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Deze tentoonstelling reist sinds september 2019 door Nederland en is samengesteld op initiatief van 
de Leo Smit Stichting. Met speciale dank aan Stadsarchief Amsterdam (Ludger Smit); Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag (Rik Hendriks); Joods Historisch Museum, Amsterdam; NIOD 
Instituut voor oorlogs-, holocaust-, en genocidestudies, Nationaal Monument Kamp Vught.
Voor Den Haag is de tentoonstelling aangepast door Frits Zwart (NMI). De collectie van het NMI 
maakt deel uit van het Haags Gemeentearchief.

De reizende tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd  is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van 
Collectieve Maror-gelden Nederland en Stichting Levi Lassen.

De tentoonstelling Componisten in oorlogstijd belicht leven en 
werk van achttien componisten. Zij maakten muziek, gaven 
muziekonderwijs, het Concertgebouworkest voerde hun werken uit, 
en ze dirigeerden orkesten en koren. Sommigen van hen begonnen 
onbezorgd aan hun loopbaan, anderen hadden moeten vluchten voor 
het antisemitisme in Duitsland en Hongarije. 
Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd Nederland bezet. 
De componisten in deze tentoonstelling werden vervolgd om hun 
afkomst of standpunten, doken onder, gingen bij het verzet of werden 
gedeporteerd. Acht van hen overleefden de oorlog niet. 
De muziek en de verhalen van deze componisten zijn grotendeels 
vergeten. De Leo Smit Stichting doet sinds 1996 onderzoek naar 
vervolgde componisten en zet zich in om hun werk ten gehore 
te brengen. Deze tentoonstelling is op initiatief van de stichting 
gerealiseerd.  
Componisten eer je door hun muziek te laten klinken. Daarom kunt 
u deze beluisteren. Dit doet u door de QR-codes te scannen met uw 
smartphone of tablet. 

Op de vlucht
Na de Eerste Wereldoorlog was de politieke situatie in Europa onrustig. In Hongarije 
kwam in 1920 generaal Horthy aan de macht, een autoritair leider die oppositie en 
minderheden onderdrukte. Onder zijn bewind nam het antisemitisme toe, vanaf 1921 
mocht bijvoorbeeld nog maar een beperkt aantal Joden naar de universiteit. Vanwege 
de politieke situatie en armoede in zijn thuisland besloot Géza Frid om naar Nederland 
te vluchten. Hans Krieg vluchtte in 1933 vanuit Duitsland naar Nederland. Hitler was 
benoemd tot rijkskanselier en de structurele Jodenvervolging was begonnen. De nazi-
regering boycotte Joodse ondernemingen en ontsloeg Joodse ambtenaren, een regeling die 
ook orkesten en operahuizen trof. Ook Hans Lachman vluchtte dat jaar naar Nederland, 
in de hoop daar vrij te kunnen leven en werken.

Géza Frid, ca. 1935Géza Frid, ca. 1935
Particuliere collectie

Hans Krieg, 1959Hans Krieg, 1959
Godfried de Groot, Collectie Joods Historisch Museum, 
Amsterdam

Hans Lachman, ca. 1930Hans Lachman, ca. 1930
Hans Lachman bespeelde verschillende blaasinstrumenten. Hij 
speelde trombone om zijn studie natuurkunde te bekostigen. 
Uiteindelijk koos hij voor een carrière in de muziek. 
Particuliere collectie
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OP DE VLUCHT

Géza Frid 
Uit:
Podium-Suite op. 3
Door: 
Birthe Blom, viool
Martin Tchiba, piano
Van:
Opname VPRO Vrije Geluiden
december 2009

Géza Frid
Máramarossziget, 1904 – Beverwijk, 1989
Op de vlucht voor het antisemitisme in Hongarije kwam Géza Frid in 1927 naar 
Nederland. Als wonderkind had hij aan de Ferenc Liszt Muziekacademie in Boedapest les 
gehad van Béla Bart k (piano) en Zoltán Kodály (compositie). Hij trouwde met zangeres 
en pianiste Ella van Hall en vestigde zich in Amsterdam. Als door een wonder ontkwam 
hij aan deportaties, als stateloze Jood trad hij – letterlijk – op voor een appel en een ei. 
Hij was actief in het kunstenaarsverzet en vervalste bonnen en persoonsbewijzen. Zijn 
composities worden getypeerd door  markante ritmes en melodieën geworteld in  
de volksmuziek van zijn geboorteland.

Hans Krieg
Haynau, 1899 – Amsterdam, 1961
Hans Krieg was al jong opmerkelijk getalenteerd en had toegang tot de beste leraren
van zijn tijd in Leipzig en Berlijn. Hij dirigeerde opera’s en een groot aantal koren en
componeerde vocale werken in een laatromantische stijl, beïnvloed door Brahms en
Mahler. In 1933 vluchtte hij halsoverkop naar Nederland, waar hij moeilijk werk kreeg.

Brief van uitgever Johann Zientner aan Hans Krieg, Brief van uitgever Johann Zientner aan Hans Krieg, 
14 april 193314 april 1933
Johann Zientner schreef dat hij geen geld had om de 
composities die Krieg opstuurde uit te geven, al vond hij ze 
erg mooi. Zientner leek zich niet bewust te zijn van het feit dat 
Hans Krieg Joods was en sloot zijn brief af met het volgende: 
‘Omdat de Joodse muziek toch binnenkort helemaal ingedamd 
is, zal ook voor onze Duitse kunstenaars een betere tijd 
komen.’ 
Archief Hans Krieg, Nederlands Muziek Instituut Den Haag

Aanbevelingsbrief over Hans Krieg door Rabbijn M. Simonsohn, Aanbevelingsbrief over Hans Krieg door Rabbijn M. Simonsohn, 
20 april 193320 april 1933
‘De Dirigent de heer Hans Krieg heeft mij gevraagd om een 
aanbeveling omdat hij de intentie heeft in Nederland te gaan 
wonen. Ik voldoe graag aan zijn wens, aangezien ik de heer 
H. Krieg als mens erg waardeer en hem in zijn beroep als 
koordirigent in een van onze diensten als een uitermate ijverig 
en succesvol vakman ken, met een grote interesse voor specifiek 
Joodse muziek.’
Archief Hans Krieg, Nederlands Muziek Intituut Den Haag

Autobiografische aantekeningen van Géza Frid, ca. 1960Autobiografische aantekeningen van Géza Frid, ca. 1960
Géza Frid kende in Hongarije muzikale hoogtepunten als lessen van de 
componisten Zoltán Kodály en Béla Bart k. Maar de politieke situatie in het 
land werd steeds grimmiger en hij had grote geldzorgen. 
Particuliere collectie

Zoltán Székely en Géza Frid in Nijmegen, Zoltán Székely en Géza Frid in Nijmegen, 
1 mei 19281 mei 1928
Particuliere collectie

Géza Frid en Zoltán Székely in Budapest, oktober 1928Géza Frid en Zoltán Székely in Budapest, oktober 1928
Violist Zoltán Székely nodigde Géza Frid uit om naar Nijmegen te komen en het duo 
maakte een succesvolle concerttournee door Europa. Frid keerde eind 1928 terug naar 
Hongarije, maar besloot in 1929 om zich permanent in Nederland te vestigen. 
Particuliere collectie

Brief van Béla BartBrief van Béla Bart k aan Géza Frid, 4 april 1938k aan Géza Frid, 4 april 1938
De situatie van bevriende musici die nog in 
Hongarije woonden verslechterde. Béla Bart k 
vroeg Géza Frid om in het geheim te informeren of 
Bart k lid kon worden van het Genootschap van 
Nederlandse Componisten en of deze organisatie 
‘normaal’ en ‘onafhankelijk’ functioneerde. 
Particuliere collectie

Pagina uit een brief van Géza Frid aan zijn vrouw Ella, Pagina uit een brief van Géza Frid aan zijn vrouw Ella, 
20 augustus 196620 augustus 1966
Pas in 1966 keerde Geza Frid weer terug naar zijn 
geboortestad Máramarossziget. ‘6.30 uur: Sziget in 
zicht. Ik kan je niet beschrijven hoe ik me voelde, toen 
ik uit de verte de 2 torens zag, de katholieke en de 
gereformeerde kerk en in de achtergrond de berg der 
bergen, de Zalaván! Goed dat ik alleen was en niemand 
iets kon zien...’ 
Particuliere collectie

Géza Frid onder de notenboom in de tuin van zijn Géza Frid onder de notenboom in de tuin van zijn 
geboortehuis, 1966geboortehuis, 1966
Particuliere collectie

Hans Krieg
Ba-a Schabbat
Door:
Mirjam Krieg – sopraan
Hans Krieg – bas
Cor van Boven – piano
Van:
Philips – P12978L
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MUZIEKEDUCATIE

Sam Dresden
Uit:
Sonate voor fluit en harp,
deel 3: Modéré et expressif
Door:
Mathias von Brenndorff – fluit
Maria Stange – harp
Van:
Youtube

Dani l Belinfante 
Uit:
Derde Sonatine voor piano
deel 1: Moderato
Door: Marcel Worms – piano
Van:
FutureClassics – FC 052

Muziekeducatie speelde bij de componisten een levenslange rol. Velen studeerden zelf aan 
een conservatorium in binnen- of buitenland. Leo Smit, Simon Gokkes, Marjo Tal en 
Rosy Wertheim studeerden aan het Amsterdamsch Conservatorium compositie bij Sem 
Dresden. Na het afronden van hun eigen studie gaven componisten vaak les, van alleen 
componeren konden ze niet rondkomen. Leo Smit keerde hiervoor een paar jaar terug 
naar het Conservatorium. Veel musici gaven privéles aan huis en plaatsten advertenties om 
leerlingen te werven. Voor Dani l Belinfante was muziekpedagogiek meer dan een extra 
bron van inkomsten, hij leidde zijn eigen muziekschool.

