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Het Residentie Orkest heeft een verboden 
werk van componist Otto Ketting gepro-
grammeerd. Het gaat om ‘In memoriam 
Igor Stravinsky’ uit 1971 dat volgens de 
seizoensbrochure op 14 en 15 december 
aanstaande in de Philipszaal gespeeld 
zou worden.
“In memoriam Igor Stravinsky is een 
stuk van 4 minuten dat ik na de dood van 
Stravinsky 36 jaar geleden in twee dagen 
en een nacht gecomponeerd heb en kort 

daarna met het Residentie Orkest heb 
uitgevoerd”, zegt Ketting desgevraagd. 
“In die 4 minuten muziek zit ook een ci-
taat van 30 seconden uit Stravinsky’s Le 
sacre du printemps. Dat schoot Boosey 
& Hawkes, uitgeverij van Stravinsky’s 
muziek, in het verkeerde keelgat. Alleen 
componisten uit eigen stal mochten het 
werk van Stravinsky citeren. Vervolgens 
heeft de muziekuitgeverij elke verdere 
uitvoering van mijn compositie verbo-
den.
“Ik heb later een deel van mijn eigen ma-

teriaal van deze compositie hergebruikt 
in mijn opera Ithaka waarmee het Mu-
ziektheater in 1988 werd geopend. Dus 
eigenlijk bestaat het oorspronkelijke stuk, 
het In memoriam, niet meer”.
Wel is de handgeschreven partituur nog 
in het bezit van Ketting, die zich erg ver-
baast over de programmering van het 
werk door het Residentie Orkest. “Waar-
schijnlijk is het van een lijst met werken 
geplukt zonder dat iemand het kent”, 
zegt de componist met een mengeling 
van humor en teleurstelling in zijn stem.
Het orkest beloofde hem drie jaar gele-
den een van zijn werken voor een nieu-
we cd op te nemen, maar dat is door de 
toenmalige ad-interim-directeur wegens 
geldgebrek afgezegd. Het orkest beloof-
de Ketting daarna een ‘goedmakertje’. 
“Dat waren zeker de 4 minuten van het 
verboden In memoraim Igor Stravinsky”, 
grapt Ketting.
Het stuk van Ketting wordt op het betref-
fende programma in december, waarop 
ook Stravinsky’s Sacre staat, niet door 
een ander werk vervangen. “Het ging 
juist om de link tussen Kettings In me-
moriam en Stravinsky’s Sacre. Die link 
is er niet meer”, zegt Paul de Kok, artis-
tiek directeur van het orkest. Hij vind het 
verbod van Boosey & Hawkes overigens 
“van de gekke”. De Kok zegt verder dat 
het orkest van plan is in het volgende sei-
zoen een of twee stukken van Ketting te 
spelen.
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Waar zitten alle diplomaten van de 
Amerikaanse ambassade? Werken 
ze in het geheim ergens anders? Een 
onbekende plek? Op dergelijke vei-
ligheidsvragen komt van officiële 
zijde nooit antwoord. Maar het valt 
de buurtbewoners op dat de laatste 
maanden nauwelijks mensen het ge-
bouw binnen gaan, vrijwel geen auto’s 

de garage inrijden. De ambassadeur 
zelf heeft men helemaal al sinds tij-
den niet meer gezien. Slechts enkele 
kantoren in het gebouw lijken nog in 
gebruik. 
Onderwijl nadert de voltooiing van 
het enorme hekwerk rond het ambas-
sadegebouw aan het Voorhout. Samen 
met de bufferzone van meters in de 

grond verankerde rampalen is de di-
plomatieke vestiging veranderd in een 
vesting. Fraai is anders, maar het is 
beter dan de geïmproviseerde maat-
regelen die binnenkort kunnen  wor-
den opgeruimd. En als de Amerikanen 
naar Wassenaar zijn verhuisd, krijgt 
het Voorhout hopelijk zijn fraaie aan-
blik terug. FOTO HARMEN DE JONG   

