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Het begon als een aanslag op de 
volksgezondheid en nog steeds 
wordt het verlies aan mensen-

levens - inmiddels vooral elders - breed 
uitgemeten in de media. Volgens een 
klassiek scenario kwam daar al snel een 
zo mogelijk nog grotere aanslag achter 
vandaan nu op de economische bedrij-
vigheid en de welvaart. Ook wij zullen 
een flinke veer laten. Wat dat precies 
inhoudt, hangt af van hoe lang het alle-
maal gaat duren en hoe snel daarna her-
stel intreedt. Echt ongerust op dit punt 
zijn vooralsnog alleen experts en al die 
mensen in landen ver weg voor wie ver-
lies van werk nog dezelfde dag honger 
en armoede betekent. Zekere armoede 
die meer wordt gevreesd dan een onze-
ker virus. 
En dan is er de inbreuk op de sociaal 
culturele dimensie van ons bestaan, op 
de manier waarop wij met elkaar samen-
leven: lege kerken, lege voetbalstadions, 
lege concertzalen en lege repetitieruim-
ten. Het heeft even geduurd voordat 
politiek werd onderkend hoe kwetsbaar 
juist de cultuursector met zijn bovenge-
middeld aandeel zzp’ers is in de huidige 
omstandigheden en hoe snel verliezen 
als gevolg van de stop op repetities en 
voorstellingen daar oplopen tot een 
niveau dat het financiële incasseringsver-
mogen van afzonderlijke gezelschappen 
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en de sector als geheel verre te boven 
gaat. 
En ten slotte - de coronacrisis laat geen 
sector van het maatschappelijk leven on-
beroerd - de amateurwereld, de wereld 
van de blaasmuziek. 
Zodra het leven weer wat veiliger wordt, 
zullen mensen bijna als vanzelf de be-
hoefte voelen om de draad van hun so-
ciale en culturele activiteiten weer op te 
nemen, zo weten wij van de psycholoog 
Maslov en zo zien wij ook nu om ons 
heen. Maar hoe zal de amateurmuziek 
aan de overkant van de crisis aan wal 
komen? Betrekkelijk ongeschonden? 
Gehavend? Deelt de amateursector in 
de kwetsbaarheid van de professionele 
sector of geldt voor de amateurmuziek 
een eigen verhaal? Het is verhelderend 
om de wereld van professionals en die 
van amateurs op dit punt met elkaar te 
vergelijken. Drie parameters dienen zich 
dan aan: de motivatie van musici, de 
externe financiering door de overheid  
en de houding van het publiek. 
 
VOORUITZICHTEN
Wat zijn de vooruitzichten voor ama-
teurs en profs om uit de crisis te komen?  
Allereerst de profs. De gedrevenheid om 
weer aan de slag te gaan is groot. Het 
gaat hier immers om een combinatie 
van roeping en beroep, van kunst en 
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kostwinning. Ook het publiek zal zich 
verheugen als het concert- en theaterle-
ven weer op gang komt. Maar mensen 
zullen zeker aanvankelijk voorzichtiger 
zijn met hun uitgaven dan vóór de cri-
sis. Kan men zich, durft men zich nog 
net als vroeger kaartjes voor een concert 
te veroorloven? 
Dan de externe financiering van het 
professionele muziekleven, vooral in de 
vorm van overheidssubsidies. Die geld-
stroom komt onder druk te staan. Wij 
zijn straks collectief armer, of in ieder 
geval minder rijk geworden. Bovendien 
zijn tijdens de crisis met royale hand 
kredieten opgenomen. Die moeten op 
enig moment worden afgelost. Het is 
maar de vraag of de mooie woorden die 
nu aan de cultuursector worden gewijd, 
straks nog steeds tot ruimhartige pu-
blieke budgettaire ondersteuning zullen 
leiden.  
 
En de amateurwereld, de wereld van 
de blaasmuziek? Hier moeten wij een 
onderscheid maken tussen de semipro-
fessionele top van de sector en aan de 
andere uiteinde van het spectrum de 
muzikale gezelligheidsverenigingen. Die 
laatste hebben met de nieuwe start in 
het postcorona tijdperk waarschijnlijk 
betrekkelijk weinig moeite. Eén keer 

blazen op trompet of klarinet, stof eruit 
en bijna is men weer op zijn vroegere 
niveau. Het voordeel van een beperkt 
kunnen is dat er ook weinig te verleren 
valt. Financiële problemen? Klein bier. 
Met de geringe belangstelling van de 
zijde van het bredere publiek voor het 
reilen en zeilen van de vereniging en 
voor haar bescheiden muzikale prestaties 
heeft men inmiddels leren leven. Met 
dit soort verenigingen is het net als met 
oudere coronapatiënten: als het alleen 
corona is, maken zij een goede kans er 
weer bovenop te komen. Zorglijk wordt 
het wanneer het virus een vereniging 
met een verzwakte constitutie treft.  

