
Alstublieft, onze eerste digitale Nieuwsbrief! 

Naast onze website waarop u bijna alles over onze vereniging kunt vinden, komt er vanaf nu regelmatig een 

Nieuwsbrief uit als vervanger van ons verenigingsblad ’de Opmaat’.  De lengte van deze Nieuwsbrief is afhankelijk 

van de  activiteiten van de vereniging en de input van de leden.  

 
 

 
 
2 oktober 2014 
Na de zomervakantie was de agenda van Valerius 
nog vrij leeg. Het B-orkest moest echter al aan de 
bak op donderdag 2 oktober in Talma Haven. Het 
programma bestond voornamelijk uit 
koraalmatige nummers, bekende melodieën die 
de bewoners van Talma bijna allemaal kennen.  
 
We weten dat het B-orkest ook studeert op wat 
moeilijker en  lichte muziek. Graag willen we daar 
binnenkort wat van horen.  
 
We zijn blij dat we drie muzikanten weer welkom 
mochten heten die eerder ook jarenlang deel van 
Valerius uit maakten, Annette Hoorn en Petra 
Schenk, maar ook Harm ten Napel. Hij nam het wijze besluit om na een paar Valerius-loze jaren in de jazz en 
bigband wereld weer terug te keren bij zijn roots.  
 

 
19 oktober 2014 
Belofte maakt schuld. Al in het voorjaar was het Leger des Heils in Emmeloord beloofd 
één van hun zondagse samenkomsten muzikaal te begeleiden. Met een fors ensemble 
deed Valerius mee en hielp er een mooie dienst van te maken.  
Op de foto ‘onze eigen’ heilsoldaat Christian van Otterloo. 

Wat hebben we gedaan 



 
23 oktober 2014 
116 jaar lang werden de bassen bij 
Valerius bespeeld door mannen.  
In oktober kwam daar verandering in.  
Hiltje Broersma schreef geschiedenis 
door de eerste vrouwelijke bassist te 
worden bij Valerius en wel in het B-
orkest. 
Zij zit nu naast coryfeeën als Wim van 
der Veer en Harm ten Napel.  
Hiltje is opgeleid op cornet, maar 
natuurlijk hopen we dat Hiltje 
uiteindelijk voor de bas kiest, want 
daarvan  heb je er nooit teveel. 
 

 
 
8 november 2014 
Op muziek concoursen en festivals wordt je als orkest door een jury 
beoordeeld en bij een concours krijg je punten waarna bepaald wordt in 
welke divisie je mag uitkomen. De meeste muzikanten van Valerius zijn 
niet dol op dit soort keuringen en daarom gaat de band zelden naar 
concours. De laatste keer dat Valerius aan zoiets mee deed was in 2007.  
Wij spelen liever mooie muziek en willen dat zo goed mogelijk doen. Een 
publiek wat geniet van onze muziek is voor ons veel waardevoller dan  een 
goed juryrapport over de uitvoering.  
Maar zo heel af en toe is het wel eens leuk om te horen wat een 
professional van je prestaties vindt en  omdat we uitgenodigd waren voor 
het 2e Flevolands HaFaBra Festival in Zeewolde, was Valerius op 8 
november één van acht deelnemers.  
We speelden vier nummers waarvan er twee werden beoordeeld door  
Tijmen Botma, hoofdvakdocent hafabra-directie aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen en dirigent van o.a. de Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso’, iemand die best wel weet waarover hij praat 
dus. 
 
Wij konden niet begrijpen waarom door een aantal orkesten enorm saaie muziek gespeeld werd deze avond. Het 
publiek zit verveeld te wachten tot de nummers afgelopen zijn en er wordt plichtmatig geapplaudisseerd. 
Dan snap je ineens waarom veel verenigingen amper nog groeien en nauwelijks aanwas van jeugd hebben.  
Dan kunnen we best trots zijn op Valerius; of we het beste orkest deze avond waren kunnen wij niet beoordelen, 
maar wel kregen we het hardste applaus.  
We speelden namelijk niet alleen nummers om het jurylid er van te overtuigen hoe goed we wel zijn, maar we 
speelden voornamelijk om onszelf en het publiek te vermaken. Dat zijn we gewend omdat we geen 
concoursgangers zijn. En die muziekkeuze werd hoorbaar door het publiek gewaardeerd, dan kan je avond niet 
meer stuk. 
 
