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VU-Orkest	
Jaarverslag	2017-2018	
Het	jaar	2017-2018	was	een	volgepakt	maar	zeer	succesvol	en	muzikaal	uitdagend	jaar	
voor	 het	 VU-Orkest.	 	 Zo	 werkte	 het	 orkest	 samen	 met	 de	 wereldberoemde	 altviolist	
Amihai	Grosz,	voerden	wij	samen	met	de	Nederlandse	Reisopera	de	Meezing	Messiah	uit	
in	Koninklijk	Theater	Carré,	speelde	het	orkest	samen	met	het	Haags	Toonkunstkoor	en	
Hans-Sachs-Chor	Nürnberg	de	Missa	Solemnis	van	Beethoven	in	het	Zuiderstrandtheater.	
Verder	gaf	het	orkest	verder	concerten	in	de	NedPhO-Koepel,	Muziekgebouw	Eindhoven,	
het	Koninklijk	Concertgebouw,	Muziekgebouw	aan	’t	IJ	en	tijdens	de	tournee	naar	Letland	
in	een	aantal	van	de	mooiste	zalen	in	dat	land.		

Afgelopen	seizoen	vond	ook	de	zoektocht	plaats	naar	een	vervanger	voor	dirigent	
Daan	Admiraal.	Het	overlijden	van	Daan	Admiraal	vormde	echter	een	zeer	 tragisch	en	
vroegtijdig	einde	aan	zijn	indrukkwekkende	carrière	bij	het	VU-Orkest.	Joost	Smeets	zal	
daarom	vanaf	september	2018	vervroegd	starten	als	nieuwe	dirigent	van	het	VU-Orkest.		
	

	
	

Het	VU-Orkest	in	het	Concertgebouw,	25	januari	2018	(foto:	Veerle	Bastiaanssen)	
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Winterproject	
	
	
Het	VU-Orkest	moest	dit	 jaar	al	 snel	 vol	
zitten,	 omdat	 op	 30	 september	 al	 het	
Altvioolconcert	 van	 William	 Walton	
uitgevoerd	 zou	 worden	 met	 stersolist	
Amihai	 Grosz,	 onder	 andere	 aanvoerder	
van	 de	 altvioolsectie	 van	 de	 Berliner	
Philharmoniker	en	één	van	de	oprichters	
van	 het	 Jeruzalem	 Kwartet.	 Het	 project	
begon	dan	ook	met	twee	weekenddagen	
vol	 met	 audities	 en	 ook	 op	 de	
woensdagen	 vonden	 audities	 plaats.	 Dit	
resulteerde	 in	 een	 niet	 onverdienstelijk	
concert	 in	 de	 NedPhO-Koepel	 voor	
studenten	 van	 de	 VU,	 waarbij	 het	 VU-
Kamerkoor	 de	 rest	 van	 het	 programma	
vulde.	 Vervolgens	 stonden	 de	 overige	
werken	 van	 het	 winterproject	 op	 het	
programma,	 namelijk	 de	 Prélude	 à	
l’après-midi	 d’un	 faune	 van	 Claude	
Debussy	en	de	Elfde	Symfonie	van	Dmitri	
Sjostakovitsj.	 Daarnaast	 nam	 een	
delegatie	 van	 het	 orkest	 deel	 aan	 een	
project	met	de	Nederlandse	Reisopera:	de	
Meezing	Messiah.	Hiermee	is	het	orkest	de	
samenwerking	 aan	 gegaan	 met	 een	
professioneel	gezelschap	en	bereikte	het	orkest	nieuwe	doelgroepen.	Uiteindelijk	was	op	
9	december	Koninklijk	Theater	Carré	gevuld	met	zo’n	1300	enthousiaste	amateurzangers	
en	Trouw	schreef	een	lovende	recensie.	Wegens	dit	grote	succes	zal	het	orkest	in	2018	en	
2019	wederom	 in	 samenwerking	met	 de	 Nederlandse	 Reisopera	 de	Meezing	Messiah	
uitvoeren.	
	 Tijdens	de	concerten	in	januari	bestond	het	orkest	uiteindelijk	uit	ongeveer	100	
leden,	die	op	24	januari	een	concert	gaven	in	Muziekgebouw	Eindhoven	en	op	25	januari	
in	Het	Concertgebouw	te	Amsterdam.	In	totaal	kwamen	zo’n	1500	bezoekers	naar	deze	
concerten	en	velen,	waaronder	ook	professionele	musici	uit	onder	andere	het	Koninklijk	
Concertgebouworkest	en	het	Nederlands	Philharmonisch	Orkest,	gaven	aan	dat	het	orkest	
een	 haast	 professioneel	 niveau	weet	 te	 bereiken.	Ook	was	 solist	 Amihai	 Grosz	 zeer	 te	
spreken	over	de	samenwerking	met	het	orkest	en	gaf	hij	aan	graag	terug	te	willen	komen	
om	met	het	orkest	te	soleren	in	het	Altvioolconcert	van	Béla	Bartók.	

