
 

Stichting Oscar van Hemel - jaarverslag 2017 

Met verdriet geven wij kennis van het overlijden van onze oud-voorzitter 
Joke Riksen- Van Hemel (1924-2017). Zij was een stimulerende voorzitter 
gedurende bijna 30 jaar. De laatste paar jaren meer op afstand maar 
altijd zeer betrokken.  
We zullen haar persoonlijk en haar kennis over haar vader en zijn muziek 
enorm missen.  
Drie maanden na Joke is ook haar man Wim Riksen overleden (1928 - 
2017). Na het overlijden van Oscar van Hemel heeft Wim zich onmisbaar 
gemaakt als archivaris van de nalatenschap. Voor dit monnikenwerk zijn 

wij hem zeer dankbaar! De Stichting heeft een zeer toegankelijk en compleet archief. 
 
Dank 
2017 heeft gestaan in het teken van de viering van de 125e geboortedag van Oscar van 
Hemel. Het bestuur van de stichting heeft bij de voorbereiding en uitvoering van deze viering 
ongelooflijk veel steun ondervonden van haar adviseur Peter de Wit, die als violist en 
werkzaam bij het Muziek Centrum van de Omroep met een enorm netwerk en kennis van 
zaken onmisbaar is gebleken. 
 

Vooraf 
Aangezien ook voor 2017 de lijnen van het beleidsplan 2011-2014 nog steeds gelden, zal in 
dit verslag de in de afgelopen jaren gevolgde wijze van verslag legging worden gehandhaafd. 
Uiteindelijk zijn de  doelstellingen van de stichting nog steeds dezelfde.   
Het inmiddels aan actualisering toe zijnde beleidsplan gaat uit van een aantal activiteiten die 
van belang zijn voor de doelstellingen . 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 
 

Activiteitenverslag 
De voorbereidingen en uitvoering van de uitgebreide viering van de 125e geboortedag van 
Oscar van Hemel hebben het gehele jaar 2017 bepaald . Het programma van de 
herdenkingsdag op 8 oktober 2017 in het Muziekgebouw van de Omroep kreeg , evenals de 
satelliet-evenementen, steeds meer vorm gedurende het jaar. De Gemeente Hilversum was 
enthousiast dat een aantal onderdelen van het programma sterk Hilversum gebonden was.  



Ook de Regionale Rabobank zegt een bijdrage toe. Er zijn fondsen aangeschreven, waarvan 
het Prins Bernhard Cultuurfonds een garantiebijdrage heeft toegezegd. 
 
A. muziek (laten) uitvoeren/muziek uitgevoerd krijgen 
In 2017 is ten opzichte van voorgaande jaren bijzonder vaak en veel werk van de componist 
Oscar van Hemel uitgevoerd.  Een wellicht onvolledig overzicht: 

 In april is het 1e vioolconcert concert uitgevoerd door Het Orkest van Utrecht en violiste 
Muriel van Hemel (Utrecht en Bilthoven) 

 In juni  is het door Muriel van Hemel georganiseerde Oscar van Hemel 
Kamermuziekfestival in Utrecht gehouden, met verschillende kamermuziekwerken op 
verschillende locaties, waaronder het carillon van de Domtoren.  

 Op 3 augustus (geboortedag) zijn op het carillon van het Raadhuis van Hilversum en in 
september op verschillende carillons in den lande diverse beiaardwerken gespeeld (o.a. 
Bergen op Zoom, Haarlem, Nijkerk, Leuven).  

 In de zomer en herfst is het Trittico Liturgico diverse malen uitgevoerd (Amsterdam, 
Bergen op Zoom, Eindhoven).  

 Tijdens het Prinsjesdagconcert op 19 september hebben koperblazers van het Residentie 
Orkest  de Intrada voor Koperblazers  gespeeld (Scheveningen). 

 Gedurende  het Orlando Festival in aug 2017 zijn drie werken meerdere malen gespeeld 
(diverse locaties in Limburg). Hiervan zijn ook opnames gemaakt met als doel een CD te 
realiseren. 

 Het Sextet voor Blaasinstrumenten en piano werd driemaal uitgevoerd (Hilversum, 
Soestduinen, Utrecht - Voorprogramma Vrijdag van Vredenburg). 

 Een aantal koorwerken is uitgevoerd tijdens het Ibachfestival in september in Bergen op 
Zoom). 

 Ook het koorwerk voor vrouwenkoor De Kinderkruistocht is meerdere malen uitgevoerd 
(mei en december). 

 
Het hoogtepunt werd gevormd door het Herdenkingsconcert op 8 oktober in het MCO 
Hilversum. Onder onverwacht grote belangstelling zijn zowel kamermuziek(Hexagon 
Ensemble) als koorwerken (Toonkunstkoor Hilversum en Kamerkoor Ad Parnassum- 
Brabant), de Tango en uiteraard het Concert voor viool en orkest nr. 1 door Orkest van 
Utrecht met als solist Emi Ohi Resnick uitgevoerd.  
 
Enkele van de bovengenoemde werken zijn ook via Radio 4 te beluisteren geweest (Orlando 
concert, en Intrada voor Koperblazers). 
 
Het Orlando Festival heeft ook spinoff in het buitenland. De Dance (piano- quatre-mains ) is 
door Canadese solisten op hun repertoire geplaatst.  
Het pianokwartet is door het Malevitch Piano Quartet met succes uitgevoerd tijdens het VIe 
Internationale Tanejev Concours in Moskou, waar zij een eerste prijs hebben gekregen. 
 