Wat een deelname aan festival of concours altijd weer bijzonder maakt is dat alle muzikanten (zelfs die van 
Valerius) 100% geconcentreerd op het puntje van hun stoel zitten met de intentie om het stuk perfect te spelen 
en dat kun je horen!  
Jurylid Tijmen Botma was daarom goed te spreken, na zijn positief-kritische puntjes sloot hij 
zijn juryrapport af met: “Mooie band met veel kwaliteit en prima secties. Fantastisch dat 
jullie dit festival opluisteren met jullie optreden.” 
 
Kort daarna heeft Egbert nog eens contact met Tijmen Botma opgenomen en gevraagd in 
welke divisie we volgens hem thuishoren en volgens Botma is Valerius zeker een derde 
divisie orkest. Hij was erg onder de indruk van het nummer ‘Light Walk’ en vond het jammer 
dat we dat niet hadden laten beoordelen. Als er 8 november een ranglijst was geweest had 
hij ons zeker op de eerste plaats gezet. 

 



 

Un bietjen 

Mensen die dit lezen en Valerius nog van vroeger menen te 
kennen (het verhaal van Valerius op de kar met Koninginnedag 
met wat versnaperingen...) die fronsen hun wenkbrauwen. 
Begint het nu weer? 
 
Maar niets is minder waar. Ik kreeg van een fan het volgende 
Whatsappje: ‘Un bietjen vuurzitter et zun eagen kollum’, om 
het maar even ‘Op z’n Tromp van Buurtjes’ te zeggen. 
En dus trek ik de stoute schoenen aan en/of pak de 
handschoen op en typ voor het eerste van mijn leven een 
column. Regelmatig lees ik columns van zgn columnisten en 
telkens weer verbaas ik me erover waar die 
mensen telkens de stof vandaag halen om 
over te schrijven. Over zwarte pieten, witte 
pieten, regenboogpieten, een week op de 
kotter, een week in het huishouden en ga zo 
maar door.  
Voordat deze tekst het leven zag had ik al een andere tekst gemaakt. Zoals te doen gebruikelijk laat ik 
dat door wat gezinsleden lezen en ik kijk of ze (minimaal  1 keer) glimlachen. Ik zag het ze deze keer niet 
doen, ze zaten alleen te zeuren over de gebruikelijke spelfouten, de te lange zinnen, het gebrek aan 
komma’s en dat soort dingen. Ik moet dan altijd aan een citaat van mijn moeder denken ‘hew ik je doar 
vor loaten laren!’ 
En ook vroegen ze wat eigenlijk het doel van het stukje was dat ik met veel moeite aan het papier had 
toevertrouwd. Nou ja dat wist ik ook niet, ik kon alleen maar ter verdediging aandragen dat het moest 
van Lub.  
 

deze column gaat nog nergens over 
 
Volgens mijn huisgenoten moest een column gaan over de mening van de columnist over een bepaald 
alledaags of actueel onderwerp. Het lijkt me sterk dat mensen op mijn mening zitten te wachten dus 
heb ik maar eens gegoocheld wat een column eigenlijk is: ‘Een definitie van de column kan niet worden 
gegeven op basis van de inhoud. Er gelden nauwelijks beperkingen voor wat het onderwerp van een 
column kan zijn; het gamma reikt van huiselijke voorvallen tot de wereldpolitiek.’ Daar heb ik dus ook 
niets aan. 
Dus deze column gaat nog nergens over, maar de volgenden zullen vast vol staan met sprankelende 
gedachten staan met mijn mening over de actualiteit. 
 
