
Dit boek bestrijkt 23 jaren, van conceptie tot 
volwassenheid van Stichting Muziek in Huis 
(SMiH). De lezer kijkt mee over de schouder  
van de oprichter/directeur. Wat heeft hem  
geïnspireerd om concerten te organiseren in  
de zorgsector? Hoe werd de organisatie  
opgezet en bestierd? Wie speelden daarbij een 
rol? Hoe kwamen kunst en cultuur op de agenda 
in de ouderenzorg? En: wat kwam er allemaal 
kijken bij het bezoek van Koningin Máxima?

De overheid zorgde voor obstakels onderweg, maar er waren ook veel 
praktische hindernissen. Te lezen is hoe SMiH veel van die tegenslagen 
wist te overwinnen. 

Stichting Muziek in Huis organiseert sinds 1999 professionele kamer
muziekconcerten voor kwetsbare ouderen en levert daarmee een bijdrage 
aan de kwaliteit van leven van ouderen en zieken. Met de concerten zijn 
al meer dan 500.000 luisteraars bereikt.

“Eén van de eerste pioniers op weg naar een ander beeld over ouderen/
ouderdom was Nico de Gier, de oprichter van Stichting Muziek in Huis.  
Hij introduceerde concerten, verzorgd door professionele muziekensembles 
op hoog niveau, in zorgcentra. Dat was heel vernieuwend en is nu nog 
steeds heel succesvol.” 
“Nico de Gier introduceerde met zijn concerten een nieuwe manier van 
denken: het activiteitenaanbod in zorginstellingen moest meer aansluiten 
bij de oude levensstijl van bewoners. Niet meer aanbodgericht maar 
vraaggestuurd. Ouderen die gewend waren regelmatig naar een concert 
te gaan maar daartoe niet meer in staat waren, konden en kunnen in hun 
zorgomgeving genieten van professioneel uitgevoerde kamermuziek.  
Met als bonus dat ouderen, die helemaal niet gewend waren naar concerten 
te gaan, voor het eerst van hun leven in aanraking kwamen met klassieke 
muziek. Het is nu, 21 jaar later, moeilijk voorstelbaar hoe vernieuwend 
dat was.”  —  Frieda de Pater, directeur Stichting RCOAK
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Van idee tot 11.000 concerten voor ouderen en zieken 
Stichting Muziek in Huis, Nico de Gier
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