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Stichting Muziek In Huis (MiH) maakt dat ouderen en zieken kunnen (blijven) genieten van klassieke kamermuziekconcerten. 
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klassieke muziek en de zorg. Kijk voor actuele informatie op www.muziekinhuis.nl
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,Zou ik mijn moeder hier 
willen achterlaten? ,
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Ook nu staat de zorg weer hoog op de 
maatschappelijke en politieke agenda’s.
Nu in het kader van de dreigende 
onbetaalbaarheid van de zorg en 
– dichter bij huis – de bezuinigen. Het 
moet allemaal goedkoper én beter. 
Aardig is het om in dat licht eens naar 
de toekomstverwachtingen van tien 
jaar terug te kijken van een echte 
insider omtrent de ouderenzorg: Erica 
Terpstra, voormalig staatssecretaris 
van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, onder meer belast met jeugd- en 
ouderenbeleid. Ik had het genoegen 
haar uitgebreid te interviewen in 2002 
en citeer haar hier kort: ‘Naar mijn idee 
zijn de pioniers van de senioren nú 
echt al mondige mensen. Maar ik 
voorspel dat de generatie van de 
kinderen van de inspraakdemocratie in 
feite al aan komt stormen. Ik denk dat 
we op een omslagpunt zitten met de 
organisatie van de zorg. En dat er meer 
differentiatie zal komen naar gelang er 

meer rekening wordt gehouden met het 
feit dat mensen allemaal een verschil-
lende smaak en een verschillende 
voorkeur hebben. Waarbij het gaat om 
de kwaliteit van leven en waarbij juist 
de nadruk ligt op het geven van die 
impulsen dat mensen niet geïsoleerd 
raken en niet verpieteren. Mijn maat is 
altijd dat ik denk van: zou ik mijn 
moeder hier willen achterlaten? Ik denk 
ook dat er ruimte zal komen voor echte 
keuzes, met bijbetaling waarschijnlijk 
van je zorgverzekering. En mensen 
zullen dan ook gaan kiezen. Maar ik 
denk dat het basispakket dat geleverd 
wordt meer is dan alleen zorg en ook 
die zachte kanten waarover je het had, 
aandacht zal geven’. Erica eindigde 
met: ‘Ik vind dan ook het initiatief van 
Muziek in Huis om klassieke muziek 
op een betaalbare wijze te brengen 
naar verzorgingshuizen toe, zeer toe te 
juichen. Ik denk dat het echt een 
voorloper is van datgene wat we in een 
heel breed scala aan heel veel mensen 
gunnen en ook straks zullen leveren’.

in 2006 schreef ik een artikel over de enorme aandacht voor de zorg in de 

aanloop naar de tweede kamerverkiezingen. titel was ‘de kleur van de 

vergrijzing’ (intermezzo 6). ik trachtte daarin te achterhalen waarom de zorg 

zo’n belangrijk verkiezingsthema is. interessant bleek een prognose van het 

Ministerie van vWS dat in 2025 een kwart van de beroepsbevolking werk-

zaam zou zijn in de zorg. goed voor 30 zetels! in dit artikel verwees ik ook 

naar de enorme diversiteit binnen de groep ouderen. 

»

“     k kan mijn dochter weer
    uitnodigen voor mooie concerten.”I

,

Foto Hans Hijmering
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Het beeld dat Erica Terpstra in 2002 
opriep, waarbij de cliënt centraal staat, 
is hartverwarmend. Zorg en welzijn 
hand in hand en voor iedereen. 
Ouderen kiezen zélf voor de zorg die ze 
nodig hebben. Helaas, de prijs is anno 
nu veel te hoog. 

Niet alleen het ministerie van VWS, 
maar ook die van OCW en EZ zijn bezig 
met de (ouderen)zorg. Het ene 
ministerie ziet de zorg vooral als 
probleem, het andere als kans. Want 
ouderen zelf, en ook de zorgsector zijn 
een enorme markt met veel potentie. Ik 
heb als ‘expert’ en ‘pionier’ aan recente 
discussies  over de zorg mogen 
deelnemen. 

