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Aanleiding 
 
Op moment van schrijven van dit voorwoord zijn brancheorganisaties in overleg met ministerie van 
OCW n.a.v. de kamerbrieven van minister van Engleshoven van 27 mei 2020 en minister de Jonge van 
vrijdag 28 mei 2020. 
 
Dagelijks is er veel nieuws wat uiteraard soms moet worden samengevat of gefilterd, of soms te 
weinig nieuwswaarde heeft en daarom wordt weggelaten. De blaasmuziek viel waarschijnlijk vaak in 
de laatste categorie, want het heeft maanden geduurd voordat deze sector benoemd werd in de 
media. En als het dan al benoemd wordt dan is het vaak met verkeerde benamingen. Het is niet mijn 
bedoeling om hier nu voorbeelden te benoemen, maar de discussies en reacties op social media 
bijvoorbeeld zijn talrijk.  
 
Diverse collega’s verstaan de kunst om e.e.a. krachtig en goed geformuleerd te verwoorden of te 
beschrijven, anderen zijn weer meester om collega’s (dirigenten, docenten maar ook orkestleden) 
enthousiast te houden met creatieve ideeën. Fantastisch om te zien hoe creatief en met 
doorzettingsvermogen onze branche door gaat.  
 
Omdat ik vind en vond dat ik ook mijn steentje vanuit mijn zzp-functie als dirigent moet bijdragen, en 
me ook dagelijks stoor aan de manier waarop onze blaasmuziek vaak verkeerd wordt verwoord in de 
media en officiële ministeriële documenten kwam ik op het idee om teksten die ik had geschreven 
voor een ‘blaasmuziekkalender’ uit 2006 weer eens voor de dag te halen en daar waar nodig aan te 
passen of bepaalde onderwerpen toe te voegen. De vorm die ik hiervoor heb gekozen is een ‘open 
brief’, maar dan met een didactische/educatieve inslag, vandaar de ‘Open’ (les)brief’.  
 
Mijn dank gaat uit naar de medewerking van de personen die destijds ook hebben meegeholpen aan 
de totstandkoming van de kalender. Je vindt de namen achterin deze brief. 
 
Middels dit document hoop ik mijn bijdrage te mogen leveren aan een stuk begrip, bewustwording 
en serieuze behandeling van werkzaamheden (voor de één) en uitvoeren van een fantastische hobby 
(door de ander). Een hobby die je je leven lang kunt uitoefenen en die – zoals meermaals 
wetenschappelijk is bewezen – gezond is voor geest, lijf en leden. 
 
Musici zijn ook trouw, slaan niet meteen met de vuist op tafel, zijn gewend om met tegenslagen om 
te gaan, geen klokkijkers, maar harde werkers, die serieus genomen willen worden.  

 
Tenslotte:  
Uit de brief van 27 mei, 1e alinea van minister van Engelshoven: “Veel mooie plannen van makers en 
instellingen in de culturele en creatieve sector, waar vaak maanden of zelfs jaren aan gewerkt is, 
vallen in duigen en er vallen harde financiële klappen; de uitbraak van COVID-19 heeft grote 
gevolgen gehad voor de kunstenaars, makers en werkenden in de sector. De intelligente lockdown 
treft ook publiek, vrijwilligers en niet te vergeten 6 miljoen amateurs.”  
 
Zes miljoen mensen, 1/3 van onze bevolking!! Dat zegt toch genoeg! Een aanzienlijk deel daarvan is 
ook op een of andere manier met (blaas)muziek bezig. Ook zijn vele van deze zes miljoen mensen 
actief in het rijke verenigingsleven en leveren hiermee een grote bijdrage aan het maatschappelijk en 
sociaal welzijn van ons land. Daarom…Denk aan ons! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Joop Boerstoel – dirigent 



