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Financiën 

Percentage eigen inkomsten 

 2016 
€ 

2015 
€ 

2016-2015 
€ 

2014-2013 
€ 

Totaal baten *) 462.291 342.247 804.538 1.011.367 

Totaal subsidies 264.180 206.980 471.160 573.048 

Totaal eigen inkomsten 198.111 135.267 333.378 438.319 

% eigen inkomsten t.o.v. subsidies 74,99% 65,35% 70,76% 76,49% 

% eigen inkomsten t.o.v. baten 42,85% 39,52% 41,44% 43,34% 
 

*) exclusief sponsoring in natura (o.a. advertenties Brabants Dagblad en Golden Tulip Hotel Central) 

Het hier geschetste beeld voor 2016 wordt vertekend door de meerkosten, die IVC zich 
heeft moeten getroosten in verband met de sluiting van het Theater aan de Parade, welke 

in een tegemoetkoming door de Gemeente ’s-Hertogenbosch worden gecompenseerd. Deze 
compensatie is berekend onder ‘Totaal subsidies’. 
 

Bezoekersaantallen 

 2016 2015 2016-2015 2014-2013 

Aantal concoursactiviteiten 26 6* 28 38 

Aantal overige activiteiten 29 36 65 81 

TOTAAL aantal activiteiten 55 42 93 119 

     

Publieksbereik concours 3.472 435 3.507 12.516 

Publieksbereik overige activiteiten 15.255 14.765 30.020 22.723 

TOTAAL publieksbereik 18.727 15.200 33.527 35.239 
 

*) Voor de voorronden voor het 51ste IVC zijn 2 dagen à 3 zittingen gerekend 
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 Jaarrekening 2016 
 
Balans 31-12-2016 

  
   ACTIVA Huidig boekjaar Vorig boekjaar 

 
€ € 

I    Immateriële vaste activa 0 0 

II   Materiële vaste activa 10.948 8.182 

III  Financiële vaste activa 0 0 

   Totale Vaste Activa 10.948 8.182 

   

   I    Voorraden 0 931 

II   Vorderingen 102.209 50.501 

III  Effecten 0 0 

IV Liquide middelen 18.977 99.413 

   Totale Vlottende Activa 121.186 150.845 

      

   TOTALE ACTIVA 132.134 159.027 

   

   

   

   PASSIVA Huidig boekjaar Vorig boekjaar 

 
€ € 

I    Algemene reserve 3.649 8.934 

II   Bestemmingsfonds Prijzengeld IVC 10.200 7.500 

III  Overige (bestemmings-) reserves 0 0 

   Totaal Eigen Vermogen 13.849 16.434 

      

Totale Voorzieningen 0 0 

      

Totale Langlopende schulden 0 0 

      

Totale Kortlopende schulden 118.285 142.593 

      

   TOTALE PASSIVA 132.134 159.027 
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Functionele Exploitatierekening 2016 
   

    
BATEN 

Huidig 
boekjaar Begroting 

Vorig 
boekjaar 

 
€ € € 

Directe opbrengsten 
        Publieksinkomsten 65.510 74.450 44.943 

     Overige inkomsten 0 96.000 0 

Indirecte opbrengsten 3.625 0 0 

    Totale Opbrengsten 69.135 170.450 44.943 

    

    Subsidie FPK 26.075 50.000 0 

Subsidie Provincie Noord-Brabant 35.000 35.000 35.000 

Subsidie Gemeente 's-Hertogenbosch 206.605 174.100 171.980 

Overige subsidies/bijdragen 125.476 146.500 90.324 

    Totale Bijdragen 393.156 405.600 297.304 

        

    TOTALE BATEN 462.291 576.050 342.247 

    

    

    
LASTEN 

Huidig 
boekjaar Begroting 

Vorig 
boekjaar 

 
€ € € 

Beheerslasten personeel 74.790 74.500 74.083 

Beheerslasten materieel 75.102 75.900 73.608 

    Totale Beheerslasten 149.892 150.400 147.691 

    

    Activiteitenlasten personeel 117.229 158.000 89.525 

Activiteitenlasten materieel 197.755 325.200 94.513 

    Totale Activiteitenlasten 314.984 483.200 184.038 

        