Binnen de zorg worden oplossingen 
gezocht voor grote vraagstukken, 
waarbij de rode draad de financiering 
van de zorg is. Er wordt op overheidsni-

veau veelal gekeken naar de organisatie 
van de zorg. Burgers en werknemers in 
de zorg maken zich zorgen over hun 
toekomst of die van bijvoorbeeld hun 
ouders. De maatschappelijke aandacht 
voor de problematiek levert ook 
creatieve initiatieven op.  Goedkope en 
eenvoudige oplossingen bestaan 
echter niet. Ervaringen van wat werkt 
en wat niet daarentegen wél. Zo heb ik 
in een expertmeeting van het Innovatie- 
netwerk van het ministerie van EZ met 
20 ‘collega’s’ in no time letterlijk 
honderden do’s en don’ts kunnen 
opschrijven op de vraag ‘Hoe moet het 
zorglandschap in 2025 eruit zien?’

Cultuur hoort absoluut bij de do’s. 
Muziek en kunst in het algemeen 
spelen een belangrijke rol in het 
welzijn van mensen. Dus ook van 
ouderen en zieken. Om ouderen en 
zieken te kunnen laten genieten van 

klassieke kamermuziek organiseert 
Muziek in Huis al sinds 1999 kamer-
muziekconcerten in zorgcentra onder 
de noemer Leven lang klassieke 
muziek. De stichting is met thans bijna 
7.000 concerten dé specialist en 
ervaringsdeskundige in het verzorgen 
van concerten op maat voor een breed 
scala aan publieksgroepen.  In 2012 
bereikte Muziek in Huis 30.000 
luisteraars.

Muziek verhoogt het gevoel van welzijn, 
mits de aangeboden muziek aansluit 
bij de identiteit van de luisteraar. En 
verhoogd welzijn heeft beslist invloed 
op de gezondheid van ieder mens en 
op bijvoorbeeld de sociale omgang met 
anderen. Dat is wetenschappelijk aan- 
getoond. Muziek en kunst zijn echter 
geen tovermiddelen, die ziekten doen 
verdwijnen en de kosten van de zorg 
drastisch verlagen. Maar de concerten 
betalen zich wél terug. Misschien wel 
dubbel en dwars. Daarover schreven 
we al in 2002: ‘De harde opbrengst van 
de zachte zorg’. (Roderik Benoist, 
http://www.muziekinhuis.nl/ftp/
intermezzo01.pdf). Denkt u daarbij aan 
minder medicijngebruik en lagere 
werkdruk voor het verzorgend personeel 
op die locaties waar de bewoners 
tevreden zijn.

Het is mijn grote wens dat er aandacht 
blijft voor, en tegemoet gekomen 
wordt aan de culturele behoeften van 
iedere individuele oudere en zieke. 
Binnen en buiten de zorgcentra. Niet 
omdat daarmee politieke en maat-
schappelijk problemen zijn opgelost, 
maar omdat welzijn van de (mede)
mens zo belangrijk is. Een basis-
behoefte. Overheden, fondsen, 
vrienden en zorgcentra die zich met 
ons daarvoor inzetten 
ben ik enorm dankbaar. 

Nico de Gier
Oprichter en directeur 
Stichting Muziek in Huis

Kijkt u ook op www.langlevekunst.nl en 
www.zorglandschap2025.nl

»

<  Harpduo Carla Bos en Wendy Rijken 
treedt op in Hof van Batenstein in Vianen 
(foto Martin Waalboer)

Erica Terpstra
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een vleugel. Die wordt gebruikt bij de 
huisconcerten die er regelmatig 
gegeven worden. Vooral door jonge 
musici die speelervaring goed kunnen 
gebruiken. Dat vinden Bas en Fleur 
belangrijk. En dat is ook een van de 
redenen waarom ze Muziek in Huis 
steunen. Jonge musici doen podiumer-
varing op en ouderen kunnen genieten 
van een concert waar ze zelfstandig 
niet meer naar toe kunnen gaan. Juist 
ook de combinatie van jong en oud in 
het werk van Muziek in Huis, dát is wat 
de Steenhofs zo aanspreekt.