Omdat ik nog geen hele kolom heb gevuld toch maar een korte mening over iets actueels. 
Gister (19 november 2014) waren we voor zover ik me kan herinneren voor het eerst in dit seizoen 
compleet als A-orkest in de kleine zaal van ’t Irene; inclusief Louw Post, Wim van der Veer en Egbert 
waren we met 29 man! En dat geeft mij altijd weer een heel bijzonder gevoel. Deels van trots en deels 
van gemakzucht (in een korps zo vol geladen hoort met 1 of 2 foutjes niet). 
Egbert en Peter hadden stad en land afgebeld en afgereisd om voor ons adventsconcert op 13/12 in de 
Jeruzalem (komt allen!) het meest tot de verbeelding sprekende repertoire te krijgen. Belletjes en 
mailtjes naar Engelse vrienden, tripjes naar muziekwinkels, zoektochten in de catacomben van de 
verschillende muziekbibliotheken en wat dies meer zij – en het mag gezegd worden – ik vond het (bijna 
allemaal) mooie nummers en ook de dames die mij flankeren op de achterste rij waren deze keer onder 
de indruk van de (meeste van de) geselecteerde nummers. Natuurlijk raceten we in een hoog tempo 
door de tientallen nummers heen want de muziekcommissie wilde aan het eind van de avond een 
eerste selectie kunnen maken. En zo werd het toch weer 22:10 en zat de avond en mijn eerste column 
er weer op. 
Tot de volgende keer. 

 
 



 
Oude ‘Opmaten’ doorbladerend las ik een stukje van onze huidige voorzitter waarin "een jongensdroom" in 
vervulling ging: hij mocht namelijk auditie doen voor de twee cornet. Jacob kan zeer bloemrijk schrijven en 
zo beschreef hij ook hoe hij de auditie deed en zo tussen de dames op de achterste rij belandde. Nu speelt 
Jacob ook regelmatig bij het Opstaporkest, waar we als 'Opstappers' heel blij mee zijn. Voor aankomende 
muzikanten is het heel belangrijk dat er iemand naast je zit waar je tegenop kan kijken omdat hij mooi kan 
spelen en waar je je aan vast kunt houden, daar leer je veel van, dus bij deze aan alle muzikanten; kom eens 
langs op de donderdag avond. 

In die zelfde Opmaat las ik over nog iemand die droomde, namelijk over het jaar 2019. We zijn nu in het jaar 2014 
en deze droom zie ik werkelijkheid worden in het verijzen in het nieuwe Kind Centrum. Wat zien we daar naar uit 
om dat straks in gebruik te mogen nemen. En dan hoop ik dat die droom van het stukje uit de Opmaat "I have a 
dream" daar werkelijkheid mag worden. Nu sterkt mij dat ook om te mogen blijven dromen over ons Opstap- en B-
orkest. 
Dit nieuwe seizoen zijn we goed begonnen en we mochten verschillende nieuwe muzikanten begroeten in het 
Opstap Orkest: Karel Post, Nine van Maaren, Nelleke Kaptijn en Grietje Visscher. In het B-orkest mochten Harm ten 
Napel en Petra Schenk als Oud-Valerianen weer aanschuiven en kwamen uit het Opstaporkest naar ons over: Jakke 
Bode, Jaap Jan Baak, Lea Baak, Stefan Romkes en Hiltje Broersma. Deze laatste dame heeft het gepresteerd om 
geschiedenis te gaan schrijven om als eerste vrouw bas te gaan blazen. Meer dan 100 jaar hebben mannen binnen 
Valerius de bas geblazen en nu dus de eerste vrouw. Hiltje is een zeer verassende persoon, je zou dat zo niet op het 
eerste gezicht zeggen, maar ze rijdt motor en blaast nu ook nog eens bas. Verborgen talenten komen tot bloei. 
Doordat onze bezetting flink is gegroeid zijn onze repetities ook in kwaliteit gestegen en we mogen ook steeds een 
goede opkomst waarnemen. 
 
