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Te goed om te falen 
Dankwoord van voorzitter raad van toezicht Lennart van der Meulen bij het vertrek van Frans Vreeke als 
directeur van TivoliVredenburg op donderdag 5 juli 2018. 

 

‘Trots? Mwaaah. Ik vind trots sowieso een moeilijk woord. Moeilijk begrip, trots. Nogmaals 
ik heb met dat begrip een beetje moeite.’  
 
Aan het woord is Frans Vreeke en we lopen op het eind van de podcast Krenten uit de Pap 
als de directeur van TivoliVredenburg voor het eerst een beetje stilvalt tegen 
podcastpresentator en oud-zanger van de band John Coffey, David Achter de Molen.  
 
Ze hebben het dan drie kwartier gehad over haast vijf roerige jaren TivoliVredenburg. Over 
hoe megagroot de klus was. ‘Zoveel groter dan ik ooit gedaan had.’, volgens Frans Vreeke. 
Over de argwaan bij de start, al het gemopper en gegalbak, en de omslag in de waardering 
bij iedereen die daadwerkelijk kennismaakte met het gebouw.  
 
De mannen hebben het over het legendarische openingsconcert waarbij de Ronda 
explodeerde en het hele MT dronken werd van geluk en de vele biertjes om dat geluk weg te 
spoelen.  
Over de shit van de eerste twee jaar toen de financiering niet op orde was.  
De opluchting toen de commissie Gehrels - in de woorden van Frans Vreeke zelf -
constateerde: ‘Jezus Christus wat hebben jullie een fantastische prestatie geleverd in de 
oorlog die je zo’n beetje moest voeren’.  
En over de overwinningsroes toen de gemeenteraad midden in de nacht van 30 juni 2016 
het advies van Gehrels overnam en TivoliVredenburg de financiële en bestuurlijke ruimte 
kreeg om los te gaan. 
 
Er komen nieuwe bandjes langs in het gesprek en legendarische optredens. Frans verklaart 
zijn liefde voor de trekzak van Vincent van Amsterdam en de accordeonist Sjonnie Meijer, 
die volgens Frans ‘net zo gemakkelijk Bach speelde als een schlager, en aan de drank ging en 
helemaal niet goed aan z’n einde gekomen is’.  
 
Het hele repertoire van TivoliVredenburg passeert. Van Knalland, Mister and Mississippi, 
hiphopper Nas, Morrissey, Kraftwerk, Wilco tijdens Le Guess Who tot Meindert Talma en 
Eels. En Frans Vreeke bezingt de ontluikende liefde voor klassieke muziek van de 
podiumdokter die tot TivoliVredenburg toch vooral poppodia onder zijn patiënten had. Een 
klassiek hoogtepunt volgens Vreeke? Het Budapest Festival Orchestra. Légèndarisch! 
 
Die welbespraakte, enthousiaste man valt dus stil als hij de vraag krijgt of hij trots is op het 
succes van TivoliVredenburg. ‘Trots Mwaaah. Ik heb het niet alleen gedaan. We hebben het 
met z’n allen gedaan. Ik ben maar een trainer en als het team niet loopt dan degradeer je 
gewoon net als Sparta onder Dick Advocaat naar de Jupiler League.’  
 
In aanloop naar het afscheid vandaag maak ik een telefonische rondgang langs 
hoofdrolspelers van de ruige start van TivoliVredenburg, om te vragen welke eigenschappen 
je moet hebben – naast een flinke dosis geluk – om een megalomaan project als dit in goede 
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banen te leiden.  De meest noodzakelijke competenties blijken dienstbaarheid en 
bescheidenheid.  
 
Je moet je als directeur dienstbaar kunnen maken aan het grotere doel van de organisatie, 
aan de werknemers, aan de bands en aan het publiek. En, zegt iedereen, Frans Vreeke doet 
dat. Zijn bescheidenheid over zijn rol in het succes is niet geveinsd of gespeeld maar zit in 
zijn dna en kwam van pas in tijden van Vredenburgse en Tivoliaanse voor en tegenspoed.  
 
