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Kamermuziekcultuur op de Noordwest-Veluwe
In 2013 was het 40 jaar geleden dat de eerste
officiële kamermuziekconcerten op de N.W.
Veluwe werden georganiseerd. Op twee fronten werd daaraan voorafgaand al het een en
ander in gang gezet. Kennelijk brak in die tijd,
eind jaren zestig van de vorige eeuw, het
besef door dat er in deze regio maar weinig te
genieten viel op het gebied van de kamermuziek.
In de grote steden was er toen al veel belangstelling voor de zondagse koffieconcerten,
naast de reguliere kamermuziekconcerten.
Jan van Waveren was de grote animator van
deze concerten en ook de oprichter en directeur van het ‘Nederlands Impresariaat’. Dit
Impresariaat kon beschikken over een goed
gevulde subsidiepot, die door het toenmalige
Ontwerp Emiel Thomas 1980
ministerie van CRM beschikbaar werd gesteld.
De bevlogen van Waveren kon daarmee ook buiten de Randstad organisaties
een steun in de rug geven en daardoor ook een grote groep hoog gekwalificeerde musici een belegde boterham verschaffen. Door toedoen van Jan van
Waveren is een groot aantal kamermuziekpodia opgericht, over het hele land
verspreid, waar het publiek tot op de dag van vandaag vele concerten van
hoog niveau kan beluisteren.
Historie Randmeerconcerten
Voorlopers:
Vanaf 1968 organiseerde Mevrouw Nely Thomas-van Hoogevest concerten in
Ermelo, waarin zij zelf ook regelmatig als klaveciniste optrad. Eerst in de
Zendingskerk aan de Harderwijkerweg en later in de aula van paviljoen Beukenrode op Veldwijk.
De Stichting N.W. Veluwe bundelde de activiteiten op cultureel gebied in de
regio. In 1972 werd binnen deze organisatie een werkgroep kamermuziek
opgericht. In het seizoen 1973/4 organiseerde de werkgroep de eerste concertserie van 10 concerten in samenwerking met het Nederlands Impresariaat. In deze werkgroep, die bestond uit acht mensen, zat naast Nely Thomas
ook Jacques Rambonnet uit Elburg. Hij zal tot de eeuwwisseling een belangrijke rol blijven spelen bij het realiseren van kamermuziekuitvoeringen in de
regio N.W. Veluwe. Op 10 oktober 1973 vond, onder de vleugels van de
Stichting N.W. Veluwe, het eerste concert plaats in de Oude Kerk in Ermelo.

Joke Willink-Brethouwer (harp), Pieter Odé (fluit)
en Bert v.d. Kraan (orgel) verzorgden dit concert
en dat beschouwen we als het startpunt van onze concertseries. Na deze opstartfase werd in
1975, niet zonder slag of stoot, besloten de kamermuziekactiviteiten te verzelfstandigen en op
26 april 1976 passeerde de acte waarin de Stichting Kamermuziek N.W. Veluwe werd opgericht.
Onder voorzitterschap van pater H. Strijbos bestond het bestuur uit bijna alle leden van de
voormalige werkgroep. Nely Thomas ging het
secretariaat beheren en na twee jaar richtte ze
zich volledig op de concertcoördinatie.
Stichting Kamermuziek N.W. Veluwe