Sem Dresden
Amsterdam, 1881 – Den Haag, 1957
Als twaalfjarige speelde Sem Dresden trompet en pauken in het Amstels Fanfarekorps. 
Na de HBS vervolgde hij zijn muzikale opleiding in Berlijn, maar hij voelde zich al snel 
aangetrokken tot de Franse muziek. Als docent en later directeur van het Amsterdamsch 
Conservatorium opende hij voor jonge componisten de deur naar de nieuwe muziek uit 
Parijs. Als directeur van het Haags Conservatorium werd hij ontslagen vanwege zijn 
Joodse achtergrond. Hij  overleefde de oorlog door de inzet van Henk Badings, die ervoor 
zorgde dat hij ook geen dwangarbeid behoefde te verrichten. Dresden is ondanks zijn 
drukke bezigheden zijn hele leven blijven componeren. Hij schreef heldere melodieën, met 
gedurfde klankkleuren en verfijnde ritmes. De sonate voor fluit en harp dateert uit 1918, 
Dresden had net zijn vaste aanstelling als docent aan het conservatorium op zak.

Dani l Belinfante
Amsterdam, 1893 – F rstengrube, 1945
De vader van Dani l Belinfante verdiende zijn brood als diamantslijper, maar muziek was 
zijn passie. Hij gaf zijn zoon Dan zijn eerste vioollessen, later werden deze overgenomen 
door oom Sidney. Bij Ary Belinfante – een broer van zijn opa met een eigen muziekschool 
– studeerde Dani l piano. Al snel had hij zijn eigen muziekschool in de Watergraafsmeer, 
waar leden van het Concertgebouworkest klassieke muziek doceerden, maar waar je 
ook jazz kon studeren. Belinfante liet zich inspireren door Ravel, Debussy en Milhaud. 
Het gebruik van meerdere toonsoorten naast elkaar geeft harmonische spanning en een 
weerbarstige klank, maar ook een rijk scala aan kleuren. In zijn third sonatina for piano 
klinken ook jazzachtige loopjes.

ReRe nie van oud-leerlingen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van nie van oud-leerlingen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
het Amsterdamsch Conservatorium, 16 september 1934het Amsterdamsch Conservatorium, 16 september 1934
Voor dit jubileum stelde Sem Dresden een gedenkboek samen. Leo Smit 
komt daarin als ‘gediplomeerde’ aan het woord: ‘Wat de studietijd betreft, 
zijn er voor mij vele redenen deze met erkentelijkheid te gedenken.’
Archief Sem Dresden, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Docenten van het Amsterdamsch Conservatorium, tweede van links Sem Docenten van het Amsterdamsch Conservatorium, tweede van links Sem 
Dresden, ca. 1930 Dresden, ca. 1930 
Archief Sem Dresden, Nederlands Muziek Instituut Den Haag

Sam Dresden, 1956Sam Dresden, 1956
ANEFO, Collectie Foto-
afdrukken, Stadsarchief 
Amsterdam

Daniël Belinfante, ca. 1940Daniël Belinfante, ca. 1940
Particuliere Collectie

DaniDani l Belinfante dirigeert de jaarlijkse leerlingenuitvoering in de Kleine l Belinfante dirigeert de jaarlijkse leerlingenuitvoering in de Kleine 
Zaal van het Concertgebouw, ca. 1937 Zaal van het Concertgebouw, ca. 1937 
Dani l Belinfante componeerde Concertino voor piano en orkest voor zijn 
leerlingen, die het voor de radio en in het Concertgebouw uitvoerden. 
Archief Dani l Belinfante, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Muziekschool Watergraafsmeer, ca. 1945Muziekschool Watergraafsmeer, ca. 1945
Dani l Belinfante werd in 1915 directeur van de 
Muziekschool Watergraafsmeer. Hij werd op 27 
januari 1945 vermoord in F rstengrube, een subkamp 
van Auschwitz. Zijn vrouw Martha heropende de 
school na de oorlog. Als eerbetoon aan haar man 
vernoemde zij de school naar hem.
Particuliere collectie

Handgeschreven lesmateriaal van DaniHandgeschreven lesmateriaal van Dani l l 
Belinfante, jaren 30Belinfante, jaren 30
Archief Dani l Belinfante, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

Diploma Amsterdamsch Conservatorium van Leo Smit, 1924Diploma Amsterdamsch Conservatorium van Leo Smit, 1924
Leo Smit kreeg van Sem Dresden les in compositie. Hij 
was één van Dresdens beste leerlingen, en de eerste student 
van het Amsterdamsch Conservatorium die cum laude in 
compositie afstudeerde.  
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag
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MUZIEKEDUCATIE

Leo Smit 
Uit:
Schemselnihar
deel 1: Prélude
Door:
Nederlands Philharmonisch Orkest
Onder leiding van Ed Spanjaard
Van:
Donemus – NM Special 93003

Dick Kattenburg 
Uit:
Kwartet voor fluit, viool, cello en piano
Andante dolorosa
Door:
Leo Smit Ensemble
Eleonore Pameijer – fluit
Ursula Schoch – viool
Stephan Heber – cello
Marcel Worms – piano
Van:
FutureClassics FC091

Leo Smit
Amsterdam, 1900 – Sobibor, 1943
Leo Smit studeerde piano en compositie aan het Amsterdamsch Conservatorium. Van 
1927 tot 1936 woonde en werkte hij in Parijs, waar hij zich liet inspireren door Debussy, 
Ravel, Stravinsky en Milhaud. Ook flarden jazz klinken door in zijn vaak optimistische 
muziek. In Parijs bleef zijn band met Nederland sterk. Regelmatig klonk zijn muziek in 
het Concertgebouw, zo ook het ballet Schemselnihar. Op 19 december 1929 bracht het 
Concertgebouworkest onder leiding van  Pierre Monteux het werk in première. Het ballet 
verklankt de kleurige bedrijvigheid van een drukke Perzische stad. 

Leo Smit, ca 1925Leo Smit, ca 1925
Nederlands Muziek Instituut, 
Den Haag

Dick Kattenburg
Amsterdam, 1919 – Auschwitz, 1944
Dick Kattenburg was een muzikale telg uit de welgestelde textielfamilie Kattenburg, 
met o.a. de fabriek Hollandia-Kattenburg in Amsterdam Noord. Hij studeerde viool en 
compositie in Bussum bij Hugo Godron en haalde na het uitbreken van de oorlog nog zijn 
staatsexamen theorie en viool bij Willem Pijper. Hij nam vervolgens orkestratielessen 
bij Leo Smit. Toen Kattenburg moest onderduiken en Smit gedwongen verhuisde naar 
de Transvaalbuurt, werden de lessen per brief voortgezet. Ondergedoken bleef hij zijn 
aanstekelijke muziek aan het papier toevertrouwen, onder verschillende valse namen. Zijn 
Kwartet voor fluit, viool, cello en piano signeerde hij met ‘KvD’. Aan het tweede deel, 
Andante dolorosa is goed te horen waarom Kattenburg bij zijn herontdekking de bijnaam 
‘de Nederlandse Gershwin’ kreeg.

Dick Kattenburg, ca 1940Dick Kattenburg, ca 1940
Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Partituur Trio à Cordes, Dick Kattenburg, 1938Partituur Trio à Cordes, Dick Kattenburg, 1938
Archief Dick Kattenburg, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Zelfportret Dick Kattenburg op partituur Zelfportret Dick Kattenburg op partituur 
Divertimento voor vijf blazers, 1937Divertimento voor vijf blazers, 1937
Archief Dick Kattenburg, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Leo Smit, 12 stukken voor 4 handen, 1941Leo Smit, 12 stukken voor 4 handen, 1941
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Leo Smit, 20 eenvoudige oefeningen, 1939Leo Smit, 20 eenvoudige oefeningen, 1939
Leo Smit gaf thuis les in piano, theorie 
en compositie. De muziek van 12 stukken 
voor 4 handen en 20 eenvoudige oefeningen 
schreef hij voor kinderen en beginnende 
pianisten. 
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Brief van Dick Kattenburg aan Leo Smit, 1942 Brief van Dick Kattenburg aan Leo Smit, 1942 
Leo Smit ging tijdens de bezetting door met lesgeven. Ontmoetingen met zijn leerling Dick Kattenburg werden te gevaarlijk, dus zette hij 
de compositielessen per post voort. Kattenburg schrijft hierover: [‘Ik verlang naar niets liever om de lessen weer mondeling te hervatten, 
maar ik vrees dat ik nog geruime tijd me met dit surrogaat (overigens van voortreffelijk gehalte, ’t duurt alleen te lang voordat ik ’t krijg) 
tevreden zal moeten stellen.’]
Archief Dick Kattenburg, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Partituur Horra I, Dick Kattenburg, autograaf, 1942Partituur Horra I, Dick Kattenburg, autograaf, 1942
Compositieles over de post. De aantekeningen van Dick Kattenburg zijn in potlood, Leo Smit heeft 
in zwarte pen gereageerd. 
Archief Dick Kattenburg, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag
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CONCERTGEBOUW

Henri tte Bosmans 
Uit:
Concertino for piano & orchestra
Door:
Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard
Ronald Brautigam – piano
Van:
Donemus – NM Classics 92044

HenriHenri tte Bosmans, ca. 1930tte Bosmans, ca. 1930
Archief Henri tte Bosmans, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

HenriHenri tte Bosmans met Francis Koene en tte Bosmans met Francis Koene en 
een onbekende vrouw, 1934een onbekende vrouw, 1934
Archief Henri tte Bosmans, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

Henri tte Bosmans
Amsterdam, 1895- Amsterdam, 1952
Als dochter van een cellist en een pianiste was Henri tte Bosmans voorbestemd voor het 
podium. In haar glansrijke pianocarrière trad ze meerdere malen op als soliste met het 
Concertgebouworkest. Ook haar eigen muziek klonk in het Concertgebouw, waar haar 
Concertino voor piano en orkest op 10 januari 1929 in première ging onder leiding van 
Pierre Monteux. Ze speelde zelf de solopartij. Nadat haar verloofde Francis Koene in 1935 
overleed, componeerde ze negen jaar lang niet.  De oorlog maakte korte metten met haar 
carrière als pianist. Als half Joodse voorzag ze in haar levensonderhoud met clandestiene 
concerten op geheime locaties. Na de oorlog componeerde ze vooral liederen.