Fleur heeft zelf directe ervaring met de 
manier waarop muziek beklijft in het 
brein van mensen met dementie. 
Jarenlang speelde ze quatre-mains met 
een vriendin, een pianiste die leed aan 
Alzheimer. In het gewone leven was ze 
behoorlijk gehandicapt door haar kwaal. 
Maar zodra ze de toetsen beroerde 
merkte je daar weinig meer van. 

Een inspirerend bezoek was het aan dit 
bijzondere echtpaar. 

Uit privacy-overwegingen zijn de namen Bas 

en Fleur Steenhof gefingeerd. Voor hen 

staat niet de gever maar de gift centraal. 

Al vijf jaar steunen zij MiH met substantiële 

giften.  

Onlosmakelijk verbonden met muziek 
zijn de oorlogservaringen van de toen 
13-jarige Fleur Steenhof. Haar vader zat 
in het verzet en organiseerde huis-
concerten en toneelvoorstellingen voor  
musici en toneelspelers die weigerden 
lid te worden van de Kulturkammer.   
Beroemde en berooide kunstenaars  
zoals de Nederlands Hongaarse pianist 
Géza Frid (1904-1989)  en acteur  
Albert van Dalsum (1889-1971) traden 
hier graag op. Géza Frid speelde eigen 
composities en de kleine Fleur moest 
vaak ‘omslaan’. Vreselijk en zenuw-
slopend vond ze dat. Onverbrekelijk is 
deze treurige tijd, haar vader is 
uiteindelijk in 1944 door verraad 
omgekomen, verknoopt met de 
positieve kracht van muziek. 

Fleur kreeg pianoles, werkte als jeugd- 
arts en speelt nog steeds piano. Onder- 
meer een verloren gewaande compositie 
van Géza Frid die hij in de oorlog op de 
huisconcerten speelde. Een mars, 
waarbij hij stampvoetend spelend de 
marcherende soldaten opriep.

Echtgenoot Bas Steenhof speelde 70 
jaar lang viool. Zijn vader was een  
bekende amateurcellist die elke dag 
een uur studeerde en in een kwartet 
speelde. Bas groeide op met muziek en 
ging bijna als vanzelfsprekend viool 
spelen. Net als zijn vader speelde hij 
het klaar om naast zijn beroep als 
ingenieur, muziek op een goed 
amateurniveau te blijven beoefenen. 
Als een van de hoogtepunten noemt hij 
het strijkkwintet met extra cello van 
Schubert. Ook speelde hij in een 
amateurorkest. Helaas moest hij 
kortgeleden ophouden met spelen na 

een ongelukkige val. De rechterarm 
functioneert weer goed maar om op 
het oude niveau te blijven spelen lukt 
niet meer.

Speelden ze ook wel samen? Nee dat 
niet, gek genoeg. Ja, twee keer 
geprobeerd maar dat was geen succes. 
Iets dat je wel vaker ziet bij echtparen. 
Van hun drie kinderen speelt alleen de 
zoon nog.  In de voetsporen van zijn 
vader combineert hij de viool met zijn 
werk als ingenieur. En zijn zoon weer, 
de kleinzoon van Bas en Fleur, speelt 
cello. In het totaal spelen vier van de 
zes kleinkinderen een instrument. Een 
cruciaal punt is altijd de leeftijd zo rond 
twaalf jaar. Gaan ze door of willen ze 
stoppen? Maar een paar jaar les beklijft 

meestal wel. Na de pubertijd kan de 
draad dan weer opgepakt worden. Bas 
en Fleur hopen dat de 12-jarige 
kleindochter deze barrière kan nemen. 
Onlangs zijn ze nog speciaal ter 
aanmoediging naar een uitvoering van 
haar geweest.