Nely Thomas

Vanaf het begin is de samenwerking met het Nederlands Impresariaat in Amsterdam van groot belang geweest. Jaarlijks was er een overleg met Jan van
Waveren over de samenstelling van het programma en de subsidie die het
impresariaat beschikbaar kon stellen. De gemeentebesturen van de plaatsen
waar de concerten plaatsvonden stelden een beperkte garantiesubsidie beschikbaar om eventuele ontstane tekorten aan te vullen. Helaas is deze subsidie van de lokale overheden in de loop van de jaren grotendeels
verdwenen.
Er werden in de begintijd 10 concerten per jaar georganiseerd. (2 in Nijkerk,
1 in Putten, 2 in Ermelo, 2 in Harderwijk, 1 in Nunspeet en 2 in Elburg).
In het seizoen 1979/80 viel Nijkerk af en bleven er nog acht concerten over.
Eén jaar later (seizoen 1981/82) kwam er een concert in Putten bij en dat
bracht het totaal weer op 9 concerten per jaar. In het seizoen 1988/89 verviel een concert in Elburg ten gunste van een extra concert in Nunspeet.
In 2001 is het Nederlands Impresariaat opgeheven met als gevolg dat veel
meer in eigen beheer gedaan moet worden ten aanzien van de programmasamenstelling en de rechtstreekse contacten met de musici. Ook financieel
had dit grote gevolgen. Om beter op de toekomst voorbereid te zijn is er,
met financiële ondersteuning van het Fonds voor de Podiumkunsten, een
marketing- onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Veel aanbevelingen zijn verwerkt in het beleid waarvan de meest zichtbare de naamsverandering is.
Met ingang van het 30e seizoen in 2003-2004 hebben we de lange naam,
‘Stichting Kamermuziek N.W. Veluwe’ vervangen door ‘ Stichting Randmeerconcerten’, mede ook omdat Zeewolde weer als concertlocatie ging
meedoen. Het woord ‘Stichting’ gebruiken we niet in de dagelijkse communicatie. Alle veranderingen bij elkaar hebben ertoe geleid dat het aantal bezoekers significant is toegenomen.

Dat heeft dan weer tot gevolg dat de zalen, waarin de concerten plaatsvinden, daar ook op berekend moeten zijn.
Het aantal van 9 concerten blijft gehandhaafd tot 2004, het jaar van de fusie
met de Kunstkring Old Putten (KOP).

Stichting Kunstkring
Old Putten
De kunstkring Old Putten kent een vergelijkbare ontwikkeling als de Stichting
Kamermuziek N.W. Veluwe. Dat is niet zo vreemd, want de voorzitter van de
KOP, Jacques Rambonnet, was ook bestuurslid en later zelfs voorzitter van
de Stichting Kamermuziek N.W. Veluwe. Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw
organiseerde Jacques Rambonnet in Huize Old Putten te Elburg kamermuziek
concerten op de zondagmiddag. Zijn moeder Mevr. Mr. F.L.J.E. RambonnetSpeet bewoonde het landgoed en was de gastvrouw voor deze concerten. De
omvang van het werk, de financiën en daarmee ook de risico’s werden echter zo groot, dat besloten werd de activiteiten in een stichting onder te brengen. Op 26 augustus 1975 werd de Stichting Kunstkring Old Putten bij
notariële acte opgericht en in het seizoen 1975/76 vonden zes concerten
plaats. Het eerste concert was op zondag 5 oktober 1975 en werd verzorgd
door de hoboïst Arjo Hovenberg en de pianist Gerrit Jan v.d. Weert. In de
jaren daarna heeft men meestal zes en ook een periode vijf concerten per
jaar georganiseerd.
Naast de inkomsten uit entreegelden was er ook een grote groep ‘vrienden’,
die voor regelmatige inkomsten zorgden. Verder was er een groep van sponsoren en adverteerders, de bijdrage van het Nederlands Impresariaat en een
subsidie van de gemeente Elburg. Dat alles bij elkaar maakte het mogelijk
jaarlijks een programma van hoge kwaliteit samen te stellen, waarvan een
grote groep muziekliefhebbers kon genieten in de intieme muziekkamer van
Huize Old Putten in Elburg. Naast de reguliere serie concerten werden vanaf
begin jaren tachtig presentatieconcerten voor jonge musici georganiseerd. In
1986 vond het eerste vriendenconcert plaats, waarbij musicerende vrienden
speelden voor vrienden.
In 2001 overleed Jacques Rambonnet
en daarna werd het moeilijker om de
concerten in de muziekkamer van Old
Putten voort te zetten. Er was geen
goede alternatieve locatie in de regio
Elburg beschikbaar en bovendien verdween een deel van de subsidie na het
opheffen van het Nederlands Impresariaat. Dat bij elkaar leidde er toe, dat
het seizoen 2003-2004 het laatste seizoen was met concerten Old Putten.