Vriend en voorzitter van de VNPF Ruurd Bierman beaamt dat. ‘Frans straalt rust uit, geeft 
mensen vertrouwen. Ze voelen zich bijna geholpen en op sterke punten aangesproken’, zegt 
hij.  
Ook Frits Lintmeijer, die als wethouder in 2013 Frans Vreeke aannam, vond dat hij als een 
handschoen paste op het profiel dat de gemeente en het Tivolibestuur hadden uit-
onderhandeld: de kwartiermaker met een lange traditie in de muzieksector die verbindt en 
partijen bij elkaar brengt. Niet te veel ego. Gering afbreukrisico en gretig om met al zijn 
kennis nog een grote klus te doen.  
 
‘Een lot uit de loterij’, zegt Lintmeijer nu. ‘In het begin vroegen we ons af of hij het zou 
redden, maar die twijfel verstomde snel. In het College overheerste al snel de opluchting, er 
was veel vertrouwen en tevredenheid.’ 
 
Maar met dienstbaarheid alleen red je het niet. Ook niet als je daarnaast op je oude dag 
soms nog hondsbrutaal kunt zijn. Volgens kenners en bekenden maken drie eigenschappen 
Frans Vreeke tot de droomdirecteur van TiVre: Energiek ondernemerschap, liefde voor 
muziek en een enorm vakmanschap en ervaring in het aansturen en gezond maken van 
poppodia.  
 
Je kunt ook zeggen: Frans heeft z’n hele leven niet anders gedaan dan zich warmlopen voor 
zijn laatste grote klus in Utrecht.  
Hij begon als puber een glazenwasbedrijf in Gouda, stond met Erik Mans achter de bar van 
café Het Koffiehuis en werd programmeur bij poppodium So What. Hij was oprichter, maar 
vooral dj en portier van de Mazzo en hield spuiters, snuivers en slikkers buiten de deur. Hij 
managede bandjes en deed iets bij Eurosonic Noorderslag, het Patronaat, Lantaren Venster, 
de Effenaar, de Popfabriek, de Melkweg, Pier K en runde zijn hele leven lang zijn eigen One 
and Only BV. Oefenen voor het echte werk. ‘Ik had nog nooit zoiets groots gedaan’, zei Frans 
zelf ook. 
 
En ja, Frans is bokser geweest en iedereen die wel eens in de ring heeft gestaan die weet dat 
je niet alleen rake klappen moet kunnen uitdelen, maar dat je ook moeten kunnen 
incasseren. Je door een gevecht heen dansen. Uit de touwen terugveren. En blijven uithalen. 
Als de Bep van Klaveren van TivoliVredenburg. The Utrecht Windmill.  
 
Margriet van Kraats roemt Frans om die kwaliteiten: Ondernemen, onversaagd door blijven 
gaan, blijven handelen.  
‘Ondanks alle onzekerheid en de risico’s en een organisatie die eigenlijk rust wilde, ging 
Frans door’, zegt ze. ‘Dus het Gegeven Paard kwam er wel. Er kwam meer programma. We 
begonnen nieuwe festivals. De geluidslekken werden met man en macht gedicht. We bleven 
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investeren in het gebouw. Door het te doen kreeg hij het voor elkaar ook als voor ons niet 
duidelijk was wat het plan precies was. Hij zocht z’n eigen weg in de organisatie’.  
 
Je zou dat het perpetuum mobilé paradigma van Frans Vreeke kunnen noemen. Je lost niks 
op met nota’s en notulen of te lang vergaderen, je kunt beter blijven bewegen en handelen. 
Management by action en vervolgens veel overleggen en praten. Om iedereen bij de les te 
krijgen.  
 
Dat vraagt veel van medewerkers en is soms lastig voor een OR heb ik aan den lijve 
ondervonden. En ook een RvT heeft het dan wel eens zwaar te verduren. Of zoals de 
diplomaat in de Raad van Toezicht Kees Romme het formuleert: ‘we vielen soms van de ene 
verbazing in de andere’.  
 
Je kunt ook zeggen: we knepen ‘m regelmatig stevig. Van de staat van het opgeleverde pand. 
Van het gemopper en gekonkel in de Raad. Van enorme investeringen die nog in het gebouw 
gedaan moesten worden. Al het nieuwe personeel dat moest worden gevonden en getraind 
voor de horeca en hospitality.  De herinrichting van de kantoren. De complexiteit van de 
producties en de beheersing van de geldstromen, de panelen die ons om de oren vlogen en 
de geluidslekkende zalen.  
 
Ik ben bang dat volgens de nu geldende normen van goed bestuur en governance 
TivoliVredenburg nooit van de grond zou zijn gekomen. Ik ken geen instelling of organisatie 
met een grotere risk appetite dan dit gebouw in de eerste jaren van haar bestaan.  
 