Componisten brachten zelf hun composities onder de aandacht bij orkesten en 
concertzalen. Velen probeerden hun werk uitgevoerd te krijgen door het hoog 
aangeschreven Concertgebouworkest. Maar het Concertgebouw stond in de jaren 20 en 
30 bekend om zijn behoudende repertoire. En als de dirigent of artistiek leider al voor 
een modern werk koos, was dit vaak van buitenlandse bodem. Na de aanstellingen van 
dirigenten Pierre Monteux en Eduard van Beinum werden verzoeken van Nederlandse 
componisten vaker gehonoreerd, maar Nederlandse composities bleven niettemin 
ondervertegenwoordigd. Werken van Leo Smit en Henri tte Bosmans stonden meerdere 
malen op het programma; Israel Olman en Rosy Wertheim hadden minder succes.

Reclame in een etalage, ca. 1930Reclame in een etalage, ca. 1930
Aankondiging van pianoconcerten in het Concertgebouw, met o.a. Henri tte 
Bosmans als pianist. 
Archief Henri tte Bosmans, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Recensie van HenriRecensie van Henri tte Bosmans  tte Bosmans  
Pianoconcert uitgevoerd door het Pianoconcert uitgevoerd door het 
Concertgebouworkest, de Maasbode, Concertgebouworkest, de Maasbode, 
11 juli 193011 juli 1930
Het Pianoconcert van Henri tte 
Bosmans wordt hier goed besproken. 
Volgens de recensent verkeert ze als 
vrouwelijke componist in [‘de meest-
opvallende uitzonderingspositie die 
denkbaar is’.]
Archief Henri tte Bosmans, 
Nederlands Muziek Instituut, Den 
Haag

Programmaboekje Abonnementsconcert o.lv. Carl Muck, 1 maart 1923Programmaboekje Abonnementsconcert o.lv. Carl Muck, 1 maart 1923
Op deze avond ging Concert (in D) voor violoncel en orkest van Henri tte Bosmans in het 
Concertgebouw in première. 
Archief Henri tte Bosmans, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Register van door het Concertgebouworkest uitgevoerde werken, 1915-1930 Register van door het Concertgebouworkest uitgevoerde werken, 1915-1930 
Henri tte Bosmans ging vriendschappelijk om met Willem Mengelberg, dirigent van het 
Concertgebouworkest. Ze was één van de weinige Nederlandse pianisten die met het orkest 
optraden. Ook speelde het orkest tussen 1930 en 1939 composities van Bosmans.  
Archief Concertgebouw N.V., Stadsarchief Amsterdam

Leo Smit, Rosa Spier en Eduard van Beinum Leo Smit, Rosa Spier en Eduard van Beinum 
repeteren voor het Concertino voor harp en repeteren voor het Concertino voor harp en 
orkest, 1934orkest, 1934
Eduard van Beinum, studiegenoot van Leo Smit 
aan het conservatorium, werd in 1932 tweede 
dirigent van het Concertgebouworkest. Hij 
dirigeerde in het Concertgebouw vaker werk 
van jonge Nederlandse componisten dan zijn 
voorganger Cornelis Dopper. 
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek Instituut, 
Den Haag

Programmaboekje Volks-Concert onder Programmaboekje Volks-Concert onder 
leiding van Eduard van Beinum, 1935leiding van Eduard van Beinum, 1935
Leo Smit componeerde Concertino 
voor harp en orkest voor de gevierde 
harpiste Rosa Spier.  De aanleiding 
was haar aanstelling in 1935 bij het 
Concertgebouw. In 1941 werd ze onder 
druk van de nazi’s ontslagen. 
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag
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CONCERTGEBOUW

Marius Flothuis 
Sonata da Camera, op 17
Door:
Eleonore Pameijer – fluit
Frans van Ruth – piano
Van:
FutureClassics – FC 052

Formulier voor inschrijving bij de Kultuurkamer, 1941Formulier voor inschrijving bij de Kultuurkamer, 1941
Archief Marius Flothuis, Nederland Muziek Instituut, Den Haag

Formulier voor inschrijving bij de Kultuurkamer, 1941Formulier voor inschrijving bij de Kultuurkamer, 1941
Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek Instituut, 
Den Haag

RetourenvelopRetourenvelop
Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek Instituut, Den 
Haag

Iedereen die werkzaam was in de kunst- en cultuursector moest zich aanmelden bij de Kultuurkamer om zijn beroep te mogen blijven 
uitoefenen. Marius Flothuis was getrouwd met een Joodse vrouw. Hij weigerde zich in te schrijven bij de Kultuurkamer. Dit leidde tot zijn 
ontslag bij het Concertgebouw. De lege formulieren heeft hij altijd bewaard.

Brief van Marius Flothuis aan de N.V. ‘Het Concertgebouw’, Brief van Marius Flothuis aan de N.V. ‘Het Concertgebouw’, 
22 april 193322 april 1933
In deze brief van acht kantjes legt de 23-jarige Flothuis uit wat er 
beter kan aan de programmering, uitvoeringen en artikelen in de 
programmaboekjes van het Concertgebouw.
Archief Concertgebouw N.V., Stadsarchief Amsterdam

Brief van Rudolf Mengelberg aan Marius Flothuis, 1937 Brief van Rudolf Mengelberg aan Marius Flothuis, 1937 
Marius Flothuis kwam in 1937 in dienst bij het Concertgebouw als 
assistent van artistiek leider Rudolf Mengelberg. Als assistent had 
hij niet veel invloed, maar hij probeerde Mengelberg te bewegen 
werk van hedendaagse componisten op het programma te zetten.
Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Marius Flothuis
Amsterdam, 1914  Amsterdam 2001
Met zijn broer Joop speelde Marius Flothuis symfonie n die bewerkt waren voor piano. 
Via Joop maakte hij ook kennis met Debussy, Ravel en andere Franse componisten. Op 
zijn zeventiende slaagde Marius voor het gymnasium en voor zijn examen muziektheorie 
en piano. Naast zijn studie klassieke talen had hij een baan bij het Concertgebouw. Hij 
weigerde zich te conformeren aan de regels van de bezetter en werd prompt ontslagen. 
Zijn verzetsactiviteiten werden verraden en na barre jaren in Duitse concentratiekampen 
en een helse dodenmars kwam hij volledig uitgeput in Amsterdam terug. Met componeren 
was hij nooit gestopt, Flothuis schreef muziek als tegenwicht tegen al het lelijke om hem 
heen. De Sonata da Camera (luisterfragment) schreef hij in gevangenschap in Kamp 
Vught.

Marius Flothuis, 1967Marius Flothuis, 1967
Jac de Nijs, ANEFO, Collectie Nationaal Archief

Marius Flothuis in gesprek met Peter Pears, tenor en levenspartner van Marius Flothuis in gesprek met Peter Pears, tenor en levenspartner van 
de componist Benjamin Britten,  in het Concertgebouw, ca. 1950de componist Benjamin Britten,  in het Concertgebouw, ca. 1950
Maria Austria/MAI, Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag
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Jan van Gilse 
Eerste Symfonie in F
Door:
Orkest van het Oosten o.l.v. David Porcelijn
Van:
CPO – 777349-2

Israel Olman 
Trois Chansons d’Amour
Door:
Marcel Beekman – tenor
Marianne Boer – piano
Van:
opname Uilenburger Concert 15 februari 2010
(NTR)

Verschillende componisten waren werkzaam als dirigent. Jan van Gilse dirigeerde 
onder andere het Utrechtsch Stedelijk Orkest. Hij dirigeerde Mahler, maar had ook 
belangstelling voor Franse muziek van Ravel en Roussel. Israel Olman speelde als 
componist en dirigent een grote rol bij amateurzangverenigingen. Deze koren waren vaak 
verbonden aan een vakvereniging of sociale organisatie. Binnen de koren was gezelligheid 
erg belangrijk, en zangers ontmoetten elkaar op zangfeesten en concoursen. Ook in 
de Joodse gemeenschap was zingen populair. De diamantwerkers vormden de grootste 
groep zangers, zij zongen als het even kon zelfs onder het werken. Hans Krieg had een 
voorliefde voor Joodse koormuziek, en dirigeerde zijn eigen Joodse koren. 

