
 

Stichting Oscar van Hemel - jaarverslag 2021 

Ook 2021 is een bizar jaar geweest. Sinds 12 maart 2020 heeft de  Covid19 pandemie alle 
mogelijkheden voor onze activiteiten overheerst. Zelfs bestuursvergaderingen konden alleen 
nog online worden bijgewoond. 
 
Net zoals in de vorige jaren wordt nog steeds voortgegaan op de in 2011 ingeslagen weg, 
aangezien er geen wijzigingen voor die koers zijn opgetreden. De doelstellingen van de 
stichting gelden nog steeds.  
Jaarlijks zal getracht worden aan verschillende activiteiten aandacht te geven. De activiteiten 
zijn in 7 groepen te verdelen: 

• A  muziek (laten) uitvoeren/muziek uitgevoerd krijgen;  

• B  doen uitgeven van muziek van Oscar Van Hemel; 

• C  doen verspreiden van muziek en kennis van Oscar Van Hemel: boeken, cd’s,  digitaal, 
website;  

• D  beheren van archief (onderhoud en uitbreiding)  

• E  beheer van de rechten op de muziek van Oscar Van Hemel  

• F  ontwikkelen van promotieartikelen (teksten, flyer, e.d.), digitale tekst (nodig  voor 
opname in programmaboekje) 

• G  werven van fondsen 
 
 
A. muziek (laten) uitvoeren/aandacht voor uitvoeren/muziek uitgevoerd krijgen  

Het was dit jaar op 9 juli  40 jaar geleden dat Oscar van Hemel overleed. We hebben daar op 

kleine schaal aandacht aan besteed.  

- Er is op 9 juli op de Raadhuisbeiaard in Hilversum  door Wim Ruitenbeek een 

beiaardconcert gegeven. Hij deed dit tevens op een aantal carillons in het land. 

- Violiste Muriel van Hemel is op 9 juli op NPO radio4 te gast geweest om over haar 

grootvader te vertellen en samen met pianist Frans Douwe Slot  een deel uit diens 

vioolsonate te spelen. 

Ook dit jaar zijn verschillende mogelijkheden voor nieuwe aandachtspunten onderzocht.  

De werken voor Harmonie en Fanfare hebben een grote aandacht en zijn het waard om te 

promoten. In de komende jaren zet het bestuur zich daarvoor in. Er zijn contacten met het 

Wereld Muziek Concours in Kerkrade.  

Jammer genoeg konden de jaarlijkse FanfareRepertoiredagen vanwege corona niet door 

gaan. Tijdens deze dagen zou een geactualiseerde versie van het werk Scenes de Ballet ten 

gehore worden gebracht en een speciale uitgave ervan aan onze stichting worden uitgereikt. 

Een en ander is uitgesteld tot mei 2022. 



Daarnaast wordt onderzocht of een kleine opera uit de laatste levensjaren van Oscar van 

Hemel (de Prostituee) de moeite waard is om voor uitvoering gereed gemaakt te worden. 

 

B.  doen uitgeven van muziek van Oscar Van Hemel; 

In de laatste jaren zijn werken voor HaFa geactualiseerd. De uitgeverijen hebben deze 

werken nieuw leven ingeblazen. 

In februari 2021 kreeg de stichting door omstandigheden het piano-uittreksel van het werk 

De Stad toegestuurd. Dit werk voor groot orkest, 2 solisten en mannenkoor is in 1949 

geschreven in opdracht van het Venlo’s Koninklijk Mannenkoor Venlona voor het 50 jarig 

bestaan van dit koor in 1950. Het maakt gebruik van het gelijknamige gedicht van Anton van 

Duinkerken. Het werk is nooit uitgegeven. Het koor heeft koorpartijen en recensies aan de 

stichting gestuurd. We zullen dit werk trachten onder te brengen bij Donemus. 