Jacques Rambonnet

Het laatste concert werd daar op 21 maart 2004 gegeven door de pianist
Paolo Giacometti. Overleg met de Stichting Randmeerconcerten resulteerde
uiteindelijk tot een samengaan van beide organisaties in het najaar van
2004.
Gezamenlijk verder
Na de fusie tussen Randmeerconcerten en KOP in 2004 organiseerden we,
naast de negen reguliere concerten,
twee extra concerten in Hotel Sparrenhorst in Nunspeet, de zogenaamde
Belvédère concerten.
In het jaar daarna vinden zelfs drie Belvédère concerten in Hotel Sparrenhorst plaats. In het seizoen 2006-2007 worden de twee Belvédère concerten
binnen de totale serie van elf Randmeerconcerten geïntegreerd.
Een seizoen later groeit de serie uit tot twaalf concerten, waarbij de verdeling over het hele werkgebied wat evenwichtiger is gemaakt. Deze nieuwe
verdeling (2 in Putten, 3 in Ermelo, 2 in Zeewolde, 2 in Harderwijk en 3 in
Nunspeet) bestaat sinds 2007/08.
In Nunspeet zijn er vanaf dat moment twee concerten in Hotel Vennendal en
één concert in Hotel Sparrenhorst.
Het vriendenfonds van de Randmeerconcerten (alleen financieel) en de
‘vrienden van de Kunstkring Old Putten’ (zowel financieel, als ook organisatorisch en een actieve club mensen) worden samengevoegd en ondergebracht in een aparte stichting.
De presentatieconcerten voor jonge musici werden te duur en trokken te
weinig publiek, dientengevolge moesten we helaas deze concerten in mei
2008 beëindigen.
De vriendenconcerten, met een besloten karakter, kregen de naam ‘Jacques
Rambonnet Vriendenconcert’ en vinden nog steeds jaarlijks plaats in november of december.
Concerten in Nijkerk
De concerten in Nijkerk vonden plaats in gebouw ‘De Schakel’, het verenigingsgebouw van de hervormde gemeente Nijkerk. Het was een ruimte met
een zeer matige akoestiek en de verdere voorzieningen, zoals de parkeergelegenheid, waren erg beperkt. Voor het optreden van grotere ensembles
werd uitgeweken naar de Vredeskerk, waar op 29 januari 1976 het Collegium Musicum Judaicum een optreden verzorgde.
De belangstelling voor de concerten in De Schakel bleef gering, mede ook
veroorzaakt door de weinig inspirerende omgeving.

Bovendien waren er problemen met de gemeentelijke subsidie. Dat alles bij
elkaar leidde in 1979 tot het besluit om geen concerten meer in Nijkerk te
organiseren. Het laatste concert werd op 26 april 1979 gegeven door pianiste Fania Chapiro op haar Broadwoodvleugel.
Concerten in Putten
In Putten is in de beginfase steeds één concert per jaar gegeven en is er van
veel verschillende locaties gebruik gemaakt. De concerten vonden plaats in
het kerkelijk centrum van de Andreaskerk ’t Voorhuys’, in Dorpshuis Stroud,
en in de hal van de Chr. MAVO. Vanaf het seizoen 1978/79 werd gebruik
gemaakt van de representatieve hal van het nieuwe gemeentehuis in Putten,
waarbij de enthousiaste ondersteuning door burgemeester Berkhout erg belangrijk was.
In het seizoen 1981/82 werden voor het eerst twee concerten in de hal van
het gemeentehuis georganiseerd. Op deze locatie vonden ook twee jubileumconcerten plaats. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan een concert door
Andrei Serban en zijn Roemeens orkest en ter viering van het 20-jarig bestaan een concert door het Salonorkest Capriccio.
Er ging een andere wind waaien in het Puttense Gemeentehuis en ook de
capaciteit van de representatieve hal was onvoldoende geworden door het
toegenomen concertbezoek. Dit had tot gevolg dat we in het seizoen
2001/02 voor het laatst van deze locatie gebruik konden maken.
We vonden een prachtige nieuwe concertzaal bij van Kasteel De Vanenburg
met prima voorzieningen en een mooie akoestiek.