‘Jullie hadden wel lef als Raad van Toezicht om hierin te stappen’, zei Suzanne van 
Dommelen vorige week tegen me. Eerlijk gezegd, het viel wel mee met dat lef, we wisten 
niet echt waar we aan begonnen en zijn het gewoon gaan doen met het idee dat het niet 
mocht, maar ook niet kon mislukken.  
 
Het mocht niet fout gaan met het nieuwe muziekpaleis.  
Dat bleek uit de onvoorwaardelijke steun van de opeenvolgende colleges van B&W en 
betrokken wethouders.  
De manier waarop uiteindelijk de bouwsom is gefinancierd die gierend uit de bocht vloog.  
Wethouder Frits Lintmeijer, die na oneindig onderhandelen tot diep in de nacht in de kroeg 
een wapenstilstand en overdrachtsdossier met Barry de Vos tekende en daar later nog door 
de Rekenkamer voor op de vingers is getikt.  
Jan van Zanen, die gelijk met Frans Vreeke startte als burgemeester - maar dan van Utrecht - 
die de eerste jaren op ieder evenement acte de présence gaf.  
Kees Diepeveen, die met het college het rapport Gehrels omarmde en een volwaardig 
financieel arrangement afsloot.  
 
TivoliVredenburg is vanaf het begin de kurk geweest waar de culturele infrastructuur van de 
nieuwe metropool Utrecht op moet gaan drijven. Too good to fail.  
 
Het besef dat Utrecht met TivoliVredenburg cultuurgeschiedenis schrijft was een soort 
weerstandsvermogen waarmee we alle uitdagingen en gevaren, kansen en tegenslagen 
aankonden. En uiteindelijk kan een zo ambitieus project alleen slagen als het idee zelf klopt.  
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Dat is het allermooiste aan dit enorme project.  
Dat het werkt.  
De podia zijn bijzonder en ze kunnen elkaar versterken.  
Het gebouw leent zich als overdekt stadspark voor uiteenlopende festivals en evenementen.  
Er wordt meer en gevarieerder muziek geprogrammeerd en het publiek stroomt toe.  
Scholieren, studenten, bewoners uit stad en ommeland.  
Heel Europa is op de hoogte van onze festivals.  
 
Muziek is in TivoliVredenburg drager voor sociale cohesie, voor educatie, voor het 
agenderen van grote thema’s als migratie en slavernij.  
Kennis en debat hebben in dit muziekpaleis een inspirerende biotoop.  
De binnenstad is er levendiger door geworden.  
De Singel heeft er een cultuurstrip bij.  
 
Dat alles is pas net ontkiemd. Met veel kabaal. Met vallen en opstaan. En met enorm succes. 
Klaar om een volgende sprong te maken. Met Jeroen Bartelse als nieuwe directeur en een 
ijzersterk team van meer dan 700 medewerkers.  
 
Dat wordt een sprong naar een nog diverser publiek.  
Naar meer accenten in de programmering.  
Crossovers naar andere thema’s en onderwerpen.  
Een sprong naar buiten, de stegen in en het plein op, naar andere plekken in de stad. 
Kloppend hart van Utrecht.  
Een podium voor muziek en de verhalen die met de toonladders meewaaien.  
Een plein waar mensen en muziek elkaar ontmoeten. Waar je net zo goed een toontje hoger 
of lager mag zingen, in stilte kan luisteren of kabaal mag maken.  
 
Beste Frans, 
 
Je was de afgelopen jaren koopman, dominee, burgemeester, ondernemer, trainer, 
bestuurder en directeur van de grootste culturele dream come true van deze stad.  
Je haalde alles uit de kast. Stond zelfs verkleed als Elton John op de Utrecht Canal Pride te 
shinen.  
Onze droom bleek geen bedrog en dat hebben we voor een belangrijk deel aan jou te 
danken.  
Je weet als geen ander dat we daar allemaal onze stinkende best voor doen en we zijn er 
allemaal verschrikkelijk trots op dat dat is gelukt.  
 
Jij was onze vlag en wimpel.  
Jij gaf de maat aan.  
Jij liep voor de muziek uit.  
Daarvoor zijn we je dankbaar en daarvoor buig ik diep.  
Trots? Mwaahh. We zijn supertrots! 

 
 