Jan van Gilse 
Rotterdam 1881 – Oegstgeest 1944
Al op tienjarige leeftijd wist Jan van Gilse wat hij wilde worden: dirigent en componist. 
Zes jaar later werd hij in Keulen aan het conservatorium aangenomen. In 1917 werd hij 
dirigent van het Utrechtsch Stedelijk Orkest. Als sociaal bewogen belangenbehartiger 
richtte hij het Genootschap van Nederlandse Componisten op en later de 
auteursrechtenorganisatie Buma. Van Gilse was een man van principes. Na 1933 weigerde 
hij resoluut uitnodigingen uit Duitsland. Toen in Nederland Joden uit de concertzaal 
geweerd werden, besloot hij zijn carrière als dirigent te be indigen. Samen met anderen 
schreef hij een protestbrief aan Seyss-Inquart. Op zijn achttiende onderduikadres, in het 
zomerhuis van collega componist Rudolf Escher, werd hij ernstig ziek. Hij maakte de 
bevrijding niet meer mee en overleed op 8 september 1944. Van Gilses Eerste Symfonie 
dateert uit zijn studententijd en is geschreven in een laatromantische stijl.

Jan van Gilse, 1939Jan van Gilse, 1939
Archief Jan van Gilse, 
Nederlands Muziek Instituut, 
Den Haag

Israel Olman
Amsterdam, 1883 – Den Haag, 1968
Israel Olman werd geboren aan de Sint Antoniesbreestraat in een eenvoudig 
arbeidersgezin. Muziek speelde een belangrijke rol, Israel kreeg al vroeg piano- en 
vioollessen. Verder studeerde hij compositie, koorzang, harmonieleer en contrapunt. 
Op zijn zestiende leidde hij zijn eerste koor en een paar jaar later verscheen zijn eerste 
koorwerk bij uitgeverij Alsbach & Co. Hij groeide snel uit tot een belangrijk en zeer 
gewaardeerd koordirigent en componist van koormuziek. Met zijn prachtige melodieën 
raakte hij zangers in het hart. Begin januari 1906 zong de beroemde Italiaanse tenor 
Silvano Isalberti in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam twee van Olmans Chansons 
d’Amour. Olman overleefde de oorlog, maar zijn carrière kwam nooit meer terug op het 
oude niveau.

Israel Olman, 1912Israel Olman, 1912
Archief Israel Olman, 
Nederlands Muziek Instituut, 
Den Haag

Jan van Gilse voor het Utrechts Stedelijk Orkest, ca. 1920Jan van Gilse voor het Utrechts Stedelijk Orkest, ca. 1920
Jan van Gilses eerste vaste aanstelling als dirigent in Nederland was 
bij het U.S.O. Hij was een betrokken dirigent en droeg bij aan de 
oprichting van een pensioenfonds voor de orkestleden. 
Archief Jan van Gilse, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Programma voor een Volksconcert in Het Programma voor een Volksconcert in Het 
Concertgebouw, 28 september 1924Concertgebouw, 28 september 1924
Jan van Gilse solliciteerde vergeefs als dirigent bij 
het Concertgebouworkest. Hij dirigeerde het orkest 
incidenteel, voornamelijk in uitvoeringen van zijn 
eigen composities zoals bij dit Volksconcert. 
Archief Jan van Gilse, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Huldigingsconcert 25 jarig jubileum Israel Olman, 5 oktober 1924Huldigingsconcert 25 jarig jubileum Israel Olman, 5 oktober 1924
Israel Olman staat in het midden vooraan, als dirigent van zijn nieuwe werk 
Sullima. Dat werd tijdens het huldigingsconcert door vijf koren gezamenlijk 
uitgevoerd in het Concertgebouw. 
Archief Israel Olman, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Honderden koorzangers brengen een aubade bij Israel Olmans Honderden koorzangers brengen een aubade bij Israel Olmans 
woonhuis, 28 april 1924woonhuis, 28 april 1924
Israel Olman had een muziekschool aan huis in 
Watergraafsmeer. Twintig Amsterdamse zangverenigingen 
zongen hem toe op zijn 25-jarig jubileum. De jubilaris neemt 
de hulde in ontvangst vanaf zijn balkon. 
Archief Israel Olman, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Affiche voor het huldigingsconcert in het Affiche voor het huldigingsconcert in het 
Concertgebouw ter ere van Israel Olman’s 50 Concertgebouw ter ere van Israel Olman’s 50 
jarig jubileum, 1949jarig jubileum, 1949
Na de oorlog nam de bekendheid van Israel 
Olman af, en kon hij nog maar moeilijk 
rondkomen van het componeren. Maar zijn 50  
jarig jubileum ging met veel aandacht in de pers 
en felicitaties van koren en collega’s bepaald niet 
onopgemerkt voorbij. 
Archief Israel Olman, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Briefje van een onbekende afzender aan Jan Briefje van een onbekende afzender aan Jan 
van Gilse, 14 oktober 1937van Gilse, 14 oktober 1937
In Het Volk verscheen in 1937 een artikeltje 
over Van Gilses weigering om zijn eigen 
werken in Duitsland te dirigeren zolang 
het Duitse regime kunstenaars vervolgde. 
Hij ontving meerdere steunbetuigingen, 
waaronder dit briefje. 
Archief Jan van Gilse, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag
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Rosy Wertheim 
Uit:
Sonatine voor cello en piano
Door:
Doris Hochscheid – cello
Frans van Ruth – piano
Van:
FutureClassics – FC102

Rosy Wertheim 
Amsterdam, 1888 – Laren, 1949
Rosy Wertheim was bijzonder muzikaal en sociaal bewogen. Haar ouders vonden de 
School voor Maatschappelijk Werk, haar liefste wens, niet gepast voor een meisje uit 
welgestelde kringen.  Ze stuurden haar naar een Franse kostschool, waar ze pianoleskreeg. 
Terug in Nederland nam ze zangles en begon ze met componeren onder de hoede van 
Bernard Zweers en Sem Dresden. Haar betrokkenheid bij de arme bevolking bleef. 
Ze dirigeerde de ‘ergste schooiertjes van Amsterdam’ in verschillende kinderkoren en 
ondersteunde de allerarmsten met geld. Maar Parijs, Wenen en New York lonkten. Rosy 
vierde internationaal triomfen met haar lyrische kamermuziek. Het Franse impressionisme 
is te horen in haar Sonatine voor cello en piano uit het begin van de jaren twintig.

Programmaboekje van een uitvoering van het Programmaboekje van een uitvoering van het 
Amsterdams Joods Mannenkoor, 2 april 1955Amsterdams Joods Mannenkoor, 2 april 1955
Na de oorlog ging Hans Krieg snel weer aan het werk 
als ‘componist van Hebreeuwsche en Jiddische liederen 
en muziek’. Hij richtte in 1946 het Amsterdams Joods 
Mannenkoor op en stimuleerde zo het uitvoeren van 
Joodse muziek.  
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Hans Krieg dirigeert vrouwenkoor Hasjier Hajehoedie, ca. 1955Hans Krieg dirigeert vrouwenkoor Hasjier Hajehoedie, ca. 1955
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Rosy Wertheim, Vierstemmig vrouwenkoor a capella, 1915Rosy Wertheim, Vierstemmig vrouwenkoor a capella, 1915
Toen Rosy Wertheim toch voor de muziek koos, uitte haar maatschappelijke 
betrokkenheid zich in het pianoles geven aan arme kinderen. Ook leidde ze 
het Joods vrouwenkoor van het Religieus Socialistisch Verbond. 
Archief Rosy Wertheim, Nederland Muziek Instituut, Den Haag

Rosy Wertheim, Rosy Wertheim, Lied voor de Russische kinderenLied voor de Russische kinderen, 1921, 1921
Rosy Wertheim dirigeerde een kinderkoor in de arme Joodse 
buurt, met kinderen die zij omschreef als ‘de ergste schooiertjes 
van Amsterdam.’ Desondanks bracht dit werk haar veel 
voldoening. Het Lied voor de Russische Kinderen componeerde 
ze ten bate van de kinderen die leden onder de Russische 
hongersnood. 
Archief Rosy Wertheim, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Een Hebreews lied door Hans KriegEen Hebreews lied door Hans Krieg
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Hans Krieg begeleidt dochter Mirjam Krieg, ca. 1947Hans Krieg begeleidt dochter Mirjam Krieg, ca. 1947
Mirjam Krieg ging na de oorlog naar het conservatorium. Zij trad vaak op als 
solist bij concerten van de koren van Hans Krieg. 
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Rosy Wertheim, 1912Rosy Wertheim, 1912
Jan Veth, Collectie Joods Historisch Museum, 
Amsterdam
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Affiche Jonge Harten, 1936Affiche Jonge Harten, 1936
Collectie Eye Amsterdam

Artikel over Jonge Harten in een plakboek van Leo Smit, 1936Artikel over Jonge Harten in een plakboek van Leo Smit, 1936
Leo Smit was tijdens zijn studietijd bijzonder ge nteresseerd in filmmuziek. In een 
interview uit 1940 geeft hij aan dat die interesse is afgenomen. De commercie van 
films gaat niet goed samen met componeren. Jonge Harten was een uitzondering, 
bij het componeren voor deze film had hij veel vrijheid. 
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Recensie van de filmmuziek van Jonge Recensie van de filmmuziek van Jonge 
Harten, ca. 1936Harten, ca. 1936
[‘Met ‘Dood Water’ behoort ‘Jonge 
Harten’ tot de weinige Nederlandsche films 
waarvoor de muziek met zeer veel zorg werd 
gecomponeerd.’]
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Publiciteitsmateriaal Sid Kay’s Fellows, Hans Lachman met saxofoon, ca. 1930Publiciteitsmateriaal Sid Kay’s Fellows, Hans Lachman met saxofoon, ca. 1930
Hans Lachman was vanaf 1930 muzikant bij de Sid Kay’s Fellows, de eerste jazzband van Berlijn. 
Tijdens het nazibewind werd jazz in Duitsland gezien als ‘Entartete Musik’. Kort nadat Hitler aan 
de macht kwam vluchtte Hans Lachman naar Amsterdam. 
Particuliere collectie

Productiefoto Het meisje met de blauwe hoed, 1934Productiefoto Het meisje met de blauwe hoed, 1934
Rechts Hans Lachman, hij werkte als arrangeur mee aan de romantische 
klucht Het Meisje met de blauwe hoed. De filmmuziek werd geschreven door 
Max Tak. Via hem kreeg Hans Lachman opdrachten om muziek voor meer 
dan tien films te arrangeren.

