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De Stichting Cruquiusconcerten 
 

 
 
De Stichting heeft tot doel het organiseren van een kamermuziekpodium in de 
Waterschapszaal van  het Cruquius Museum in de Haarlemmermeer.  
 
De stichting bestaat enkel uit vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een geringe vergoeding. 
  
De stichting Cruquiusconcerten wil een kamermuziekpodium organiseren dat een 
uitstraling heeft op publiek en uitvoerenden, als in een zaal waar kamermuziek op hoog 
niveau gegeven wordt in een ambiance die de kamermuziek recht doet, waarbij een direct 
contact tussen publiek en musici voelbaar is. De programmering moet een zo gevarieerd 
mogelijk aanbod geven waar alle facetten van de kamermuziek in kleine bezetting tot zijn 
recht komen. 
 
In de Waterschapszaal is ruimte voor 110 mensen. Het publiek zit rondom de musici.  
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De eerste concerten waren in seizoen 2004 2005. Sindsdien heeft de stichting veel 
waardering gekregen voor haar uitstekende programmering en bijzondere wijze van 
creëren van sfeer tijdens en rondom de concerten. In juni 2006 heeft de stichting de 
Cultuurprijs Haarlemmermeer mogen ontvangen. In het juryrapport stond o.a.  
 
Het juryrapport spreekt van lef om een dergelijk avontuur aan te gaan. " .... en de getoonde 
lef wordt beloond. De bezoekers weten de concerten te waarderen en in groten getale ook 
te vinden ..... De jury meent bovendien dat de winnaar een sfeervolle setting weet te 
combineren met de presentatie van prachtige klassieke muziek van hoge kwaliteit "  
 
Activiteiten 
Concerten 
Ieder jaar worden er 12 concerten georganiseerd. Dit gebeurt over de hele breedte van de 
klassieke kamermuziek. Dit is een breedte in tijd, van oude muziek tot hedendaagse 
muziek, en een breedte in samenstelling, zowel kwartetten, pianorecitals, solozang, 
pianotrio’s en solo-instrumenten komen aan bod.  
 
Samenwerkingen :  

1. Er is een samenwerking aangegaan met de stichting Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds. Dit fonds stelt muziekinstrumenten beschikbaar aan 
conservatoriumstudenten en professionele musici van internationaal niveau. In 
samenwerking wordt een concert georganiseerd waarbij het fonds de gage voor de 
musici betaalt. 

 
2. de stichting Hans Kox betaalt een deel van de concertkosten voor het concert 

rondom Hans Kox  
 

3. Schouwburg de Meerse betreffende de kaartverkoop en afstemming van het 
programma en onderlinge promotie van de klassieke muziek activiteiten. 

 
4. Cruquius Museum; Doel is om van concertgangers museumbezoekers te maken en 

vice versa.  
 
vleugel  
De vleugel die we tot het seizoen 2006-2007 te leen hadden van de Philharmonie te 
Haarlem is in juni 2007 teruggebracht naar de Philharmonie. Gelukkig was er een stichting 
bereid om een nieuwe vleugel voor de stichting Cruquiusconcerten te financieren. De Rens 
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Holle stichting schrijft : “ Als blijk van waardering voor het niveau van de geselecteerde 
topsolisten en de kwaliteit van de uitgevoerde kamermuziek, stelt de Rens Holle stichting 
de concertvleugel ter beschikking aan de Stichting Cruquiusconcerten”  De Rens Holle 
stichting heeft een lening verstrekt tegen 0% rente, met als onderpand de vleugel.  
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Subsidie 
De stichting CruquiusConcerten ontvangt een SKIP-subsidie van het Nederlands fonds voor 
podiumkunsten. Deze subsidie is bedoeld om concerten die in verband met de 
programmering veel gage kosten voor musici en waar ten opzichte van de gage relatief 
weinig publiek op af komt, te ondersteunen. Bijvoorbeeld concerten met modern-klassieke 
muziek, of concerten waar onverwacht de publieke belangstelling tegenvalt. Tevens 
ontvangt de stichting jaarlijks een prestatiesubsidie van de gemeente Haarlemmermeer. 
Vanaf 2013 wordt deze verstrekt via de subsidieaanvraag van het Cruquius Museum.   
 