1. Het Harmonieorkest 
Al vele eeuwen wordt er in kleine en grotere bezetting op blaasinstrumenten muziek 
gemaakt. Zo zijn er in de geschiedenis op vier gebieden duidelijke sporen te vinden van het 
belang van blaasmuziek. Aan het hof was er een taak voor hen weggelegd maar ook waren 
blazers in dienst van een stad. Ook in de kerk komen we duidelijke sporen van muziek op 
blaasinstrumenten tegen. En tenslotte natuurlijk in de militaire muziek. Hoewel het niet te 
bewijzen valt gaat men ervan uit dat militaire kapellen bij de bevolking de aanzet hebben 
gegeven tot de oprichting van soortgelijke (burger)korpsen. Ook niet onvermeld mag blijven 
dat vele fabrieksorkesten in die tijd het levenslicht zagen. Dit betekende veel (nieuwe) 
ontspanningsmogelijkheden voor de arbeiders in de fabriek. Het harmonieorkest zoals we 
dat tegenwoordig kennen dateert van ongeveer 1870. Alle grote vernieuwingen (zoals de 
uitvinding van het ventiel (1820), de verbetering van het kleppensysteem van de fluit door 
Theobald Böhm (ca.1840) en de grote ommekeer die teweeg werd gebracht door de 
uitvindingen van Adolphe Sax met zijn saxofoons en saxhoorns (ca. 1840) hadden toen 
plaatsgevonden. De naam harmonie orkest komt van het Franse (Petite)Harmonie. Hiermee 
worden de (hout)blazers van het symfonieorkest aangeduid. Verder bestaat het orkest uit 
vele koperen blaasinstrumenten (zowel ‘scherp’- als  ‘zacht’koper) alsmede slagwerk en evt. 
een contrabas. 
 
 
 
 

Harmonie Orkest – WASBE Tivoli Vredenburg Utrecht 2017 (foto WASBE/M. Mauderer) 
  
 
 
 



2. Het Fanfareorkest 
Het fanfareorkest dankt zijn naam aan het Franse woord fanfare. Een term die (nog steeds) 
wordt gebruikt voor korte werken om bijvoorbeeld iets aan te kondigen en derhalve zeer 
geschikt is voor koperen blaasinstrumenten. De oorsprong van het woord fanfare komt van 
het Arabische woord Anfar en betekent trompet. Het fanfareorkest is ontstaan uit de 
cavaleriemuziek. Omdat ook in het leger toen al regelmatig bezuinigd werd, werden 
harmonieorkesten omgebouwd tot fanfareorkesten, waarin vaak minder muzikanten nodig 
waren om toch nog acceptabele optredens te kunnen verzorgen. De definitieve 
standaardbezetting van het fanfareorkest stamt al uit 1897 en is door Gabriel Parès 
vastgelegd in diens belangrijke boek ‘Traité d’instrumentation et d’orchestration à l’usage 
des musiques militaires, d’harmonie et de fanfare’. Fanfares kwamen – wellicht nog meer 
dan harmonieorkesten – tot volle bloei in de industriegebieden. Het spelen op koperen 
blaasinstrumenten en saxofoons was ideaal voor de arbeiders van wie de handen en vingers 
door de zware arbeid minder soepel waren. In de loop van de vorige eeuw heeft het 
fanfareorkest zich ontwikkeld tot een volwaardige orkestvorm, bestaande uit ‘scherp’ en 
‘zacht’ koperinstrumenten, saxofoons en slagwerk. 
 
 
 
 
 
 

 
Fanfare orkest – Concertserie ‘hrfstwnd’ – Buitensociëteit theater ‘de Hanzehof’ Zutphen 
(foto Musidesk/hrfstwnd) 

 
 
 



3. De Brass band 
De eerste brass bands ontstonden in Groot-Brittannië in het begin van de negentiende 
eeuw, aanvankelijk als onderdeel van de militaire cavalerie. Het woordje brass wil niets 
anders zeggen dan koper, en het woordje band is letterlijk vertaald een groep. Samengevat 
is een brass band  een groep muzikanten die alleen koperen blaasinstrumenten bespeelt.  Er 
zijn dus géén hout-instrumenten (bijv. klarinetten) zoals bij een harmonie en géén saxofoons 
zoals bij een fanfare. Wel maakt het slagwerk deel uit van de vaak ‘gestandaardiseerde’ 
bezetting. Dit betekent dat elke band (nagenoeg) dezelfde bezetting speelt. De muziek van 
brass bands sloeg aan, waardoor er al snel ook burgerorkesten ontstonden. Met name in de 
Britse mijnwerkerssteden werd het spelen in een bedrijfsgebonden brass band een populair 
tijdverdrijf.  Het Leger des Heils, dat de brass band als huisorkestvorm adopteerde, heeft 
veel bijgedragen aan de verspreiding van brass bandmuziek naar onder meer Australië, 
Nieuw-Zeeland, Canada en Scandinavië. In Nederland geldt Friesland als de bakermat van de 
brass bands. Wellicht komt dit door de overeenkomst tussen de Friese en Engelse cultuur. 
 
