
te staken. Lies Schrier: “De NTB zegt
dat we meer verliezen dan winnen
met niet spelen, maar tot nu toe heb-

ben we alleen maar braaf afge-
wacht.” 
Het Nationale Ballet krijgt voor het
dansgezelschap zelf wel – zij het min-
der dan vorige jaren – subsidie, maar
heeft nog geen goedkeuring van het
budget voor de live begeleiding van
grote balletten, zoals Het zwanen-
meer. Zijlstra stelt daar 3,5 miljoen
voor beschikbaar, mits er een goed
voorstel komt. Het ballet zegt met
Holland Symfonia door te willen
gaan, maar heeft met de afwijzing
van de RvC vanaf januari 2013 voorlo-
pig geen begeleidingsorkest meer. 

Directeur Stan Paardekooper is van-
uit zijn woonplaats Amsterdam naar
Utrecht geracet om het orkest te kal-
meren. Hij maakte tien jaar geleden
een fusie mee, als directeur van het
Noordhollands Philharmonisch Or-
kest. Toen moest het NPO samengaan
met het Nederlands Balletorkest,
waarbij al gedwongen ontslagen vie-
len. Uit die fusie ontstond Holland
Symfonia.
“Geachte dames en heren, wij heb-
ben vandaag een mokerslag gekre-
gen,” zegt Paardekooper, die vanaf
het podium het Utrechtse publiek
toespreekt, maar zich ook richt tot het
orkest in de bak. “Wij gaan vanavond
even mooi als alle andere avonden
voor u spelen, maar wij willen graag
dat u weet wat er gaande is.” 
In duidelijke taal legt hij de penibe-
le situatie van het orkest uit. Na af-
loop wordt luid geapplaudisseerd, de
A van de hobo klinkt en het orkest be-

gint te spelen. In de pauze drommen
de musici samen rond Paardekooper,
die zegt: “Ik lees dat de Raad voor
Cultuur niet alleen een orkest in de
bak, maar ook op het podium wil voor
goede kwaliteit. Het kan nog alle kan-
ten uit, dus houd goede moed men-
sen.”
Terug in de orkestbak zwaaien een
paar dames uit het publiek met pa-
pieren die ze overhandigen aan de
concertmeester. “Hier! We hebben
handtekeningen verzameld omdat
het zo vreselijk is wat er gebeurt.”
Vorig jaar waren er verscheidene or-
kestbijeenkomsten in de Philharmo-
nie te Haarlem, de standplaats van
Holland Symfonia. Aanwezig waren
ook een vertegenwoordiger van het
UWV en een vakbondslid van de
NTB. Tot nu toe is nog niets bekend
over een eventueel sociaal plan voor
de musici. 
“Van zo’n meeting word je niet vro-
lijk,” zegt Annemieke Marinkovic
(37), sinds acht jaar contrabassist in
het orkest. “Als ik deze baan verlies,
ga ik echt niet bij de telefoon zitten
wachten, maar er is nauwelijks werk
en er zijn heel veel freelancers. Na-
tuurlijk wil ik het liefst blijven spe-
len, maar er vallen niet alleen bij ons
ontslagen. Bijna alle orkesten moe-
ten inleveren of samenwerken.” 
Marinkovic heeft net een opleiding
tot patissier afgerond. Ze kreeg hier-
voor vrij onder werktijd. Iedereen die
iets anders wil of kan doen, wordt
hiertoe gestimuleerd door het ma-
nagement van het orkest. Daarnaast
biedt Holland Symfonia de mogelijk-
heid tot loopbaanbegeleiding aan. 
Sommigen hebben de laatste tijd
zelf ontslag genomen; de nieuwe be-
roepen variëren van Cliniclown tot
politieagent. Maar een groot deel van
de musici wacht voorlopig nog af.

Dominique Citroen van Citroen Ad-
viesbureau Podiumkunsten helpt
kunstenaars met adviezen over een
carrièreswitch. Op de vraag of er toe-
komstperspectief is voor musici, ant-
woordt ze: “Bij de orkesten is geen
plek meer. Lesgeven is wel een optie,
maar ook daar wordt bezuinigd, dus
veel kans om als docent je brood te
verdienen is er niet.”
Stan Paardekooper spreekt weer
voor een volle zaal, maar nu in Haar-
lem, waar het slotakkoord van Beet-
hovens Vijfde net heeft geklonken.
Paardekooper vraagt om een staande

ovatie om het orkest een hart onder
de riem te steken. 
Daarna geeft hij het woord aan Jaap
Lampe, algemeen directeur van de
Philharmonie, die vandaag met zijn
rug naar het publiek staat en zich tot
de musici richt. “Na tweehonderd
jaar huist er straks voor het eerst geen
orkest meer in deze zaal. De roots van
het orkest gaan terug tot 1813, toen
het muziekkorps van de Stedelijke
Schutterij te Haarlem werd opgericht.
Ik wil u bedanken voor alle mooie
concerten van de afgelopen jaren en
u veel sterkte wensen in de toekomst.
En ik hoop u hier hoe dan ook terug te
zien.” 
Na nog een oorverdovend applaus
lopen de orkestleden geëmotioneerd
het podium af. 
Marie-Cécile de Wit: “Wat wij doen,
is toch niet in geld uit te drukken?
Muziek beroert de ziel van de mens,
dat is toch veel meer waard?”

Mokerslag voor Holland Symfonia
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Cultuurbezuinigingen Laatste restje hoop gevestigd op 3,5 miljoen euro, een fractie van het oude subsidiebedrag

Even denken ze erover
de orkestbak in te gaan
en niet te spelen

‘Het kan nog alle kanten
uit, dus houd goede
moed, mensen’

‘Natuurlijk wil ik blijven
spelen. Maar er vallen bij
alle orkesten ontslagen’


