
 

Aan de leden van de Provinciale Staten van Drenthe 

Onderwerp: De Kunst van het Combineren 
Geachte leden, 

Op 1 april 2018 heeft de Stichting Muziek Klassiek Drenthe (SMKD haar 
werkzaamheden in  de provincie beëindigd vooral vanwege het gebrek aan 
samenwerking en ‘samen doen’. De versnippering en de vele organisaties  op 
het terrein van de klassieke muziek belemmeren de groei naar een 
samenhangend en evenwichtig beleid dat alleen door samenwerking en ‘samen 
doen’ tot stand kan komen. Het ontbreekt aan een overleg op provinciaal 
niveau zodat er geen onderlinge structurele contacten zijn tussen organisaties 
met hetzelfde doel: namelijk klassieke muziekproducties en educatieve 
projecten op scholen en voor belangstellenden buiten deze verbanden. Het 
ontbreken van een overlegkader en initiatieven daartoe vanuit de culturele 
organisaties zelf,  heeft de provincie doen besluiten –zo lijkt het- ieder jaar met 
medewerking van de gemeente Noordenveld een Festival Muziek en Verhalen 
op de terreinen en in de kerken van de Maatschappij van Weldadigheid in 
Veenhuizen te organiseren.  Daaraan vooraf worden culturele organisaties in 
Drenthe en van buiten de provincie uitgenodigd voor onderling contact. De 
bijeenkomst in 2019 vond plaats op vrijdag 30 augustus in het restaurant ‘Bitter 
en Zoet’ in Veenhuizen. De aanwezigen werden opgedeeld in groepen met de 
vraag om  op een door de afdeling Cultuur van de provincie en Kunst & Cultuur 
Drenthe opgestelde notitie met de titel: De Toekomst van de Klassieke Muziek 
in Drenthe (HALEN EN BRENGEN) te reageren en suggesties te doen ter 
voorbereiding van de nieuwe Cultuurnota voor de periode 2021-2024. De 
bevindingen  zijn in verslagen van de afzonderlijke  groepen  genotuleerd. Door 
privéomstandigheden kon ik helaas zelf de bijeenkomst niet bijwonen en heb 
daarom  een notitie ‘De Kunst van het Combineren’ geschreven als reactie op 
de notitie van de provincie en K&C Drenthe. Deze reactie wordt u separaat 
toegezonden. Uit de berichtgeving van de provincie is er nu een concept 
Cultuurnota vrijgegeven met de vraag om er voor eind maart a.s. op te  
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reageren. Zodra de nota  gelezen en becommentarieerd is zal ik u over de 
inhoud van het commentaar informeren. Ik beschouw de informatie die ik u 
doe toekomen van belang voor de vergadering van Provinciale Staten van 
Drenthe waarin de Cultuurnota ‘ Cultuur om te delen’ voor de jaren 2021-
2024 door u definitief wordt vastgesteld. 

Mocht u naar aanleiding van de door mij toegestuurde informatie over de 
stand van de klassieke muziek in Drenthe behoefte hebben aan verder 
contact, dan sta ik daar uiteraard van harte voor open. 

Ik wens u veel wijsheid en sterkte bij het bepalen van uw fractiestandpunten 
over een ook voor Drenthe belangrijke culturele sector namelijk: klassieke 
muziek als cultureel erfgoed en de educatieve projecten ‘talentontwikkeling’ 
op dit terrein zowel voor kinderen/jongeren als volwassenen ter ondersteuning 
van de continuïteit en kwaliteit van uitvoeringen.   