Uit	deze	reacties	blijkt	dat	het	orkest	zich	blijft	manifesteren	als	een	van	de	beste	
amateurorkesten	van	Nederland	en	met	enthousiaste	studenten	die	voor	het	grootste	deel	
een	 carrière	 ambiëren	 buiten	 de	muziek	 toch	 een	 haast	 professioneel	 niveau	weet	 te	
bereiken.	
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Zomerproject	en	tournee	
	
Na	 dit	 fantastische	 winterproject	 met	 zijn	
geweldige	 afsluiting	 in	 het	 Concertgebouw,	
was	het	tijd	voor	iets	heel	anders.	In	februari	is	
gestart	 met	 het	 repeteren	 van	 twee	
programma’s.	Enerzijds	werd	 er	gewerkt	 aan	
een	koorproject	met	het	Haags	Toonkunstkoor	
en	 het	 Hans-Sachs-Chor	 Nürnberg	 en	
anderzijds	 werd	 alvast	 begonnen	 met	 de	
voorbereiding	van	de	zomerconcerten.		

Voor	 het	 koorproject	 heeft	 het	 VU-
Orkest	3	maanden	hard	gewerkt	aan	de	Missa	
Solemnis	van	Ludwig	van	Beethoven,	wat	heeft	
geresulteerd	 in	 een	 uitvoering	 in	 het	
Zuiderstrandtheater	 op	 12	 mei.	 Naast	 de	
bovengenoemde	 koren	 werkte	 het	 orkest	
samen	met	Heleen	Koele,	Maria	Fiselier,	Daniel	
Pataky	 en	 Frans	 Fiselier	 als	 solistenkwartet.	
Uiteindelijk	kwamen	er	zo’n	750	bezoekers	op	
af.	De	reacties	waren	lovend	en	de	koren	waren	
zeer	te	spreken	over	het	hoge	niveau	van	het	
orkest.		

Voor	 het	 zomerproject	 stond	 er	 een	
spannend	programma	op	 de	 lessenaar.	Naast	
de	 zeer	 beroemde	Tweede	 Symfonie	 van	 Jean	
Sibelius	speelde	het	orkest	Vier	Dansen	uit	het	ballet	Estancia	van	Alberto	Ginastera	en	het	
Concert	voor	cello	en	orkest	van	de	Letse	componist	Pēteris	Vasks	met	als	soliste	de	zeer	
getalenteerde	celliste	Anastasia	Feruleva.	Anastasia	Feruleva	is	onder	andere	winnares	
van	de	Tweede	Prijs	en	Aanmoedigingsprijs	tijdens	het	Nationaal	Cello	Concours	2016,	
onderdeel	van	de	Cello	Biënnale	Amsterdam.	Het	project	werd	afgesloten	met	een	tournee	
naar	Letland	en	een	concert	in	Muziekgebouw	aan	 ’t	 IJ.	 In	 totaal	kwamen	er	zo’n	1800	
bezoekers	naar	deze	concerten.	

Tijdens	de	tournee	gaf	het	VU-Orkest	namens	de	Nederlandse	Overheid	concerten	
in	 drie	 prachtige	 concertzalen	 in	 Letland,	 namelijk	 in	 Gors	 (Rezekne),	 de	 Nationale	
Bibliotheek	(Riga)	en	de	Grote	Gilde	Zaal	(Riga).	De	concerten	werden	gegeven	ter	viering	
van	 de	 100ste	 verjaardag	 van	 Letland.	 Bij	 het	 laatste	 concert	 waren	 daarom	 de	
Nederlandse	en	Letse	ambassadeur	aanwezig,	die	achteraf	vol	lof	waren	over	het	concert	
en	de	professionaliteit	van	de	organisatie.	Ook	was	Pēteris	Vasks,	de	componist	van	het	
celloconcert,	aanwezig	tijdens	onze	repetitiedag	in	de	Nationale	Bibliotheek	en	heeft	hij	
tweemaal	 ons	 concert	 bezocht	 omdat	 hij	 zo	 enthousiast	 was.	 Een	 groter	 compliment	
konden	wij	niet	krijgen.		