Affiche Op Stap, 1935Affiche Op Stap, 1935
Op Stap is een muzikale komedie over een 
Amsterdamse pianostemmer. Een bezoek van zijn 
rijke oom uit Batavia zorgt voor veel misverstanden 
en verwarring. 
Collectie Eye Amsterdam

De lustrumcommissie van het A-Z Spel, links Leo Smit, Panorama,  De lustrumcommissie van het A-Z Spel, links Leo Smit, Panorama,  
24 juni 192524 juni 1925
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Repetitie A-Z spel, staand op de vlonder Leo Smit, 1925Repetitie A-Z spel, staand op de vlonder Leo Smit, 1925
Het A-Z spel ging over de strijd tussen de Hertog van Alva en 
Willem de Zwijger. Het werd opgevoerd ter gelegenheid van het 
350-jarig bestaan van de Universiteit Leiden. 
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Leo Smit, Suite pour le piano, 1926Leo Smit, Suite pour le piano, 1926
Na het A-Z spel bewerkte Leo Smit het stuk voor piano. 
De kleurenlitho op de voorkant is een ontwerp van Oswald 
Wenckebach, die ook de poster voor het A-Z spel ontwierp. 
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Leo Smit, Hobby Trot, Leo Smit, 1921Leo Smit, Hobby Trot, Leo Smit, 1921
De vroege composities van Leo Smit hebben invloeden uit 
de lichte muziek en jazz. Hobby Trot is de eerste compositie 
van Leo Smit die in druk is verschenen, de titel en 'Leo Fox' 
verwijzen naar de foxtrot. 
Archief Leo Smit, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Het werk als componist was niet beperkt tot het schrijven van autonome, klassieke 
werken. Hans Lachman begon zijn carrière in de lichte muziek, en klassieke componisten 
maakten soms uitstapjes naar de populaire jazz. In opdracht componeerde Leo Smit 
begeleidende muziek bij een openluchtspel. De opkomende filmindustrie bood kansen 
voor componisten. De geluidloze films werden in eerste instantie begeleid door musici 
die improviseerden bij de beelden. Bij grote bioscopen zoals het Tuschinski Theater 
was dit een compleet orkest. De muzikale begeleiding werd samengesteld uit bestaande 
muziekfragmenten van alle genres. Halverwege de jaren twintig werd voor het eerst 
muziek bij films gecomponeerd. Leo Smit en Max Vredenburg componeerden binnen dit 
nieuwe genre: filmmuziek.
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Lex van Delden
Uit:
Duo per Flauto ed Arpa opus 27
Deel 1: Marcia Moderato
Door:
Viotta Ensemble
Van:
MDG 603 1317-2

Max Vredenburg 
Lamento voor altviool en piano
Door:
Ásdís Valdimarsdóttir – altviool
Marcel Worms – piano
Van:
Opname VPRO Vrije Geluiden
4 november 2018

Max Vredenburg
Brussel, 1904 – Laren, 1976
Op de vlucht voor de Eerste Wereldoorlog kwam Max Vredenburg in 1915 naar Nederland. 
Hij studeerde theorie en compositie aan het Haags Conservatorium en vervolgde zijn 
studie bij Paul Dukas in Parijs. Terug in Nederland maakte hij zich sterk voor eigentijdse 
muziek. Hij organiseerde concerten en publiceerde in tijdschriften en kranten. Bij een van 
de eerste films van Joris Ivens componeerde hij ‘levende muziek’. Vanuit Parijs maakte hij 
in 1940 uitzendingen voor Radio Vrij Nederland. Hij vluchtte naar Nederlands-Indië en 
werd ge nterneerd. Bij terugkeer in Nederland bleken alle bezittingen geroofd, inclusief 
zijn composities.  Na de oorlog componeerde hij veel filmmuziek, onder andere voor Bert 
Haanstra.

Lex van Delden 
Amsterdam, 1919-1988
Lex van Delden werd geboren als Alexander Zwaap en voetbalde als jongetje op hoog 
niveau  bij Ajax, een liefde voor het leven. Lex kreeg zijn eerste pianolessen van Cor de 
Groot, maar zijn droom was om neurochirurg te worden. In zijn vrije tijd speelde hij 
piano en componeerde hij. Na twee jaar medicijnenstudie brak de oorlog uit. Van Delden 
ging in het verzet en verloor het zicht aan één oog bij de ontploffing van een carbidlamp. 
Neurochirurg kon hij niet meer worden, hij verlegde noodgedwongen zijn koers: Van 
Delden werd componist en muziekjournalist bij Het Parool. Hij kreeg compostieles van 
Nico Richter, maar was grotendeels autodidact. Zijn muziek kent een heel eigen taal en is 
moeilijk in een hokje te plaatsen.

Max Vredenburg, 1948Max Vredenburg, 1948
Maria Austria, Particam Pictures/MAI

Aantekeningen bij de film Aantekeningen bij de film DijkbouwDijkbouw, ca. 1952, ca. 1952
Bert Haanstra maakte de documentaire Dijkbouw in opdracht 
van Shell. De film over het aanleggen van een dijk voor de nieuwe 
IJsselmeelpolders was het begin van een lange samenwerking 
tussen Bert Haanstra en Shell.
Archief Max Vredenburg, Nederlands Muziek Instituut, Den 
Haag

Partituur filmmuziek Partituur filmmuziek DijkbouwDijkbouw, Max Vredenburg, ca. 1952, Max Vredenburg, ca. 1952
Na Dijkbouw componeerde Max Vredenburg voor meer films die 
Bert Haanstra voor Shell maakte, zoals The Search for Oil.
Archief Max Vredenburg, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Na een concert van MUSA,  dirigent Nico Richter staat in het midden, met witte strik. Rechts van hem Na een concert van MUSA,  dirigent Nico Richter staat in het midden, met witte strik. Rechts van hem 
Lex van Delden, in militair uniform vanwege de mobilisatie, 22 februari 1940Lex van Delden, in militair uniform vanwege de mobilisatie, 22 februari 1940
Tijdens dit concert ging L’amour, opus 1 van Lex van Delden in première. Hij kreeg compositielessen 
van Nico Richter. 
Archief Lex van Delden, Nederland Muziek Instituut, Den Haag

Brief van Max Vredenburg aan Bert Haanstra, 4 december 1952Brief van Max Vredenburg aan Bert Haanstra, 4 december 1952
Max Vredenburg beschrijft de kritieken en het succes van 
verschillende films waarvoor hij en Bert Haanstra hebben
samengewerkt. Hij schrijft dat iedereen het in Parijs heeft over 
de ‘Miroir de Annestra’. 
Archief Bert Haanstra, Eye Amsterdam

Lex van Delden op zijn vaste plek in het Lex van Delden op zijn vaste plek in het 
Concertgebouw, 1982Concertgebouw, 1982
Lex van Delden berekende wat de beste plek 
is van het Concertgebouw: rij 15, stoel 33, 
links van het midden. Dit is nog steeds de 
vaste plek van de muziekrecensenten van 
Het Parool. 
Archief Lex van Delden, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

Lex van Delden, ca. 1953Lex van Delden, ca. 1953
Archief Lex van Delden, Nederlands 
Muziek Instituut Den Haag
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Hans Lachman 
Sonate voor fluit en piano
Door:
Eleonore Pameijer – fluit
Reinild Mees – piano
Van:
Opname Uilenburger Concert
17 november 2014
NTR

Bob Hanf 
Strijkkwartet in C
Door:
Utrecht String Quartet:
Eeva Koskinen – viool
Katherine Routley – viool
Mikhail Zemtsov – altviool
Sebastian Koloski – cello
Van:
Opname Uilenburger Concert
16 maart 2015

De Duitse bezetter begon al in 1940 met de arisering van het culturele leven. Muziek 
van Joodse componisten mocht eind dat jaar niet meer op het programma staan. In mei 
1941 werden Joodse musici uit de orkesten ontslagen. Ze mochten alleen spelen in Joodse 
orkesten, die uitsluitend muziek van Joodse componisten uitvoerden. Eind 1941 werd naar 
Duits voorbeeld de Kultuurkamer ingesteld. Iedereen die werkzaam was in de culturele 
sector moest lid worden van deze overheidsinstelling. Dit was niet mogelijk voor Joden 
en mensen met een Joodse man of vrouw. Wie geen lid wilde of kon worden mocht zijn 
beroep niet meer uitoefenen. De anti-Joodse maatregelen waren voor Hans Lachman en 
Bob Hanf reden om onder te duiken, anderen dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen. 

