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Blaaswereld Z O E K T T O E K O M S T M U Z I E K

interview

door Ray Simoen

T

Limburg is rijk aan harmo-

nieën, fanfares en brassbands.

Maar de laatste jaren spelen ze

veelal in mineur. Oude muzikan-

ten leveren hun instrument in.

Jongeren hebben geen trek

meer in ‘processiemuziek’ en

het ‘apenpakje’. En de verplichte

concoursen vergallen het

speelplezier. Moeizaam zoeken

korpsen een klinkende partituur

voor de toekomst.

T
oen begin 2012 vier van de
twintig muzikanten hun in-
strumenten inleverden,
hield Brassband Sint Rochus
uit Pey-Echt het voor ge-

zien. „Toen viel er zo’n groot gat, dat
het geen zin meer had om door te gaan.
We hadden onvoldoende muzikanten
om te kunnen spelen wat we wilden en
konden ook onze donateurs niet meer
bieden wat we beloofd hadden”, zegt
secretaris Lilian Steskens. Sint Rochus
nam een besluit dat veel korpsen in
Limburg koste wat kost proberen te ver-
mijden: het stopte ermee.

Al meerdere jaren zingt het geluid
rond dat de Limburgse Hafabra-wereld
fors in mineur is. „In het noorden en
midden is de terugval minder dan in
het zuiden”, reageert Raymond Knops,
voorzitter van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen (LBM). Harde cij-
fers ontbreken echter over hoeveel
korpsen en muzikanten gestopt zijn de
laatste jaren, geeft LBM-medewerker
Bas Thomissen aan. Maar als her en der
gezelschappen, die tientallen jaren el-
kaar het licht amper in de ogen gun-
den, fuseren, zegt dit toch veel over de
problematiek. Zoals in Maastricht, waar
de Ster der Toekomst uit 1907 en de in
1825 opgerichte Koninklijke Harmonie
van Maastricht na twintig jaar sappelen
in 2012 geen andere weg meer zagen
dan samen verder te gaan.

Het is niet allemaal de schuld van de
demografische krimp. Ook de 24- uurs-
maatschappij, die minder ruimte laat
voor tijdrovende hobby’s, en de toene-
mende individualisering worden veel-
vuldig als ‘valse noten’ genoemd. „Voor-
al jongeren zijn minder verenigings-
trouw. Er dienen zich telkens nieuwe
kicks aan. Daarbij komt dat muziek een
hoge drempel heeft, je kunt eerder voet-
ballen dan een instrument bespelen”,
menen LBM-bestuurders Knops en
Toon Peerboom. „In Parkstad is er

naast een algemene demografische
krimp van 30 tot 40 procent een veel
sterkere kwalitatieve krimp. Het aantal
mensen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar
loopt met zeker 52 procent terug: in die
categorie zitten de meeste (potentiële)
muzikanten. Erg bedreigend dus.”

Veel bestuurders van korpsen heb-
ben bovendien te lang de gevolgen van
de demografische krimp ontkend. „Al
twintig jaar wordt met cijfers aange-
toond dat de Limburgse bevolking
krimpt”, aldus Peerboom. „Huidige be-
stuurders hebben te laat beseft dat de
groei voorgoed voorbij is en dat de
maatschappij grondig en structureel ver-
andert: minder sociale cohesie, meer in-
dividualisme. Het grote probleem is

daarnaast het gebrek aan toekomstvisie
en de vele grote ego’s”, zegt Peter Derks
van het succesvolle Muziekplein Neer.
De Limburgse Hafabra-wereld gaat mu-
zikaal niet genoeg met zijn tijd mee,
meent Bas Reijnders, jong bestuurslid
van muziekensemble ’t Ketoenen Dörp
in Roermond. „Veel jongeren vinden
het huidige repertoire te saai. Ook voe-
len ze er weinig voor om in zo’n ‘apen-
pakje’ met een pet en sjaaltje mee te
doen aan processies of straatoptredens.
En dat ook nog eens 70 keer per jaar, zo-
als tal van verenigingen doen.”

De „overdreven” aandacht voor con-
coursen bij de LBM zien Jef Jacobs van
de Federatie Zuid-West Limburg en di-
rigent Alex Urlings van Musica Nova

Meerssen als grote boosdoener. „Veel
dirigenten worden door ambitie gedre-
ven om hoog te scoren op de concour-
sen. Daarvoor laten ze korpsen dure
muzikanten van buiten inhuren. De ei-
gen muzikant moet bij het concours
plaatsmaken voor deze dure jongens,
maar mag wel achter de oud-papierwa-
gen lopen voor de verenigingskas, waar-
uit die leenkrachten betaald worden.
Dat zet kwaad bloed”, zegt Urlings, ook
professioneel trombonist bij het LSO.
Jacobs vult aan: „De verplichte werken
die op het WMC moeten worden ge-
speeld, kosten de gezelschappen han-
denvol geld. Extra muzikanten moeten
ingehuurd worden om aan de eisen te
voldoen. Dat geld is er niet meer.”

LBM-bestuurders erkennen dat de aan-
dacht verlegd moet worden. „Concour-
sen zijn niet zaligmakend. Het moet
meer om de muziekbeleving van muzi-
kanten en toehoorders gaan. De Hafa-
bra-wereld moet veranderen”, aldus
Peerboom. De LBM dringt aan op meer
samenwerking tussen korpsen. Dat
wordt al op allerlei manieren gepro-
beerd. Niet altijd con amore, meestal
noodgedwongen en met moeite. „In
het zuiden is de rivaliteit veel groter
dan in het noorden”, aldus Knops.