Een	delegatie	van	de	 International	Office	van	de	Vrije	Universiteit	organiseerde	
een	receptie	voor	lokale	partners	voorafgaand	aan	het	concert	in	de	Grote	Gilde	Zaal	en	
zij	waren	zeer	enthousiast.	Door	het	combineren	van	de	receptie	met	een	concertbezoek	
aan	het	studentenorkest	van	de	Vrije	Universiteit	konden	zij	zich	bij	uitstek	profileren	als	
een	universiteit	met	een	zeer	levendige	en	aantrekkelijke	studentencultuur.		
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Het	zomerproject	was	een	zeer	geslaagd	project	met	uitstraling	naar	de	toekomst.	
Zo	heeft	de	International	Office	van	de		Vrije	Universiteit	Amsterdam	laten	weten	dat	ook	
tijdens	 toekomstige	 tournees	 ze	 graag	 betrokken	 willen	 worden.	 Wij	 zijn	 een	 mooi	
visitekaartje	voor	de	VU	en	in	ruil	daarvoor	trekt	het	orkest	ook	in	het	buitenland	meer	
bezoekers.	Ook	de	Nederlandse	Ambassadeur	was	zeer	te	spreken	over	de	samenwerking	
en	 beveelt	 ons	 van	 harte	 aan	 bij	 collega’s	 uit	 andere	 landen.	 	 Als	 laatste	 heeft	 de	
samenwerking	met	soliste	Anastasia	Feruleva	ook	een	concreet	project	voor	de	toekomst	
opgeleverd.	 Mede	 door	 deze	 	 samenwerking	 zal	 in	 2020	 het	 VU-Orkest	 Brahms	
Dubbelconcert	 gaan	 uitvoeren	 met	 de	 prijswinnaar	 van	 het	 Nationaal	 Cello	 Concours	
2018	en	Oskar	Back	Concours	2020.	Dit	project	zal	 in	samenwerking	zijn	met	de	Cello	
Biënnale	Amsterdam	en	de	Nederlandse	Vioolconcoursen.		

	
	

Het	VU-Orkest	in	Muziekgebouw	aan	’t	IJ	,	8	juli	2018	(foto:	Veerle	Bastiaanssen)	
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Daan	Admiraal	
	
Het	seizoen	2017-2018	kreeg	een	tragisch	einde	door	het	plotselinge	overlijden	van	onze	
dirigent	Daan	Admiraal.	
		
Daan	heeft	in	zijn	43	jaar	voor	het	VU-Orkest	het	orkest	gemaakt	tot	wat	het	is.	Onder	zijn	
leiding	speelde	het	orkest	als	eerste	amateurorkest	in	Nederland	de	Sacre	du	Printemps	
en	 symfonieën	van	Gustav	Mahler	en	Richard	 Strauss.	Hij	 verlegde	de	grenzen	van	de	
studenten-,	 amateur-	 en	 jeugdorkesten	 in	 Nederland	 en	 was	 daarmee	 één	 van	 de	
belangrijkste	personen	in	de	Nederlandse	muziekwereld.	
	
Wij	waren	zeer	gehecht	aan	Daan	als	dirigent	en	als	mens.	Hij	bezat	de	gave	om	de	betere	
amateurmusici	 te	 laten	 doordringen	 tot	 de	 essentie	 van	 veel	 19de-	 en	 20ste-eeuwse	
composities.	Samen	met	ons	wist	hij	die	essentie	over	te	brengen	op	het	publiek,	zonder	
de	aandacht	op	zichzelf	te	vestigen.	Hij	werkte	gestructureerd	aan	de	beheersing	van	de	
muziek	door	het	hele	collectief	en	had	daarbij	ook	steeds	aandacht	voor	elk	individueel	
orkest-	en	koorlid.	Zijn	ensembles	presteerden	onder	zijn	leiding	op	de	toppen	van	hun	
kunnen.	 De	 vaak	 adembenemende	 resultaten	 zijn	 mede	 te	 danken	 aan	 Daans	
aanstekelijke	 humor	 en	 positieve	 instelling.	 Zijn	 inzet,	 enthousiasme	 en	 muzikaal	
leiderschap	zullen	enorm	gemist	worden.	

	
Daan	Admiraal,	Eindhoven	11	april	1949	–	Müstair	22	juli	2018	(foto:	Veerle	Bastiaanssen)
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Joost	Smeets	
	
Wegens	het		oorspronkelijk	geplande	vertrek	van	Daan	Admiraal	bij	het	VU-Orkest	heeft	
het	afgelopen	jaar	ook	in	het	teken	gestaan	van	de	zoektocht	naar	een	nieuwe	dirigent.	Na	
meerdere	sollicitatierondes	en	proefdirecties	met	het	orkest	is	door	de	leden	Joost	Smeets	
aangewezen	als	de	nieuwe	dirigent	van	het	orkest.		
	
