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Leven
RepoRtage MEE MET DE FANFARE

Leden van de fanfare Voor eer en Deugd wandelen om 6 uur ’s ochtends vanaf het Belgische Meersel-Dreef naar het Nederlandse Rijsbergen.

T

romgeroffel weerkaatst tegen de gesloten rolluiken in de
donkere, verlaten
dorpsstraat. Het is
Hemelvaartsdag,
6 uur ’s ochtends.
Een fanfare marcheert in het ochtendgloren voorbij. Eenentwintig
muzikanten in uniform, drie rijen
dik. Ze dragen trompetten, saxofoons
en tuba’s. Een grote sousafoon sluit
de stoet af.
We bevinden ons in het Belgische
dorpje Meersel-Dreef, zo’n 12 kilometer onder Breda. Grensfanfare Voor
Eer en Deugd, met zowel Nederlandse
als Vlaamse leden, maakt een muzikale ochtendwandeling van 8 kilometer naar het nabijgelegen Nederlandse dorp Rijsbergen. Dauwtrappen heet dat, een jaarlijkse traditie
voor veel West-Brabantse muziekverenigingen.
Ook ik draag een instrument: de
trombone – vaak ten onrechte schuiftrompet genoemd. Het koper voelt
koud aan mijn handen, de wind
blaast in mijn gezicht.
Vooraan loopt het slagwerk. Tromgeroffel, hard gebonk. De blaasinstrumenten volgen, de benen lopen synchroon. ‘Links! Rechts! Links! Rechts!’
Dan klinkt een verdwaald fluitsignaal. De mondstukken gaan richting
de lippen, nog een paar tellen wachten – snel even ademhalen.
De mars is ingezet. Een uur eerder

Wat is er mooier dan samen
muziekmaken? Toch hebben
amateurblaasorkesten het moeilijk.
Verslaggever Fabian de Bont pakte zijn
trombone, liep mee met het orkest uit
zijn jeugd en bracht een serenade.
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De aftocht
blazen

stond ik in mijn slaapkamer in het
ouderlijk huis, dat ik sinds enkele jaren heb verruild voor een Amsterdamse studentenkamer. Aan mijn
voeten een koffer met drie metalen
sloten.
Klik. Klik. Klik.
Eerst haal ik de schuif eruit, dan de
beker van het instrument. Ik draai ze
in elkaar, zet het mondstuk erbovenop.
Een handeling die ik al meer dan
vijftien jaar, zo sinds mijn 10de, herhaal: als ik thuis oefen, bij de repetitie
van het orkest. Maar ook bij optredens: de carnavalsoptocht, vlaghijsen
op Koningsdag, serenades bij vijftig
jaar getrouwde stellen, het jaarlijkse
grote concert: instrument uit de koffer, en weer dicht.
Toen ik de voorzitter opbelde met
de vraag of ik een verhaal mocht
schrijven over onze fanfare zei hij:
‘Natuurlijk, maar je speelt toch wel
mee hè, ik heb wat moeite de bezetting rond te krijgen.’
En dat is een probleem. Amateurblaasorkesten – harmonieën, fanfares
en brassbands – hebben het moeilijk.
De traditionele muziekvereniging in
het dorp verliest leden, de jeugd trekt
weg en de bestaande leden worden
ouder. Daarbij is het met de recente
bezuinigingen in de cultuursector
steeds moeilijker om subsidies binnen te halen. En er is natuurlijk dat
alom bekende stereotype dat afschrikt: hoempapamuziek.
Maar is dat allemaal wel zo? Eerst