Hans Lachman
Berlijn, 1906 – Amsterdam, 1990
Toen Hans Lachman in 1933 vanuit Berlijn naar Amsterdam vluchtte had hij als musicus 
en arrangeur al een behoorlijke reputatie opgebouwd bij jazzorkesten en filmstudio’s. Max 
Tak verwelkomde hem maar wat graag als trombonist en arrangeur bij zijn Tuschinski-
orkest. Lachman componeerde en arrangeerde muziek voor verschillende  films en kreeg 
zelfs een uitnodiging van de filmstudio Metro Goldwyn Mayer om naar Amerika te 
komen. Hij bleef in Nederland en overleefde de oorlog, ondergedoken in Grubbenvorst, 
in Limburg. Voor pastoor Vullinghs, die hem hielp onderduiken, maar dat met zijn leven 
moest bekopen, componeerde hij een requiem. In het Agnus Dei  klinkt de verslagenheid 
en onmacht door als voor de overledene om rust en vrede wordt gevraagd.

Hans Lachman, ca. 1935Hans Lachman, ca. 1935
Particuliere collectie

Bob Hanf
Amsterdam, 1894 – Auschwitz, 1944
Bob Hanf had tekenles van George Breitner en vioolles van George Scager, altviolist 
in het Concertgebouworkest. Zijn ouders zagen in hem een ingenieur en Bob ging naar 
Delft. Daar tekende hij karikaturen van klasgenoten, organiseerde lezingen en musiceerde 
met studiegenoten, maar ingenieur werd hij niet. Terug in Amsterdam wijdde hij zich 
geheel aan de muziek. Hij begon met componeren onder de hoede van Cornelis Dopper, 
tweede dirigent van het Concertgebouworkest. Hanf dook onder in het Suikerhofje aan 
de Prinsengracht, maar werd bij een inval opgepakt en gedeporteerd.  Zijn welluidende 
Strijkkwartet in C  uit juli 1934 is waarschijnlijk alleen in huiselijke kring uitgevoerd totdat 
het zijn première beleefde in maart 2015.

Bob Hanf, ca. 1930Bob Hanf, ca. 1930
Collectie Joods Historisch Museum, 
Amsterdam

Bob Hanf, Tekening Bob Hanf, Tekening Huisconcert bij Alexander SchmullerHuisconcert bij Alexander Schmuller, ca. 1920, ca. 1920
[Alexander Schmuller was een Joodse violist, woonachtig in 
Amsterdam, die veel bij het Concertgebouworkest soleerde] 
Particuliere collectie 

Bob Hanf, Bob Hanf, Aus den Nachtwachen des BonaventuraAus den Nachtwachen des Bonaventura, datering , datering 
onbekendonbekend
De nachtwaker uit het boek van de schrijver Bonuventura was 
een literaire held van Bob Hanf. De tekening is zijn verbeelding 
van het stadje waar het verhaal zich afspeelt.  
Archief Bob Hanf, Nederland Muziek Instituut, Den Haag

Affiche van Het Groot Joodsch Affiche van Het Groot Joodsch 
Amusementsorkest, 1941Amusementsorkest, 1941
Hans Lachman, op de poster als
Heinrich Lachmann, was als
trombonist en arrangeur verbonden
 aan het Groot Joodsch Amusements-
orkest. Hij speelde ook in het Joodsch 
Symphonie Orkest. 
Charles Breijer/NFA, Collectie 
Nederlands Fotomuseum

Hans Lachman, Hans Lachman, RequiemRequiem, 1959, 1959
Toen de eerste Joden werden opgeroepen voor 
Westerbork, dook Hans Lachman met zijn 
vrouw en kind onder in Zuid-Limburg. Pastoor 
Henri Vullinghs hielp hen zich te verbergen. 
De pastoor leidde veel verzetsactiviteiten, 
maar werd in 1944 opgepakt. Hij stierf 
aan dysenterie in het concentratiekamp 
Bergen-Belsen. Uit respect en dankbaarheid 
componeerde Hans Lachman in 1959 een 
Requiem ter nagedachtenis aan Vullinghs. 
Archief Hans Lachman, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Hans Hans LachmanLachman, Requiem, 1959, Requiem, 1959
Archief Hans Lachman, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag
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Jan van Gilse droeg zijn opera Thijl op ‘Aan de strijders voor Jan van Gilse droeg zijn opera Thijl op ‘Aan de strijders voor 
recht en vrijheid.’recht en vrijheid.’
De opera speelt tijdens de 80-jarige oorlog, maar de thema’s 
van verzet en opstand waren duidelijk van toepassing op het 
bezette Nederland. Van Gilse moest door zijn verzetswerk in 1942 
overhaast onderduiken. Thijl was nog niet gekopieerd en hij nam 
de partituren mee naar al zijn onderduikadressen.

Jan van Gilse, partituur van het derde bedrijf van de opera Thijl, 1940Jan van Gilse, partituur van het derde bedrijf van de opera Thijl, 1940
Archief Jan van Gilse, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Jan van Gilse Jan van Gilse 
Archief Jan van Gilse, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Dick Kattenburg, Dick Kattenburg, Trio à CordesTrio à Cordes met weggekraste naam, 1937 met weggekraste naam, 1937
Archief Dick Kattenbrug, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Dick Kattenburg, Dick Kattenburg, Sonate voor viool en altviool Sonate voor viool en altviool met uitgeknipte naam, ca. 1939met uitgeknipte naam, ca. 1939
Archief Dick Kattenburg, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Het graf van Jan van Gilse bij het Groene Kerkje in Het graf van Jan van Gilse bij het Groene Kerkje in 
OegstgeestOegstgeest
Op zijn laatste onderduikadres werd Jan van Gilse ernstig 
ziek. Hij overleed in 1944 en werd onder een schuilnaam 
begraven. Na de oorlog maakte Mari Andriessen een 
grafmonument voor Van Gilse: een gewonde krijger die zijn 
zwaard laat zakken, maar zijn lier hoog houdt.
Archief Jan van Gilse, Nederlands Muziek Instituut, Den 
Haag

Dick Kattenburg ondertekende werken die hij in de onderduik componeerde met schuilnamen. Van oude partituren knipte hij zijn naam af.

Programmaboekje van de opera Thijl op het Holland Festival, 1980Programmaboekje van de opera Thijl op het Holland Festival, 1980
Jan van Gilse voltooide zijn opera Thijl in 1940, een hoogtepunt uit zijn 
oeuvre.
Pas 36 jaar na zijn dood ging het stuk in première.
Archief Jan van Gilse, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag
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VERZET
Componisten als Henri tte Bosmans en Géza Frid voorzagen voor een deel in hun 
onderhoud door op te treden. Toen dat niet meer in het openbaar kon, gingen ze in 
het illegale circuit concerten geven. Welgestelde Nederlanders organiseerden ‘zwarte 
avonden’, waarop kunstenaars en musici optraden. Het publiek bestond uit vrienden en 
familie die als honorarium voor de kunstenaars wat geld of eten meenamen. Ook door 
het reisverbod voor Joden lieten musici en toneelspelers zich niet tegenhouden, ze waren 
soms dagenlang op reis om optredens te geven. Op eigen initiatief en via kanalen zoals 
het kunstenaarsverzet, studentenverzet en de medische faculteit pleegden verschillende 
componisten actief verzet.

Politierapport van de arrestatie van onder andere Politierapport van de arrestatie van onder andere 
Marius Flothuis en Bertus van Lier, 18 september 1943Marius Flothuis en Bertus van Lier, 18 september 1943
Marius Flothuis had Joodse onderduikers in 
huis, verspreidde illegale bladen en organiseerde 
huisconcerten. Ook de in het politierapport genoemde 
radio’s waren illegaal. Na de arrestatie werd hij op 
transport gesteld naar kamp Vught. 
Politiearchief, Stadsarchief Amsterdam

Oorkonde voor Alexander Zwaap voor zijn hulp aan Amerikaanse geallieerde Oorkonde voor Alexander Zwaap voor zijn hulp aan Amerikaanse geallieerde 
soldaten, gesigneerd door Dwight Eisenhower, 1945soldaten, gesigneerd door Dwight Eisenhower, 1945
Lex van Delden was de schuilnaam van Alexander Zwaap. Na de oorlog heeft 
hij zijn naam officieel laten veranderen. 
Archief Lex van Delden, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Lijst van concerten bijgehouden door Géza Frid, 1941-1945Lijst van concerten bijgehouden door Géza Frid, 1941-1945
Géza Frid hield in de oorlog bij waar hij illegaal huiskamerconcerten gaf. De ‘Levensmiddelen-concerten’ gaf hij in ruil voor voedsel. Zo kon hij tijdens de 
hongerwinter zijn gezin te eten geven. Géza Frid vervalste bonnen en persoonsbewijzen, en nam deel aan het kunstenaarsverzet.