Kasteel De Vanenburg

Concerten in Ermelo
In Ermelo zijn we tamelijk honkvast geweest. Vanaf 1973 is de
Oude Kerk het gebouw waar tot
1998 alle concerten hebben plaatsgevonden. Op verzoek van de gemeente Ermelo - en daar speelde
ook de subsidieverlening op de
achtergrond mee - is er vanaf seizoen 1998/99 één concert verplaatst naar Theater de Dialoog,
naast het gemeentehuis.
Omdat aan de Oude Kerk een verbouwing en restauratie moest
plaatsvinden zijn we in 2008 met
één concert uitgeweken naar de
Lukaskerk op Landgoed Veldwijk.
De akoestiek was daar ook erg
goed en er was een vast podium.
In de Oude Kerk moesten we altijd
zelf een podium opbouwen. Gevolg: eindeloos gesleep met zware
podiumelementen vanuit de RSG in
Harderwijk naar Ermelo en na het
concert weer terug. Daarom hebben we besloten, ondanks de wat
sobere aankleding van deze kerk,
toch in de Lukaskerk te blijven.

Oude Kerk Ermelo

Inmiddels zijn we weer terug in de Oude Kerk en hebben we de Dialoog verlaten.
In het jubileumseizoen 2013/14 organiseren we twee concerten in de Oude
Kerk, de eerste locatie van onze serie kamermuziekconcerten, en één concert in de Lukaskerk. Het podiumprobleem hebben we inmiddels opgelost
door gebruik te maken van het flexibele podium van het Ermelo’s Mannenkoor.

Concerten in Harderwijk
Het vinden van een goede concertlocatie in Harderwijk is vanaf het begin een
probleem geweest. De eerste jaren hebben we gebruik gemaakt van de hal
van Kasteel De Essenburg in Hierden. Een mooie intieme ruimte met een te
geringe capaciteit om het publiek een goede plaats te geven. In 1981 kwam
de Catharinakapel in Harderwijk gereed voor gebruik voor culturele activiteiten. Tot 1995 vonden de concerten plaats in de bovenzaal van de Catharinakapel.
Tijdens de verbouwing van de kapel zijn we anderhalf seizoen uitgeweken
naar het kerkgebouw van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Verkeersweg, om in 1997 weer terug te keren naar de Catharinakapel.
In 2000 verhuizen we naar de
benedenzaal. De belangrijkste
reden daarvoor was dat ook de
vleugel naar beneden was verhuisd. Na 2000 is de belangstelling voor de concerten, ook in
Harderwijk, gestaag gegroeid. We
maakten geen reclame meer voor
de concerten in de Catharinakapel, want we konden het publiek
niet meer een fatsoenlijke plaats
garanderen. Het bordje ‘Uitverkocht’ lag al klaar!
Om een oplossing hiervoor te vinden hebben we drie seizoenen
vanaf 2007 als proef één concert
in het ‘Cultureel Centrum Harderwijk’ georganiseerd. Twee maal
het Rotterdams Kamerorkest o.l.v.
Conrad van Alphen en één maal
de Fancy Fiddlers met Paolo Giacometti als pianosolist. De belangstelling voor deze concerten was
goed, maar de grootte van de zaal
en de entourage eromheen hebben ons doen besluiten om in
2010 toch voor beide concerten
terug te keren naar de Catharinakapel en daar twee identieke concerten op één dag te plannen. Dat
doen we tot op de dag van vandaag.