Promotie 
Veel van de promotie gaat via Free publicity. Daarnaast wordt er een brochure gemaakt en 
zal er in het programmablad van schouwburg de Meerse worden geadverteerd. Voor ieder 
concert worden belangstellenden (1000 mail-adressen) gemaild over het komende concert. 
Er is een eigen website, waarop ook kaarten besteld kunnen worden. Er is een eigen 
facebook pagina. 
 
 (www.CruquiusConcerten.nl) 
 
Financiën 
De stichting CruquiusConcerten is financieel gezond. Er is weinig overhead daarom kan al 
het te besteden geld ingezet worden voor de kamermuziek in het Cruquius Museum. 
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Jaar  2019 
 
Het jaar 2018 bestaat uit het laatste deel van het seizoen 2018-2019 en het eerste deel van 
het seizoen 2019-2020. Het programma van het seizoen 2018-2019 staat vast en voor het 
jaar 2019 staan de volgende concerten geprogrammeerd: 
 
Daria van den Bercken (piano solo) 
Zaterdag 12 januari 2019  
 
Daria van den Bercken leeft hartstochtelijk voor en met de piano. De afgelopen jaren 
stonden in het teken van Händel en Mozart, nu is ze weer terug in de Barok, inzoomend op 
Scarlatti en zijn klaviersonates, stuk voor stuk eigenzinnige miniatuurtjes en pareltjes.  
De pers over Daria: Met muzikale genegenheid en een onberispelijke virtuositeit. 
• C.P.E. Bach - Fantasie in fis-kl &  Sonate in fis-kl 
• Domenico Scarlatti - 6 sonates 
• Beethoven - Piano sonate in d-klein op. 31 nr.2 
 
Maria Milstein & Nathalia Milstein (viool - piano) 
Zaterdag 26 januari 2019 
Het resultaat van Maria & Nathalia Milstein is adembenemend 
 
Januari 2018 heeft Maria Milstein de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs gewonnen. Wie 
haar cd beluistert, begrijpt onmiddellijk waarom de jury juist op deze violiste haar oog 
heeft laten vallen. 
• Ravel - Sonate Posthume 
• Mendelssohn - Sonate in F (1838) 
• Franck - Sonate 
 
Lenneke Ruiten & Thom Janssen (sopraan - piano) 
Zaterdag 9 februari 2019 
Nederlandse sopraan Lenneke Ruiten maakt grote indruk op vele internationale opera 
podia, zoals Salzburger Festspiele, de Scala in Milaan en bij de Nederlandse Opera. 
In het eerste seizoen CruquiusConcerten mochten wij Lenneke en Thom al bewonderen. 
Sindsdien is zij een grote ster op de internationale opera-podia. Heel trots zijn we dat zij dit 
jubileumseizoen opnieuw willen optreden.  
Programma: liederen van Claude Debussy, Ernest Chausson en Hugo Wolf (Mignon-
liederen) 
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Arcadië Trio (klarinet - cello - piano) 
Zaterdag 23 februari 2019 
Een prachtig romantisch concert voor de mooie bezetting van klarinet cello en piano.  
Over het klarinettrio op.114 van Brahms wordt geschreven: Het lijkt alsof de instrumenten 
verliefd waren op elkaar 
 
• M. Bruch - 8 stücke  
• M. Tacjevic -  7 Balkan dansen 
• J. Brahms - Klarinettrio in a, opus 114 
  
Ella van Poucke & Nicolas van Poucke (cello - piano) 
Zaterdag 9 maart 2019 
Twee jonge talenten: Ella van Poucke en haar broer Nicolas worden gezien als een van de 
meest veelbelovende musici van hun generatie.  
Ella won de Grachtenfestivalprijs in 2017.  
De jury over Ella: Deze musicus grijpt het publiek bij de lurven, met grote technische 
beheersing die in dienst staat van het muzikale betoog 
Nicolas van Poucke is een van de aanstormende jonge pianisten naar de grote podia. Zijn 
pianorecital dit jaar in het Concertgebouw werd met veel enthousiasme ontvangen.  
• Beethoven - sonate nr. 4 in C  
• Debussy - sonate  
• Nin - Suite Espagnole 
• Beethoven - sonate nr. 5 in D 
• De Falla - 7 Canciones populares Españolas  
 