    TOTALE LASTEN 464.876 633.600 331.729 

        

    SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -2.585 -57.550 10.518 

    Saldo rentebaten/-lasten 0 0 0 

Saldo buitengewone baten/lasten 0 0 0 

        

    EXPLOITATIERESULTAAT -2.585 -57.550 10.518 

Dotatie Bestemmingsfonds prijzengeld IVC 18.200 14.500 0 

Onttrekking Bestemmingsfonds prijzengeld IVC 15.500 22.000 0 

    TOEVOEGING ALGEMENE RESERVE -5.285 -50.050 10.518 
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Verklarende toelichting behorende bij de jaarrekening 2016 
Algemeen 
De jaarrekening 2016 is opgesteld met inachtneming van de ‘Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, 640 Organisaties zonder winststreven’. De grondslagen die worden 
toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd 
op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de 
periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
Het resultaat uit de exploitatie 2016 ad € 5.285 negatief, vermeerderd met het 
positieve vermogenssaldo per 31-12-2015 ad € 8.934, tezamen met het saldo van het be-
stemmingsfonds ad € 10.200 – waaraan toekomstige verplichtingen zijn verbonden- geeft 
een vermogenssaldo per 31-12-2016 van € 13.849. 
 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 
Activiteiten 
Hoofdactiviteit van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad is het organiseren van het 
Internationaal Vocalisten Concours in de even kalenderjaren. Daarnaast organiseert de 
stichting enkele hieraan gelieerde activiteiten op muzikaal gebied. 
Statutaire vestigingsplaats en -adres: 
Prins Bernhardstraat 8-10, 5211 HE  ’s-Hertogenbosch. 
 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 

Continuïteit 
Het bestuur van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad is zich er van bewust, dat er 
met de aanvang van de nieuwe kunstenplanperiode 2017-2020 en daarmee nieuw beleid 
een herallocatie van middelen overwogen moet gaan worden, maar heeft vertrouwen in de 
ontwikkelingen die de stichting de voorbije jaren heeft doorgemaakt. Zoals eerder gemeld 
zullen de sluiting en nieuwbouw van het Theater aan de Parade ook na 2016 hun gevolgen 
hebben voor IVC. De inmiddels ontvangen toezeggingen op subsidie- en fondsaanvragen 
voor de periode 2017-2020 geven bestuur en directie van de stichting het volste 
vertrouwen voor de toekomst. 
 
De continuïteit van de stichting is afhankelijk van de mate waarin zij er in slaagt haar 
beleid voort te zetten. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van conti-
nuïteit van de stichting. 
 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden, verminderd met  
lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.  
 

Voorraad 

De voorraad  wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of, indien lager, tegen de markt-
waarde per balansdatum. 
 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervol-
gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voor-
zieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering ge-
bracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
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Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden en staan ter vrije  
beschikking. 
 

Schulden 
De verplichtingen op korte termijn zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Inzake de huisvesting van haar kantoor heeft de Stichting ’s-Hertogenbosch 
Muziekstad een huurovereenkomst gesloten, welke jaarlijks met de periode van een jaar 
stilzwijgend verlengd wordt en de huursom jaarlijks, per schriftelijke mededeling  
geïndexeerd wordt. 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt jaarlijks bepaald als verschil tussen enerzijds de opbrengsten en 
anderzijds de kosten en andere lasten van het boekjaar, rekening houdend met de hiervoor 
genoemde waarderingsgrondslagen. 
 

Verantwoording 
Bij de verdeling van de personeelslasten naar de onderscheiden rubrieken Beheerslasten en 
Activiteitenlasten zijn een aantal functies binnen de organisatie niet eenduidig onder deze 
noemers te rangschikken. De eenhoofdige directie kent in haar functie-uitoefening zowel 
beheersmatige als direct activiteit gerelateerde werkzaamheden; idem geldt voor de, 
financieel-administratieve en de algemeen beleidsmatige (productie-) functies. Hiertoe 
zijn op basis van ervaring de navolgende verdeelsleutels gehanteerd, zowel in de begroting 
als in de functionele exploitatierekening: 
 
Directie:  50% van de totaal-last ten behoeve van beheer, 
   50% ten behoeve van activiteiten; 
Productie / Beleid: 25% van de totaal-last ten behoeve van beheer, 
   75% ten behoeve van activiteiten; 
Administratie:  75% van de totaal-last ten behoeve van beheer, 
   25% ten behoeve van activiteiten. 
De gemiddelde personele bezetting bedroeg in 2016 1,9 fte (in loondienst), met uitzonde-
ring van inleen van personeel en vrijwilligers. 
 