 
 
 

 
Brass band – WASBE Tivoli Vredenburg Utrecht 2017 (foto WASBE/M. Mauderer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. De Nederlandse Militaire Beroepsorkesten  
Militaire muziek was lange tijd een communicatiemiddel op de kazerne en het slagveld. Het 
Signaal Taptoe is daar een voorbeeld van. Marsmuziek hielp militairen vooruit tijdens lange 
marsen naar het slagveld. Grote trommen en bekkens gaven strijders meer moed en 
intimideerden de tegenstanders. Militaire orkesten werden steeds groter en professioneler. 
Dat inspireerde componisten om originele muziek te schrijven. 
 
Militaire muziek vervult tegenwoordig een grote rol bij militaire ceremonies en nationale 
gebeurtenissen. Denk daarbij aan: Prinsjesdag, beëdigingen, staatshuwelijken, commando-
overdrachten, medaille-uitreikingen, Nederlandse Veteranendag. Militaire muziek dient als 
eerste het nationaal belang. Bijvoorbeeld tijdens de Nederlandse 4 mei-herdenking en 
bevrijdingsconcerten. Voor het Koninklijk Huis wordt militaire muziek gespeeld als een 
nieuwe ambassadeur geloofsbrieven aanbiedt aan de koning. Soms reist een militair orkest 
met het koninklijk paar mee bij staatsbezoeken. Bij een ceremoniële ontvangst van 
bevriende staatshoofden toont Nederland haar waardering met militaire muziek. Dit draagt 
bij aan goede internationale relaties en is een basis voor verdere samenwerking.  
 
Muziek vertelt het verhaal van Defensie. Dat zorgt voor betrokkenheid en een goede relatie 
met de burgerbevolking.  De marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee hebben 
verschillende tradities en een eigen identiteit. Er zijn veel militaire tradities waar muziek deel 
van uitmaakt. De orkesten van de krijgsmachtdelen kennen deze tradities en hebben daarom 
een eigen signatuur en repertoire. 
 
Regelmatig speelt een militair orkest voor Defensiecollega’s. Bijvoorbeeld als nieuwe 
militairen na een intensieve training hun baret krijgen uitgereikt. En voor de familie van een 
overleden veteraan is een trompettist die Signaal Taptoe speelt, onderdeel van een waardig 
afscheid. Nederland kent de volgende beroepsorkesten : Marinierskapel der Koninklijke 
Marine, Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers, Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan 
Willem Friso’, Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’, Fanfare ‘Bereden Wapens’ 
Fanfare Korps Nationale Reserve, Kapel van de Koninklijke Luchtmacht 
Orkest Koninklijke Marechaussee. (Bron: https://www.defensie.nl/onderwerpen/muziek)  
 

 
 
 
 
 
 
 
KMK-JWF – WASBE 
Tivoli Vredenburg 
Utrecht 2017 
(foto WASBE/ 
M. Mauderer) 
 