In de lichte ruime woonkamer van het 
echtpaar Steenhof staat veelbelovend 

Bas en fleur Steenhof, beiden in de tachtig, delen hun rijkdom graag met 
anderen. Muziek speelt van jongs af aan een cruciale rol in beider leven en ze 
zijn geroutineerde amateurmusici. Het geeft ze voldoening dat hun geld goed 
besteed wordt bij Muziek in Huis.

Fleur mailde de volgende dag nog enkele overdenkingen over de betekenis 
van muziek die zij de lezer niet wilde onthouden: 

Muziek kan een zekere geremdheid doen verminderen, zodat je je 
gevoelens beter kan uiten naar anderen toe, het maakt iets in je open.
Muziek kan veel geestelijke rust geven.
Cultuur in het algemeen kan afleiding geven in moeilijke 
periodes in iemands leven.

 Muziek maakt 
iets in je open ,

,
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een vruchtbare samenwerking
Pilot in Nunspeet verdient navolging in andere gemeenten

We mogen zo’n 100 luisteraars per 
concert tellen. Had u deze belangstel-
ling van te voren verwacht?

‘De reacties in de huizen waren erg 
enthousiast toen we over de plannen 
kwamen overleggen. Een activiteiten-
begeleidster uit één van de huizen 
kende MiH al vanuit haar functie in een 
ander zorgcentrum en maakte daardoor 
haar collega’s nog enthousiaster. 
De heer Nico de Gier kwam zelf naar 
Nunspeet voor overleg met de activitei-
tenbegeleidsters, de directeur van 
Veluvine en vertegenwoordigers van 
het Van den Broek Lohman Fonds. 
Deze gedegen voorbereiding heeft 
zeker meegeholpen aan het succes.
De bewoners vinden het fantastisch dat 
ze met een begeleider (heel vaak een 
familielid) echt uitgaan. De mooie zaal 
en de prachtige muziek, die door zeer 
betrokken en professionele musici ten 
gehore wordt gebracht verhogen het 
uitgaansgevoel. Na afloop van het 
concert wordt in de zaal een kopje 
koffie of thee geschonken met een 
plakje cake erbij en is er gelegenheid 
nog even na te praten’.

De organisatie van de concerten wordt 
gedeeld door het fonds, Veluvine, de 
vier zorgcentra en hun vrijwilligers en 
Muziek in Huis. Zijn er misschien nog 
andere partijen - zoals de gemeente - 
bij de concerten betrokken?

De samenwerking tussen Van den 
Broek Lohman Fonds Nunspeet en 
Stichting Muziek in Huis gaat haar 
tweede jaar in en is ontstaan door een 
algemene subsidieaanvraag van 
Muziek in Huis. De aanvraag werd door 
het fonds beantwoord met een heel 
creatief plan, waarin vier zorgcentra, 
multifunctioneel centrum Veluvine en 
het fonds betrokken zouden zijn. 
Hoe is dit plan en de samenwerking 
met de vier deelnemende zorgcentra 
ontstaan? 

Thea Kwant, secretaris van het Van den 
Broek Lohman Fonds Nunspeet: ‘Het 
Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet 
(www.vandenbroeklohmanfonds.nl) 
ondersteunt culturele, maatschappelijk 
en sportieve activiteiten in de gemeente 
Nunspeet. Vaak gebeurt die onder-
steuning op aanvraag, maar het 
bestuur neemt ook zelf initiatieven voor 
culturele projecten. De penningmeester 
van het bestuur, de heer Ben van 
Wendel de Joode, was bekend met de 
Stichting Muziek in Huis. In Nunspeet 
liggen vier zorgcentra op loopafstand 
van het prachtige gebouw Veluvine 
(www.veluvinenunspeet.nl), dat 
beschikt over een mooie theaterzaal. 
Zo ontstond het plan om voor bewoners 
van deze vier zorgcentra concerten te 
organiseren in Veluvine’.