Opstap- en B-orkest mochten samen een optreden in de Talma verzorgen, wat elke keer weer een dankbaar 
gebeuren is. We kregen een daverend applaus en veel complimenten; ons spel werd 
gewaardeerd. Er was veel publiek, ook uit het Kompas en Ankerlicht waren bewoners komen 
luisteren. Het is fijn om samen muziek te mogen maken en daar anderen van te laten genieten. 
Nu kijken we weer uit naar de Kerstdagen waar we ons goed op gaan voorbereiden. Het is ook 
altijd een drukke tijd en de aanvragen voor optredens druppelen binnen. De 
precieze data kunt u lezen op onze website. De website is vernieuwd en ziet er 
prachtig uit. Ook onze foto's kunt u  daar bewonderen die Lub heeft 
gemaakt.  
 
En nu gaat De Opmaat dus digitaal. Toch ben ik bang dat het niet zo zijn 
als met de gedrukte aflevering. Ik vraag me af of je dan ook kunt 
bladeren in de oude uitgaven en kunt wegdromen bij oude beelden en 
gebeurtenissen, maar ja; de tijd zal het leren en we mogen niet stil blijven staan en 
moeten mee gaan met de tijd, met de werkelijkheid en die is hard, is mijn ervaring. 
Daarom is het goed om enthousiast te blijven en blijven kijken wat je kunt doen; 
niet aan de zijlijn blijven staan, maar mee helpen om Valerius groter te mogen 
maken, door met z'n allen de schouders er onder te zetten en ook anderen 
enthousiast te maken. Dan worden dromen werkelijkheid. 
 
-Bes 



Uit het archief       
Op de zolder van de secretaris staat een oude kist met een aantal 
muf ruikende en vergeelde ordners, mappen, schriften en een 
paar fotoboeken. Een klein deel van de meer dan 100 jarige 
geschiedenis van Valerius is hierin terug te vinden. Van het oude 
Adrianus Valerius  (voor 1937 dus) is helaas  weinig meer 
bewaard gebleven. 
Soms werd de boel een paar jaar heel nauwgezet bijgehouden, 
maar ook werd er jarenlang niets of nauwelijks genoteerd.  
Voor iedere  Nieuwsbrief  nemen we nu een duik in de kist. 
 
Dit keer kwam ik een opgevouwen A-viertje tegen met daarop een gedicht uit 1993 van onze oud voorzitter en 
erelid Jo Gerssen. De ouderen onder ons weten dat Jo, als lid van de reciteervereniging Dindua, een begenadigd 
verteller en voordrachtkunstenaar was.  
 
Ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksjubileum van onze muzikant (en later erelid) Klaas Visser en zijn vrouw 
Jannie in februari 1993 was er een receptie in (natuurlijk) het Irene.  
Na een declamatie van Jo speelde Valerius nr. 79 uit het rode boekje en na het gedicht, wat u hieronder kunt lezen, 
besloot Valerius met nr. 66 ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’.  

Klaas en Jannie een paar jaar later in 1998 toen Klaas uit handen van voorzitter Louwe Kramer het 
erelidmaatschap overhandigd kreeg 

Achtenveertig jaar geleden (’t was nog maar een jongeling) 
Ging Klaas Visser met een toeter naar een muzikale kring. 

Eerst onwennig, zelf proberend, maar toch met muziek in ’t hart 
Want in het jaar van de bevrijding begon z’n muzikale start. 

 

Want hij mocht de trommel dragen toen ’t bevrijdingsfeest er was 
En hij weet het te vertellen of  ’t de dag van gister was. 

In het laatst van ’45 mocht hij in de blazerskring 
Van Valerius gaan zitten en hijzelf weet hoe dat ging. 

 

Hij werd in de kring genomen van de blazers om hem heen 
Hij wist van geen toet of blazen maar ze hielpen hem ‘r doorheen. 

Stap voor stapje ging hij verder, Louwe Kramer gaf hem les 
Over hoge en lage tonen C,D,E,F,G en ges. 

 

Voor de leeuwen moest de jong’ling en dat ging hem niet slecht af 
Want de jaren van ervaring was voor Klaas gerust geen straf. 