 
 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/muziek


5. Het Amateurorkest 
Uit onderzoeken is bekend geworden dat rond 1800 amateur-blaasorkesten werden 
opgericht en de verspreiding verliep van zuid naar noord. Voor zover we kunnen nagaan is 
de in 1775 opgerichte ‘Koninklijke Harmonie Roermond’ ( in de volksmond wordt “de 
Keuninklikke” gezegd,) het oudste amateur-orkest van Nederland. Omstreeks 1830 
verdwenen veel militaire orkesten in Zuid Nederland. Werkloze militaire muzikanten gaven 
nieuwe impulsen aan het amateur-muziekleven. Ook leverde de schutterijmuziek belangrijke 
bijdragen voor het ontstaan van muziekverenigingen. Na het verdwijnen van de schutterijen 
(ca. 1907) zijn een aantal amateur-orkesten blijven voortbestaan. De invloed van de kerk is 
in veel plaatsen ook duidelijk aantoonbaar als ontstaansbron van een muziekvereniging. 
Belangrijke aspecten die onmiskenbaar hebben bijgedragen aan verdere ontwikkeling zijn: 
toenemende welvaart, verbetering onderwijs, groeiende mobiliteit en de opkomst van 
arbeidersbewegingen. Naast een sociale betekenis werd de culturele betekenis van 
blaasmuziek steeds belangrijker. Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden her en der 
bedrijfsorkesten. De Tweede Wereldoorlog was voor iedere culturele vereniging zeer 
moeilijk. Ook muziekverenigingen werden genoodzaakt hun activiteiten te staken. Na de 
bevrijding kwam het dagelijkse en culturele leven weer langzaam op gang. Wel veranderde 
er het e.e.a. in de functie. Er wordt tot aan de dag van vandaag meer en meer gekozen voor 
een bepaalde richting. Concerten vinden voornamelijk binnen plaats en straatoptredens 
worden veelal overgelaten aan (verenigings)takken die zich daarin specialiseren. Door 
diverse omstandigheden is er de laatste jaren sprake van een zekere stagnatie. Dit leidt aan 
de ene kant tot het (soms noodgedwongen) samenvoegen van orkesten. Aan de andere kant 
neemt bij sommige orkesten juist het aantal leden toe omdat velen graag weer willen gaan 
spelen in een blaasorkest en daarmee weer deel gaan uitmaken van een groep. 
 
Harmonie-orkest ‘Prinses Irene’ Huizen – verenigingsconcert in Muziek Centrum van de 
Omroep – Hilversum (foto M. Kuiper) 

 



6. De dirigent 
Dirigeren is eigenlijk het zichtbaar maken van de muziek. Dit gebeurt middels gebarentaal en 
mimiek. Al vele jaren worden (grote) orkesten en ensembles geleid door dirigenten. Wij 
weten niet beter. Dit is echter niet altijd zo geweest. Uit oude geschriften en afbeeldingen 
weten we dat elke periode uit de muziekgeschiedenis haar eigen stijl van dirigeren moet 
hebben gehad. Van het aangeven van contouren van de melodie door eenvoudige 
handbewegingen in de Middeleeuwen, via een klavecinist die vanachter zijn klavecimbel het 
ensemble leidde tot het gebruik van allerlei hulpmiddelen, zoals de Franse 
componist/dirigent Jean Baptiste Lully die, om het orkest de maat te laten houden, met een 
stok op de grond stampte of jaren later Carl Maria von Weber, die dirigeerde met een rol 
muziekpapier.  
Aangezien de orkesten eind 18eeeuw, begin19e eeuw groter werden en de muziek 
gecompliceerder, ontstond de behoefte aan een centraal leidinggevende figuur. Ook voor de 
interpretatie van het notenbeeld was het wenselijk om dit centraal te laten verlopen. Vanaf 
begin 19e eeuw krijgt de dirigent zijn eigen podium - de dirigentenbok -, een lessenaar en 
partituur (met alle stemmen daarin uitgeschreven). Af en toe maakt hij gebruik van een 
dirigeerstokje. Nog weer later wordt het beroep van dirigent als autonome professie erkent.  
Basisvaardigheden van elke dirigent zijn (in willekeurige volgorde) : goede slagtechniek, goed 
gehoor, ruime achtergrondkennis (theorie, geschiedenis, enz.) repertoirekennis, kennis van 
instrumenten en instrumentatie, maar ook dient hij of zij mensenkennis, pedagogisch en 
psychologisch talent te bezitten en dient hij natuurlijk leidinggevende capaciteiten te 
bezitten, want dirigeren is instrueren, stimuleren en inspireren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigent Joop Boerstoel in actie tijdens repetitie  (foto PR Joop Boerstoel) 

  
 



7. De componist  
Componisten zijn de ontwerpers, de klankarchitecten onder de musici. Componisten spelen 
met de wetten van de "muzikale zwaartekracht". Het geheel van muzikale codes en 
methodes van vastleggen vormt een compositie. De componist werkt in opdracht of vanuit 
zijn artistieke impuls als "vrij kunstenaar". In het verre verleden was dit echter anders. 
Vroeger waren componisten verbonden aan het hof of waren ze in dienst van een kerk. Vele 
musici componeren; enkele maken daarvan hun beroep.  
 