 

Toelichting op de cijfers 
Algemeen 
De exploitatie van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad kende tot en met 2016 een 
tweejaarlijkse cyclus van een internationaal vocalistenconcours in de even jaren en  
nationale voorronden in de oneven jaren. Dit betekent dat de jaarbegroting én de 
exploitatierekening van een even jaar een zwaardere lastendruk en daarmee een negatief 
resultaat ten opzichte van de norm-begroting (2013-2016) kent. Daarentegen kent de 
jaarbegroting én de exploitatie-rekening van een oneven jaar een lichtere lastendruk en 
daarmee een positief resultaat ten opzichte van de normbegroting. De getotaliseerde 
tweejarige exploitatie dient echter nominaal noch een negatief noch een positief resultaat 
te hebben; de individuele jaarexploitaties binnen de tweejaarlijkse concourscyclus dienen 
elkaar in evenwicht te houden. Immers, de subsidiëring door de onderscheiden overheden 
kent deze fluctuaties niet. Derhalve is de cijfervergelijking in de exploitatierekening niet 
opgesteld met de normbegroting maar met de jaarbegroting. 
Vergelijkingen van de kolom ‘Huidig boekjaar’, waarin de exploitatiecijfers voor 2016 zijn 
opgenomen, met de cijfers uit de kolom ‘Vorig boekjaar’ moeten immer vanuit het 
oogpunt van de tweejarige exploitatie bezien worden. 
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Naast dit gegeven is de cijfervergelijking tussen werkelijke en begrote cijfers voor 2016 
onderhevig aan de eerder beschreven sluiting van het Theater aan de Parade en IVC 
daardoor geconfronteerd werd met een noodzakelijke beleidswijziging en dientengevolge 
met financiële consequenties. De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft tegemoetkoming toe-
gezegd in de additionele kosten. 
 

Balans 
Het op 31 december 2014 negatieve vermogenssaldo ad € 1.584 is de financiële start 
geweest voor de nieuwe concoursperiode 2015-2016 van de 51ste editie van het IVC. Om het 
concoursjaar 2016 mede te financieren was het vermogenssaldo ultimo 2015 te laag. Maar 
voldoende inspanningen ter werving van financiële middelen voor 2016 gaven vertrouwen 
in de dekking van de exploitatie van 2016. Totdat medio 2016 de ‘asbest-kwestie’ zich 
aankondigde en IVC voor organisatorische en financiële problemen stond. Met de garant-
stelling van de Gemeente ’s-Hertogenbosch (die verwerkt is in de cijfers) kan IVC de 
vierjarige subsidieperiode 2013-2016 met tevredenheid afsluiten. 
De beschikbare financiële middelen uit subsidies, donaties en sponsoring zijn ook in 2016 in 
‘optima forma’ besteed aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting.  
 
Behalve van fondsen nog te ontvangen en vooruit ontvangen gelden ten behoeve van de 
exploitatie zijn er gelden in de balans opgenomen met een specifieke bestemming. 

 Prijzengelden 
- € 5.000  Arleen Auger Allround Prijs 2017 
- € 3.500  Prijs van de Provincie Noord-Brabant 2017 
- € 1.700  Rudolf Jansen Pianisten Prijs 2019 

 Stichting Rudolf H. Schmidt Fonds 

- €  2.000 Productie van een dvd van de uitvoeringen van de verplichte werken 
voor Lied Duo van het 50ste en 51ste IVC-editie 

- € 1.500 Masterclass (plan van Sylvia Rena Ziegler en Friederike Wiesner) 
- € 1.500 Marionettentheater 

 Fonds voor de Cultuurparticipatie 
- € 12.500 IVC-Amateurdag januari 2017 en kid’s time 

 

Exploitatierekening 
Budgettair heeft de stichting, ondanks de beperkingen door bezuinigingen en de ‘asbest-
kwestie’, haar werkdoelen kunnen realiseren, weliswaar met een beleidswijziging. Het 
financiële beheer en beleid heeft in de precisie daar een zeer belangrijke bijdrage aan 
geleverd. Het boekjaar 2016 is de sluiting van de subsidieperiode 2013-2016. 
De exploitatie van het IVC 2016 heeft ondanks de onverwachte problematieken wederom 
een ongekend succes teweeg gebracht, zowel nationaal maar vooral ook internationaal.  