Catharinakapel

Concerten in Nunspeet
De concerten in Nunspeet zijn tot in het begin van de 21e eeuw altijd in samenwerking met de Volksuniversiteit georganiseerd. Er was altijd één bestuurslid in ons bestuur dat ook bestuurslid van de VU was.
In de beginjaren werden de concerten in Nunspeet in het gebouw van de
Christelijke MAVO gegeven. Vanaf het seizoen 1976/77 verhuisden we naar
de RK kerk aan de Eperweg en daar bleven we tot 1998 en namen dan, na
ruim 20 jaar, afscheid van de goede akoestiek en de harde ongemakkelijke
banken. In 1978 is ook nog gebruik gemaakt van het ‘Molijnhuis’. Met ingang
van het seizoen 1998/99 organiseren we de concerten in de prachtige wintertuin in Hotel Vennendal (sinds 2012 Villa Vennendal), hoog gewaardeerd
zowel door de musici als door de bezoekers.
In 2004 kwam daar ook de locatie Hotel Sparrenhorst bij. In de Belvédèrezaal van dat hotel vonden meerdere concerten plaats. Eerst als apart Belvédèreconcert, later als regulier concert binnen de serie. Sinds 2008 is jaarlijks
het nieuwjaarsconcert in Hotel Sparrenhorst.

Wintertuin Villa Vennendal

Concerten in Elburg/’t Harde
De Kunstkring Old Putten heeft alle vijf of zes concerten per jaar natuurlijk in
de intieme muziekkamer op het Landgoed Old Putten gegeven. De daar aanwezige vleugel, een Ibach uit 1915, had een mooie klank, maar was mechanisch niet meer in goede staat. Al in de jaren 1977/78 wordt regelmatig
over vervanging van het instrument gesproken.
Voor het extra concert ter gelegenheid van de 85e verjaardag van mevr.
Rambonnet in 1979 stelde de Fa. De Graaf uit Zwolle een prachtige GrotrianSteinweg vleugel beschikbaar. Uiteindelijk heeft de Kunstkring met ondersteuning van Jacques Rambonnet in 1983 een Yamaha vleugel aangeschaft.
Ook de Stichting Kamermuziek N.W. Veluwe organiseerde aanvankelijk jaarlijks twee concerten in de muziekkamer van Old Putten. De gemeente Elburg
vond dat de concerten een meer openbaar karakter moesten hebben om in
aanmerking te blijven komen voor subsidie. Om daaraan tegemoet te komen
is vanaf 1980 één van de twee concerten verplaatst naar het koor van de,
voor kamermuziek eigenlijk te grote, St. Nicolaaskerk in Elburg.
De publieke belangstelling voor de concerten in Old Putten bleef echter veel
groter, mede omdat de concerten in de St. Nicolaaskerk op doordeweekse
avonden gegeven werden. In 1985 keerden we weer terug naar Old Putten
met twee concerten. In seizoen 1987/88 is er een poging gewaagd om in de
RK kerk in ’t Harde een concert te organiseren in plaats van één van de Elburgse concerten. Na drie jaar hebben we echter moeten constateren dat
deze uitvoeringen op de zaterdagavond ook te weinig publiek trokken. Bij
een optreden van het Nederlands Saxofoonkwartet zaten er slechte 30 bezoekers in de zaal. Vanaf 1991 organiseerde de Stichting Kamermuziek N.W.
Veluwe jaarlijks één concert in Old Putten, de laatste uitvoering daar was op
4 april 2004 door de pianist Bas Verheijden.