Met de meeste hoogachting en met vriendelijke groeten, 

Kor Venema, voormalig coördinator/secretaris van de Stichting Muziek Klassiek 
Drenthe (SMKD) 2008-2018 

Paterswolde, 18 februari 2020 



Een reactie op de notitie ‘De Toekomst van                                                                                                                  

              Klassieke Muziek in Drenthe  

       De Kunst van het Combineren 
 

Klassieke muziek als functie 

Klassieke muziek is niet te verenigen en te vergelijken  met enig ander 
muziekgenre. Zij neemt een autonome plaats binnen de muzieksector in en 
behoort tot ons historisch cultureel erfgoed van Europa.  Grote componisten 
als J.S. Bach, Händel, Mozart,  Schubert, Mendelssohn Bartholdy  en vele 
anderen waaronder moderne hedendaagse componisten,  zijn vooral 
Europeanen en vertegenwoordigen  een belangrijk deel van het klassieke 
muziekrepertoire dat zich niet laat mengen met andere muziekgenres ook al 
zou dit het bereik van het publiek vergroten.  De authenticiteit van de klassieke 
muziek dient niet te worden ‘verkwanseld’,  beïnvloed door een trend in de 
samenleving in de richting van het populariseren van muziek in het algemeen. 
Daarmee tast je niet alleen de authenticiteit van de klassieke muziek  aan maar 
ook de bronnen  waar de muziek door ontstaan is. Wel zijn bepaalde combi’s 
mogelijk zoals met dans, film of b.v. een scenische uitvoering van de Matthiëus 
Passion van J.S.Bach en andere klassieke werken die zich daarvoor lenen.    

Een citaat uit een artikel van Yvonne van den Berg, programmeur klassieke 
muziek en opera Oosterpoort  Groningen in De agenda (11 novenber t/m 8 
december 2019: 

‘Klassieke muziek leeft en klassiek zoekt nieuwe wegen; schudt op zijn 
grondvesten van gegroeide tradities. Festivals, cross-overs. Klassiek ontkomt 
niet aan de huidige trend van stapelen van beleving. Niets mis mee, als 
klassieke muziek  zijn oorspronkelijke –en eeuwenoude (KV) - staat dan wel 
kan behouden. Gespeeld door de beste musici, zonder overbodige franje, met 
stilte en schoonheid’.  
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Binnen het klassieke genre praat men over ‘zware’ en ‘lichte’ muziek waarvan 
operettes zoals b.v. de Lustige Witwe van Frans Lehar of de walsen van Johan 
Strauss door het publiek als ‘licht’ en als gemakkelijk toegankelijk ervaren 
wordt. André Rieu heeft dit goed begrepen en doet er zijn voordeel mee door 
mega-optredens te organiseren met zijn orkest, koor en solisten in de hele 
wereld. Het gevaar van deze optredens is wel dat het publiek meent hiermee 
kennis te maken  met het brede scala aan klassieke muziekrepertoire, terwijl de 
eenzijdige benadering  van zijn producties dat idee bij het publiek zou kunnen 
bevestigen en versterken.  Muziek leren waarderen is niet alleen een kwestie 
van luisteren of spelen maar vraagt ook om bezinning en belangstelling voor 
het brede muziekaanbod door studie en voorlichting.  

Muziekonderwijs 

Gerichte aandacht voor de schoonheid van de klassieke muziek aan zowel 
kinderen/jongeren als volwassenen, zou explicieter door Muziekscholen en 
door muziekdocenten gegeven kunnen worden en als het kan het liefst in de 
maatschappelijke context van deze moderne tijd. Regelingen als ‘Impuls 
Muziekonderwijs’ van OCW en ‘Meer muziek in de klas’ zorgen dan wel voor 
herwaardering van muzieklessen op scholen maar het Muziekakkoord Drenthe 
is nog niet de garantie dat er daadwerkelijk  op scholen meer aandacht is voor 
het muziekonderwijs. Een inventariserend onderzoek zou meer informatie 
kunnen opleveren over scholen (basis-en vervolgonderwijs) waar 
muziekonderwijs gegeven wordt en waar kinderen/jongeren worden 
gestimuleerd om zelf actief met muziek bezig te gaan en leren een instrument 
te bespelen of zanglessen (koorscholing) te volgen. Het aanbod van deze 
mogelijkheden zou in een gezamenlijk programma van muziekdocenten c.q. 
organisaties als ICO, Scala en de Kunstbeweging maar ook met studenten van 
het Prins Claus Conservatorium aan scholen kunnen worden aangeboden. Om 
muziekonderwijs te kunnen geven en pedagogisch te handelen is een gedegen 
muziekopleiding van de docenten noodzakelijk. De huidige praktijk is  dat het 
reguliere onderwijsgevend personeel vooral op basisscholen deze taak nu 
vooral op zich neemt, terwijl men daar geen gerichte of nauwelijks  een 
muziekopleiding voor heeft gevolgd. Als de voornoemde regelingen er evenwel 
voor zorgen dat het muziekonderwijs op scholen wordt hergewaardeerd en  
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serieus wordt genomen, dan hangt daar een ‘prijskaartje’ aan.  De vraag is dan 
door wie en onder welke voorwaarden er financiële middelen beschikbaar 
worden gesteld? 