Noemenswaardige afwijkingen tussen de begroting en realisatie 
(voorzover niet veroorzaakt door de sluiting van ThaP) 
 
Baten 

- Entree- en inschrijfgelden 
De realisatie is weliswaar lager dan begroot wegens de ‘asbest-kwestie’ maar gelet 
op het feit dat regulier de recettes en kandidatenaantallen van een Opera| 
Oratorium-categorie van een IVC enkele malen die van een Lied-categorie  
overtreffen, is de afwijking alleszins acceptabel. 

- Overige inkomsten (sponsoring) 
De begrote werving van sponsoring is niet gerealiseerd kunnen worden. 

- Indirecte opbrengsten 
Betreffen de inkomsten uit advertentieverkopen voor het programmaboek 
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- Subsidie FPK 
De door dit fonds toegezegde subsidie van € 50.000 voor het 51ste IVC is in overleg 
met het fonds als gevolg van de verplaatsing van de Opera|Oratorium-categorie 
naar 2017 50-50 verdeeld over de beide categorieën van het concours. Daarnaast is 
in 2016 een kleine afrekening van € 1.075 ontvangen van het fonds. 

- Subsidie Gemeente ’s-Hertogenbosch 
In het subsidiebedrag in de jaarrekening is het bedrag van de declaratie opgenomen 
dat IVC in rekening mocht brengen bij de Gemeente als gevolg van de sluiting van 
het theater. 

 
Lasten 

- Afschrijvingskosten (incl.vervanging inventaris) 
De begrote vervanging van inventaris is niet geëffectueerd en daarmee geen 
afschrijvingskosten (begroot op € 5.000). 

- Compositieopdracht 
De door Monique Krüs in opdracht van IVC uitgebrachte compositie van het 
verplichte lied zal ook door de kandidaten van de Opera|Oratorium-categorie vanaf 
de Halve Finale in 2017 als verplicht werk gelden. De kosten zijn over beide 
categorieën verdeeld 

- TV-registraties 
Zowel van de Halve Finale als van de Finale van het Lied Duo Concours van de 51ste 
IVC-editie zijn opnamen gemaakt en uitgezonden. Ook de kosten van de opnamen 
van het 50ste IVC en masterclasses|summerschool voor uitzendingen in 2016 door 
BravaNL zijn hier opgenomen. 

- Innovatie & Development 
IVC heeft gemeend als een soort van pilot tijdens het Lied Duo Concours een Round 
Table (forum) te organiseren met als thema ‘de toekomst van het liedrecital’. Deze 
activiteit is warm ontvangen en overwogen wordt dit voor de komende IVC-edities 
te handhaven. 
Overigens zijn ten laste van dit budget geen specifieke kosten gebracht. 

- Overige kosten (onvoorzien) 
In de balans per ultimo 2015 zijn verwachte bijdragen van fondsen opgenomen die 
uiteindelijk niet gerealiseerd zijn geworden.  

 
 

Bezoldiging bestuurders 
De bestuursleden van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad ontvangen geen enkele 
vergoeding; noch een aanwezigheids- noch een reiskostenvergoeding. 
 

 
Social return 
De Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad beschikt voor haar beleidsuitvoering over 
relatief een zeer lage vaste personele formatie, waarbinnen geen ruimte is om invulling te 
geven aan social return. De stichting mag zich daarentegen verheugen in een eigen 
vrijwilligersbestand,  waaruit steeds mensen bereid zijn zich in te zetten voor de diverse 
activiteiten van de stichting. 
 