B. doen uitgeven van muziek van Oscar Van Hemel 
Donemus heeft begin 2017 een aantal werken gedigitaliseerd. Deze zijn nu goed 
verkrijgbaar, en gebruikt bij de diverse concerten. 
 
De jacht op “verloren” werken (waarvan het onduidelijk is waar de aanvankelijke 
uitgeverij(contract) is gebleven of waarvoor de interesse bij de huidige uitgeverij niet 
optimaal is) heeft dit jaar even geen prioriteit gekregen. Wordt in 2018 weer opgepakt.  



 
C. doen verspreiden van muziek en kennis van Oscar Van Hemel: boeken, cd’s,  digitaal, 
website 
* Er is ook dit jaar weer een aantal cd’s en boeken uitgereikt aan mensen die uitvoering van 
werk mogelijk kunnen beïnvloeden of dit gaan doen.  
* Via website(www.oscarvanhemel.nl) en Facebook pagina Stichting Oscar van Hemel wordt 
regelmatig melding gemaakt van nieuws in het kader van komende evenementen en van 
uitvoering van het werk van Oscar van Hemel in den lande.  
 
D. beheren van archief (onderhoud en uitbreiding) 
Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een overzicht van de werken , met name van 
uitgaven en opnames.  
 
E. beheer van de rechten op de muziek van Oscar Van Hemel 
De ontvangst van auteursrechten via Buma/Stemra en Donemus is toegenomen door de 
toename van uitvoeringen.  
Het uitzoeken van de auteursrechten en de verloren werken wordt in 2018 weer opgepakt. 
 
F. ontwikkelen van promotieartikelen (teksten, flyer, e.d.), digitale tekst (nodig  voor 
opname in programmaboekjes) 
In het kader van 125 jaar Oscar van Hemel is een fraai programmaboekje  uitgegeven .  
Ten behoeve van de verschillende concerten door het jaar is informatiemateriaal en tekst 
aangeleverd. 
 
G. werven van fondsen 
Naast de in 2016 toegezegde bijdragen ( Gemeente Hilversum en Rabobank Gooi en 
Vechtstreek) heeft ook het Prins Bernhard Cultuurfonds  toegezegd een aanzienlijke bijdrage 
in garantie te willen leveren.  
De stichting is dankbaar voor de periodieke giften die zij ontvangt.  
 
 
Het bestuur van de Stichting bestond op 31-12-2017 uit de volgende leden: 
voorzitter  Oscar van Hemel Jzn 
secretaris/ 
penningmeester Hanneke Postma – van Dijck 
leden   Oda van Waes – van Hemel 
   Eleonore Riksen 

Ivo Korte  
Adviserend en ondersteunend:  Peter de Wit 
      Nienke Stevens-Postma    
       
     
Epe, 10 maart 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financieel overzicht 2017 

Balans per 31-12   

Activa 2017 2016 
Liquide  middelen ( betaal& spaar) 73,06 4.031,69 

kleine voorraad CD's en boeken PM PM 

Vaste activa 1.850,00  1.850,00 

garantie Prins Bernhard CultuurFonds  10.000,00  

totaal 11923,06 5881,69 

 
Passiva   
vermogen 7308,15 5.566,78 

Voorziening CREA 314,91 314,91 

Crediteur  H Postma  4.300,00  

totaal 11.923,06 5881,69 

 
 
Exploitatie overzicht 2017   
INKOMSTEN   
Auteursinkomsten totaal 1257,28 1181,98 

 Auteursrechten BUMA/Stemra 906,76 919,33 

 Verkoop/verhuur/royalties 
Donemus 350,52 262,65 

 Residentieorkest 50,00  

 Gregoriusblad 2 2017 100,00  

Rente 4,95 11,01 

Giften totaal 1572,69 3950,00 

 periodieke giften 1550,00 1550,00 

 incidentele giften 22,69 1850,00 

Verkoop CDs/Boek 153,00 56,00 

Inkomsten ivm OvH 125  11795,00  

 Gemeente Hilversum 6625,00  

 Rabobank Gooi en VechtStreek 2500,00  

 entrée 400,00  

 Bijdrage familie tbv diner 8 okt 2270,00  

Totaal inkomsten 14782,92 5198,99 
   

   

UITGAVEN   

Donemus digitaliseren opdracht 1946,30  

Donemus aanschaf muziek 282,02  

bestuurskosten 193,46 66,55 

kosten zakelijke rekening 113,21 103,17 

Uitgaven OvH 125/Fonds OvH 20505,66                     2878,56 

Totaal Uitgaven 23040,65                2150,71 



 

Verschil  inkomsten - uitgaven  € 14782,92  -  € 23040,65 = - € 8257,73 

Toelichting bij financieel overzicht 2017 
1. De inkomsten uit  auteursrechten de laatste twee jaar  aanzienlijk toegenomen. Dit komt door 

meer uitvoeringen en daaraan gerelateerd meer verhuur/verkoop van bladmuziek.  

2. De CD’s en boeken die in stock zijn, worden ingezet voor de promotie van het werk van Oscar van 

Hemel en dus merendeels kosteloos verstrekt.  Er dreigt een tekort aan boeken…. 

totaal aantal in stock, Epe: 
boeken      8 
CD:     

symfonisch  26 
kamermuziek  56 
vocaal   41 
5e strijkkwartet             100  

2 dozen met catalogi koormuziek 