‘Nee, de gemeente is hierbij niet 
betrokken. Het initiatief ligt bij het Van 
den Broek Lohman Fonds, dat de 
contacten met MiH onderhoudt, de zaal 
regelt bij Veluvine en de zorgcentra op 
de hoogte houdt van de concerten. 
De activiteitenbegeleiders van de zorg-
centra zorgen voor de begeleiders van 
de concertbezoekers’.

De concerten worden door de bezoekers 
vanuit de zorgcentra zeer gewaardeerd 
en zijn - zo mogen we wel concluderen -
een succes. De financiering geschiedt 
nu volledig door het Van den Broek 
Lohman Fonds Nunspeet. Er zijn 
afspraken gemaakt voor concerten voor 
de komende drie jaren. Hoe ziet het 
fonds de financiering van de concerten 
voor de wat langere termijn?

‘Het bestuur van het Van den Broek 
Lohman Fonds heeft in zijn laatst 
gehouden vergadering dit eerste jaar 
geëvalueerd. Gezien het grote enthou-
siasme hebben we besloten ook het 
komende jaar weer drie concerten te 
financieren. In de toekomst wordt dat 
in enkele jaren afgebouwd van drie 
naar twee en uiteindelijk één (nieuw-
jaars)concert per jaar. Aan de zorg-
centra is geadviseerd een spaarpotje 
aan te leggen voor toekomstige 
concerten. Een andere mogelijkheid is 
dat één van de serviceclubs een 
concert financiert of misschien wel een 
royale particulier. Concrete plannen 
zijn er nog niet, maar het initiatief is 
het waard om voortgezet te worden’.

Duo Ca d’or: Dorette Lagendijk - fluit en Carla Bos – harp in Veluvine (foto Dick Baas)
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René Dessing, cultureel ondernemer van het eerste uur, gaf samen met zijn twee 
broers en zus na het overlijden van hun 89-jarige moeder een concert cadeau aan 
de verplegenden, die haar gedurende een verblijf van vijf jaar en een ziekbed van 
drie maanden toegewijd waren geweest. 

Moeder was niet altijd makkelijk en had zeker geen meegaand karakter. Op het 
begrip van de verzorgenden werd dan ook nog al eens een extra beroep gedaan. 
Vanuit dat besef kwam René op het idee om hiervoor een muzikale vorm te kiezen 
van hun dankbaarheid. Nu eens op een andere manier dan het obligate envelopje. 
Het werd een muzikale traktatie!

Het in memoriam concert vond plaats in april 2013, enige maanden na het overlijden 
van mevrouw Dessing, toen de direct betrokkenen wat afstand hadden kunnen 
nemen. Tijdens zo’n ziekbed zit je, aldus René, toch in een soort film en soms is het 
dan moeilijk om adequaat te reageren. Toen daar wel ruimte voor was, kwam het 
idee om een concert cadeau te doen. Verzorgingshuis Kennemerduin heeft een 
ruime zaal waar een mooie vleugel staat. In samenspraak met de evenementen-
coördinator is een optreden georganiseerd door een ensemble uit de stal van de 
Stichting Muziek in Huis (MiH). Gekozen werd voor een toegankelijk repertoire dat 
werd gebracht door het duo Michelle Mallinger (sopraan) en Jorrit van den Ham (piano).

Alle zeven verzorgenden die specifiek in het zonnetje moesten worden gezet, waren 
aanwezig en sommigen hadden hun roosters aangepast of waren op hun vrije dag 
naar Kennemerduin gekomen. Samen met familie en bewoners was er een gehoor 
van ongeveer 50 personen die de musici eer aandeden. In eerste instantie was het 
concert bedoeld als dank aan het personeel. Zij waren zeer getroffen door dit 
gebaar en genoten zichtbaar. Maar in tweede instantie bleek het ook een zinvol 
evenement te zijn voor de aanwezige familieleden. Het samenzijn zonder de druk en 
directe emotie van de dood en de daarop volgende begrafenis gaf ruimte aan 
bezonkenheid via de abstractie van muziek. Het deed hem meer dan hij verwacht 
had, aldus expliciet een van de broers van René.