De positieve ontwikkelingen in Drenthe die in de notitie worden genoemd 
worden onderschreven omdat de provincie lange tijd relatief te weinig  
aandacht in het beleid gaf aan muziek en klassieke muziek in het bijzonder. De 
tijden zijn in die zin  veranderd mede dankzij de aandacht die er momenteel  is 
bij de huidige ambtelijke medewerkers van de provincie voor het fenomeen 
‘muziek’ en bij het Expertisecentrum ‘Kunst & Cultuur Drenthe. Wel is er bij 
deze positieve ontwikkeling een  kanttekening te plaatsen. 

De vraag is of en in hoeverre de al genoemde activiteiten in de notitie bijdragen 
aan de kwaliteit en de continuïteit van het muziekonderwijs op scholen en aan 
de muzikale vorming van de inwoners in de provincie  in het algemeen.  Om 
beide voorwaarden voor de toekomst te garanderen is er structureel geld 
nodig. Aangezien er bij zowel overheden als bij de private sector gelden 
beschikbaar zijn voor de cultuur-en kunstensector is het voor een transparant 
en inzichtelijk beleid van belang om voor het aanvragen en het verdelen van  
gelden over de verschillende actoren van het muziekonderwijs,  een centraal 
(provinciaal) punt in te stellen dat bestaat uit één of meer medewerkers die op 
basis van een geformuleerd en doelgericht beleid verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering daarvan en van hun handelen in periodieke rapportages aan de 
geldgevers verantwoording  afleggen. 

Festivals 

Festivals zijn vormen bij uitstek om een zo groot mogelijk publiek te bereiken 
en ruimte te geven aan tal van uitvoerende musici die daar door samenwerking 
en ‘samen doen’ aan meewerken. Eén van de meest opvallende Festivals die er 
ooit  in Drenthe gehouden is, is het Mozartfestival Drenthe in 2006.  Om aan dit 
festival zoveel mogelijk aandacht te geven zijn er tot twee keer toe huis-aan 
huis Festivalkranten in de provincie verspreid met als gevolg een enorme 
toeloop van het publiek zowel uit de provincie zelf als daarbuiten. Het festival 
was zelfs doorgedrongen tot de ambassade van Oostenrijk in Den Haag. Een 
aantal medewerkers van de ambassade hebben anoniem een aantal concerten  
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bezocht. Eén van de redenen waarom dit Festival zo’n succes is geworden is de 
manier waarop het  werd georganiseerd. Het was een initiatief van de 
toenmalige Stichting Mozart Festival Drenthe. De Stichting bestond uit een 
actief en betrokken bestuur, aangevuld met enkele op persoonlijke titel 
aangetrokken vrijwilligers,  allen afkomstig uit de provincie.  ‘Samenwerken’  en 
‘samen doen’ was het motto.  Niet alleen muziekensembles van buiten  maar 
vooral ook van binnen de provincie  werkten aan het Festival mee. Het 
optreden van een groot Projectkoor, bestaande uit zangers (M/V) van 
verschillende reguliere koren in Drenthe met de uitvoering van  enkele grote 
koorwerken van W.A.Mozart waaronder zijn bekende (grotendeels door hem 
gecomponeerd) Requiem, was bij het slotconcert in de Grote Kerk van 
Coevorden een hoogtepunt onder de bekwame leiding van Gijs Leenaars. 
Concerto ‘d Amsterdam werkte als begeleidingsorkest mee aan dit slotconcert. 