 

Toekomst 
Met het boekjaar 2016, waarin de concours Categorie Lied Duo van het 51ste IVC heeft 
plaatsgehad, is de meerjarige subsidieperiode 2013-2016 afgesloten. Op het moment van 
schrijven van dit jaarverslag wordt de nieuwe meer jaren periode 2017-2020 financieel 
met vertrouwen tegemoet gezien. Provincie, Gemeente en FPK hebben middelen ter be-
schikking gesteld voor de komende periode. Kanttekening hierbij blijven de organisatori-
sche en financiële extra inspanningen door de sluiting van het Theater aan de Parade in 
2016 en de in 2017 startende nieuwbouw van een theater.  
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Hiermee samenhangt ook de beslissing om de Categorie Lied Duo en Opera|Oratorium 
structureel te splitsen. In dat geval heeft het IVC elk jaar een concours evenement, het-
geen de zichtbaarheid ten goede komt en ook de mogelijkheden uitbreidt voor nieuw pu-
bliek. Een jaarlijks terugkerend evenement bindt het publiek. Dit vergt uitbreiding van 
financiële middelen. Daarnaast bereid het Bestuur de directiewisseling voor. Een transitie-
periode wordt overwogen. Hierdoor kan de artistieke expertise en het ruime netwerk van 
de huidige directeur nog worden ingezet voor het IVC. Hiervoor dienen extra middelen te 
worden gevonden. Deze onderwerpen staan binnenkort op de agenda voor een bestuurlijk 
overleg met Provincie en Gemeente. De begroting voor 2017 laat een bedrag van 644.372 
euro zien aan de kosten kant. De dekking is voor 93,17% rond op 17 mei 2017.  Er worden 
nog een aantal bijdragen verwacht. Sponsorwerving blijft een lastige aangelegenheid; de 
vele inspanningen hiervoor hebben nog geen resultaat opgeleverd. Brabants Dagblad en 
Hotel Central dragen bij in natura.  Daarentegen zijn enkele grote (particuliere) fondsen 
het IVC bijzonder goed toegedaan. Voor de toekomst blijft op financieel gebied de grootste 
zorg een lange(re) termijn financiering beschikbaar te krijgen, waarbij sponsoring en  
subsidiëring de betrouwbaarste partners zijn; fondsen geven ‘slechts’ toezeggingen af voor 
een jaar. 
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Persknipsels 
 
  