En de top? De wens om met elkaar op 
niveau te musiceren is hier, ook in ver-
gelijking met professionele orkesten, 
sterk genoeg om zelfs na een langere 
onderbreking weer aan de slag te gaan. 
Dat amateurorkesten functioneren zon-
der de zware begrotingen waar professi-
onele orkesten mee van doen hebben, is 
voor één keer een voordeel. Verder geen 
kwetsbaarheden? Toch wel. Dit type or-
kesten heeft intern zijn zaken doorgaans 
goed op orde. Maar in één opzicht zijn 
en blijven zij afhankelijk van anderen, 
namelijk waar het gaat om de belang-
stelling en de steun van het publiek.  

Hoe zal de amateurmuziek aan 
de overkant van de crisis aan wal 
komen?
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Dat bestaat deels uit trouwe supporters 
maar voor een aanzienlijk deel ook uit 
mensen die vanaf de zijlijn tamelijk af-
wachtend bezien wat deze orkesten mu-
zikaal en sociaal te bieden hebben en die 
vaak onvoldoende beseffen wat hun rol 
is bij en hun verantwoordelijkheid voor 
het in stand houden van dit deel van het 
muziekleven.  
In een situatie waarin de middelen 
schaarser worden, zal bij de top van de 
verenigingen de spanning tussen muzi-
kale ambities en financiële mogelijkhe-
den toenemen. Op het publiek zal vaker 
en met meer klem een beroep worden 
gedaan voor steun dan nu al het geval is. 
Dan zal blijken of het maatschappelijk 
draagvlak van de sector, in het bijzonder 
van verenigingen die samen de midden-
moot vormen, sterk genoeg is om in de 
nieuwe, waarschijnlijk ruwere tijd over-
eind te blijven.  
 
TUSSENTIJDS
Wat valt er tussentijds, totdat we de 
coronacrisis achter ons hebben gela-
ten hebben, op zijn laatst - of op zijn 
vroegst naar sommigen vrezen - wanneer 
een vaccin zal zijn ontwikkeld, te doen 
om een vereniging en het verenigings-
leven vitaal te houden? Wat dankzij de 
moderne communicatietechnologie 
- denk aan Zoom - deels, misschien 
zelfs grotendeels kan doorgaan, is het 
muziekonderwijs. Een zaak van niet 
te overschatten belang. Een paar jaar 
geleden werd er druk gediscussieerd 
over de zogeheten 10.000 uur regel van 

de Canadees Malcolm Gladwell. Als je 
maar bereid was de benodigde tijd te 
investeren dan kon in principe iedereen 
ook een complexe vaardigheid onder de 
knie krijgen. Gewoon een kwestie van 
willen en volhouden. Bij nader toezien 
bleek deze voorspiegeling van nagenoeg 
onbegrensde mogelijkheden voor een-
ieder toch een wat al te optimistische 
voorstelling van zaken. Er zijn mensen 
die dingen leren in een fractie van de 
tijd die anderen daarvoor nodig hebben 
en sommige anderen leren iets nooit. Of 
zelfs nooit iets. Aanleg, intelligentie en 
op de juiste leeftijd beginnen, zijn fac-
toren die er nog steeds toe doen. Maar 
niettemin: als er één vaardigheid is die 
je niet leert zonder er tijd, veel tijd, in 
te investeren, dan is dat het bespelen 
van een muziekinstrument. Talent is 
één ding, maar alleen door oefening 
komt dat tot ontwikkeling. En waar je 
de nodige aanleg moet hebben, is de ge-
woonte om te studeren iets dat je moet 
leren. Een muziekinstrument bespelen 
is in hoge mate een kwestie van routine. 
Daarom: oefenen, iedere dag, liefst op 
een vast tijdstip, zonder daar al te veel 
vragen bij te stellen. Alleen zo maak je 
musici en muzikanten. Grote en kleine.  
Verenigingen die hun leerlingen en ju-
niorleden op dit punt met behulp van 
de nieuwe communicatiemiddelen een 
goede begeleiding kunnen bieden, heb-
ben de eerste slag tegen het virus al bijna 
gewonnen.  
 
HANDELINGSOPTIES
En wat valt er muzikaal gesproken in 
verenigingsverband te doen tijdens of 
tegen de crisis? Hier worden de hande-
lingsopties toch schaars. Professionele 
symfonieorkesten kunnen hun beeld-  
en geluidopnamen ter beschikking stel-
len wanneer zij niet in de gelegenheid 
zijn om live voor hun publiek op te 
treden. Maar praktisch gesproken is dat 
alleen een optie voor de Randstedelijke 
toporkesten. De top van de blaasorkes-
ten beschikt daarvoor niet over voldoen-
de kwalitatief hoogwaardig materiaal. 
En ensembles langs alternatieve weg 
laten repeteren? Of misschien zelfs laten 
concerteren? Met musici die thuiswer-
ken? Daartoe is de nieuwe technologie - 
nog - niet in staat. Maar valt op dit punt 

Thije Adams speelde ooit 
bij Harmonie Sint Michaël 
van Thorn. Hij werkte voor 
het Ministerie van WVC 
en OCW onder meer in 
de functie van Directeur 
Algemeen Cultuurbeleid 
en Directeur Internationale 
Betrekkingen. Momenteel 
is hij werkzaam als 
zelfstandig adviseur en 
publicist op het snijvlak van 
kunst, cultuur en beleid. 
Essays van zijn hand zijn 
verschenen bij Uitgeverij 
Van Gennep in Amsterdam.