Maar er zijn ook tal van korpsen die
inzien dat ze veel eerder hadden moe-
ten gaan samenwerken. Zoals de Kerk-
raadse verenigingen Pancratius Nulland
en St.-Cecilia. Geplaagd door een tekort

aan nieuwe, jonge leden en veel vertrek-
kende oudere leden kregen ze beide
steeds meer moeite de jaarlijkse proces-
sie en carnavalsstoet te begeleiden. Met
hulp van een ‘procesbegeleider’ werden
de geesten in vijf jaar tijd rijp gemaakt
voor samenwerking. „Op 2 juni maken
we onze nieuwe naam bekend tijdens
ons gezamenlijk optreden”, melden
Jean Noël van St.-Cecilia en Arnold Rut-
ten van Pancratius trots. Af en toe sa-
men een uitvoering geven en aan elkaar
muzikanten uitlenen. Verder willen én
kunnen fanfare Renantia uit Griendts-
veen en Fanfare Egchel niet gaan. „De
afstand tussen Egchel en Griendtsveen
is te groot. Het verschil in kwaliteit en
sfeer met korpsen uit Horst is te groot

om daar mee samen te werken”, zegt
Renantia-secretaris Mariet van Dijnen.
„Met een goede sfeer en veel trouwe le-
den redden we het nog altijd. We zijn
niet anders gewend dan steeds op het
randje te balanceren in ons dorp van
krap 550 inwoners. Volgend jaar vieren
we zelfs ons gouden jubileum”, voegt
bestuurslid Hen Knapen er aan toe.

Onder de naam ‘Musica Nova’ pro-
beert Meerssen een nieuwe muziek-
vorm en -stijl. Op sterven na dood was
de lokale harmonie in 2011. Muzikant-
dirigent Urlings kon het niet langer aan-
zien en verzamelde muzikanten uit de
kring van familie, vrienden en beken-
den. „Samen gezellig muziek maken,
zonder concours-, en repertoiredwang.

Geen groot gezelschap met vaste bezet-
ting, maar een ensemble dat in wisselen-
de samenstelling kleine en grote uitvoe-
ringen kan geven. Hoeveel? Dat bepa-
len de muzikanten zelf. Minimaal twee
keer per jaar een concert met muziek
die de muzikanten en het publiek aan-
spreekt.” Alle instrumenten zijn wel-
kom, koper, hout, slagwerkers, violen.
Een keer per twee weken wordt gerepe-
teerd op een tijdstip dat het de muzi-
kanten goed uitkomt: zaterdags van
17.45 tot 19.45 uur. „En we dragen geen
uniform. De jeugd schaamt zich voor
zo’n pakje.” Hoewel de ingreep goed
uitpakte - het plezier is terug en er zijn
muzikanten bij gekomen - beseft Ur-
lings dat er nog een lange weg te gaan
is. „De aanwas van nieuwe leden blijft
achter bij de vele inspanningen die we
leveren.” Eenzelfde ingreep vond plaats
bij ’t Ketoenen Dörp in Roermond.
Van fanfare werd het gezelschap een
muziekensemble. Met een kleinere be-
zetting (20 muzikanten), swingender
kleding en een modernere muziekstijl
weten ze jonge muzikanten te werven
en vast te houden, geeft Bas Reijnders
aan.

Het meest succesvol zijn de verande-
ringen in Neer, waar fanfare de Een-
dracht het ‘Muziekplein’ oprichtte. Gro-
te man achter deze make-over is Peter
Derks. „In 2008 werd mij gevraagd een
toekomstvisie te ontwikkelen voor de
fanfare, die kampte met een gebrek aan
leden, ideeën en bestuurskracht,” aldus
Derks, van huis uit marketeer. „We heb-
ben contact gezocht met de bevolking
en verenigingen van Neer, zoals schutte-
rijen en zangkoren, met vergelijkbare
problemen. We hebben verteld dat we
voor de jeugd kiezen en niet meer voor
alles en iedereen klaar staan om op te
treden.” Het ‘Muziekplein’ telt drie on-
derdelen: fanfare Eendracht, percussie-
groep Zinvol Geweld en Music Home.
„Het belangrijkste doel was en is jonge-
ren weer aan het musiceren te krijgen.”
Volgens onderzoek maken 400 van de
3500 inwoners van Neer op een of ande-
re manier muziek. Onder hen zo’n 130
jongeren, van wie de meesten geen lid
van een vereniging zijn. „Via een gemo-
derniseerde website en moderne media
hebben we jongeren duidelijk gemaakt
dat we spannende muziek gaan maken;
pop, rock en latin naast klassiek reper-
toire. Iedereen vanaf zeven jaar mag
meedoen. We hebben speciale arrange-
menten laten maken door jonge talen-
ten. En we geven jonge muzikanten
meer macht om zelf hun muzikale rou-
te uit te stippelen en uit te werken.”
Heel innovatief was de oprichting van
het ‘ muziekhonk’ . Daar zijn instru-
menten, computers en geluidsappara-
tuur beschikbaar voor jongeren. Music
home levert docenten die workshops
geven, en geeft instrumenten in bruik-
leen. „Het heeft veel geld en zweet ge-
kost, maar het werkt. Het zelfvertrou-
wen van de muzikanten is erg gegroeid.
De optredens van de jeugdige muzikan-
ten trekken veel publiek. Ook de fanfa-
re profiteert ervan. Prima, maar het
blijft hard werken, en oefenen.”

Farfare De Eendracht uit Neer stichtte het Muziekplein, waar allerlei muziekstijlen en -iniatieven voor alle leeftijden
een kans krijgen. Via het Muziekplein stromen veel jongeren door naar de Fanfare, foto Jan Paul Kuit