Om een goede compositie te kunnen schrijven dienen componisten aan een paar 
eigenschappen te voldoen: Ze moeten over een zekere mate van (muzikale) intelligentie 
beschikken alsmede over creativiteit en inventiviteit. Aan de ene kant dienen ze een 
natuurlijke eenvoud na te streven, terwijl aan de andere kant een appèl wordt gedaan op 
zijn of haar vernieuwingsdrang. Al met al geen eenvoudige taak, hoewel de Duitse componist 
Robert Schumann er een andere mening op nahield: “Componeren is enkel een wijsje 
onthouden waaraan nog niemand anders gedacht heeft” schijnt hij ooit gezegd te hebben. 
Muziek is er in zoveel soorten en maten dat componisten zich soms specialiseren op het 
terrein van hun talent en voorkeur. Specialismen kunnen liggen op het terrein van de 
functionele muziek voor bijvoorbeeld theater, film, dans, reclame, kunstmuziek, conceptuele 
muziek, en loopt van traditioneel genoteerde muziek tot computermuziek. Anderen leggen 
zich toe op kamermuziek, popmuziek, orkestmuziek óf blaasmuziek. De meeste nieuwe 
muziekwerken worden geschreven voor laatstgenoemde categorie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
       Componist Carl Wittrock na afloop van het ‘hrfstwnd-concert’ waarin hij de  
       nationale ‘BUMA Award voor de Blaasmuziek’ ontving. (Foto Musidesk/hrfstwnd) 



8. Het NBE (Nederlands Blazers Ensemble) 
Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) is een groep van ruim twintig topmusici die zo’n 
tachtig keer per jaar samenkomt om in binnen- en buitenland bijzondere programma’s te 
spelen. Gezamenlijke bezieling en honger naar avontuur drijft het NBE tot het maken van 
theatrale muziekprogramma’s die zelden onder één muzikale noemer te vangen zijn. 
 
Het NBE is altijd op zoek naar intrigerende samenwerkingen met musici uit andere culturen 
en spannende combinaties met andere disciplines. Met de vernieuwende programma’s, wil 
het NBE een groot publiek verrassen, boeien, ontroeren en prikkelen.  Het NBE toont met 
regelmaat haar maatschappelijke betrokkenheid middels bijzondere projecten, zowel in 
Nederland als internationaal. Het NBE hecht groot belang aan het maken van muziek met en 
voor minder kansrijken en op plaatsen waar levende muziek niet vaak klinkt.  
 
Daarnaast neemt ze haar rol van cultuurinspirator en talentbegeleider zeer serieus. Het 
educatie en talentontwikkelingsprogramma reikt van het laten kennismaken met muziek tot 
het coachen van jong toptalent. (Bron: https://www.linkedin.com/company/nederlands-
blazers-ensemble) 
 
Het NBE werd opgericht in 1959 door Thom de Klerk (1912-1966), eerste fagottist van het 
Concertgebouworkest die als docent aan het Conservatorium van Amsterdam een studenten 
blaaskwintet formeerde met Martine Bakker (fluit), Edo de Waart (hobo), George Pieterson 
(klarinet), Joep Terwey (fagot) en Jaap Verhaar (hoorn). De Klerk wilde de groep uitbreiden 
om blazersserenades te kunnen uitvoeren, zoals die van Mozart, Dvořák en Gounod. De kern 
van het NBE was een blaasoctet (twee hobo's, klarinetten, fagotten en hoorns), maar het 
ensemble werd regelmatig uitgebreid tot grotere afmetingen. Toen De Klerk overleed in 
oktober 1966, nam Edo de Waart zijn rol over. De Waart had het ensemble in 1962 verlaten 
om zich te concentreren op het dirigeren. Han de Vries en Werner Herbers speelden hobo in 
het ensemble sinds de uitbreiding. Gedurende deze periode maakte het ensemble vele 
opnamen en verschillende componisten schreven voor de groep. Vanwege hun 
internationale carrières verlieten zowel De Waart als De Vries het ensemble in 1975.  
Van 1985 tot 1988 was Nikolaus Harnoncourt dirigent. In 1988 reorganiseerde het NBE met 
vele jonge spelers en Bart Schneemann, leerling van Han de Vries, nam de artistieke leiding 
over, leidend tot een artistieke opleving van het ensemble. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Singer-songwriter Marise den Bakker met het NBE – 
Nieuwjaarsconcert 2018 – Concertgebouw Amsterdam                         foto Patrick Riethorst 