Na acht jaren was de jongen aardig goed op dreef geraakt 
Niet alleen op ’t muzikale ook in Liefde had hij ’t gemaakt. 



 

Jannie werd zijn levenspartner, liefde naast Valerius 
Maar dat wist ze, en ze gunde Klaas zijn hobby, honderd plus. 
De muziek dat werd hem alles naast de liefde voor zijn vrouw 

’t resultaat dat ziet u voor u want hij bleef ze beide trouw. 
 

Dank voor alles wat je werkte voor onze vereniging 
Als bestuurder “op de penning” en dat is een heel goed ding. 

Onze brassband wenst u beide nog veel goede jaren saam 
Met uw kind’ren en familie dankend Zijne grote Naam. 

 
Want Hij heeft u saam gedragen ’t zij in voor- en tegenspoed 

Richt op Hem alleen uw hope want al wat Hij doet is goed. 
 

Urk, februari 1993 
Namens Valerius 

J.G. 
 

Jo Gerssen en Klaas Visser in de jaren zeventig. 

Twee ERELEDEN van Valerius: 
Jo overleed in 2007 op 87-jarige leeftijd en Klaas in 2010 op 81-jarige leeftijd. Beiden waren ruim 60 
jaar lid van Valerius en tientallen jaren bestuurslid.  
 

 



 

Als erelid met meer dan 70 jaar ervaring 
in de amateur blaasmuziek heeft Willem 
van der Veer ons heel wat te vertellen.  
We geven hem graag het woord. 
 

Muzikant worden 
Muziekscholen, eigen opleiding, examens, diploma's, 
een redelijk tot goed bruikbaar instrument, we 
hebben het allemaal. We duiken maar weer eens in 
het verleden, vroeger was alles anders! Ik heb het 
nog meegemaakt.  
Stel, je wilde muzikant worden omdat er in je familie 
muzikanten waren of gewoon je het wel een leuke 
bezigheid leek. Je meldde je aan bij een 
muziekvereniging, uiteraard van de kleur waartoe je 
behoorde; rooms, protestant, rood of neutraal. Je 
kreeg een instrument, meestal was dat een 
afdankertje en in mijn geval een bugel waarvan de 
eerste ventiel met de regelmaat van de klok bleef 
steken. 
Omdat het een 'blaas'instrument was blies je er gelijk 
maar even op. Niks dus, je blies er lucht in en er 
kwam weer lucht uit en daarmee begon de 
worsteling met het weerbarstige stuk metaal. 
Muziekscholen waren er dus niet, wie professioneel 
les wilde hebben was afhankelijk van bereikbare 
beroepsmuzikanten. Die waren er zeker in de 
kleinere plaatsen niet en waar ze wel waren was er 
een ander probleem; de blaasmuziek was de 
cultuuruitbarsting van de eenvoudige burger en die 
hadden geen geld voor dure muzieklessen, de 
wekelijkse contributie was al een extra uitgave. 
De verenigingen konden ook geen lesgeld missen, de 
penningmeesters kregen al grijze haren als er een 
tweedehands instrument moest worden aangeschaft. 
Zelf doen dus! 

Het bestuur zei tegen een muzikant: "help jij die 
jongen een beetje op weg" en dan ging je wekelijks 
met het toetertje onder de arm naar zo'n man. 
  
Er was ook een leerboek, een bij oude muzikanten 
welbekend 'Boekje van Kessels'. Kessels in Tilburg was 
de uitgever. Duizenden koperblazers ontvingen hun 
eerste lessen aan de hand van dit boekje. Het begon 
met de noot G van 4 tellen (een open balletje zonder 
stok, met stok duurde de noot 2 tellen). Zo leerde je 
gaandeweg noten lezen en wat vreemde woorden 
(largo is langzaam, allegro is snel, moderato zit daar 
tussen in, p betekent zacht, mf is halfhard, f is hard 
en ff betekent keihard). 
 