In 2008 volgde opnieuw een door de Stichting Muziek Klassiek Drenthe (2008-
2018) georganiseerd ‘Festival Vocaal Drenthe’  met medewerking van vooral 
klassieke koren in de provincie met als gastkoren :  Het Nederlands Kamerkoor, 
The Gents,  Stichting Vocaal Talent Nederland, Kamerkoor Cantatrix, Vocaal 
Ensemble Wishful Singing en verschillende workshops o.l.v. zangdocenten 
onder wie de befaamde Nederlandse tenor Nico van der Meel.   Het Festival 
werd  op zaterdag 20 september 2008 groots geopend met een scratch-
uitvoering van The Messiah van G.F.Händel in Martini Plaza in Groningen. Er 
deden ruim 300 zangers uit het Noorden o.l.v. Jules van Hessen aan mee. Het 
koor werd begeleid door een orkest dat speciaal voor dit project was 
samengesteld. De spelers waren afkomstig uit verschillende orkesten in het 
Noorden. Solisten:  Martine Salomons, sopraan, Irene Verbrurg, alt, Han 
Warmelink, tenor en Ben Brunt, bas. 

Het huidige aanbod van Muziek Festivals en genoemd in de notitie, is evenwel 
van een andere orde. Het jaarlijks terugkerend Festival ‘Muziek en Verhalen’ 
dat op initiatief van de provincie tot stand is gekomen en zich afspeelt op de 
terreinen en in de kerken van de Maatschappij tot Weldadigheid in Veenhuizen 
mist het organisatorische draagvlak van de reguliere culturele instellingen in de 
provincie en is derhalve niet in de voorbereidende fase met het ‘culturele veld’ 
besproken. Er doen tot op heden nauwelijks musici c.q. ensembles uit Drenthe  
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aan het Festival mee. Omdat de provincie het initiatief voor een Festival in 
Veenhuizen heeft genomen, mag  veronderstelt worden dat ook de 
onafhankelijke provinciale adviescommissie voor Cultuur en ingesteld door de 
provincie, niet van te voren is geraadpleegd en een advies over dit festival aan 
de provincie heeft uitgebracht. Dit in tegenstelling tot de door het ‘culturele 
veld’ ingediende of in te dienen aanvragen die een bepaald bedrag te 
bovengaan. In 2011 diende de Stichting Muziek Klassiek Drenthe opnieuw een 
subsidieaanvraag in voor de organisatie van een ‘Bach Festival Drenthe’. Het 
initiatief werd door 12 culturele organisaties in de provincie gesteund en zegde 
RTV Drenthe aan dit festival medewerking toe.  De steunbetuigingen waren aan 
de aanvraag toegevoegd. De Provinciale Adviescommissie wees evenwel de 
aanvraag af met als voornaamste argument dat er al veel concerten met 
werken van J.S.Bach in Drenthe werden gegeven en dat bovendien het Peter de 
Grote Festival al ruimschoots voorzag in de behoefte aan een Festival in 
Drenthe. De provincie heeft toen het advies van de adviescommissie 
overgenomen. Een bezwaarschrift tegen het besluit veranderde niets aan de 
situatie. Het Peter de Grote Festival is ooit in een vergadering van Provinciale 
Staten van Drenthe unaniem uitgeroepen tot hét Festival van Drenthe. Dit op 
instigatie van de fractie van het CDA. 

Meppel 

Het ERATO-Festival  dat van 17 tot 20 mei van dit jaar in Meppel (Zuideinde) 
plaatsvond werd georganiseerd door de eigenaar van ZAEL. Een kleinschalige 
ruimte waar de eigenaar regelmatig voor 30 tot maximaal 70 bezoekers 
culturele activiteiten organiseert zoals dat op meerdere locaties in de provincie 
gebeurt. De concerten vonden alleen op locatie plaats en hadden derhalve niet 
het kenmerk van een provinciaal festival. Of de provincie dit festival  financieel 
dan wel op een andere manier heeft ondersteund is uit de informatie over dit 
festival niet duidelijk. Het is toe te juichen dat particulieren initiatieven nemen 
om daarmee de klassieke muziek (ook andere kunstvormen overigens) onder 
een groot publiek te willen verspreiden. Vanuit het gezichtspunt van de SMKD 
is echter altijd gekeken of de initiatieven een provinciale uitstraling hadden en 
of zij op verschillende locaties verspreid binnen één organisatie (samenwerking  
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en ‘samen doen’) plaatsvonden. Gelezen de informatie en de kennis die er over 
dit Festival is, is dat niet het geval geweest met het ERATO-Festival  Meppel.  