 

C. doen verspreiden van muziek en kennis van Oscar Van Hemel: boeken, cd’s,  digitaal, 

website 

* Via website(www.oscarvanhemel.nl) en Facebookpagina Stichting Oscar van Hemel wordt 
in een normaal jaar regelmatig melding gemaakt van nieuws in het kader van uitvoering van 
het werk van Oscar van Hemel in den lande.  
 

D. beheren van archief (onderhoud en uitbreiding) 
 
* Er is een excelbestand gemaakt met een overzicht van de werken, met name van   
   uitgaven en opnames. Bovendien blijkt zeer veel materiaal beschikbaar te zijn bij de  
   bibliotheek van de omroep.  
* Van de opera Viviane is in 2019  een originele geluidsband (1952) opgedoken die zeer de     
    moeite  waard is volgens een deskundige. We geven opdracht om een remastering te  
    laten maken. In 2020 is deze remastering gereed gekomen, maar er blijkt nog een  
    bruikbare opname te zijn die eveneens verwerkt wordt. Een en ander komt in 2022 ter  
   beoordeling. 
 
E. beheer van de rechten op de muziek van Oscar Van Hemel 
 
* De ontvangst van auteursrechten via Buma/Stemra loopt helaas in dit jaar   
   aanzienlijk terug. Er wordt weinig uitgevoerd ivm de covid19 pandemie. Door andere   
   omstandigheden komen de inkomsten tijdelijk helemaal te vervallen wegens  
   administratieve  problemen. Een en ander wordt opgelost. 
   Donemus loopt gestaag door. 
 
*Er dient nog te worden gezocht naar de werken die waren uitgegeven bij Alsbach en bij  
   Heuwekemeijer ( altvioolsonate!). 
 



F. ontwikkelen van promotieartikelen (teksten, flyer, e.d.), digitale tekst (nodig  voor 

opname in programmaboekjes) 

Er is ook dit jaar weinig activiteit op dit gebied geweest. 

 
G. werven van fondsen 
De stichting is dankbaar voor de periodieke giften die zij ontvangt.  
 
 
Het bestuur van de Stichting bestond op 31-12-2021 uit de volgende leden: 
voorzitter  Oscar van Hemel Jzn 
secretaris/ 
penningmeester Hanneke Postma – van Dijck 
leden   Oda van Waes – van Hemel 

Ivo Korte  
Adviserend en ondersteunend: Nienke Stevens-Postma  

Peter de Wit 
 
 
 

                

Balans 31-12-2021   

Activa 2021 2020 
saldo betaalrekening 10.020,41 11.516,77 

saldo spaarrekening (opgeheven 2021) 0 1,64 

kleine voorraad CD's en boeken                     PM PM 

totaal 10.020,41 11.518,41 

  
 

Passiva   

vermogen 10.020,41 11.518,41 

instrumenten- geschatte waarde 1850 1850 

totaal 11.870,41 13368,41 

  
 

Exploitatie overzicht 2021   

  
 

INKOMSTEN   

Auteursrechten BUMA/Stemra 86,86 1180,58 

Verkoop/verhuur/royalties Donemus 61,26 - 

Auteursinkomsten totaal 148,12 1180,58 

rente 1,64  

  
 

*periodieke giften 500 500 

*incidentele giften   

Giften totaal 500 500 

Totaal inkomsten            649,76          1680,58 

  
 

UITGAVEN   



bestuurskosten 66,55 66,55 

kosten zakelijke rekening 107,32 107,12 

kosten BUMA 45,76  

Muziekbewerking/ nieuwe ontwikkelingen 376,50  

Overige kosten ( oa taxatie/ grafrechten)  1651,26 

Bijdrage Uitvoeringen/Fonds OvH 1550,00  

Totaal Uitgaven 2146,13 1824,93 

  
 

Verschil inkomsten - Uitgaven -1496,37 -144,35 
Saldo rekeningen 31-12-2020 11516,77 11662,76 

Saldo rekeningen 31-12-2021 10020,41 11.518,41 

Groei/afname -1496,36 -144,35 
  

 

     
 