Landgoed Old Putten

Concerten in Zeewolde
Begin 1994 kwam de vraag uit Zeewolde van het Theater Arcade of wij behulpzaam konden zijn bij de organisatie van twee kamermuziekconcerten in
Arcade. De financiële risico’s voor dit avontuur lagen bij Arcade.
Wij hebben deze concerten als extra concerten ( buiten de serie) in de folder
opgenomen. De belangstelling viel niet mee en de hele entourage in het theater droeg ook niet bij aan de feestvreugde.
Bij het tweede concert, gegeven door de pianist Matthijs Verschoor, ging het
tot overmaat van ramp ook nog hagelen. Normaal zou dat niet zo’n probleem
zijn geweest, ware het niet dat in het theater een akoestisch compensatiesysteem werkzaam was met een aantal microfoons die vlak onder het dak geplaatst waren. Het resultaat laat zich gemakkelijk raden: het geluid van de
hagel overheerste de piano. Er is nog overleg gevoerd met Arcade over een
voortzetting van het experiment, maar de animo daar was zo gering en de
organisatie zo onduidelijk, dat we daarvan hebben afgezien.
Zeewolde kwam opnieuw in beeld in het seizoen 2004/05. Niet meer in Arcade, maar nu in het Kerk- en Zalencentrum Open Haven. De eerste jaren met
één concert en vanaf seizoen 2006/07 met twee concerten per jaar.
Inmiddels hebben we daar alle zalen doorlopen, we begonnen in de kleinste
kerkruimte van de Vrijzinnigen, daarna waren we te gast bij de PKN en onlangs werd ook in de Katholieke kerkruimte een concert georganiseerd.

Open Haven

En dan het belangrijkste: De Musici en de Muziek!
Onder de vlag van de Randmeerconcerten zijn in de afgelopen 40 jaar 371
concerten georganiseerd en de Kunstkring Old Putten deed dat meer dan
150 maal.
Beide organisaties hebben altijd de kwaliteit van de concerten op de eerste
plaats gesteld. Ook nu is nog het uitgangspunt dat we alleen ons publiek
kunnen behouden als we uitvoeringen op topniveau kunnen aanbieden. Topniveau hoeft echter niet te betekenen dat alleen gevestigde namen op onze
podia te beluisteren zijn. We hebben juist ook aan vele jonge veelbelovende
musici kansen willen bieden om hun talenten te etaleren. Veel van die jonge
talenten hebben later de status van ‘grote naam’ weten te bereiken. Een
paar voorbeelden: het blokfluitkwartet ‘Amsterdam Loeki Stardust’ in 1991
en daarna kwamen ze nog drie maal terug. In 1989 trad Pieter Wispelwey
solo op in Putten en in 1998 maakte Janine Jansen samen met Folke Nauta
en Jeroen den Herder deel uit van het Rembrandt Trio. Een jaar later trad
het Storioni Trio voor het eerst bij ons op, ze kwamen daarna nog vier maal
terug. Beide trio’s waren in 1997 als eerste geëindigd bij het jaarlijkse concours van het Nederlands Impresariaat. Ook de harpistes Gwyneth Wentink
en Lavinia Meijer speelden op jeugdige leeftijd al bij ons.

Bernard Kruysen

Storioni Trio

Maar ook reeds gevestigde topmusici waren regelmatig te beluisteren, zoals
in 1976 het pianotrio met Christiaan Bor, Godfried Hoogeveen en Stanley
Hoogland. In 1981 Ton Koopman met sopraan Marianne Kweksilber in Harderwijk en dezelfde Ton Koopman samen met Monica Hugget en Jaap ter
Linden in Elburg. In 1987 het Reicha blaaskwintet en ook Anner Bijlsma samen met Gérard van Blerk en in 1988 de pianist Rian de Waal. De bariton
Bernard Kruysen vertolkte de ‘Winterreise’ in 1990. Later waren ook Emmy
Verhey, Pieter Jan Belder, Liza Ferschtman, Willem Brons, Miranda van Kralingen, Ronald Brautigam, Pauline Oostenrijk en vele andere toppers de solisten bij de concerten.