Talentontwikkeling 

Muzikale toptalenten in de provincie blijven voor velen onzichtbaar en 
ontwikkelen zich verder als musicus zonder te weten waar deze ontwikkeling 
ophoudt of ergens opnieuw begint door bijvoorbeeld een verdere studie aan 
een Conservatorium of privé-lessen te volgen. Of zij ambitie hebben om als 
professional door het leven te gaan is niet bekend. De meesten zullen eindigen 
als goede amateur ook al vanwege de (on) mogelijkheden van een carrière als 
beroepsmusicus. Er zijn voorbeelden van afgestudeerden aan de Conservatoria 
die ondanks het plezier en de motivatie om als musicus door het leven te gaan, 
toch een andere beroepskeuze maken omdat het bestaan als musicus 
materieel onvoldoende perspectieven biedt. De gedane investeringen in de 
studie hebben dan niet het resultaat waarop was gehoopt. Om in Drenthe 
tegemoet te komen aan de wensen en de verwachtingen van ambitieuze en 
getalenteerde jonge musici en hen te steunen, is allereerst een onderzoek 
nodig naar deze wensen en verwachtingen. Het inzichtelijk maken daarvan 
biedt voor het beleid de kans om de resultaten van dit onderzoek af te 
stemmen op het bestaande en nog te ontwikkelen aanbod  van mogelijkheden. 
Terecht wordt in de nota gezegd dat het ontbreekt aan structuur en 
communicatie in de (klassieke muziek) sector vanwege het grotendeels 
wegvallen van de Kunstencentra. Ook het feit dat de Kunstencentra niet door 
de provincie maar door de gemeenten worden gefinancierd, kan een 
belemmering zijn voor een bovengemeentelijk c.q. provinciaal aanbod. 
Samenwerking en ‘samen doen’ is ook binnen deze sector noodzakelijk omwille 
van de muzikale talentontwikkeling van jonge mensen.  Als gevolg van een 
herstructurering van de Kunstencentra  of het opheffen daarvan 
(Emmen/Coevorden) hebben  ex-medewerkers zich als musicus zelfstandig 
gevestigd en dragen daardoor bij aan een nog grotere versnippering van het 
lesaanbod. Nadat in een inventariserend onderzoek duidelijk is geworden om 
hoeveel jonge musici het in Drenthe gaat en zij hun wensen en verwachtingen 
kenbaar hebben kunnen maken zou een te vormen Jeugdsymfonieorkest 
Drenthe een aanbod kunnen zijn waarin onder leiding van een  



                                                                                                                                      -7- 

gerenommeerde artistiek leider en dirigent deze jonge musici zich muzikaal 
verder kunnen ontwikkelen. Een citaat uit de nota:  Samen spelen kan heel 
stimulerend zijn voor talenten en er worden nieuwe vaardigheden door 
aangeleerd’.  