Juist in deze tijd is, volgens René Dessing, zoiets als een ‘cadeauconcert’ op zijn 
plaats. Het is eigenlijk het minste wat je kunt doen, nu de zorg overal zo onder druk 
staat. Het leven in de verzorgingshuizen wordt de laatste jaren wel erg recht toe 
recht aan. De leuke, mooie en inhoudelijke kanten van het leven komen er vaak zeer 
bekaaid af. 
Dat is de stellige overtuiging van René Dessing. De cultureel ondernemer in hem 
ziet dan ook op dit gebied een dankbaar werkterrein voor MiH. Waarom heeft MiH 
dit nog niet eerder aangepakt ? Het is inderdaad een mogelijkheid die de Stichting 
tot nu toe heeft laten liggen. Een mooie taak als aanvulling op de 700 ‘reguliere’ 
concerten die per jaar worden georganiseerd. Een mooi initiatief dat inspireert en 
navolging verdient. 

 
René W. Chr. Dessing was oprichter en gedurende 18 jaar directeur van Cultureel 
Organisatiebureau Artifex Travel. Zijn nieuwste initiatief heet Heemst Advies, 
www.heemstadvies.nl. Hierin richt hij zich voornamelijk op het behoud van onze 
laatste Nederlandse historische buitenplaatsen. Zie ook www.buitenplaatsen2012.nl. 

Van boven naar beneden:

René Dessing (foto Helene Blaak)

Mevrouw Riet Dessing-van Leeuwen, 1923-2012

Sopraan Michelle Mallinger (foto Mark Castillo)

een  in memoriam concert , 
als cadeau voor de verpleging

,
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,een feest is niet compleet  zonder muziek ,

op de logeerpiano. Die kon gelukkig na 
de oorlog weer terug naar de eigenaars 
die de ramp overleefden. Als iets 
feestelijks herinnert Jet zich de 
schoolconcerten zoals die vroeger met 
educatieve tekst en uitleg werden 
gegeven. In haar studententijd speelde 
ze noodgedwongen op andermans 
piano’s als het zo uitkwam. Maar na 
hun huwelijk kregen Jet en Constant 
een piano die lang haar trouwe 
metgezel was tot de komst van een 
vleugel. Jet luisterde onder haar 
huishoudelijk werk vaak naar klassieke 
muziek op de radio. Haar toen nog 
maar 4-jarige zoontje Tim zette dan zijn 
stoeltje dichtbij de radio om alles in 
zich op te nemen. Toen hij 5 was kreeg 
hij pianoles.

Ook voor Constant van Motman was de 
oorlog aanleiding voor de eerste 
indringende muzikale ervaring. In een 
vluchtelingenkamp in Brussel waar hij 
vlak na de bevrijding als vrijwilliger 
hulp bood, ontmoette hij de jonge 
violist Theo Olof die na zijn onderduik 
in het kamp concerten gaf om de 
ellende te verzachten. Het contact met 
Olof bleef tot diens dood in 2012 
bestaan.

Het diamanten bruidspaar Jet en Constant van 
Motman met burgemeester Jan van Zanen van 
Amstelveen die hen speciaal kwam feliciteren.

Jet en Constant van Motman waren op 
30 mei 2013 60 jaar getrouwd. Een 
paar dagen later vierden zij hun 
diamanten bruiloft met familie en 
vrienden. Ter verhoging van de 
feestvreugde trad het trio ‘Luci Serene’ 
op, een ensemble met sopraan, alt en 
piano uit de stal van Muziek in Huis 
(MiH). Als cadeau vroeg het bruidspaar 
aan de gasten een bijdrage ten bate 
van MiH en dat leverde maar liefst 
€ 1.360,- op.