Opmerkelijk is ook dat veel ensembles en musici zeer regelmatig bij ons optraden. In de beginjaren was het Collegium Musicum Judaicum met zijn dirigent Chaim Storosum enkele malen te beluisteren. Bij de strijkkwartetten
was dit nog veel sterker. Het Raphael Kwartet speelde in de jaren ‘80 zeven
maal in de serie en daarna werd het Franciscus Kwartet ons huisensemble.
In totaal speelden ze twaalf keer, waarvan twee maal bij de KOP in Elburg.
Jaren achtereen werd het openingsconcert van het seizoen door het Franciscus Kwartet in de Oude Kerk in Ermelo verzorgd. Ook het Rubens Kwartet
heeft inmiddels vijfmaal een concert gegeven. Het duo Larissa Groeneveld
(cello) en Frank van de Laar (piano) trad zesmaal voor ons op en Frank deed
dat ook nog eens driemaal solo. Het al eerder genoemde Storioni Trio verzorgde vijfmaal een prachtig concert evenals het pianoduo Wyneke Jordans
& Leo van Doeselaar. De pianist Willem Brons is vier keer voor ons opgetreden. Kampioen begeleider is Bernd Brackman, zeven keer was hij te beluisteren met de violisten Marin Mars, Alexander Skwortsov en Daniel Rowland
en ook met de fluitisten Jacques Zoon en Judy Landman.
Er is altijd gestreefd naar afwisselende programma’s met een keur aan verschillende instrumenten, muziek uit vele stijlperioden van Renaissance tot en
met de 20e eeuw. De nadruk heeft echter altijd gelegen op het klassieke en
romantische repertoire en ook op werken uit de impressionistische periode.
De uitspraak van Jacques Rambonnet uit de beginjaren is nog steeds van
kracht: ‘We zijn geen museum, ook moderne composities moeten aan bod
komen, maar we zijn ook geen laboratorium voor experimenten’.

Franciscus Kwartet

Bestuursleden St. Randmeerconcerten (Status bijgewerkt tot 1 juli 2022)
Stichting Kamermuziek N.W. Veluwe (vanaf 2004 Stichting Randmeerconcerten)
Naam
H. Strijbos

Plaats
Hierden

Functie
voorzitter

Periode
1976-1979

F. Bosch

Ermelo

1976-1987

Mevr. N. Thomas-v. Hoogevest
J.J.A Rambonnet

Ermelo
Elburg

1e penningmeester
(tot 1981)
secr./concertcoörd.
voorzitter (vanaf 1979)

A.H. Vellekoop
M.J. Top
B. van ’t Riet
W.F. de Mol v. Otterloo
Mevr. I. de Mol v. Otterloo
Mevr. T. Bienfait-Prins
J. van Werven
F. Galjaart
R.W. den Besten

Ermelo
Nunspeet
Putten
Nijkerk
Nijkerk
Nunspeet
Harderwijk
Putten
Harderwijk

A.L. Statius Muller
W. Molendijk
L. van Wijk

’t Harde
Harderwijk
Putten

H.J. Lafeber
J. Kapenga
Mevr. S. v.d. Berg-de Kok
H. Dethmers
J.F. Verkade
Mevr. H. v. Manen-Aartsen

Nunspeet
’t Harde
Nunspeet
Ermelo
Putten
Ermelo

Mevr. M. Kuijper
J. ter Steege
Mevr. H. Mönch- Hendrikse
Mevr. A. Broekhuizen-v.Zoeren
Mevr. Y. Jonker- v. Hall
R.G.P.Th. Lemmens

Putten
Nunspeet
’t Harde
’t Harde
Ermelo
Harderwijk

A.H. Wissel
W. Bömer
H. Vrielink
A.P. Kuiper
M. de Lussanet de la Sablonière
H.W. de Wit
Mevr. I.A. Keizer
Mevr. D. van Klaarbergen
A.D. de Vries