https://www.linkedin.com/company/nederlands-blazers-ensemble
https://www.linkedin.com/company/nederlands-blazers-ensemble


9. Het Repertoire 
Het samenstellen van concertprogramma’s heeft zich de laatste jaren meer en meer 
ontwikkeld. In allerlei sectoren vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van het 
repertoire. Repertoire is een niet te onderschatten aspect binnen een vereniging. 
Interessant repertoire kan orkestleden stimuleren, maar ook naar het publiek toe is het 
belangrijk dat er over een zorgvuldige programmasamenstelling is nagedacht.  
In haar repertoirekeuze probeert een orkest vaak de balans te vinden tussen de 
mogelijkheden, de wensen en de beschikbare tijd. Vaak wordt het repertoire uitgezocht 
door een dirigent van een orkest, al dan niet in samenspraak met muziekcommissie. De 
laatste tijd komt het nogal eens voor dat er gekozen wordt voor themaprogramma’s. Rond 
een thema kan je heerlijk fantaseren en het concert ‘aankleden’. Indien mogelijk worden 
BN’ers ingehuurd of wordt er opgetreden met lokale artiesten, koren of andere acts. Cross-
over programma’s zijn ook actueel.  
 
Wanneer we over repertoire spreken is het zinvol om aan te geven om wat voor muziekwerk 
het precies gaat. Elk muziekstuk heeft een aantal kenmerken. 
Dankzij de vele technische- en klankkleurmogelijkheden is het blaasorkest in staat om 
nagenoeg muziek uit alle tijdperken en alle stijlen te spelen. Natuurlijk is er voor het medium 
zelf ook veel ‘origineel’ repertoire geschreven. Kortom…je raakt nooit uitgespeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        (foto’s JB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                                                                                                                                                           



10. De Concoursen en Festivals  
Ook de blaasmuziek kent haar eigen competitie; de concertconcoursen. Hoe verschillend er 
ook over muziekwedstrijden gedacht mag worden, nagenoeg iedereen is het er over eens 
dat het concours een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van het spelpeil 
en het imago van de Nederlandse blaasmuziek. Concoursen vinden plaats op regionale, 
nationale, maar ook internationale podia.  
Tevens behoorde het verhogen van speelplezier bij concoursen en de promotie van de 
blaasmuziek in het algemeen tot de drijfveren van de commissie. Tip: Bezoekt u ook eens 
een concours bij u in de buurt. De muzikanten zien u graag komen. 
 
Naast de concoursen zijn er ook diverse Festivals en Kampioenschappen waar de muzikale 
krachten gemeten kunnen worden. Hierbij horen o.a. het WMC, ONFK, ONHK, NBK, EBBC, 
ECWO, WASBE-conference, Regionale, Nationale en Internationale Festivals. 
 
Daarnaast kent de wereld van de Marching & Show, alsook de Egerländer muziek haar eigen 
events, waar duizenden en duizenden mensen plezier aan beleven. 
 