Brabant Cultureel, juni 2016 

 
Door Camiel Hamans  

 
Bas-bariton Robert Holl:  
‘Het lied moet weer een prominente plek krijgen’ 
“Lied en literatuur helpen je bij het leven.  
Andersom trouwens ook: wat je meemaakt, helpt 
je bij het interpreteren van teksten. Literatuur is 
niet zomaar een aardigheidje. Het leert je levens-
lessen en die kun je vervolgens weer beter 
begrijpen, als je geleefd hebt. Lied is een deel van 
de literatuur. Daarom pleit ik voor beter 
literatuuronderwijs op school.”  
Bas-bariton Robert Holl (Rotterdam 1947), gelauwerd 
liedzanger, woont al jaren in Oostenrijk, waar hij in 
1990 met de prestigieuze titel Kammersänger is ge-
eerd. Afgelopen mei leidde hij, met steun van zijn 
vrouw sopraan Ellen van Lier, het eerste Internatio-
nale Liedfestival Zeist. “Het festival was een groot succes. Mensen zijn uit heel Nederland geko-
men”, stelt hij na afloop in een gesprek tevreden vast. Voor Holl zelf met een avond Schubert im 
Freundeskreis die hij verzorgd heeft met pianist Graham Johnson, voor de concerten door 
bevriende collega’s uit Nederland, voor de optredens van door Holl uitgenodigde jonge musici uit 
Wenen, voor de mastercourse en de speciaal voor amateurzangers en scholieren opgezette thema-
lessen rond Schubert, het familieconcert en het afsluitende optreden door Holl en begeleider Rudolf 
Jansen met de liederen uit Schuberts laatste levensjaar, Schwanengesang.  
Goethe “Het succes heeft me niet verrast. Lied heeft het weliswaar moeilijk, maar liefhebbers 
hebben er veel voor over. We gaan daarom verder en maken een traditie van het Zeister 
Liedfestival, net zoals ik in Oostenrijk met de door mij georganiseerde Schubertiades en festivals 
doe. Ik denk erover om volgend jaar Goethe als thema te kiezen, er zijn verbindingen te over: 
Goethe en Mozart, Goethe en Beethoven, Goethe en Schubert. Lied verdient steun. Daarom ook is 
het een goede gedachte van Annett Andriesen om bij het nieuwe Internationaal Vocalisten Concours 
in september weer een aparte categorie voor liedduo’s te organiseren. Dus voor zangers met hun 
vaste begeleider. Ik ben blij dat ik weer in de jury mag zitten. Het is al de vierde keer. Liefhebbers 
moeten samenwerken om het lied weer een prominente plaats te geven.”  
“Het IVC ligt mij aan het hart gebakken. In 1971, een jaar nadat ik op een nationaal Nederlands 
concours tweede werd achter John Bröcheler, won ik het IVC. Een jaar later werd ik eerste bij het 
ARD-concours in München, dat uitgezonden werd door alle Duitse radiozenders. Die twee eerste 
prijzen hebben mijn loopbaan een forse zet gegeven. In München kreeg je niet alleen een geldprijs, 
maar ook een serie concerten en dat is nog veel belangrijker dan het bedrag waarmee je naar huis 
gaat. Dirigent Wolfgang Sawallisch hoorde me en bood me een contract aan bij de opera in 
München. Dat was overigens niet zo’n succes. Ik studeerde met mijn leraar daar, Hans Hotter, 
allerlei rollen in, repeteerde bij de opera, maar kreeg weinig optreedbeurten. Dus concentreerde ik 
me op wat ik in Nederland en elders te doen kreeg aan oratorium en lied. Via een mevrouw die me 
in Wenen voor een Matthäus uitnodigde, kwam ik in contact met een internationale agent. En toen 
ging het snel. Met Het Brabants Orkest heb ik daarna bijvoorbeeld Sjostakovitsj gezongen onder 
leiding van Hein Jordans, een goede dirigent, een goed musicus.”  
Goede boterham  
“Er zit nauwelijks brood in het lied en dat is een van de redenen dat de belangstelling zo 
verminderd is. Zangers kunnen er niet van bestaan. Opera trekt veel meer en betaalt beter. Maar 
met een combinatie van oratorium en lied moet het mogelijk zijn een goede boterham te 
verdienen. In Nederland is het oratorium voornamelijk Bach. Mijn leraar in Rotterdam, David 
Hollestelle, die alleen maar oratoria zong, deed wel veertig Matthäusen per jaar. Toen ik begon 
was het repertoire overigens breder. Händel werd toen nog betrekkelijk vaak uitgevoerd. En meer 
dan alleen een Messiah. Händel heeft veel meer geschreven: Samson, Deborah, Esther, Saul, 
Jephta, Joshua, Israël in Egypte, Judas Maccabaeus, enzovoorts. Een aantal van die stukken stond 
indertijd nog op het repertoire. Dat was niet alleen interessant, maar leverde ook werk op. Hier in 
Zeist heb ik een paar dagen geleden een tenor ontmoet, Jouke Krediet, met wie ik vijtig jaar  
geleden in de Grote Kerk in Goes de Johannes Passie van Händel heb uitgevoerd. Dat was in 1966. 
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Het was overigens niet mijn debuut. Dat was twee jaar daarvoor met het Requiem van Fauré, uit-
gevoerd bij de uitvaart van mijn grootvader. De kritiek zei daarover: ‘Een zanger met een volle 
rijke stem, die nog aan techniek kan winnen.’ Dat was natuurlijk ook zo. Ik kwam ongeveer vers uit 
het Gregoriaanse kerkkoor, een prima leerschool. Dat wel, want daar leer je hoe je samen moet 
klinken met anderen, hoe je ensemble moet zingen.” 
 