Diplomatieke vesting

Het Gemeentemuseum Den Haag 
heeft twaalf werken gekregen van 
de dochters van de in 1992 overle-
den Nederlandse beeldend kun-
stenaar Cesar Domela. De beelden, 
schilderijen en reliëfs sluiten uitste-
kend aan bij de Mondriaan-collectie 
en versterken de internationale 
positie van het museum.
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Naast het Gemeentemuseum Den Haag is 
ook het Sprengel Museum in Hannover met 
tien kunstwerken bedacht door Anne Dut-
ter-Domela Nieuwenhuis en Lie Tugayé-
Domela Nieuwenhuis. In Hannover wordt 
momenteel een retrospectieve tentoonstel-
ling over Cesar Domela gehouden. Deze 
tentoonstelling is vanaf  24 november in Den 
Haag te zien.
Het Gemeentemuseum wilde het nieuws 
van de schenking eigenlijk pas bij de ope-
ning van die tentoonstelling openbaar ma-
ken, maar de bijbehorende publicatie over 
het werk van Cesar Domela ligt nu al te 
koop in de museumwinkel. En uit dit boek-
werk blijkt dat er maar liefst twaalf werken 
van de kunstenaar worden geschonken aan 
het Gemeentemuseum door de twee doch-
ters Domela. In de schenking bevinden zich 
verschillende topstukken. Bijvoorbeeld een 
werk uit 1923. “Heel bijzonder”, aldus Franz 
Kaiser, hoofd tentoonstellingen van het mu-
seum. “Het werk is gemaakt nog voordat 
Domela neoplastische kunst maakte. Dit 
stuk is kubistisch en daarom zeldzaam”. Ce-
sar Domela (1900 -1992) woonde in zijn jeugd 
enkele jaren in Den Haag, maar bracht het 

grootste deel van zijn leven door in het bui-
tenland (Hannover, Berlijn en Parijs), omdat 
hij gebukt ging onder de beroemdheid van 
zijn vader: de socialistische en anarchistische 
voorman Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 
In Parijs maakte Cesar kort na de Eerste We-
reldoorlog kennis met Piet Mondriaan en 
Theo van Doesburg en sloot zich vervolgens 
aan bij de beweging van De Stijl.
Directeur van het Gemeentemuseum Wim 
van Krimpen en Franz Kaiser zijn speciaal 
naar het voormalige atelier van Domela in 
Parijs afgereisd. Zij zochten zelf de werken 
uit. De schenking bestaat uit beelden, schil-
derijen en reliëfs. Cesar Domela was beeld-
houwer, schilder, tekenaar, fotograaf en 
typograaf. Het Gemeentemuseum was al ei-
genaar van enkele gra!sche werken die zich 
in het Prentenkabinet bevinden en van een 
sleutelwerk, een reliëf uit de neoplastische 
periode. De kunstenaar werkte met verschil-
lende soorten materiaal, textuur speelde een 
prominente rol in zijn oeuvre. Hout, plastic, 
verschillende metaalsoorten, aluminium en 
stof; het kwam allemaal voor en niet zonder 
reden. 
Het Gemeentemuseum krijgt met deze 
schenking een mooie aanvulling op de col-
lectie. “Het is bekend dat Mondriaan het 
werken met horizontalen en verticalen hoog 
in het vaandel droeg. Van Doesburg intro-
duceerde juist diagonalen. En Domela botste 
feitelijk met de oudere generatie, enerzijds 
bewonderde hij Mondriaan, anderzijds zette 
hij zich ertegen af door juist met diagonalen 
te gaan experimenteren’’, aldus Franz Ka-
iser. “De kunst van Domela sluit naadloos 
aan bij onze collectie van Mondriaan, Kiljan, 
Zwart en Schuitema. Het is echt een mooie 
aanwinst en vult een gat op in onze collectie. 
In november, bij de opening van de tentoon-
stelling heeft de of!ciële overdracht plaats in 
aanwezigheid van de dochters”.
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Cesar Domela, Relïef nr. 159 (1976).