Ermelo
Nunspeet
Zeewolde
Putten
Ermelo
Zeewolde
Nunspeet
Zeewolde
Vierhouten

R. Veldhuizen
Mevr. M.W.H. Lemmens
Mevr. R. Koobs
Mevr. R.C.J. Weijens
W.J. Dijk
F. Hutten
J. Huttinga
W. Wouters

Putten
Harderwijk
Harderwijk
Ermelo
Harderwijk
Elburg
Harderwijk
Nijkerk

(*) Dagelijks bestuur per 1 juli 2022

1976-1991
1976-1993

2e penningmeester
1976-1981
lid
1976-1992
lid
1976-1983
lid
1976-1979
lid
1976-1979
lid
1976-1987
secretaris
1978-1980
secretaris (vanaf 1980)
1979-1987
penningmeester
1979-1986
(vanaf 1981)
lid
1979-1985
voorzitter (1993-2005)
1980-2018
secretaris (vanaf 1987)
1983-heden
voorzitter (vanaf 2005)
lid
1984-1985
lid
1985-1992
lid
1986-2006
penningmeester
1986-1994
lid
1987-1991
concertcoördinator
1991-2015
(tot 2005)
lid
1991-1994
lid
1992-1997
lid
1992-2005
lid
1993-2015
lid
1994-2003
penningm. (tot 2005)
1995-2012
secretaris (vanaf 2005)
lid
1996-2004
lid
1998-2015
lid
2004-2006
digitale media
2004-heden
lid
2005-heden
lid
2006-2015
lid (publiciteit vanaf 2021) 2006-heden
secretaris (vanaf 2017)
2010-heden
secretaris
2013-2016
concertprogrammeur
2015-2020
penningmeester
2013-2020
lid
2013-heden
lid
2015-2019
lid
2015-heden
secretaris
2016-2017
concertprogrammeur
2018-heden
lid
2019-heden
penningmeester
2020-heden

(*)

(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

Kunstkring Old Putten, Elburg.
Naam

Functie

Periode

J.J.A. Rambonnet
Mevr. Mr. F.L.J.E Rambonnet-Speet
P.J. Liefrinck
W. Hutter
Mej. M. Loos
Mej. J. Ramaer
Ir. R. Geerling
M.J. Jansma
Jhr. Mr. E.W. de Jonge
R. v.d. Heiden
Mevr. F. Blom v. Assendelft-Westenbrink
Mr. E. Maan
M.Th. Adriaansz
Hr. Doggen
Mevr. M.F. Dikkers-Buwalda
Mevr. C.G. Kok-Smit
Mevr Q. van Welzenes
J.W. Kuiper

voorzitter
lid
1e secretaris
2e secretaries
penningmeester (tot 1979)
lid
adviserend lid
lid
lid
penningmeester (tot 1983)
secretaris (tot 1987)
lid
penningmeester
penningmeester
secretaris
lid
lid
penningmeester
lid
lid
secretaris
penningmeester
lid RMC
lid
lid
penningmeester
secretaris
concertcoördinator RMC
lid
lid RMC
lid – waarnemend voorzitter
lid
voorzitter
penningmeester RMC

1975-2001
1975-1985
1975-1983
1975-1977
1975-?
1975-1989
1975-1977
1975-1989
1978-?
1979-1998
1983-1990
1981-?
1983-1987
1987-1990
1987-1990
1988-2003
1989-1990
1990-1993
1993-1997
1987-1990
1990-1997
1997-2004
2004-2010
1991-1994
1991-2003
1993–1997
1997–2004
2004-2015
2001-2004
2004-2012
1999-2004
2002-2004
2004-2004
2004-2013

Dr. I. Ekker *)

J.E. Reinders
Mevr. W.A.M. Stork-Oomen
R.A. Norg *)

Mevr. Ch.G. Rambonnet *)
Th.J. v.d. Werf
Mevr. G. Boerhave
H. Berkouwer *)

*) Deze bestuursleden traden in 2004 toe tot het bestuur van de Randmeerconcerten (RMC).
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