“Dat het, naast het geringe carrièreperspectief, slecht 
gaat met het lied, ligt vooral aan het onderwijs.  
Want er wordt op de lagere school niet meer gezongen.” 
Foto Gemma van der Heyden 
 

Hans Sachs  
“Voor opera zoekt men gouden stemmen. Vooral 
bij tenoren. Als een jury zo’n gouden strot hoort, 
zijn ze verkocht. Of de zanger kan fraseren 
interesseert ze niet. Uitspraak evenmin, om over 
tekstbehandeling maar niet te spreken. Bij lied kun 
je je dat niet permitteren. En er is nog een ander 
voordeel van het lied: ook kleinere stemmen 

kunnen daarin excelleren. Voor lied hoef je geen gigantisch geluid te hebben. Eigenlijk zouden ook 
operazangers in het lied geschoold moeten worden. Want hoe je met een tekst moet omgaan leer je 
bij het lied. Niet dat ik wat tegen opera heb. Mijn Münchener ervaring kwam veel te vroeg, ik was 
nog te jong voor het werk dat mij ligt. Tien jaar later heeft Barenboim me gevraagd voor Chicago. 
Het was zijn en mijn eerste Meistersinger. Daarna heeft Wolfgang Wagner me voor Bayreuth ge-
vraagd. Hij wilde nog een keer de Meistersinger ensceneren.”  
Hans Sachs is vervolgens Holls lijfrol geworden. Overal ter wereld wil men Holl Sachs horen zingen. 
In Bayreuth heeft hij daarna nog meer Wagnerrollen voor zijn rekening genomen, zoals bijvoorbeeld 
Gurnemanz in de geruchtmakende Parsifal van 2004 in de enscenering van de controversiële 
filmmaker Christoff Schlingensief en onder de muzikale leiding van Pierre Boulez. Een uitvoering, 
die hem bijgebleven is omdat regisseur en dirigent het niet erg met elkaar eens waren. “Als 
Schlingensief weer eens met een idee kwam, reageerde Boulez vrijwel steevast: ‘Zu viel Unruhe, 
passt nicht’. Ik ben gebleven omdat festivalleider Wolfgang Wagner me dat verzocht. Die man heeft 
veel voor me gedaan. Die laat je dus niet in de steek.” 
 
Componist  
“Ik heb het geluk gehad dat ik op de hbs goede leraren had voor Duits en voor Nederlands. Daar heb 
ik literatuur leren lezen en waarderen. Dat heeft me niet alleen geholpen als zanger, maar ook als 
componist.” Holl schrijft namelijk zelf ook. In het najaar komen er drie cycli van telkens drie 
liederen van hem uit bij wat indertijd de Nederlandse muziekuitgever Donemus was. Op teksten van 
Timmermans, Van Eeden en Adriaan Roland Holst. Voor een concours in Graz, waar Holl in de jury 
zat, moesten de deelnemers verplicht een keuze maken uit een van diens Traklliederen. In Wenen 
heeft hij eens een hele avond aan Trakl gewijd. En ook gedichten en proza van Jean Paul heeft 
Robert Holl op muziek gezet: “Ik begrijp eigenlijk niet waarom Schumann dat niet gedaan heeft. 
Zijn muziek en de teksten van Jean Paul sluiten perfect bij elkaar aan”.  
Holl is daarnaast ook een groot propagandist van de liederen van Hans Pfitzner (1869-1949), een 
vriend van zijn leraar Hans Hotter. Pfitzner is een componist die uit de laat-romantiek voort-
gekomen is en die het beeld van de muziek uit de eerste helft van de 20e eeuw meebepaald heeft, 
maar die zijns inziens niet genoeg gewaardeerd wordt. Van het Pfitzner-genootschap heeft hij 
daarom in 1998 het voorzitterschap geaccepteerd.  
Literatuuronderwijs “Dat het, naast het geringe carrièreperspectief, slecht gaat met het lied, ligt 
vooral aan het onderwijs. Want er wordt op de lagere school niet meer gezongen, er wordt geen 
belangstelling voor muziek meer bijgebracht en het ontbreekt aan taalopvoeding in het middelbaar 
onderwijs. Daardoor wordt er nauwelijks nog liefde voor literatuur bijgebracht. Dat is fnuikend voor 
de cultuur, voor het lied, maar ook voor het leven. Uit gedichten leer je emoties kennen, zie je hoe 
je daarmee kunt omgaan. Wie de literatuur verwaarloost, schaadt het leven. Ik mag me gelukkig 
prijzen dat ik nog leraren heb gehad die vertelden, voorlazen, die reciteerden. Sommigen van hen 
hadden mijn vader nog les gegeven en die zeiden: ‘Holletje, je lijkt niks op je vader.’ Of ik dat 
positief of negatief moest zien, weet ik niet.”  
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