
Schenken en nalaten 
aan philharmonie 
zuidnederland

Het zijn altijd onverwachte 
en bijzondere gebeurtenissen 
als mensen je bellen voor 
een persoonlijk gesprek 
over een schenking of een 
opname in hun testament. Je 
luistert naar de beweegreden 
waarom de schenker 
philharmonie zuidnederland 
benadert en bespreekt 
samen geefdoelen waar de 
schenker zich goed bij voelt.

tekst Maud Douwes

Schenker Hans Oomen

86

KLASSIEK GEEFT deKlank



Ook het eerste gesprek 
dat ik ruim een half jaar 
geleden met Hans 
Oomen voerde was 
bijzonder. Hans is als 

Beschermer reeds verbonden aan philhar-
monie zuidnederland. De coronapande-
mie bracht hem en zijn partner op het 
idee zich nader te verdiepen in hun 
nalatenschappen. De periode waarin wij 
ons nu bevinden maakt immers extra 
duidelijk hoe betrekkelijk alles is. 

Klassieke muziek als rode draad 
Eén van hun wensen is om iets blijvends 
aan een goed doel na te laten. Omdat 
klassieke muziek de rode draad in hun 
leven is, lag de keuze voor de hand om 
philharmonie zuidnederland een plek te 
geven in hun testament. Het leidde tot een 
aaneenschakeling van verkennende 
stappen waarin de mogelijkheden werden 
besproken. Uiteindelijk kozen zij ervoor 
hun nalatenschap te wijden aan instru-
menten. Instrumenten vormen immers de 
basis van een orkest; orkestleden krijgen 
zo de kans een beter instrument te 
bespelen dan ze zelf hadden kunnen 
bekostigen en de instrumenten blijven 
behouden voor het orkest. Een instrument 
is een concreet en tastbaar geschenk.

Het idee om met ons contact op te nemen 
werd geboren tijdens het concert in Breda 
op 22 februari 2019, waarin de nieuwe 
harp van philharmonie zuidnederland de 
hoofdrol speelde. Karel Brevet, woonach-
tig in Breda en vaste concertbezoeker, was 
de schenker. De prachtige harp was een 
liefdevolle gift ter herinnering aan zijn 
overleden vrouw Lia, die hem de liefde 
voor klassieke muziek had bijgebracht.
Ook in het gezin waar Hans vandaan 
komt, was liefde voor muziek volop 
aanwezig. ‘Mijn ouders groeiden op in 
Tilburgse gezinnen, beiden waren 
werkzaam in het textielwezen. Mijn 
moeder zong veel en haar zussen speel-
den viool en piano. Mijn grootouders van 
vaderskant runden, nadat het gezin in de 
crisisjaren alles was kwijtgeraakt, een 
pension voor studenten die aan het 
conservatorium studeerden. Mijn vader 
speelde gitaar in hawaïbandjes en ik was 
geregeld figurant in het operettekoor van 
mijn moeder en oom.’ Zelf heeft Hans tot 
zijn negentiende levensjaar actief muziek 
beoefend op de klarinet, waarbij hij een 
tijdlang een duo vormde met een dwars-
fluitiste. 
‘Het eerste serieuze afspraakje van mijn 
ouders vond plaats tijdens een concert 
van Het Brabants Orkest, rond 1957. De 

vonk sloeg over en in 1959 trouwden zij 
en vestigden zich in Breda. 
Ze bleven enthousiaste bezoekers van het 
orkest. Jaarlijks kochten zij een abonne-
ment waarmee zij samen met mij 
genoten van de muziek. Ook gingen we 
naar concerten van de Zuid-Nederlandse 
Opera, die steevast eindigden met het 
zingen van het Slavenkoor van Nabucco. 
Vanaf mijn zevende werd mijn muzikale 
horizon verbreed door reizen naar het 
buitenland, zoals naar Italië waar in mijn 
herinnering op elke straathoek muziek 
werd gemaakt. We bezochten pianoreci-
tals en opera’s in Verona en Rome. Ik 
genoot een brede muzikale opvoeding en 
was tijdens mijn middel bareschooltijd 
wekelijks te vinden in het theater.’

Veel emoties oproepen
Hans en zijn partner zijn al vele jaren 
trouw publiek van ons orkest. ‘Muziek 
roept zoveel emoties op, het is echt een 
onmisbaar ingrediënt in ons leven. Zeker 
nu we de liveconcerten zo lang hebben 
moeten missen, verheugen we ons op het 
nieuwe concertseizoen. Het abonnement 
is al gekocht.’ 
Ook hoopt Hans zo nu en dan zijn 
petekind en kinderen van vrienden weer 
mee te kunnen nemen naar concerten van 
philharmonie zuidnederland: ‘Het zaadje 
moet geplant en vertroeteld worden. 
Beleving van het zien en horen van het 
orkest in de concertzaal is daarbij van 
groot belang.’

