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‘Alle blaasmuzikanten in deze provincies
kennen wel een orkest in de buurt dat is
verdwenen of gefuseerd’
zegt Evert Bisschop Boele, lector aan het
Prins Claus Conservatorium in Groningen.

wat cijfers. In Nederland zijn 2.311 verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
(KNMO), die bijna alle blaasorkesten
in Nederland vertegenwoordigt. In
2014 waren dat er 23 meer: 2.334. Daarvoor was de KNMO uitgesplitst in verschillende regionale bonden. Niet
alle cijfters zijn beschikbaar, maar bij
de grootste daarvan (ongeveer tweederde van de huidige KNMO) verdwenen in de laatste tien jaar 200 orkesten en slonk het aantal individuele leden met 12 procent. Het aantal deelnamen aan concoursen – wedstrijden
voor orkesten – is de afgelopen tien
jaar zelfs gehalveerd. Het totale aantal actieve blaasmuzikanten anno
2016 is 131.152.
Evert Bisschop Boele, lector aan het
Prins Claus Conservatorium in Groningen, doet onderzoek naar amateurblaasorkesten in de drie Noordelijke provincies. Bisschop Boele: ‘Alle
blaasmuzikanten in deze provincies
kennen wel een orkest in de buurt dat
is verdwenen of gefuseerd. De helft
van de orkesten zegt dat ze moeite
hebben nieuwe leden te vinden en
die vast te houden. Lang niet elk orkest heeft nog een jeugdorkest.’
Toch benadrukt Bisschop Boele dat
het geen kommer en kwel is. ‘Waar
orkesten verdwijnen is dat jammer
voor de sociale structuur – bij mij in
het dorp zijn tien jaar geleden de
twee orkesten omgevallen. Nu wordt
een orkest ingehuurd voor de avondvierdaagsen en de sinterklaasintocht.

Maar de wereld vergaat niet. Het
wordt wat kleiner, misschien komt er
straks weer een revival. Het is een sector in transitie: minder is niet per se
slecht – orkesten gaan zich gewoon
anders organiseren.’
In het West-Brabantse grensland
staat de zon inmiddels aan de horizon. De fanfare loopt over landwegen,
langs weilanden en beekjes. Waar
paarden staan, wordt wat zachter gespeeld, als mensen speciaal naar buiten zijn gekomen, pauzeert de fanfare voor een serenade.
De vereniging heeft nu zo’n 35 leden, bijna allen inwoners van de drie
dorpskernen die de fanfare bestrijkt –
sommige families zitten er al decennia bij. Voor de voorzitter is het belangrijkste doel de club te houden
zoals-ie is. ‘En om zichtbaar te zijn in

de gemeenschap’, zegt hij. ‘Daarom
ook dit dauwtrappen.’
Ondertussen loopt een groep van
dertig toeschouwers achter de fanfare aan. Een van de tubaspelers vertelt dat de fanfare eind jaren negentig
nog vijftig leden had, een hoogtepunt, maar hij herinnert zich ook
mindere tijden. ‘Ik herinner me een
concert tien jaar daarvoor op een
dorpsfestival. De dirigent kwam te
laat binnen en we zaten maar met
acht man. Dat was toen echt koppen
tellen. Gelukkig is dat nu helemaal
goedgekomen.’
Waarom wordt de sector kleiner?
Thijs Oud, dirigent voor zowel toporkesten, amateurorkesten en initiator
van muziekscholen in Friesland, ziet
ook dat er meer verenigingen verdwijnen dan bijkomen. Volgens hem
ligt dat aan twee dingen. Ten eerste

aan de individualisering van de samenleving. Bovendien willen mensen zich minder sterk voor het verenigingsleven inzetten. ‘Het is lastiger
iets van hen te vragen: ze willen best
een vereniging besturen, maar daar
moet hard voor gewerkt worden. Dat
willen mensen minder graag.’
Volgens Oud is dat logisch. ‘In de jaren negentig waren er veel subsidies,
muziekscholen bloeiden. De orkesten waar het goed gaat, daar willen
mensen zich wel voor inzetten, maar
als het ergens niet goed loopt, trekken ze zich terug. Het is een vicieuze
cirkel.’
Bart van Meijl, voorzitter van de
KNMO, heeft zo zijn twijfels. ‘Als er
een paar verenigingen omvallen,
denkt iedereen: ze vallen allemaal
om.’ Maar ook hij ziet dat de samenleving verandert. ‘Mensen zitten lie-

BLAZERSEXPERIMENTEN
Hoe maak je het
bereik van blaasorkesten groter?
Vijf jaar geleden werd
door de Koninklijke
Nederlandse Muziek
Organisatie (KNMO) de
doelgroep blaasmuziek
opgericht. Doelgroepvoorzitter Michiel Dijkman noemt het de denktank van de blaasmuziek,

om initiatieven aan te
moedigen. De aanleiding
voor de oprichting was
de halvering van de concoursen, wedstrijden voor
blaasorkesten. ‘Muzikanten gaan liever op concertreis of naar een leuk
muziekfestival dan dat ze
voor een lege zaal verplichte werken spelen.’ Zo
experimenteert de bond
met jurering bij verenigin-

gen en worden er festivals georganiseerd – om
zo de kwaliteit op peil te
houden. Maar ook daarbuiten zijn veel nieuwe
initiatieven. ‘Er zijn veel
orkesten die op projectbasis werken, ze gaan
dan naar het buitenland
of trekken door het land.
Denk aan studenten die
niet meer in hun eigen
dorp blijven wonen – zij

gaan dan echt op zoek
naar studentenorkesten
of een ander leuk orkest.’
Hij adviseert om het publiek op te zoeken. ‘Ga
naar festivals of naar
grote evenementen als de
Tour de France. Als je
daar speelt, bereik je een
veel groter publiek.’ Dijkman hoopt dat zo meer
mensen begrip krijgen
voor blaasmuziek.

ver drie uur achter hun tablet dan op
een repetitie. Daardoor’, zegt hij,
‘gaan orkesten zich anders organiseren. Sommige fuseren bijvoorbeeld,
nemen een voorschot op de toekomst.’ Andere orkesten zetten volgens de voorzitter meer in op onderwijs, vernieuwende concerten, populaire muziek. ‘Het vergt maatwerk,
maar je kunt als vereniging niet blijven doen wat je al veertig jaar doet:
orkesten gaan zich ontwikkelen.’
Inmiddels is de dauwtrapstoet
halverwege. Na een pauze met koffie,
thee en jenever wordt koers gezet
richting eindpunt. Vooraan lopen
twee meisjes van 15 in uniform. In de
maat spelen, blazen en lopen tegelijk;
het is spannend voor hen. Ze gaan
voor het eerst mee op straat, zijn net
vanuit het jeugdorkest doorgestroomd. Zij zijn de toekomst.
Waar de vorige generaties kinderen
enkel zongen of blokfluit speelden,
komen blaasinstrumenten nu naar
de klas toe. De KNMO, met hulp van
de overheid, werkt daar hard aan: kinderen mogen blazen op instrumenten, ze krijgen het koper in hun handen. Zo zien kinderen wat het inhoudt en kiezen ze makkelijker voor
de blaasmuziek – iets waar de muziekvereniging de vruchten van kan plukken. En ook al kiezen sommige kinderen er nooit voor, hun begrip voor
blaasmuziek wordt wel groter. Een
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