Illegaal huiskamerconcert, 1945Illegaal huiskamerconcert, 1945
Onder meer Marius Flothuis organiseerde in zijn eigen huis thuis dit soort ‘zwarte avonden’ om geld in te zamelen voor het verzet. 
Cas Oorthuys/NFA, Collectie Nederlands Fotomuseum

Maarten van Gilse (links) en Dio Remiens zijn bezig met het Maarten van Gilse (links) en Dio Remiens zijn bezig met het 
vervalsen van leeuwtjes op bonkaarten, ca. 1942vervalsen van leeuwtjes op bonkaarten, ca. 1942
Maarten en Janric van Gilse waren net als hun vader actief in 
het verzet. Jan van Gilse zat samen met Maarten in de redactie 
van het verzetsblad De vrije Kunstenaar. Maarten werd in 1943 
gefusilleerd. Janric liep in 1944 in een val van de Sicherheitsdienst 
en werd bij een vluchtpoging doodgeschoten. 
Archief Jan van Gilse, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag
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KAMP

Mischa Hillesum 
Uit:
Prélude no. 2
Door:
Marianne Boer – piano
Van:
Balans/Joods Historisch Museum/Donemus/MCN

Nico Richter
strykkwartet
Door:
Utrecht String Quartet
Van:
Tatlin Records – TA005

Joodse beroepsmusici en componisten hadden vanwege hun maatschappelijke functie kans op een 
tijdelijke vrijstelling van deportatie. Grote namen uit het muziekleven kwamen in aanmerking voor 
internering in Barneveld, waar de omstandigheden veel beter waren dan in de werkkampen. Dit was 
alleen uitstel; het doel van de nazi’s was deportatie en vernietiging van alle Joden. In de kampen 
vonden muzikanten en componisten – onder wie ook niet-Joden – elkaar in de kamporkesten. Musici 
konden via familie een instrument opgestuurd krijgen, en er waren concerten en revues. Dit soort 
vermaak werd door de Duitsers ingezet om de schijn van een goede behandeling op te houden, maar de 
muziek van bijvoorbeeld Hans Krieg en Marius Flothuis bracht hun en de andere geïnterneerden ook 
enige troost en hoop.

Mischa Hillesum
Deventer, 1920 – Warschau, 1943/1944
Conservatoriumdocenten waren verbijsterd over het talent van Mischa Hillesum. Op 
elfjarige leeftijd was hij van Deventer naar een pleeggezin in Amsterdam verhuisd om bij 
de grote pianisten van zijn tijd te gaan studeren. Zo geniaal als zijn spel was, zo labiel was 
zijn geest. Hij werd afgevoerd naar het Apeldoornsche Bos, een psychiatrische inrichting 
waar hij behandeld werd voor schizofrenie. In zijn ‘goede periodes’ ontstonden uiterst 
virtuoze pianocomposities, zoals Prelude no. 2  uit februari 1940.  ‘Muziek blijft voor mij 
ook hier levensnoodzaak’, schreef hij uit Westerbork, waar hij elke dag een uur piano 
mocht spelen. Vanuit Auschwitz werd hij doorgestuurd naar Warschau waar hij eind 1943 
of begin 1944 moet zijn gestorven.

Mischa Hillesum, ca. 1942Mischa Hillesum, ca. 1942
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Brief  vanuit Westerbork van Etty Brief  vanuit Westerbork van Etty 
Hillesum aan Christine van Nooten, 1 Hillesum aan Christine van Nooten, 1 
september 1943september 1943
[‘Mischa stempelt kaartjes af in het 
badhuis en onder de badkaartjes ligt een 
partituur’.] 
Collectie Joods Historisch Museum, 
Amsterdam

Officieel ontslagbewijs uit Westerbork, 14 februari 1943Officieel ontslagbewijs uit Westerbork, 14 februari 1943
Door zijn status als componist lukte het de vrouw van 
Israel Olman om hem van Westerbork naar Barneveld 
overgeplaatst te krijgen. Israel Olman componeerde in 
Barneveld verschillende werken. 
Archief Israel Olman, Nederlands Muziek Instituut, 
Den Haag

Oproep voor sterilisatie, 15 mei 1944Oproep voor sterilisatie, 15 mei 1944
‘Barnevelders’ zouden zijn vrijgesteld van 
tewerkstelling, een belofte die niets waard 
bleek. Eind 1943 werden ze gedeporteerd 
naar Westerbork. Als ‘Verdienstjude’ stond 
Israel Olman op de lijst Frederiks/Van 
Dam en zijn 'arische' vrouw was zwanger. 
Hij werd vrijgelaten uit Westerbork, op 
voorwaarde dat hij zich op eigen kosten zou 
laten steriliseren.  
Archief Israel Olman, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Brief vanuit Westerbork van Louis Hillesum aan Brief vanuit Westerbork van Louis Hillesum aan 
Christine van Nooten, 25 juni 1943Christine van Nooten, 25 juni 1943
[‘Mischa’s kansen om in Nederland te mogen 
blijven staan heel goed, zulks ten gevolge van 
Mengelbergs voorspraak.’]
Door toedoen van Willem Mengelberg had 
Mischa Hillesum toegang tot een piano in 
een aparte barak. Hij had het kamp kunnen 
verlaten, maar wilde zijn familie niet achterlaten.  
Op 7 september 1943 kwamen zijn privileges te 
vervallen. Mischa Hillesum werd met zijn ouders 
en zus op transport gesteld. 
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Mischa en Etty Hillesum, ca 1935Mischa en Etty Hillesum, ca 1935
Kurt Kahle, Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Nico Richter
Amsterdam, 1915 – Amsterdam, 1945
Nico Richter componeerde al sinds zijn dertiende en had vioolles, maar zijn vader wilde 
dat hij een ‘echt’ beroep koos. Hij studeerde medicijnen, maar liet de muziek niet los. 
In 1936 componeerde hij zijn strykkwartet. Zijn korte, krachtige composities verraden 
de invloed van de Tweede Weense School (Berg, Webern), maar ook Debussy en Ravel 
bewonderde hij zeer. Tot begin 1941 dirigeerde Richter het orkest van de Amsterdamsche 
Studenten Muziek Vereeniging, ook genoemd MUSA. In de oorlog was Nico lid van een 
verzetsgroep. Hij werd opgepakt en zat gevangen in Amersfoort, Vught, Westerbork, 
Auschwitz en Dachau. Meer dood dan levend kwam hij thuis. Op zijn sterfbed dicteerde 
hij zijn laatste compositie. 

Links: 
Nico Richter, ca. 1935Nico Richter, ca. 1935
Nederlands Muziek Instituut, Den Haag

Rechts:
Ex Libris van Nico Richter waarin muziek Ex Libris van Nico Richter waarin muziek 
en geneeskunde samenkomen, ca. 1935en geneeskunde samenkomen, ca. 1935
Archief Nico Richter, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag



COMPONISTEN IN OORLOGSTIJD 

KAMP
Brief aan Hans Krieg, schrijver onbekend, januari 1944 Brief aan Hans Krieg, schrijver onbekend, januari 1944 
[‘De meest imposante figuur in onze barak, 68, is de 
musicus Hans Krieg. Zijn gezette figuur is in het hele kamp 
bekend. Altijd getooid met een bruin vettig baskisch mutsje, 
wandelt hij met zijn tasch vol muziekboeken en composities 
van barak naar barak om de kinderen les te geven.’]
Collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Ausweis van Hans Krieg, 6 juli 1943Ausweis van Hans Krieg, 6 juli 1943
[Hans Krieg is voorlopig van werkzaamheden ontheven, omdat 
hij als arrangeur voor het orkest werkzaam is.] 
Hans Krieg was ook als muzikant bij het orkest van Westerbork 
betrokken. Zo’n aanstelling betekende vaak ook uitstel van 
transport. Maar in realiteit was niemand in het kamp veilig 
voor deportatie. Hans Krieg en zijn gezin werden door hun plek 
op de Palästina-Austausch lijst van het Rode Kruis naar een 
speciale afdeling van Bergen-Belsen getransporteerd, waar zij 
tot het einde van de oorlog bleven. 
Archief Westerbork, NIOD

Ausweis van Hans Krieg, 12 oktober 1943Ausweis van Hans Krieg, 12 oktober 1943
[Heer Hans Krieg is bij de revue werkzaam en heeft tijdens de 
duur van de revue het recht zich na de avondklok door het kamp 
te bewegen. Dit Ausweis geldt na de avondklok alleen voor 
de weg van de woning naar de werkplaats en terug. Tijdens 
transportnachten verliest dit Ausweis zijn geldigheid.] 
Hans Krieg heeft in Westerbork als koordirigent meegewerkt 
aan de revue Humor und Melodie van Max Ehrlich. 
Kampcommandant Gemmeker zorgde ervoor dat de makers 
alles kregen wat ze nodig hadden, van lichttechnici tot kappers. 
Hij vond de revues vermakelijk, en ze droegen bij aan de illusie 
dat de bezetter het beste met de kampbewoners voor had. 
Archief Westerbork, NIOD

Dagboekaantekeningen van Marius Flothuis, genoteerd Dagboekaantekeningen van Marius Flothuis, genoteerd 
in de nacht van 4 op 5 maart 1944in de nacht van 4 op 5 maart 1944
[‘26 november. Deze dag is als een fantastische 
droom voorbij gegaan. Na ruim 2 maanden celstraf 
plotseling een treinreis, de blik op de grootsche rivieren, 
wandeling naar het kamp – en ’s avonds opnieuw 
gevangen, in een barak, achter prikkeldraad.’]
[‘27 nov. Werk op de Holzplatz 2 bij de gefängnisbau. 
Koud! Kennismaking met P v.d. Hurk, Pieter Dolk, 
Jan de Vries.’]
[‘28 nov. Zware steenen dragen. ’s Middags naar Revier 
2, het Schonningeblock, waar een vleugel staat!! Eerst 
uit t hoofd Andante uit Mozart’s Sonate in C (KV,330) 
gespeeld. Daarna de heele sonate & de sonate in A (KV, 
331) van Royen.’] 
[‘9 dec. Fluitsonate voltooid.’] 
Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek Instituut, 
Den Haag