Amateurkoren en Orkesten in Drenthe 

In eerdere notities heeft de voormalige SMKD  meerdere malen gewezen op 
het kwijnend bestaan van  koren en orkesten door vergrijzing van leden en het 
gebrek aan voldoende middelen om op hoog artistiek niveau producties te 
organiseren en uit te voeren. Eén van de redenen waarom er voortdurend 
gezocht moet worden naar gelden om  de doelstelling vooral van grote koren 
te verwezenlijken namelijk: het uitvoeren van grote koorwerken met orkest en 
solisten heeft vooral  te maken  met bezuinigingen op de cultuur- begrotingen 
van gemeenten. Dit mede als gevolg van de door het rijk opgelegde verplichting  
de Wet Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit te voeren. Er 
zijn vooral grote financiële tekorten bij de uitvoering van de Wet Jeugdzorg. Er 
is geen Wet Cultuur waarvan de uitvoering bij de  provincie of de gemeenten 
zou kunnen liggen. Gelukkig zijn er voorbeelden van koren en orkesten die ‘het 
hoofd boven water houden’ al gaat het dan meestal om koren met een kleine 
(kamer) koorbezetting. Ogenschijnlijk lijkt het financiële probleem bij orkesten 
minder groot te zijn dan bij koren. Ook de concurrentie (wedijveren wie de 
beste prestaties leveren) is bij koren groter dan bij orkesten. Volgens 
informatie op de website van het Expertisecentrum Kunst& Cultuur Drenthe 
zijn er alleen al in Drenthe meer dan 250 koorformaties. Een complicerende 
factor bij het verstrekken van overheidssubsidie aan  amateurkoren en 
orkesten is het beleid van de provincie. Alleen professionele organisaties 
voldoen aan de subsidievoorwaarden van de provincie hoewel er vragen zijn of 
deze regel wel altijd consequent wordt toegepast. Amateurgezelschappen die 
uitsluitend lokaal opereren (gemeentelijk) zijn van provinciale subsidies 
uitgesloten en worden derhalve naar de 12 gemeenten in Drenthe verwezen.  
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Publieksverbreding 

Als we meer publiek in de provincie willen bereiken -naast bezoekers die 
vanwege de bekendheid van de uitvoerende al op locatie aan uitnodigingen 
voor concerten  gedurende een lange tijd gehoor geven-  en op zoek willen 
naar mogelijkheden van uitgebreidere financiering,  is samenwerking tussen de  
klassieke koren wenselijk. Ondanks vele pogingen om de vooral grotere 
oratoriumkoren in de provincie dichter bij elkaar te brengen is het echter tot op 
heden niet gelukt om dit doel te bereiken. Zij houden  een lange traditie  op 
locatie in stand en voeren een beleid dat zich richt op het behoud van de 
eigenheid van de vereniging.  De gesprekken die er met de afzonderlijke 
besturen van de koren en gezamenlijk zijn gevoerd zijn nogal ‘statisch’  en 
missen derhalve de nodige ‘dynamiek’.  Hier en daar zijn er wel enkele 
dynamische krachten in het ‘korenveld’  te signaleren, waarvan bekend is dat 
ze de huidige situatie bij koren wel willen veranderen. Het lijkt echter alsof  zij 
zich te veel afhankelijk maken van het oordeel van ambtenaren (de 3e macht)  
waarvan  de indruk is dat zij  niet wachten op een andere organisatorische 
vorm die perspectieven biedt voor een provinciale inbedding en spreiding van 
de klassieke (koor)muziek in de provincie.  Het voorstel is om  gezamenlijk als 
klassieke koren en orkesten een Provinciale Project Organisatie (PPO)voor 
klassieke (koor)muziek op te richten.  

Een Concertkoor en Orkest Drenthe.   