Tussen ieder hoofdstuk stond een stukje om te 
spelen. Het ging dan niet verder dan het gebruik van 
drie molen en drie kruizen, wel leerde je de grepen 
van de overige verhogingen en verlagingen. 
Muziektheorie ging dus terloops onder het spelen. 
Dat het heel summier was heeft u al begrepen.  
Hoe een toonladder in elkaar zat wist ik niet om een 
eenvoudige reden, de man waar ik les van kreeg wist 
het ook niet! 
Zo tegen het einde van het boekje 'kon je er tussen', 
daar werd mee bedoeld dat je ver genoeg was om in 
het orkest mee te spelen. En daar zat je dan, tussen 
een 45-tal muzikanten die op 15 verschillende 
instrumenten bliezen en allemaal nog wat anders 
ook. Vooraan stond een man bewegingen te maken 
en daar moest je op letten. 

Die situatie heeft nog geduurd tot ver in de vijftiger 
jaren. Persoonlijk had ik het geluk dat ik na mijn 
militaire dienst tegen een man aanliep die niet alleen 
een zeer goede muzikant was maar ook erg veel van 
muziek wist. Hij heeft er voor gezorgd dat ik toch nog 
een redelijk bruikbaar muzikant ben geworden. Veel 
van mijn tijdgenoten en voorgangers hadden dat 
geluk niet. En toch waren er in die tijd voortreffelijke 
blazers; zij waren beslist begenadigd met veel aanleg 
en een onvoorstelbaar doorzettingsvermogen. 
  



 

       Bouke Schaap 
 
22 jaar oud en woont in Kampen. Vanaf het begin van 
dit seizoen de nieuwe slagwerkdocent van Valerius. 
Niet alleen drummen dus, maar het hele scala aan 
slagwerkinstrumenten en percussie. 
 
Straks in het Kindcentrum krijgt Bouke een eigen 
leslokaal waar al ons slagwerk een ruime plek vindt. 
  
Opvallend is dat Bouke is in korte tijd zeer populair bij 
zijn leerlingen is geworden. We hopen dat hij snel zijn 
draai zal vinden bij Valerius en verwachten veel van 
hem en zijn leerlingen in de (nabije) toekomst.  
Hier stelt hij zich aan u voor. 

 
 

Muziek maken is al van kleins af aan mijn passie geweest en zal dat ongetwijfeld ook zijn in 
de toekomst. Toen ik al heel jong was speelde ik al met de pollepels op de pannen, 
marcheerde ik achter muziekkorpsen aan en speelde ik in de kerk. Toen bleek dat ik van 
slagwerk niet alleen mijn hobby, maar ook mijn beroep wou maken besloot ik toelating te 
doen aan het conservatorium in Zwolle.  
 
Op het conservatorium kreeg ik les van Peter Berk, Erik Albers, Joost van Schaik, Wim de 
Vries, Rene Creemers, Rene Engel en Joop van Erven. Tijdens deze studie leerde ik muziek 
maken op een hoog niveau, ik speelde veel met anderen samen en deed ervaring op bij 
verschillende orkesten en in (cover)bands. Ik mocht een geweldige ervaring in Amerika 
opdoen waar ik mee deed in een Drum en Bugle Corps: de Oregon Crusaders. DCI (Drum 
Corps International) is eigenlijk een soort muziekkorpsen competitie in de USA. Er zijn heel 
veel korpsen die er aan meedoen en elke zomer een tour organiseren in heel de verenigde 
staten. Tijdens deze trip deed ik veel ervaring op en leerde ik een bepaalde soort discipline en 
doorzettingsvermogen waar ik mijn hele leven wat aan zal hebben.  
 
Op het gebied van lesgeven heb ik mij mogen verdiepen in veel verschillende onderwerpen. Ik 
deed bijvoorbeeld onderzoek naar de intrinsieke motivatie van leerlingen. Het is mijn doel om 
vooruitgang te boeken met leerlingen, maar bovenal vind ik het belangrijk dat het muziek 
maken iets van de leerling zelf wordt. Hierbij staat plezier voorop en ben ik altijd 
geïnteresseerd naar wat de leerling leuk vindt! Natuurlijk is opleiding, structuur en progressie 
belangrijk bij muziekverenigingen als Valerius, mooi muziek maken is immers een uitdaging 
en niet altijd makkelijk. Ik vind het altijd geweldig om te zien dat leerlingen vooruitgang 
boeken en dat ze uiteindelijk beloond worden voor het oefenen.  
 