Oranienburger Notenbuch, Marius Flothuis, ca. 1944Oranienburger Notenbuch, Marius Flothuis, ca. 1944
De titel van het schrift verwijst naar Oraniënburg, waar Marius Flothuis in kamp Sachsenhausen zat. In het 
Notenbuch schreef Marius Flothuis meerdere composities op. Hij droeg het bij zich tijdens de dodenmars vanuit 
Sachsenhausen. 
Archief Marius Flothuis, Nederland Muziek Instituut, Den Haag

Concert voor fluit en orkest,Concert voor fluit en orkest,  opus 19 opus 19 voor Everard van voor Everard van 
Royen, Marius Flothuis, 24 maart 1944Royen, Marius Flothuis, 24 maart 1944
Aan de binnenzijde van het omslag van deze partituur hield 
Marius Flothuis tijdens de dodenmars vanuit Sachsenhausen 
een dagboek bij. 
’25 april. Steeds meer dooden, de lijken liggen rondom ons.’
‘1 mei. Lüberk gaat. In Parchim hooren we dat Hitler dood 
is.’ 
‘9 mei. De groote verandering: we zijn gemeld bij de politie, 
we hebben geld, levensmiddelen, kaarten en levensmiddelen. 
Enkele soldaten helpen ons ook. Vooral een Amerikaansche 
Hollander.‘
Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek Instituut, Den 
Haag

Programma van een concert in Kamp Vught, Programma van een concert in Kamp Vught, 
2 april 19442 april 1944
In kamp Vught werd bijna dagelijks 
gemusiceerd, met Marius Flothuis als 
pianist. Er werden ook composities van hem 
uitgevoerd. Sonata da Camera componeerde 
hij voor fluitist Everard van Royen, met wie 
hij de rest van zijn leven bevriend bleef.  Het 
werk ging deze avond in première. 
Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek 
Instituut, Den  Haag

Brief van Marius Flothuis aan zijn vrouw Brief van Marius Flothuis aan zijn vrouw 
Leentje, 23 april 1944Leentje, 23 april 1944
‘Alleen mijn werk geeft me bevrediging. Ik ben 
zeer productief. Voor Everard’s verjaardag een 
‘Aubade’ voor fluit-solo gemaakt, die hij voor de 
microfoon heeft geblazen, natuurlijk met 'Syrinx' 
van Debussy. Van ’t fluitconcert eerste deel bijna 
gereed. Vertel bezetting aan Bertus (van Lier): 
3 hoorns, pauken, vibrafoon, celesta, strijkers. 
Voor een koortje onder leiding van een Luiksche 
conservatoriumlerares heb ik een tweede stem bij 
een paar Fransche liederen gemaakt.’
Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Concert in  Vught – voorjaar 1944, vervaardigd in 1945Concert in  Vught – voorjaar 1944, vervaardigd in 1945
De avond waarop Sonata da Camera  van Marius Flothuis in première 
ging. 
Arie Emens, Collectie Vughts Museum



Bertus van Lier 
Uit:
Hooglied – Turn thee, turn thee
Door:
Concertgebouworkest en Nederlands Filharmonisch Koor
Onder leiding van Bernard Haitink
Elly Ameling – sopraan
Van:
Nederlandse Omroep – GW 80003

Bertus van Lier
(Utrecht, 1906 – Roden, 1972)
Al ruim voor de oorlog hield componist Bertus van Lier sterk 
vast aan zijn principes. Hij weigerde in 1936 werk in te sturen 
naar een Duits festival. Onmiddellijk na de Duitse inval 
trok hij zich terug uit het muziekleven. Hij werd actief in het 
verzet en publiceerde in illegale bladen. Hij bleef componeren 
en organiseerde clandestiene concerten. Al tijdens het laatste 
oorlogsjaar was hij een van de opstellers van een rapport over 
zuivering van het Nederlandse muziekleven. Op 9 en 10 juni 
organiseerde hij in het Concertgebouw de eerste concerten in 
bevrijd Nederland. Zijn compositie Hooglied dateert van vlak na 
de oorlog.

De bevrijding werd in het Concertgebouw gevierd met het concert Vrije Klanken. Bertus 
van Lier was een van de organisatoren, Henri tte Bosmans en Géza Frid traden op. Hans 
Krieg gebruikte muziek om de slachtoffers van de oorlog te herdenken. De oorlog was 
voorbij, Joodse musici die het hadden overleefd, konden terugkeren naar hun vroegere 
posities. Maar de rust in het muziekleven keerde niet zomaar terug, het moest gezuiverd 
worden van collaborateurs. De Ereraad voor de Muziek oordeelde over het gedrag van 
musici tijdens de oorlog. Collaborateurs als  Willem Mengelberg werden hard gestraft. 
Er was echter geen wettelijke basis voor deze zuivering en de beschuldigden kregen 
vaak niet de gelegenheid zich te verdedigen. De bij wet opgerichte Centrale Ereraad ging 
zorgvuldiger te werk en herzag veel van de eerdere uitspraken. 

Bertus van Lier, ca. 1945Bertus van Lier, ca. 1945
Particuliere collectie

Brief van Marius Flothuis aan de directie van het Brief van Marius Flothuis aan de directie van het 
Concertgebouw, 12 november 1945Concertgebouw, 12 november 1945
Na zijn terugkomst in Nederland werd Marius 
Flothuis niet uitgenodigd om zijn werk als assistent 
artistiek leider bij het Concertgebouw weer op te 
pakken. Dat viel hem zwaar. Later dat jaar werd 
wettelijk bepaald dat medewerkers die vanwege 
maatregelen van de bezetter waren ontslagen hun 
baan weer terug moesten krijgen. Ook Marius 
Flothuis kreeg uiteindelijk zijn baan terug. 
Archief Marius Flothuis, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Spotprent over Paul van Kempen als Spotprent over Paul van Kempen als 
gastdirigent, 1951gastdirigent, 1951
Archief Bertus van Lier, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

Manifest aan alle kunstenaars van Manifest aan alle kunstenaars van 
Bertus van Lier, 1945Bertus van Lier, 1945
Bertus van Lier speelde een grote rol in 
de zuivering van het muziekleven. Al in 
1944 stelde hij samen met J. Thomassen 
een rapport op getiteld ‘Saneering van 
het muziekleven’. Het rapport was 
bedoeld voor de minister van Justitie, 
maar bereikte hem nooit. 
Archief Bertus van Lier, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

Oproep tot de vrije musici van Oproep tot de vrije musici van 
Géza Frid, 1945Géza Frid, 1945
Géza Frid neemt in dit manifest 
hetzelfde standpunt in als Bertus 
van Lier in ‘Saneering van het 
muziekleven’. Alle musici die 
zich hebben aangesloten bij 
de Kultuurkamer zijn fout, en 
moeten worden verwijderd uit het 
muziekleven. 
Archief Géza Frid, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

Jaarverslag van de Vereniging het Concertgebouw-Jaarverslag van de Vereniging het Concertgebouw-
Orkest, 1945-1946Orkest, 1945-1946
Na de bevrijding kwam het rapport van Bertus 
van Lier en J. Thomassen weer boven water. Het 
zorgde voor commotie in de muziekwereld, ook 
bij het Concertgebouw. Er was veel protest; in de 
brochure Is dat zuivering (die draaide om het proces 
rond Rudolf Mengelberg) werd Bertus van Lier 
aangeklaagd. Ook waren er geruchten dat hij hard 
met collaborateurs afrekende omdat hij zelf dirigent 
van het Concertgebouworkest wilde worden. In deze 
strijd leed Bertus van Lier grote reputatieschade. 
Archief Bertus van Lier, Nederlands Muziek 
Instituut, Den Haag

Krantenartikel bij het overlijden van Krantenartikel bij het overlijden van 
Willem Mengelberg, geschreven door Willem Mengelberg, geschreven door 
Max Vredenburg, 1951Max Vredenburg, 1951
Willem Mengelberg werd onmiddelijk na 
de bevrijding veroordeeld tot levenslange 
uitsluiting van het Nederlandse 
concertpodium. Hij was in de ogen 
van iedereen een collaborateur. Zijn 
meewerkende houding tegenover de 
Duitse bezetter was niemand ontgaan. 
Daar staat tegenover dat hij onder 
andere Mischa Hillesum uit Westerbork 
probeerde te krijgen en ook veel andere 
joden heeft geholpen.
Archief Max Vredenburg, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

Krantenartikel over gastdirigent Krantenartikel over gastdirigent 
Paul van Kempen bij het Paul van Kempen bij het 
Concertgebouworkest, 1951Concertgebouworkest, 1951
Dirigent Paul van Kempen was 
tijdens de oorlog werkzaam geweest 
in Duitsland. In 1951 trad hij als 
gastdirigent op in het Concertgebouw. 
Dat leidde tot zulke hevige protesten 
dat het tweede concert dat hij zou 
dirigeren niet doorging.  
Archief Max Vredenburg, Nederlands 
Muziek Instituut, Den Haag

Programma van het Dankbaarheidsconcert Programma van het Dankbaarheidsconcert 
bij Géza Frid thuis, 28 mei 1945bij Géza Frid thuis, 28 mei 1945
Na de bevrijding organiseerde Géza Frid 
een concert bij hem thuis om degenen die 
hem tijdens de oorlog hadden geholpen te 
bedanken. De werken op het programma 
componeerde hij tijdens de oorlog. 
Particuliere collectie

Waar bleven de Joden van ons AmsterdamWaar bleven de Joden van ons Amsterdam, Hans Krieg, 1947, Hans Krieg, 1947
Hans Krieg voerde dit lied maar één keer uit, kort na de oorlog. De tekst benoemt de 
gruwelijkheden van de oorlog.
Collectie Joods Historisch Museum
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