Behalve het grotere bereik van bezoekers door op verschillende locaties en 
gespreid in de provincie concerten uit te voeren, zal de korte duur van de 
repetitieperiodes en de vrijheid om voor een project te kiezen, vooral mensen 
aanspreken die niet in staat zijn door velerlei verplichtingen,  iedere week  tijd 
vrij te maken voor het aangaan van een verbintenis met een regulier koor met 
een verenigingsvorm. Er zijn trouwens al een aantal koren die door 
onderbezetting van het aantal vaste leden van projectzangers gebruik maken of 
een jaarlijkse Mattheüs Passion van J.S.Bach in zijn geheel door projectzangers 
laat uitvoeren.  Deze tendens in korenland vraagt om een andere blik op de 
klassieke (koor)muziek door krachten te bundelen en een gezamenlijk beleid te 
ontwikkelen dat op de toekomst is gericht.  
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Een ander probleem waarmee reguliere koren te maken hebben is de 
vergrijzing van hun leden. De gaten die dan door vertrek van vaste leden in de 
bezetting van een 4-stemmig koor vallen, worden nauwelijks door nieuwe 
leden meer opgevuld.  Ook jongeren lijken geen belangstelling te hebben om in 
een koor met een klassiek repertoire te zingen al zijn er uitzonderingen  zoals 
de Koorschool Roden Girls Choristers, Koorschool Viva la Musica (Zuidwolde),  
het Roder Jongenskoor, gospelgroepen en koren met een semi-klassiek 
repertoire zoals POP-koren.  Redenen te over voor de klassieke koren om in 
een gezamenlijk overleg (nogmaals)  na te denken over de toekomst van de 
klassieke (koor) muziek in Drenthe. Het zou toe te juichen zijn als de provincie 
en K&C Drenthe  het voortouw nemen om de klassieke koren voor een gesprek 
uit te nodigen en dan samen met hen een plan ontwikkelen dat boven de 
belangen van afzonderlijke partijen uitgaat maar wel de instemming heeft van 
ieder die het belang van de klassieke (koor)muziek en de toekomst daarvan in 
de provincie  inziet en wil ondersteunen. 

Aanbevelingen 

Naast suggesties in deze reactie op de nota: ‘De Toekomst van de Klassieke 
Muziek in Drenthe’ door Helma Kwast van K&C Drenthe en Anne de Jong van 
de provincie Drenthe, doe ik tenslotte nog een aantal aanbevelingen die voor 
de klassieke muziek in Drenthe van belang kunnen zijn. 

1.  Het is wenselijk een overleg in te stellen van  plaatselijke culturele 
commissies in de provincie die zich voornamelijk met de organisatie van 
concerten bezighouden. Het doel is:  

A. Afstemming van activiteiten om daarmee te voorkomen dat er op één 
dag/avond of in een weekend meerdere concurrerende concerten zijn in de 
buurt/regio.   

B. Gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen op het gebied van 
programmering.  

C. Eventueel gezamenlijk projecten organiseren die qua kosten en menskracht 
de eigen mogelijkheden van één commissie overstijgen.  
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D. Gebruik maken van musici die voor één optreden zijn gecontracteerd maar 
vanwege kosten en werkgelegenheid  ook nog op meerdere (gespreid) locaties 
kunnen optreden? 

2. Ook uitvoerende ensembles (koren en orkesten) zouden een gezamenlijk 
overleg kunnen instellen om daarbinnen een eventueel op te richten 
Provinciale Projectorganisatie (PPO)voor klassieke (koor)muziek te 
ondersteunen en in stand te houden. De PPO is voornamelijk bedoeld om grote 
(koor)werken met orkest en solisten uit te voeren waarvan de kosten de 
mogelijkheden van lokale initiatieven te boven gaan. Vervolgens heeft de PPO 
oog en oor voor nauwelijks nog uitgevoerde en  onbekend repertoire voor 
zowel grote als kleine koor- en orkestbezettingen en voor operaproducties.  

3. De door de provincie gesubsidieerde culturele organisaties zoals de 
Nederlandse Bach Academie (NBA),  Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest,  De 
Chris Fictoor Foundation,  Het Peter de Grote Festival,  Het Noord Nederlands 
Orkest (NNO) en wellicht nog anderen,  zouden zich nadrukkelijker kunnen 
profileren door zich constructief te voegen in de discussie over de toekomst 
van de klassieke (koor)muziek in Drenthe. Deze instellingen van buiten de 
provincie hebben nauwelijks of geen bestuurlijk en uitvoerend draagvlak in de 
provincie maar dienen zich met hun activiteiten wel in de provincie aan. Wel is 
de nieuwe zakelijk leider van de NBA als opvolger van Henk Slavenburg 
woonachtig in Drenthe. 

