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Nieuwe concertvormen 
of toch muziekscholen?
Jongeren interesseren voor klassieke muziek; experimenteren met klassieke concertvormen, of de 
traditionele muziekschool terug in de samenleving?

Als je liefhebber bent van klassieke muziek, dan lijkt het eenvoudiger het nut te zien voor de samenleving, 
dat klassieke muziek en muziekeducatie, een belangrijke positieve bijdrage leveren. Nu echter zien 
onderzoekers van universiteiten en orkesten zich gesteld voor een uitdaging; hoe realiseren we meer 
belangstelling voor klassieke muziek bij jongeren? Daarvoor worden enquetes en experimenten gestart.  
De constatering is blijkbaar; de kwaliteit van het uitgevoerde repertoire neigt hoog te zijn, maar het 
concertbezoek stagneert, het publiek veroudert, het muzikale landschap wordt steeds meer hybride en 
de overheidssubsidies nemen af. Floris Meens, bestuurslid van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek, 
benadrukt de spanning die bestaat tussen het experimenteren met bijvoorbeeld de etiquette aan de 
ene kant, en het tevreden houden van de (over het algemeen meer traditioneel ingestelde) abonnees, 
aan de andere kant. Het tegemoetkomen van de laatste groep is dus cruciaal, aldus Meens, mede 
doordat de stichting financieel grotendeels afhankelijk is van deze groep. (Citaat uit rapport; Denktank 
Interdisciplinair Honoursprogramma Radboud University 2017-2018.) 

Wat is het exacte probleem? 
Educatie over klassieke muziek buiten concertzalen heeft in 
Nederland vooral te maken met het probleem van de dalende 
politieke aandacht voor cultuureducatie. Op gewone scholen 
is hierdoor steeds minder aandacht voor muziekeducatie; dit 
uit zich met name in een dalend budget voor muziekeducatie. 
Dit maakt het noodzakelijk, dat het initiatief voor klassieke 
muziekeducatie steeds meer vanuit de klassieke muziek-
wereld zelf komt. Maar, deze klassieke muziekwereld 
kampt echter zelf ook met dalende subsidies voor cultuur, 
dus voor deze instanties is het moeilijk om effectief aan 
muziekeducatie te doen. 

Afgelopen week werd ik via een radiointerview met de Maastrichtse burgemeester Penn-te Strake 
nog eens attent gemaakt op de doelstellingen van het MCICM (Maastricht Centre for the Innovation of 
Classical Music) die samenwerken met De Philharmonie Zuid Nederland, om experimenten aan te gaan. 
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“ALSTUBLIEFT, WEES ZUINIG OP UW 

MUZIEKSCHOLEN EN SLUIT DEZE NIET!”

De behoefte aan innovatieve concertpraktijken wordt algemeen erkend, schrijft het MCICM op de 
website. Educatie, onderzoek, experimenten moeten leiden naar grotere bekendheid in de samenleving 
van het nut en functie van klassieke muziek, als een belangrijke culturele pijler. 
Enerzijds ondersteun ik van harte de doelstellingen, vanwege het verbindende effect en de culturele 
waarde die klassieke muziek heeft; anderzijds lijkt het mij geen pretje in de toekomst, om het plat te 
zeggen, onder “het genot van popcorn-etend publiek” te gaan luisteren naar klassieke muziek, want dat 
lijkt de weg om jongeren naar de concertzalen te lokken. 

Het politieke spanningsveld tussen kosten en nut van educatie: 
Via enquetes zijn jongeren bevraagd hoe zij een concert zouden willen bezoeken. Mijn indruk is ten 
aanzien van de analyses van die enquetes onder jongeren, dat slechts heel in het kort de kaalslag in en 
bezuinigingen op de muziekeducatie wordt aangehaald. Maar is dat laatste niet echt de kern van het 
probleem?

De helaas op 1 december 2019 overleden wereldvermaarde maestro Mariss Jansons, o.a. voormalige 
dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, liet in 2008 in de Nederlandse media toen de 
bezuinigingsdrift ontstond noteren: “alstublieft, wees zuinig op uw muziekscholen en sluit deze niet!” 
Mariss Jansons maakte zich daarnaast beslist geen zorgen over de “grijze hoofden” in het publiek. 
Daarover zei hij ooit, “die zie ik reeds mijn hele loopbaan”. Omdat kennenlijk mensen, als het niet in de 
vroege jeugd gebeurt, in verschillende stadia van het leven de klassieke muziek gaan omarmen. Al was 
het maar vanwege de toenemende behoefte aan verstilling.

Natuurlijk staan er wat mij betreft ook wel vragen 
open om de aandacht te krijgen voor klassieke muziek. 
Bijvoorbeeld, hoe verbinden we in ons land de traditionele 
West-Europese en na de bezuinigingsslag overgebleven 
muziekeducatie (en dus aandacht voor klassieke muziek) 
met de multiculturele muziekeducatie? Deze laatste is 
gevoed door andere historische achtergronden, de regio’s 
van herkomst, verhalen die ermee verbonden zijn, functies 
en betekenissen, rituelen en politieke facetten.