Osiris Trio (pianotrio) 
Zaterdag 14 oktober 2017 
Jubileumconcert 15 jaar CruquiusConcerten met de wereldpremière "Cruquius pianotrio" 
van Roel van Oosten. Het Cruquius pianotrio is een compositieopdracht van de Stichting 
CruquiusConcerten speciaal voor het 15 jarig jubileum. Met steun van de gemeente 
Haarlemmermeer, Prins Bernhard Cultuurfonds, de J.C.Ruigrok Stichting en van het publiek 
(via crowdfunding) is deze opdracht gerealiseerd. Vanavond de spannende onthulling.  
De aanvangstijd van dit concert is nog niet bekend. Precieze invulling van deze dag wordt 
bekend in oktober 2018. 
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Navarra Quartet (strijkkwartet) 
Zaterdag 6 april 2019 
Sinds de oprichting in 2002 heeft het Navarra Quartet een internationale reputatie 
opgebouwd als een van de meest dynamische en poëtische strijkkwartetten van nu.  
 
In 1785 kreeg Joseph Haydn een vreemde compositieopdracht. Een kanunnik uit het Zuid-
Spaanse Cadiz vroeg de componist om een plaatselijke traditie voort te zetten en een 
muzikaal commentaar te schrijven bij de laatste woorden van Christus.  
 
Een bijzonder concert tijdens de vastentijd de versie voor strijkkwartet van Haydn’s ‘Die 
sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’.  
 
15 jaar CruquiusConcerten 
In het seizoen 2018-2019 bestaan de CruquiusConcerten 15 jaar. Om dit extra luister bij te 
zetten is er een compositie-opdracht gegeven aan componist Roel van Oosten. Roel van 
Oosten heeft het museum bezocht en is onder de indruk van dit werelderfgoed. De 
prachtige techniek, de beweging van de machinerie, de loop van het water, de strijd tegen 
het water, de opoffering die nodig is voor de droogmaling; veel inspiratie voor een prachtig 
nieuw werk.  
De opdracht is “het componeren van een klassiek pianotrio voor het Osiris Trio met als 
inspiratiebron Cruquius gemaal en het droogmalen van de Haarlemmermeer.” 
Er is hiervoor via de speciale website van de gemeente Haarlemmermeer een succesvolle 
crowdfundactie geweest.  De kosten hiervoor vallen buiten de reguliere begroting. Er 
wordt vanuit de stichting een bijdrage van €1.500,= gegeven. De overige kosten worden 
gedragen door de Crowdfundactie en bijdragen van stichtingen. 
 
In november 2018 start het bestuur met het vaststellen van de programmering voor het 
seizoen 2019-2020.  
 
  

http://www.museumdecruquius.nl/
mailto:concerten@MuseumDeCruquius.nl


Stichting CruquiusConcerten 
 

Secretariaat : Anne Franklaan 64 Kamermuziek in de Waterschapszaal van 
2135 HB Hoofddorp    Cruquius Museum in de Haarlemmermeer 
tel : 023 5624373  (Cruquiusdijk 27 Cruquius)   
www.CruquiusConcerten.nl 
info@CruquiusConcerten.nl  

Stichting CruquiusConcerten   kamer van koophandel 34206954    
Rabobank NL63RABO01164.70.992     btw-nr NL8137.50.854B01 

Voor muziekvoorbeelden verwijs ik graag naar de website www.CruquiusConcerten.nl  
 
 
Film bij de crowdfundactie 15 jaar CruquiusConcerten: 
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Verbouwing Museum. 
In verband met de verbouwing van het museum is het niet duidelijk of de Waterschapszaal 
in het seizoen 2019-2020 beschikbaar is voor de concerten. Eind 2018 krijgt de stichting 
daar duidelijkheid over van de directie van het museum. Hierom zijn er 3 scenario’s 
denkbaar in 2019: 
 
Scenario 1 
Er kunnen geen concerten plaatsvinden en er wordt een seizoen overgeslagen. Dan zijn er 
in 2019 7 concerten, namelijk alleen de bovenstaande concerten 
Scenario 2. 
Er kunnen in het museum geen concerten plaats vinden maar de concerten gaan plaats 
vinden op een andere locatie in de Haarlemmermeer. In het najaar 2019 staan dan 5 
concerten gepland.  
Scenario 3.  
De planning van de verbouwing biedt ruimte om de concerten gewoon in de 
Waterschapszaal van het Museum te platen plaats vinden. In het najaar 2019 staan dan 5 
concerten gepland.  
 