Een grote verrassing voor Nico de Gier, 
directeur van MiH die de doos met het 
ingezamelde geld na het feest in 
ontvangst mocht nemen. Het initiatief 
voor de inzameling kwam spontaan op 
bij het echtpaar Van Motman zodra ze 
via hun zoon Tim hoorden van het 
bestaan van MiH. Muziek en feest zijn 
met elkaar verbonden is de overtuiging 
van de Van Motmannen. Een feest moet 
meer zijn dan alleen eten en drinken. 
En als er in één moeite door via de 
muziek een goed doel zoals MiH 
gesteund kan worden klopt alles als 
een bus. Een fantastisch idee dat 
navolging verdient! 

Van jongs af aan speelt muziek een rol 
in het leven van Jet van Motman. De 
piano kwam per toeval in haar leven 
toen zij 14 jaar was, als een geluk bij 
een ongeluk. Joodse vrienden van haar 
ouders vluchtten per fiets naar 
Zwitserland en brachten hun piano 
onder bij de familie van Jet. Zij was zo 
blij met de piano dat ze moest en zou 
leren spelen en prompt 4 jaar les had 

De mooie inzameling ter gelegenheid 
van het diamanten huwelijksfeest van 
de Van Motmannen heeft veel indruk 
gemaakt op de genodigden. Zo zelfs 
dat het initiatief nu al navolging krijgt. 
Verschillende vrienden en kennissen 
zitten al te broeden welke bijeenkomst, 
jubileum of feest gelegenheid biedt om 
met een concert de aandacht op MiH te 
vestigen en geld in te zamelen. Vaak is 
men lid van verenigingen en service-
clubs waarvan de leden zeker te 
interesseren zijn in concerten en 
financiële ondersteuning van MiH.
In de kring van de Van Motmannen 
passeerden al de Koninklijke Jachtver-
eniging, Sociëteit De Witte en de Allied 
Circle. En Nederland telt natuurlijk 
talloze van dergelijke samenwerkings-
verbanden. Navolging van het initiatief 
van Jet en Constant Van Motman past 
ook naadloos in het vooruitzicht van de 
viering van het 15-jarig bestaan van 
MiH in 2014. Dan zal ook de oprichting 
van ‘Vrienden van MiH’ plaatsvinden. 
Vrienden die de naam van MiH helpen 
verbreiden en MiH financieel gaan 
ondersteunen.

Het programma en de data van het 
jubileum van MiH worden in het najaar 
bekend gemaakt. We kunnen alvast 
verklappen dat ook een aantal toon-
aangevende musici met optredens hun 
steun gaan verlenen. Dat wordt een 
feest dat u niet mag missen!

,
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instrument bij mij terecht. Haar vier 
kinderen en kleinkinderen speelden 
geen van allen piano. Ik wel. Al had ik 
alleen van mijn grootvader in Amerika 
les gehad, met tegenzin. Met mijn 
schoonmoeder heb ik toen nog jaren 
met plezier quatre-mains gespeeld en 
in die tijd ook serieus geoefend. Had ik 
maar als klein meisje beter mijn best 
gedaan, verzuchtte ik wel eens.

Mevrouw Van der Heyde vertelt: ‘Mijn 
schoonmoeder gaf tot ongeveer haar 
80ste jaar les op deze Petrof vleugel. 
De vleugel was door haar man, mijn 
schoonvader, begin jaren 60 verkregen 
in een transactie op een internationale 
beurs in Leizpig. Hij handelde in 
tropisch hardhout en kon een partij 
ruilen tegen een wagonlading klap-
stoeltjes of deze vleugel. 

Mijn schoonmoeder had haar mooie 
Bösendorfer vleugel in de tweede 
wereldoorlog geruild voor voedsel voor 
haar vier kinderen, haar man en 
zichzelf. Daarna gaf ze noodgedwongen 
alleen nog les bij mensen thuis. Tot 
deze Petrof arriveerde. Wat was mijn 
schoonmoeder blij met het instrument! 
Ze heeft er vele jaren met een violist en 
een cellist van het Koninklijk Concert-
gebouworkest pianotrio’s op gespeeld. 
Gewoon voor eigen plezier. En heel veel 
les gegeven. Marco Bakker (een goede 
bekende van Muziek in Huis) had er 
ook nog les op. Mijn schoonmoeder 
was erg zorgvuldig met de vleugel. De 
leerlingen moesten dan ook altijd eerst 
hun handen wassen!