Joost	 heeft	 al	meer	 dan	 25	 jaar	 ervaring	 als	 orkest-	 en	 kamermusicus	 en	 speelde	 als	
tubaïst	onder	de	grootste	dirigenten	bij	gerenommeerde	orkesten.	Hij	studeerde	tuba	aan	
de	Hochschule	für	Musik	Köln,	Duitsland.	In	1996	werd	hij	tubaïst	bij	het	Orkest	van	het	
Oosten	 en	 daarnaast	 sinds	 1999	 bij	 de	 philharmonie	 zuidnederland.	 Sinds	 2000	 is	 hij	
bovendien	verbonden	als	docent	aan	het	Artez	Conservatorium	te	Zwolle.	
Naast	zijn	liefde	voor	de	tuba	kwam	in	de	laatste	jaren	zijn	passie	voor	dirigeren	steeds	
meer	naar	boven.	Zo	studeerde	hij	bij	grote	dirigenten	o.a.	Jan	Stulen,	Edo	de	Waart	en	
Michaïl	 Jurowsky	 en	 heeft	 hij	 verschillende	 projecten	 geleid	 bij	 Antwerp	 Symphony	
Orchestra,	 Noord-Nederlands	 Orkest	 en	 het	 Orkest	 van	 het	 Oosten.	 Joost	 mag	 zich	
daarnaast	 prijswinnaar	 noemen	 bij	 van	 verscheidene	 gerenommeerde	 internationale	
dirigentenconcoursen,	zoals	in	Brescia	2018,	Londen	2016	en	Boedapest	2015.	
	
Het	orkest	en	Joost	hebben	enorm	veel	zin	in	deze	samenwerking	en	kijken	ernaar	uit	om	
ervoor	 te	 zorgen	 dat	 het	 VU-Orkest	 op	 het	 hoogste	 niveau	 blijft	 musiceren	 en	
programmeren.	
	
Door	 het	 onverwachte	 overlijden	 van	 Daan	 Admiraal	 zal	 Joost	 per	 september	 2018	
aantreden	als	nieuwe	dirigent	van	het	VU-Orkest.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Joost	Smeets	
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Organisatie	
	
De	vereniging	werd	dit	jaar	bestuurd	door	een	bestuur	bestaande	uit	negen	studerende	
orkestleden.	
	
Voorzitter	 	 	 Christiaan	de	Wolf	 	 Cello	
Secretaris	 	 	 Lotte	van	Catz	 	 Viool	
Penningmeester	 	 Rose	Horstman	 	 Viool	
Acquisiteur	 	 	 Eva	Almeloo	 	 	 Viool	
Strijkerschef	 	 	 Femke	Hempel	 	 Viool	
Blazerschef	 	 	 Sander	Franken	 	 Trombone	
PR-chef	 	 	 Tonke	Versteeg	 	 Contrabas	
Concertmanager	 	 Ivo	Lemken	 	 	 Tuba	
Algemeen	bestuuslid	 Hidde	Offerhaus	 	 Hobo	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
Daarbij	 werd	 het	 bestuur	 ondersteund	 door	 enkele	 commissies.	
Alle	commissieleden	spelen	eveneens	in	het	orkest.	
	
Dirigentencommissie	

Christiaan	de	Wolf,	Hidde	Bekkers,	Thomas	van	Zijl,	Laurens	Haverkate,	Ivo		
Lemken,	Hidde	Offerhaus	en	Maxim	Paulissen	

Programmacommissie	
Thomas	van	der	Beek,	Hidde	Offerhaus,	Thomas	van	Zijl,	Maxim	Paulissen	en	Ivo		
Lemken	

Kascommissie	
Thomas	van	Zijl,	Stijn	Brinkman	en	Daan	Kortekaas	

	
En	verder	de	kamermuziekcommissie,	acquisitiecommissie,	feestcommissie,		
auditiecommissie,	onderdaancommissie	en	tourneecommissies.		
	
De	genoemde	projecten	en	activiteiten	van	het	VU-Orkest	werden	mede	mogelijk	gemaakt	
door	de	Vrije	Universiteit	Amsterdam,	Annette	Bogtstra	Muziekfonds,	Amsterdams	Fonds	
voor	 de	 Kunst,	 P.W.	 Janssens’s	 Friesche	 Stichting,	 Prins	 Bernhard	 Cultuurfonds,	 VSB-
Fonds,	Stichting	de	Ruuscher,	Hofsteestichting,	Van	den	Berch	van	Heemstede	Stichting,	
VU-Fonds,	De	Brauw	Blackstone	Westbroek	advocaten,	de	Stichting	Maten	van	het	VU-
Orkest	en	de	begunstigers	die	niet	bij	naam	genoemd	willen	worden.	

		