In Juli 2014 studeerde ik af met een 9 aan het conservatorium in de richting Jazz en Pop. 
Inmiddels speel ik in veel verschillende muziekformaties en ben ik bezig met het schrijven van 
mijn eigen muziek, componeren is iets wat ik graag doe. Daarnaast geef ik veel les en volg ik 
zelf ook master classes bij inspirerende muzikanten, je bent immers zelf ook nooit 
uitgeleerd!" 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ik las gisteren iets wat ging over de taal van muziek. Wat is dat? Tuurlijk wil je wat vertellen met 
hetgeen je doet al musicerende met elkaar. Als dirigent heb je een bepaalde taal, stijl misschien, wat 
je over wil dragen aan je muzikanten, koorleden. 

Waar gaat het dan echt over, dat wil je duidelijk maken toch? Als ik het alleen maar heb over harder, 
sneller, zachter, hoger of lager krijg je nog geen doorleefd resultaat. Deze zaken zijn wel bekend bij 
muzikanten (of ze het strikt hanteren is een andere vraag ) maar heel veel andere dingen zijn vaak 
niet bekend. Veel kun je goed verwoorden, andere dingen wat lastiger bijvoorbeeld door te zeggen: 
hier moet meer kleur in, meer expressie in het notenbeeld. Laat voelen wat je bedoeld etc. Dus 
aanwijzingen over iets heel bekends maar ook soms vage aanwijzingen over iets heel onbekends. Je 
wilt iets zeggen tegen je muzikanten wat je eigenlijk niet in woorden kunt uitdrukken,  slechts door 
handgebaren, metaforen, beelden en een appèl op hun gevoel en als je goed bent om zulke 
onbekende en niet concreet te duiden zaken met je muzikanten te delen, dan stijgen muzikanten 
boven zichzelf uit. Meestal noemen ze dan een dirigent inspirerend. En omdat het vaak om on-
aanwijsbare zaken gaat, is dat niet snel te leren.  Je kunt het verwerven als het in je zit, en het mooie 
van muziek is dat het in zichzelf ook al on-aanwijsbaar is. 
De zinnen hebben geen echt concrete betekenis, ik kan niet uitleggen wat muziek precies vertelt. 
Wel wat het met je kan doen. 
 
Bij taal is het zo dat tussen de regels te vinden is, waar het echt over gaat of wat je te zeggen hebt. 
Muziek kent alleen maar “tussen de regels“. Het is een terrein waar iedereen wel binding, gevoel bij 
heeft maar niet echt duidelijk of concreet is. Iemand schreef eens: Het belangrijkste van muziek staat 
niet in de noten maar ertussen. 

Muziek maken brengt een bepaalde emotie over met een directheid, waar taal ver bij achterblijft.  
Muziek is een prachtige taal, de mooiste taal die er is en kunt horen. 
Je kunt er iets mee uitdrukken dat niet in woorden en zelfs in je gedachten niet is te vatten. Muziek 
heeft direct toegang tot ons diepere ik, onze ziel en is daarmee een soort van oertaal. Via de 
taalmuziek kun je je meest verborgen emoties delen en je er helemaal mee uit je dak gaan. De 
meeste van ons voelen dat aan en ondergaan dat soms. 

De muziektaal leent zich niet of heel slecht om ruzie mee te maken, wel om het uit te beelden. Zielen 
spreken tot elkaar via schoonheid en emotie, en dat is Zingen en dat is Muziek(maken). Wat een 
universele geweldige taal die iedereen kan verstaan. 

Komend jaar maar investeren in deze taal! Het moet, ja het kan niet anders.  

Egbert 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen 

 