4. In het huidige beleid van de provincie is er een scheidslijn tussen 
professionele en amateuristische kunstbeoefening hoewel deze scheidslijn in 
de praktijk niet altijd scherp getrokken wordt. In ieder geval zou gepleit kunnen 
worden deze scheidslijn (niet scheiden. wel onderscheiden) in de nieuwe 
Cultuurnota minder nadrukkelijk te stellen. De grenzen tussen beiden vervaagt. 
De NBA heeft in haar benadering deze scheidslijn los gelaten en spreekt nu van  
‘Meester en Gezellenconstructies’ waar  beide partijen in koor-en 
orkestverband samenwerken en elkaar in de praktijk  stimuleren zodat het 
hoogst haalbare artistieke en muzikale niveau bij uitvoeringen te bereiken is. 
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5. Er zijn  scholen in de provincie waar muziekdocenten werkzaam  zijn maar 
waarvan we de aantallen en de namen nauwelijks of niet kennen.  Zij werken 
binnen een geordend lesprogramma en in een hiërarchisch georganiseerde 
organisatie  De SMKD heeft hier en daar in de afgelopen jaren incidenteel 
contacten gelegd en onderhouden met enkelen van hen. Deze contacten waren 
constructief en leidden tot enkele muzikale activiteiten binnen de scholen. Zo 
heeft een voormalige  studente ‘viool’  aan het Prins Claus Conservatorium een 
aantal introductielessen aan leerlingen van de hogere klassen van het Roelof 
van Echtencollege  en aan een Basisschool  in Hoogeveen gegeven waarin zij 
uitleg gaf over de werking van het instrument en liet ze horen welke 
mogelijkheden de viool aan de speler te bieden heeft. Tijdens de lessen konden 
leerlingen zelf op een studieviool spelen voor zover hen dat lukte!! Het is aan 
te bevelen meer zicht te krijgen op wat zich zoal in het voortgezet onderwijs en 
op basisscholen op het gebied van het muziekonderwijs afspeelt en welke 
docenten daar uitvoering aangeven en hoe de lesprogramma’s zijn 
samengesteld. Het is toe te juichen als muziekdocenten bereid zijn naast hun 
werk op school een keer met collega’s van andere scholen contact te hebben 
om op die manier kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Misschien 
leiden deze gesprekken tot meer samenwerking en ‘samen doen’ en zijn er nog 
meer kansen dat kinderen/jongeren met het muziekonderwijs in contact 
komen. Docenten hebben niet altijd een ft baan. 

6. Om het niet alleen bij woorden te laten maar ook daadwerkelijk aan de slag 
te gaan met zowel de aanbevelingen en suggesties in deze reactie als met de 
suggesties van deelnemers aan de bijeenkomst op vrijdag 30 augustus j.l. in 
Restaurant Bitter en Zoet in Veenhuizen, is er een regisseur nodig die de regie 
in handen neemt en met het klassieke muziekveld aan het werk gaat om toe te 
werken naar vormen van samenwerking en ‘samen doen’ in plaats van alleen 
gespreksrondjes te draaien. Dit proces vergt veel van een regisseur. Tactisch 
handelen maar dan wel met overtuiging staan voor een doel dat voorlopig nog 
niet lijkt te kunnen worden verwezenlijkt vanwege de verschillen in belangen 
en machtsverhoudingen in het versnipperde klassieke muziekveld in Drenthe. 
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Tenslotte nog dit. 

Op de presentielijst van de bijeenkomst op vrijdag 30 augustus j.l. in het 
Restaurant Bitter en Zoet in Veenhuizen ontbreken nog wel wat verenigingen, 
commissies e.d. waarvan bekend is dat zij zich met klassieke muziek in enigerlei 
vorm in de provincie bezighouden. Eén van de  doelen van de bijeenkomst was 
toch om in de provincie een netwerk van instellingen, commissies e.d.op te 
bouwen die zich met hun activiteiten op de klassieke muziek richten? De vraag 
is echter of er toelatingscriteria zijn om een instelling/commissie e.d. wel of 
niet  tot het netwerk toe te laten. Een voorbeeld: een organisatie/commissie 
e.d. die niet door de provincie gesubsidieerd wordt of daar geheel niet voor in 
aanmerking komt vanwege de doelstelling of de locatie waar de activiteiten 
plaatsvinden. 

Kor Venema 

Paterswolde, 30 november 2019 