SuperVriendin Ria de Jong
Ook het gesprek dat ik met Ria de Jong en 
haar zus Tini voerde, staat mij nog vers in 
het geheugen. In het voorjaar van 2020 
kwamen zij naar mij toe omdat Ria het 
orkest graag in haar nalatenschap wilde 
opnemen. Formeel legden we vast dat als 
Ria kwam te overlijden er een musicus 
tijdens de crematie zou spelen. Ria werd 
begin dit jaar ernstig ziek en véél eerder 
dan verwacht brak dit moment aan. Op 12 
juli jl. vond de herdenkingsdienst plaats 
en speelden onze violiste Siana Dragneva 
en pianiste Pavlina Ognianova onder 
andere composities van haar lievelings-
componist Bach. Na het Erbarme dich uit 
haar geliefde Matthäus-Passion vertrouwde 
bestuurslid John Hawinkels van de 
stichting Vrienden onze SuperVriendin 
ontroerende afscheidswoorden toe. 
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Ria de Jongs ‘bravo' zal nog lang naklinken
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Voor concertseizoen 21-22 had Ria haar 
abonnement al gereserveerd bij de 
collega's van Theater aan het Vrijthof. Ze 
verheugde zich enorm op het afscheids-
concert van chef-dirigent Dmitri Liss op 
3 september. Als eerbetoon aan de vrouw 
die elk concert in Maastricht bijwoonde, 
houden we haar vaste plaats, rij 4, stoel 1 
op het balkon, die avond vrij. Haar ‘bravo’ 
zal nog lang naklinken. Op de dirigenten-
bok plaatsen wij een plaatje met de tekst 
‘ter nagedachtenis aan Ria de Jong’. 
Ria de Jong is onze eerste gast in de 
nieuwe rubriek De held van. Twee weken 
voor haar overlijden spraken journalist 
Margaretha Coornstra en ik haar. Haar 
liefdesverklaring aan philharmonie 
zuidnederland leest u op pagina xx. 

IKPASBIJ
Eind 2017 zag Het philharmonie zuidne-
derland Fonds het licht. Het fonds op 
naam waarmee philharmonie zuidneder-
land extra financiën werft om ook in de 
toekomst haar concerten en educatiepro-
gramma’s te kunnen ontwikkelen en uit 
te voeren. Het Elisabeth Strouven Fonds 
faciliteert ons hierin.
Guido van den Broek, bestuurder van het 
Elisabeth Strouven Fonds: ‘In 2017 al 

hebben we Het philharmonie zuidneder-
land Fonds en Het Bonnefantenmuseum 
Fonds opgericht. Tijdens de grande 
ouverture van IKPASBIJ medio mei is het 
Basilicafonds daarbij gekomen om het 
onderhoud en daarmee het behoud van 
de Sint-Servaas- en de Onze-Lieve-Vrouwe-
basiliek in Maastricht veilig te stellen. In 
een volgende fase maken nog meer 
– maar maximaal tien – partners deel uit 
van het fondsenpodium. IKPASBIJ biedt 
een duidelijk overzicht van deze part-
ners.’ 

Verbindende en faciliterende rol
‘Ons fonds vervult een verbindende en 
faciliterende rol. Ook beheren we de 
giften aan de partners. De betreffende 
organisaties werven de donateurs en 
bepalen aan welke projecten ze deze 
giften besteden’, aldus Van den Broek.
De naam IKPASBIJ is bewust gekozen en 
heeft een dubbele lading. Donateurs 
kunnen 1) kiezen bij welk fonds ze zich 
het meeste thuis voelen voordat ze 2) 
besluiten om financieel bij te passen. 
Daarmee onderscheidt IKPASBIJ zich op 
vriendelijke en ingetogen wijze van veel 
andere fondsen in Nederland.

Kijk op www.ikpasbij.nl
Als liefhebber van klassieke muziek in 
het algemeen en philharmonie zuid-
nederland in het bijzonder heeft u de 
weg naar ons orkest al gevonden. Dat 
neemt niet weg dat een bezoek aan 
www.ikpasbij.nl zeker de moeite waard 
is, al is het maar om enkele beweegrede-
nen om te schenken aan philharmonie 
zuidnederland te lezen. 

Vertrouwen
Een kijkje op www.philharmoniezuid
nederland.nl/steunons geeft u als 
particulier of bedrijf informatie over 
de verschillende donatievormen en 
de fiscale voordelen die zijn verbon
den aan een donatie. Een persoonlijk 
gesprek met relatiemanagers Anne
marie Borm en Maud Douwes bieden 
u nog een duidelijkere richting. U 
bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
Vaak volgt daar een inhoudelijk 
gesprek op met onze directie, de 
programmeur, een musicus en/of ons 
hoofd Educatie. We leveren altijd 
maatwerk en voor ons staat uw 
vertrouwen in philharmonie zuid
nederland daarin centraal. 

Guido van den Broek van het 

Elisabeth Strouven Fonds
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