 
 
 

 
SBO Gaanderen tijdens concours in de Buitensociëteit – theater de Hanzehof te Zutphen 
(foto MBGF) 

 
 
 
 
 



11. De vereniging 
Muziek maken kan op vele manieren. Er zijn instrumentalisten die het geweldig vinden om 
alleen in huis-, slaap- of zolderkamer uren voor zichzelf te spelen en daar alle ziel en 
zaligheid in weten te leggen. Anderen (afhankelijk van instrument) kiezen ervoor om 
bijvoorbeeld in een band te gaan spelen, of in een kwartet of kwintet. Zij willen hun liefde 
voor muziek graag met anderen delen en met anderen samen aan iets werken en indien 
mogelijk het resultaat uitvoeren voeren publiek. Dit vraagt bepaalde kwaliteiten en een 
zekere mate van lef. Weer anderen zoeken iets waar ze naast hun muzikale ambities ook hun 
maatschappelijke betrokkenheid en sociale gevoelens kwijt kunnen en komen dan al gauw 
terecht in een vereniging. (Uiteraard zijn er ook vele mensen die zowel alleen, als in 
groepsverband maar tevens in een vereniging functioneren. Dat is een van de mooie kanten 
van muziek maken : er is bijna altijd wel een gelegenheid om te musiceren). 
Van Dale geeft de volgende betekenis aan ‘vereniging’:  groepering, gevormd door 
aaneensluiting van personen ter bevordering van een gemeenschappelijk belang. Deze uitleg 
dekt de lading zeker niet volledig. Een muziekverenging is vaak een familie waarin hoogte- 
en dieptepunten samen worden beleefd en verwerkt. Mocht je een instrument bespelen óf 
willen leren bespelen, loop dan ook eens langs bij uw plaatselijke muziekvereniging. Zij 
kunnen u wellicht op weg helpen én, je hebt er een hobby voor het leven bij. Zeker weten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Blaasmuziek … een hobby voor het leven!!! 



12: De toekomst 
Tja…wat kunnen we hier nu over schrijven. Het is op dit moment (eind mei 2020) allemaal 
nog onduidelijk hoe we als sector uit de crisis zullen komen. Niet alleen de gevolgen n.a.v. de 
corona crisis zijn onduidelijk, maar ook de steun van de overheid blijft achter.  
 
De voorzitters en diverse medewerkers van de branche organisaties BvOI (Bond van 
Orkestdirigent en Instructeurs) en KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) zijn 
dag en nacht in touw om de sector onder de aandacht te brengen. Maar er wordt niet of 
nauwelijks over geschreven en al helemaal niet gesproken. Ook een gevoel van gebrek aan 
kennis over de hele amateurmuzieksector lijkt hier een rol te spelen.  
 
Hopelijk dat deze lesbrief, met zorg en passie opgetekend, een bijdrage mag leveren aan een 
kleine opvulling van de hiaten, vooroordelen en misverstanden die er zijn over deze 
kunstvorm. Ik vraag dit voor de mensen die werkzaam zijn in deze sector, maar ook voor de 
mensen die hun hele ziel en zaligheid in de muziek leggen en als liefhebber week in, week uit 
hun passie delen met gelijkgestemden om dit even zo vaak te delen middels concerten, 
optredens, repetities, opnames enz.  
 

DIT MAG EN KAN NIET ZOMAAR VOORBIJ ZIJN !!  
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Over de samensteller 
 

De Vordense musicus Joop Boerstoel (1965) studeerde aan de Hogeschool Enschede sector Conservatorium (Ha/Fa directie 

en klarinet) en het Maastrichtse Conservatorium (orkestdirectie). Zijn docenten aan deze instituten waren o.a. Gert 

Buitenhuis, Jan van Ossenbruggen en Jan Stulen. Ter afsluiting van de studie UM Ha/Fa directie (Master) in 1991 dirigeerde 

hij de Marinierskapel der Koninklijke Marine en in datzelfde jaar leidde hij wederom dit orkest; ditmaal als geselecteerd 

cursist in het slotconcert van de “Eerste Internationale Dirigentencursus” in de Doelen te Rotterdam. Als cursusleider trad 

op de befaamde Amerikaanse dirigent Arnald D. Gabriel. 

In juli 1993 won Joop Boerstoel de felbegeerde “Zilveren Dirigeerstok” tijdens  de “Internationale Dirigentenwedstrijd” in 

het kader van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Ditmaal was de Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag het 

uitvoerende orkest. 

