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werd hij officieel chef-dirigent 
van het Radio Filharmonisch 
Orkest, vier jaar later kreeg hij 
die positie bij het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Hij bleef 
er tot 1988, toen hij met ruzie 
vertrok. In 1999 aanvaardde  
hij wel het eredirigentschap 
van het orkest. Dankzij hem 
verwierf het Concertgebouw-
orkest wereldfaam. Daarom 
verzorgt het nu een herden-
kingsconcert. Net als voor zijn 
laatste concert hier in 2019, dat 
tot een run op kaarten leidde, is 
de belangstelling groot. Want 
Nederland houdt wel degelijk 
van Bernard Haitink.

oorlog, gaf hij aan in de docu-
mentaire: mensen die niets 
hadden gedaan tijdens de 
Duitse bezetting deden na de 
bevrijding alsof ze bij het verzet 
hadden gezeten. Ongetwijfeld 
speelde ook mee dat in 1969 
een groep componisten een 
uitvoering van hem met het 
Concertgebouworkest ver-
stoorde vanwege de volgens 
hen conservatieve program-
mering. Overal ter wereld werd 
Haitink met alle egards ontvan-
gen, alleen in Nederland was er 
altijd wel iets.

Eredirigentschap
Haitink begon jong met viool-
spelen, maar zijn ambitie lag bij 
dirigeren. In 1957, op zijn 27e, 

hij tijdens zijn 65-jarige carrière 
onder meer het London Phil-
harmonic Orchestra en vond 
hij de liefde en waardering die 
hij in Nederland zo miste. In 
september 2019 had hij in 
Luzern al afscheid genomen als 
dirigent. Zijn gezondheid liet 
het werk niet langer toe.
Met Amsterdam, waar hij in 
1929 werd geboren, en Neder-
land had hij steeds minder een 
band. Dat kwam deels door de 

“Ik woon al lang in Londen”, zei 
Bernard Haitink in 2020 in de 
BBC-documentaire Bernard 
Haitink, the enigmatic maestro. 
“Ik ben getrouwd met een 
Britse en voel me er thuis. Ik 
hoop dat ik hier kan sterven en 
niet terug hoef naar mijn eigen 
land.” Die hoop kwam uit: op  
21 oktober 2021 overleed een 
van de grootste dirigenten ter 
wereld op 92-jarige leeftijd in 
de Britse hoofdstad. Hier leidde 

Het Concertgebouworkest speelt onder leiding van 
dirigent Iván Fischer de eerste symfonie van Gustav 
Mahler tijdens een speciaal concert ter nagedachte-
nis aan de vorig jaar overleden maestro dirigent  
Bernard Haitink. 

Eindelijk waardering voor de maestro 
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