Toen mijn schoonmoeder op hoge 
leeftijd moest verhuizen, kwam het 

Begin dit jaar moest ik zelf verhuizen. 
Naar een verzorgingshuis. Ik wilde voor 
mijn vleugel een plek vinden, waar hij 
liefdevol gebruikt gaat worden. Een 
nicht uit Den Haag was bezig met het 
archiveren van alle partituren, brieven 
en dergelijke van de Nederlandse 
componist Hugo Godron. Hugo Godron 
was mijn zwager en ik had nog een 
paar manuscripten van hem. Hierover 
had ik met die nicht contact en ook 
mijn vleugel kwam ter sprake. Hugo 
kende het instrument goed. Mijn nicht 
adviseerde me contact op te nemen 
met Stichting Muziek in Huis’.

Het instrument werd gedoneerd aan de 
stichting. Het Schild, centrum voor 
blinde en slechtziende ouderen in 
Wolfheze heeft nu de Petrof voor de 
concerten van Muziek in Huis in 
bruikleen. 

Mevrouw Van der Heyde woont sinds 
januari in Wildhoef te Bloemendaal en 
kan er maandelijks genieten van de 
concerten van Muziek in Huis. ‘Ik kijk 
echt uit naar de concerten. En velen 
hier met mij. Iedere maand een 
geschenk. Het is elke keer bijzonder. 
En al is cello mijn lievelingsinstrument, 
het meest heb ik tot nu toe genoten van 
het harpduo DuoDyade. Geweldig!’

Mevrouw van der Heyde 
doneerde haar Petrof vleugel

DuoDyade. Harpistes Colet Nierop (l) 
en Marije Vijselaar (r). Foto Tino Kerdijk.
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Stichting Muziek In Huis, Amsterdam 

In deze Intermezzo treft u een aantal persoonlijke verhalen aan van mensen, die 
schenkingen hebben gedaan aan Muziek in Huis. Deze mensen, maar ook vele 
andere vrienden en  fondsen maken de concerten voor ouderen en zieken mogelijk. 
Helpt u mee? 

Eenmalige giften zijn natuurlijk altijd welkom, maar om ons werk ook in de toekomst 
te kunnen voortzetten zijn periodieke giften onmisbaar. Om die reden willen wij 
graag een warme band met u opbouwen. Afhankelijk van uw financiële bijdrage kunt 
u daarom vriend, huisvriend of zelfs familie van Muziek in Huis worden. 
U bent al vriend vanaf € 60,- per jaar en huisvriend vanaf € 250,- per 
jaar. Familie kunt u worden door u vast te leggen voor minimaal 5 jaar. 
U geniet dan ook een maximaal belastingvoordeel.

Uiteraard doen wij graag iets terug voor onze vrienden en familie.
Alle vrienden en familieleden ontvangen de digitale nieuwsbrief La Folia. 
U ontvangt bij giften:
• van € 30,- tot € 100,- onze CD Leven lang klassiek muziek met 50% korting
• vanaf € 60,- een uitnodiging voor een jaarlijks vriendenconcert of jubileumconcert
• vanaf € 100,- de CD Leven lang klassiek muziek gratis
• Boven € 1.000,- per jaar wordt u desgewenst als begunstiger opgenomen 
    in het jaarverslag
• Van alle giften ontvangt u een ontvangstbevestiging

EXTRA!
Gratis toegang voor huisvrienden en familie tot:
• de jaarlijkse auditiedag
• workshopdagen voor de nieuwe ensembles

Kijkt u voor meer mogelijkheden en voorwaarden op www.muziekinhuis.nl onder 
‘vrienden’ en ‘doneren’ of neem contact met ons op.

Met een gift van
geeft u ieMand een 

concert cadeau € 9,-

vrienden en familie
van Muziek in Huis

Ontwerp Artun

Met dank aan:
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