 

Sinds 1995 is Joop Boerstoel ook internationaal actief. Zo werkte hij onder meer als als gastdirigent en cursusleider in Italië 

(o.a. Conservatorium van Como en de organisatie “Fe.Ba.Co”, Engeland (Royal Militairy School of Music “Kneller Hall” 

London en Royal Academy of Music), Australië (Monash University Wind Symphony Melbourne) en China (o.a. Children’s  

Palace School Orchestra, Beijing en diverse theaters in de regio Suzhou/Sjanghai/Nanjing en Shenzhen), Duitsland, 

Hongarije en Estland. In augustus 2001 dirigeerde hij het Zomer Orkest Nederland (HoogteZON) t.g.v. het vijftien jarig 

jubileum. Ook in 1989 en 1990 was hij al eens dirigent van dit projectorkest. 

 

Als dirigent trad Joop Boerstoel op met diverse nationaal en internationaal bekende artiesten, waaronder Rian de 

Waal (†2011) Bert van den Brink en Cor Bakker (piano), Ernst Daniël Smid, Marco Bakker(zang) en Steven Mead 

(euphonium), the Dutch Swing College Band, Jörgen van Rijen (solotrombonist Koninklijk Concertgebouw), Jos Jansen 

(bastrombone Marinierskapel) alsmede de klarinettisten Eddy Vanoosthuyse (soloklarinettist Vlaams Radio 

Symfonieorkest), Jan Wijenberg (basklarinettist KMK/JWF), Arno Stoffelsma (klarinettist HGO) en Céleste Zewald (soliste en 

klarinettiste Philharmonie Zuid) Bence Szepezy (soloklarinettist Dohnanyi Symphony Orchestra (HU). Ook met diverse 

artiesten uit de wereld van de lichte muziek of kleinkunst (zoals Paul de Leeuw, Gé Reinders, Edwin Rutten en Joke de 

Kruijf) heeft Boerstoel met succes concerten geleid. 

 

Joop Boerstoel is momenteel dirigent van een aantal harmonieorkesten en een symfonieorkest, functioneert als examinator 

voor muziekexamens en als jurylid voor solistenwedstrijden. Van 1989 tot en met 2004 was hij werkzaam als klarinetdocent 

aan ‘de Muzehof’ Centrum voor de Kunsten in Zutphen. Bij uitgeverij “de Haske” werkte hij mee aan de ontwikkeling van de 

serie ‘Horen, Lezen & Spelen’. Een in 2002 gereed gekomen driedelige methode voor klarinet (en andere 

blaasinstrumenten). In 2005 was Joop als eindredacteur betrokken bij de uitgave van het boek ‘Het gecomponeerde 

kleinkind’ van auteur Hans Offringa. Een muzikale vertelling met via internet te downloaden improvisaties van Jan Vayne. 

Als redacteur was Joop betrokken bij het tot stand komen van het boek ‘De Tao van het dirigeren’ van de hand van zijn 

docent Jan Stulen. In 2014 verscheen hiervan de Duitstalige versie. Ook aan het tweede boek ‘Jan Stulen ten voeten uit…’ 

heeft Joop zijn medewerking verleend. 

Sinds 1998 is Joop Boerstoel als senior adviseur muziek verbonden aan Musidesk / Rijnbrink te Deventer. Tussen 1999 en 

2004 maakte hij deel uit van het algemeen bestuur van de Bond van Orkestdirigenten (BvOI), en had tot medio 2013 zitting 

in de redactie van het vakblad ‘de dirigent’, een uitgave van voornoemde vakorganisatie. Vanaf 2012 is Joop Boerstoel 

werkzaam als adviseur muziek (harmonie) bij het RIC (Repertoire Informatie Centrum). In 2015 werd Joop Boerstoel 

verkozen in het hoofdbestuur van de World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE).  

 

Op 8 december 2018 ontvangt Boerstoel van de burgemeester Mark Bouwmans van de gemeente Doetinchem de zilveren 

eremedaille. Boerstoel is daarmee benoemd tot ereburger van Doetinchem. Hij is sinds november 1998 de dirigent van het 

SBOG en heeft sindsdien volgens de gemeente ‘een grote maatschappelijke bijdrage geleverd aan de Doetinchemse 

samenleving als verbinder op het vlak van muzikale kunst en cultuur'. 



 
 

 
 