     •  49

wellicht op korte termijn een doorbraak 
te verwachten? Dat is maar zeer de vraag 
en het is interessant daar even bij stil te 
staan. 
 
NIEUWE MEDIA
Hoe is de gang van zaken op dit mo-
ment tijdens een repetitie of concert 
van een koor, een orkest of enig ander 
groter ensemble? Er is een orkest, musici 
zitten klaar achter hun partij, er komt 
een dirigent op, er wordt doorgaans in 
beslotenheid gerepeteerd en na enige 
tijd volgt er dan een uitvoering voor 
publiek, voor de eredienst, voor de vorst 
of voor wie of wat dan ook. Zo gaat het 
al eeuwen. Niet noemenswaardig sneller, 
niet langzamer. De efficiëntieverbete-
ringen elders in de industriële produc-
tieproces hebben op het uitvoeren van 
muziek geen vat gekregen. Musiceren 
is productietechnisch nog steeds een 
zeer ouderwetse aangelegenheid die nog 
steeds evenveel tijd en inzet van mensen 
vergt als vroeger. Sinds Baumol en Bo-
wen vindt dit inzicht erkenning ook in 
de economische theorie. 
  
Maar zijn de verschillende stemmen van 
een orkest niet op een andere manier 
samen te brengen dan door mannetjes 
en vrouwtjes met hun instrument braaf 
naast elkaar op een podium te zetten? 
Of het daarbij nu vooral gaat om repete-
ren zoals bij amateurs of om concerteren 
zoals bij professionals. 
Deze vraag raakt in al zijn ogenschijn-
lijke naïviteit aan de kern van wat het is 
om samen muziek te maken. Het onder-
scheid tussen samen spelen en samen-
spelen is hier van belang.
Samen spelen is wat kinderen doen. 
Doorgaans proberen zij daarbij allemaal 
het spel naar hun hand te zetten. Met 
tumult als resultaat. 
Bij samenspelen leveren de deelnemers 
niet alleen hun inbreng, in de vorm van 
een correct gespeelde partij, maar die 
inbreng moet ook worden afgestemd 
op de inbreng van anderen. In tempo, 
in toonhoogte, in dynamiek, articula-
tie, frasering, klankkleur, gestiek, noem 
maar op. Samenspelen vereist een per-
manent proces van zelfcorrectie en fi-
netuning. - Voor muziek die bestemd is 
om buiten gespeeld te worden, gelden in 

dit opzicht uiteraard eigen criteria. - 
Het zal duidelijk zijn dat je zoiets als 
finetuning niet voor elkaar krijgt met 
musici in een ‘thuiswerksituatie’. Voor 
samenspelen zijn inloggen of Zoom niet 
voldoende. Samenspel vereist nabijheid, 
onmiddellijkheid. Mentaal en fysiek. 
Daarvoor moet je inderdaad samen op 
een podium zitten. Luisteren naar jezelf 
en naar elkaar, kijken naar de dirigent 
en samen verguld zijn wanneer het goed 
gaat. In ieder opzicht het tegendeel van 
social distancing. Het tegendeel van de 
anderhalvemetersamenleving. Wij allen, 
musici en toehoorders, zien uit naar het 
moment waarop de dingen er weer op 
die manier aan toe gaan. 
  
TEN SLOTTE
Wanneer straks het vaccin er is, zullen 
heel wat mensen liefst zo snel moge-
lijk terug willen naar hun gewoonten 
en levensstijl van voor de crisis. Bij 
voorkeur ergens ver weg. Waar het ook 
vroeger altijd prima beviel. Nee, als het 
niet moet, zullen mensen hun leven niet 
veranderen.  

Maar misschien is juist hierin het ver-
schil gelegen tussen vroeger en nu.  
Think global act local was jarenlang een 
goed in het gehoor liggende aansporing, 
voor anderen. Maar die aansporing 
heeft nu met een klap een dwingend 
karakter gekregen. Er dient zich opeens 
een nieuwe realiteit aan: het geld raakt 
op. Nee, natuurlijk willen wij geen an-
der leven, maar wat als er niet aan valt 
te ontkomen? Als de coronacrises ons 
bestaan niet tijdelijk in de war brengt, 
maar langdurig tot andere economische 
en politieke verhoudingen leidt in de 
wereld. Ook bij ons. 
Dan zullen wij moeten leren om weer te 
kijken naar onze directe omgeving. Naar 
een leven dichter bij huis. Samen met 
anderen die in hetzelfde schuitje zitten. 
Verenigingen, verbanden waarbinnen 
mensen zich gezamenlijk inzetten voor 
iets wat zij de moeite waard vinden, zo 
blijkt uit onderzoek, vervullen daarbij 
een vitale rol. Zij helpen mensen om 
samen door de acute crisis te komen en 
om daarna met een gedeeld perspectief 
de toekomst tegemoet te treden. De be-
hoefte daaraan zal groter zijn dan ooit. •
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