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Op zoek naar muzikale heldenOp zoek
Er wordt volop ge-
sleuteld aan het
muziekonderwijs.
De Friese Muziek-
brigade komt in
actie. En zoekt
idolen.

B
RIXT OENEMA

Baby’s hebben al maatgevoel
en kunnen ritmes onder-
scheiden. Nog vóór ze een
taal leren, heeft een baby

muzikaliteit ontwikkeld. Sterker
nog: juist de allerkleinsten hebben
een heel zuiver ritmegevoel. ,,Er is
steeds meer wetenschappelijk be-
wijs dat wij muzikale dieren zijn’’,
vertelde hoogleraar muziekcognitie
Henkjan Honing gistermiddag een
theaterzaal vol muziekonderwijzers,
beleidsmakers en andere kunst- en
cultuurprofs.

Met flair en ogenschijnlijk moei-
teloos overtuigde de muziekprofes-
sor het publiek van zijn stelling dat
iedereen muzikaal is. ,,Wereldwijd
zijn er maar enkele gevallen bekend
van mensen die geen maat of toon-
hoogte kunnen onderscheiden.’’

Honing was de keynote speaker
op de inspiratiemiddag Muziek in de
mienskip, in schouwburg De Lawei
in Drachten. Het netwerk Friese Mu-
ziekbrigade, een samenwerking tus-
sen Keunstwurk, Leeuwarden-Frys-
lân 2018 (Culturele Hoofdstad), Cul-
tuur Kwartier Sneek en Ateliers Ma-
jeur had het symposium op touw
gezet. De missie van de muziekbri-
gade: de muzikale ambities van alle
schoolkinderen en jongeren voor
het voetlicht brengen.

,,Fan Hylpen ta Bûtenpost, oft se
no yn de stêd of op it plattelân wen-
je’’, zegt Keunstwurk-directeur Dou-
we Zeldenrust. Hij heeft best zorgen
om de toekomst van het muziekon-
derwijs. Door bezuinigingen en ver-

schillende subsidieregelingen is er
nu een grote versnippering van het
muziekaanbod in de provincie. De
invloed van gemeentes loopt flink
uiteen.

,,Der binne no in soad ferskillen. It
is mar krekt wat in gemeente oan
muzykûnderwiis docht. Wy fine: el-
kenien moat deselde kânsen krije.
Alle bern moatte bloeie kinne troch
muzyk.’’

Friesland heeft tenslotte een tra-
ditie hoog te houden. ,,Wy binne in
muzykprovinsje. Sjoch lykwols nei
ús popkultuer. Der is safolle talint.
Dy rykdom wolle wy hâlde. Mar as
der no neat bart, hawwe we oer tsien
jier in probleem.’’ Het is tijd voor
vernieuwing. Helemaal omdat Leeu-
warden 2018 voor de deur staat.

Muziekeducatie staat hoog op de
politieke agenda, zo is het gelukkig
wel. Op Prinsjesdag werd bekend dat
er nog eens 1,25 miljoen euro extra
uitgetrokken wordt voor cultuuron-

derwijs, na de succesvolle subsidie-
regeling Impuls muziekonderwijs
van minister Jet Bussemaker, om
meer kinderen aan het musiceren te
krijgen en de leerkrachten daarvoor
te trainen.

Maar het gaat niet alleen om geld,
zegt Zeldenrust. ,,Mei kennis en
goed gearwurkjen komst ek in hiel
ein.’’ Vandaar het bonte gezelschap
sprekers dat het theaterpodium op
de inspiratiemiddag beklom. Ger
Koopmans bijvoorbeeld, de Sietske
Poepjes van Limburg. De gedepu-
teerde boekte in het zuiden mooie
resultaten met het project DOOR!

Ze ontwikkelden er een ‘leerlijn’
die er voor zorgt dat kinderen zich
op de lagere school en het voortge-
zet onderwijs kunnen blijven ont-
wikkelen. ,,Pabo-studenten, afgestu-
deerden van de conservatoria, leer-
krachten, fanfares: iedereen moet
zijn rol oppakken en verbindingen
leggen. En het is cruciaal dat je top-

musici hebt als voorbeeld voor de
jeugd. Jullie, als believers, moeten je
omgeving daarvan overtuigen.’’

Friesland doet het overigens al
goed met de Impuls-regeling voor
muziekonderwijs. ,,Er doen al 51
scholen mee’’, wist Jan Jaap Knol van
het Fonds voor cultuurparticipatie
en tevens verdienstelijk saxofonist.
,,Dat is boven het landelijk gemid-
delde.’’ Hij moedigde de aanwezigen
uit het onderwijs aan om ook subsi-
die aan te vragen voor muziekles-
sen. ,,Er is nog plek. Doe mee.’’

Enthousiast: ,,Muziek is een ver-
rijking van je leven. Het is zo belang-

rijk voor de sociale ontwikkeling.
Kinderen leren luisteren, samenspe-
len en het draagt bij aan de cognitie-
ve ontwikkeling. Maar het is vooral
ook plezier maken.’’

Dat kan Annemarie van der Reij-
den van Akte2 (het projectbureau
van Cultuur Kwartier Sneek en mu-
ziekschool Ritmyk) beamen. ,,Mu-
zyk ferbynt, makket minsken bliid.
Bist sûnder wurden by elkoar.’’ De
Friese Muziekbrigade heeft zeven
speerpunten geformuleerd voor
kinderen met belangstelling en ta-
lent voor muziek. Talentontwikke-
ling, de klas, de muziekschool, pabo
en conservatoria, politiek: dat zijn
de puzzelstukken die in elkaar moe-
ten passen. De grote instellingen
moeten de boel nu aanzwengelen.
En er zijn rolmodellen nodig, zegt ze
strijdvaardig. Muzikale helden.
,,Muzikanten dy’t sa’n projekt lûke
kinne. Muzyk lústerje en meitsje;
dat moatst tegearre dwaan.’’

‘Alle bern moatte
bloeie kinne
troch muzyk’
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Iedereen heeft muzikaal talent, stelt hoogleraar Henkjan Honing. ,,Amuzikaliteit, dat is pas bijzonder.’’ FOTO JILMER POSTMA