En als je als samenleving bereid bent om muziekscholen te 
sluiten, realiseer je dan juist een systeem dat het volgen 
van muzieklessen op den duur alleen is voorbehouden aan 
hen die privelessen kunnen betalen? En jongeren zouden 
volgens enquêtes juist van het elitaire af willen...

Is het in het algemeen een teken van een falend muziek-
educatiesysteem, dat een toporkest, zoals het Koninklijk 
Concertgebouworkest in Amsterdam, voor 60% bestaat 
uit buitenlandse musici? De sfeer rond muziekeducatie en 
concertcultuur is in Nederland afwijkend van Duitsland, 
Oostenrijk, Oost-Europa. 
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Het is bekend dat de muziekeducatie en concertcultuur in bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en  
Oost-Europa veel traditioneler is dan bij ons. Elk jaar wordt in de Weense Staatsopera DIE ZAUBERFLÖTE 
FÜR KINDER georganiseerd m.m.w. van de beroemde Wiener Philharmoniker en kwalitatief hoog- 
staande solisten. 

7.000 Oostenrijkse jonge kinderen bezoeken de Staatsopera om exclusief en kostenloos kennis te 
maken met klassieke muziek en krijgen uitleg over instrumenten die in een orkest worden gebruikt. 
Iets dergelijks zou toch ook in Nederland georganiseerd moeten kunnen worden om kinderen te 
bereiken?

Voorafgaand aan concerten, ook op amateurniveau, zou bijvoorbeeld kort uitleg kunnen worden gegeven 
aan volwassenen en kinderen over componisten, de reden van de composities, om de interesse verder 
aan te wakkeren. Voorafgaand aan balletvoorstellingen van het Nationaal Ballet gebeurt dit ook.

Door het verdwijnen van veel muziekscholen in Nederland, is de kans voor kinderen ook aanzienlijk 
kleiner om in aanraking te komen met methodes als “Spelen met Muziek”, de zogenaamde Carl Orff 
methode uit de jaren ‘20; de methode begint met improvisatie in groepsverband, wat het vertrouwen 
van het kind en het creatieve denken en belangstelling voor noten bevordert.  
De Delftse muziekpedagoog Pierre van Hauwe was een groot promotor van deze vorm en leidde 
tot enthousiasme tot ver in Oost-Europa en werd gehanteerd op vele muziekscholen in Nederland. 
Dan borrelt de vraag op; experimenteren met concertvormen van klassieke muziek of de tradionele 
muziekscholen laten terugkeren? Iets met de kip of het ei en politieke inzichten.

Ontkerkelijking
Van huis uit kwam ik vroeg in aanraking met klassieke muziek. Bijvoorbeeld door op jonge leeftijd 
“verplicht” de katholieke kerk te bezoeken, waar de schoonheid van Gregoriaanse muziek het 
muziekvlammetje aanwakkerde. In die zin zou je kunnen stellen draagt de huidige ontkerkelijking geen 
steentje bij aan het in contact kunnen komen met klassieke muziek.

Algemene opmerkingen
Ik ervaar, dat de concerten van toonaangevende symfonieorkesten, maar ook van de 
kamermuziekfestivals, vaak zijn uitverkocht. Ook jonge mensen bezoeken deze concerten. De 
toegangsprijzen zijn doorgaans wel hoog gezien de noodzakelijke begrotingen (en bezuinigingen op 
subsidies) van deze orkesten. Voor studenten zijn er ook kortingen. Maar ter vergelijking, een kaartje 
voor een Rolling Stones-concert kost ook ver boven de € 100,-.
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Wat mij betreft moeten orkesten niet op de knieën voor hun (jonger) publiek, om toegankelijker te 
worden. (Ze gaan reeds op de knieën gezien de zeer matige salarissen in verhouding tot hun opleiding 
en te verrichten arbeid. Zie ook nu weer de discussie omtrent het honorarium van begeleidende musici 
tijdens het Eurovisie-songfestival 2020 in Rotterdam.)
 
En stijl mag toch verwacht worden bij het bezoeken van een concert? Stijl is iets anders dan stijfjes; 
met als doel ode aan de uitvoerend musici, als respect voor de vaak mooie filosofische boodschap van 
composities en de herinnering aan de plek waar deze muziek ooit voor het eerst werd gespeeld. 

Het gaat over gedrag en normbesef; een voetbalgala-avond wordt ook bezocht door de sporters en hun 
publiek in smoking of galajurk, niet in hun sporttenue.

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Jacobs
Maatschappelijk Adviseur

Nooit meer “Column van Jacobs Maatschappelijk Advies” missen? Stuur een email met als 
onderwerp “abonneren op Column” naar gertjanjacobs3@hotmail.com en ontvang “Column 

van Jacobs Maatschappelijk Advies” direct na publicatie in uw mailbox.
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