Na de verbouwing; voortbestaan CruquiusConcerten in gevaar. 
Na de renovatie van het museum wil de bestuur van het museum de Waterschapszaal niet 
meer beschikbaar stellen voor de CruquiusConcerten. Zij willen dat de concerten worden 
gehouden in het nieuwe bijgebouw los van het museum. Onduidelijk is wat voor zaal dit is 
en of deze überhaupt geschikt is voor kamermuziekconcerten. Ook vinden de concerten 
dan niet meer plaats in een museale omgeving wat naar ons idee juist de concerten juist 
aantrekkelijk maakt. De stichting CruquiusConcerten heeft ernstig bezwaar gemaakt bij het 
bestuur tegen dit besluit. Het is onzeker of de stichting door wil gaan met het organiseren 
van concerten in de nieuwe vorm. 
 
Bijgevoegd een begroting voor 2 scenario’s  

1. In 2019 7 concerten (alleen seizoen 2018-2019) De overhead kosten voor o.a. 
brochure en promotie worden niet veel minder. Er ontstaat een tekort van €2.200,= 
De subsidie van de gemeente is €9500 voor 12 concerten, voor 7 concerten wordt 
dit dan €5.500. Aanvullende subsidie wordt gevraagd om €2.200 tekort te dekken. 
Totaal aanvraag €7.700, 
 

2. In 2019 12 concerten Afhankelijk van de situatie moet beoordeeld worden of een 
eventuele andere ruimte voor dezelfde kosten gehuurd kan worden.   
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Begroting 2019: scenario 1 7 concerten 
 

Begroting Cruquius-concerten   2019  

aantal 
bezoekers 80   

    

Aantal 
concerten 7   

Kosten per concert bedrag aantal totaal   totaal 

aantal concerten  7      

zaalhuur 280 1 280    €   1.960  

concertkosten 100 1 100    €      700  

stemmen vleugel 55 0,6 35    €      245  

verzekering vleugel 500 0,0 0    €      500  

vrijwilligers museum 75 4 300    €   2.100  

Buma stemra 50 1 50    €      350  

ensemble 1700 1 1700    € 11.900  

promotie  4000  0    €   4.000  

overig 50 1 50    €      350  

Organisatiekosten 400      €      400  

        

totaal   2515    € 22.505  

        

Inkomsten per concert       

entree  €  19,00  560       10.640     € 10.640  

sponsors 25 2 50    €      350  

donatie 250 1 250    €      250  

totaal       € 11.240  

        

Tekort            € 11.265  

        

Subsidie gevers aanvraag       

Fondsen        

Podiumkunsten  €  3.500   toegekend     

        

Gemeente  €  5.500   aanvraag     

Gemeente 
overgangsubsidie  €  2.200        

 

 €  
11.200       € 11.200  

        

tekort       €       65  
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Begroting 2019: scenario 2 12 concerten 
 
 

Begroting Cruquius-concerten   2019  

aantal 
bezoekers 80   

    

Aantal 
concerten 12   

Kosten per concert bedrag aantal totaal   totaal 

aantal concerten  12      

zaalhuur 280 1 280    €   3.360  

concertkosten 100 1 100    €   1.200  

stemmen vleugel 55 0,6 35    €      420  

verzekering vleugel 500 0,0 0    €      500  

vrijwilligers museum 75 4 300    €   3.600  

Buma stemra 50 1 50    €      600  

ensemble 1700 1 1700    € 20.400  

promotie  4000  0    €   4.000  

overig 50 1 50    €      600  

Organisatiekosten 400      €      400  

        

totaal   2515    € 35.080  

        

Inkomsten per concert       

entree  €19,00  960       18.240     € 18.240  

sponsors 25 4 100    €   1.200  

donatie 500 1 500    €      500  

totaal       € 19.940  

        

Tekort            € 15.140  

        

Subsidie gevers aanvraag       

Fondsen        

Podiumkunsten  €5.000   toegekend     

        

Gemeente  €9.500   aanvraag     

Gemeente overgangsubsidie       

 

 
€14.500       € 14.500  

        

tekort       €      640  
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