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Voorwoord
Beste kijkers, luisteraars en/of lezers.
Hierbij de hand-out behorende bij Musidesk Webinar #7. Evenals in Webinar #3 vind je hier
een korte samenvatting van hetgeen is behandeld in de film. Na een korte terugblik op de 19e
eeuw is in dit webinar / deze hand-out hoofdzakelijk aandacht voor alle ontwikkelingen in de
20e eeuw. Ook nu weer zo kort, maar toch volledig mogelijk. Dit neemt niet weg dat ik ervoor
gekozen heb het heden maar summier te behandelen. Door vele oorzaken is dit zo breed en
ruim dat hier een apart webinar voor ingeruimd zou moeten worden.
Ondanks het kiezen van een korte route is het webinar toch ruim 1 uur en 15 minuten
geworden. Mijn advies is dan ook, zeker als u/je de video tijdens een repetitie wilt bekijken
en af en toe even stil wil staan bij een onderdeel, of wanneer jullie moderator/dirigent zelf
wat wil toevoegen, dit webinar in twee uitzendingen/repetities op te delen. Aangezien de
film in hoofdstukjes is ingedeeld is het makkelijk om hier een pauze te maken en de volgende
sessie daar weer op te pakken.
Namens Musidesk wens ik je ook nu weer veel kijk- en luisterplezier.

Joop Boerstoel,
Senior adviseur Musidesk Rijnbrink

Eerste originele compositie voor fanfare
Het eerste originele werk voor fanfareorkest met de volledige saxofoonfamilie werd
gecomponeerd door de belangrijkste figuur uit de Vlaams Nationale School : Peter Benoit
(1834-1901). De Ouverture Fantastique dateert uit 1856, één jaar voor Benoit de ‘Prix de
Rome’ won.

Een andere componist die zich in de negentiende eeuw heeft gewijd aan het fanfareorkest
Paul Gilson.

Invloeden van onze zuiderburen België, Frankrijk en Engeland
We schrijven nu 1925. Rond dit jaar schaarde zich een groep leerlingen rond meester Paul
Gilson; zij gaven in mei 1925 het tijdschrift La Revue Musicale Belge uit, Gilson was artistiek
leider en Marcel Poot werd hoofdredacteur. Zij noemden zich de ‘Synthetisten’ (Les
Synthétistes).

De uit Frankrijk afkomstige Gabriel Parès was niet alleen een bekwaam dirigent, hij was
tevens componist maar bovenal een meesterlijk instrumentator. Als auteur van ‘Traité
d’instrumentation et d’orchestration à l’usage des musiques militaires d’harmonie et de
fanfare’ heeft Parès in niet geringe mate bijgedragen aan de hervorming van het repertoire.
Hij beschreef daarin de samenstellingen van zowel het harmonie orkest als het fanfare orkest.

Een derde land met invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse blaasmuziek en / of haar
orkesten was Groot Brittannië, en dan met namen Engeland. Daar was de brassband erg
populair. Nog steeds zijn ook de originele composities voor harmonie orkest van o.a. Gustav
Holst en Ralph Vaughn Williams toonaangevend.
Brassbands
De eerste echte brassband van het Leger des Heils werd samengesteld in Consett (Durham) in
december 1879. Kort daarop volgenden bands in Northwich en Cheshire. Muziek nam een
steeds belangrijker plaats in als middel om te evangeliseren.
De andere voedingsbodem loopt via de fabrieksorkesten en de mijnbouw. Dit komt o.a. tot
uiting in de namen van sommige bands, zoals de nog steeds bekende ‘Desford Colliery Band’.
We kunnen met zekerheid aannemen dat de oorsprong van de brassband in Engeland ligt.

Burgerverenigingen
Als we de oprichtingsdata van harmonie- en fanfaregezelschappen op een rijtje zetten dan
blijken de jaren rond 1900 eruit te springen. Voor een belangrijk deel is dit een gevolg van de
invoering van de saxhoorns. Een andere oorzaak moeten we zoeken in de toenemende
industrialisatie in ons land. De fabrieksarbeiders hadden een lange, vermoeiende dagtaak met
slechts weinig verstrooiing als tegenwicht.

De blaasmuziek kreeg een verdere boost door :
1) Het ontstaan van de Landelijke Muziek Organisaties (ANUM, FKM, KNF, NFCM)
2) Oprichting van de Bond van Orkestdirigenten
3) Drie uitgevers begonnen zich op de blaasmuziek te richten
Dit waren de bedrijven Kessels, Tierolff en Molenaar
4) Er kwamen componisten die zich gingen toeleggen op het componeren voor blaasorkest.
Dit betekende een belangrijke impuls voor de sector maar ook voor instrumentatie én
educatie
5) Aandacht voor opleiding van muzikanten, maar zeker ook van dirigenten

BvOI
Opgericht in 1928 met als doel de in die dagen moeilijke
positie van de dirigenten die het leiden van orkesten als
beroep hadden te verbeteren.
Verenigingsnamen en hun achtergronden
Uit de namen van veel verenigingen valt vaak af te leiden op
welke wijze ze destijds zijn ontstaan of wat hun achtergrond is.
Voorbeeld : Henk Badings (17 jan. 1907– 26 juli 1987) schreef
‘Lieshout en zijn Molens’ voor het harmonieorkest ‘St. Caecilia’
uit Lieshout.

MUZIEK INDUSTRIE
Kessels
Mathijs Jozef Hubertus Kessels werd op 1 maart 1858 in Heerlen geboren als zoon van een
kleermaker. In 1886 verhuisde hij naar Tilburg, waar hij de eerste fabriek van
muziekinstrumenten in Nederland, de latere Koninklijke Nederlandsche Fabriek van
Muziekinstrumenten (KoNeFa), oprichtte. Naast de instrumentenfabriek had hij ook een
aanzienlijke muziekdrukkerij. Kessels begon daarom met het uitgeven van gemakkelijke muziekstukjes en tevens ontwierp hij een leermethode, wat het leren bespelen van
instrumenten eenvoudiger maakte.

Tierolff
In september 1899 startte Antoon Tierolff een muziekhandel en -uitgeverij in Roosendaal.
Kort voor het millennium heeft de 4e generatie in de vorm van Koen Vergouwen de zaak
overgenomen.

Molenaar
Grondlegger was Pieter Jan Molenaar (11 okt. 1907 - 10 febr. 1979)
(foto), die op 1 januari 1933 Meijers Boekhandel in Wormerveer
overnam. Enkele jaren later begon hij met het importeren van
muziekpartituren (bladmuziek) uit Frankrijk en België. Door
persoonlijke contacten met onder meer de Hoornse componist
Gerard Boedijn werden in 1938 de eerste muziekcomposities
uitgegeven. De zaak werd later overgenomen door zoon Jan en
anno 2021 heeft Jon Molenaar de bedrijfsvoering in handen.

Jan Molenaar
(23 april 1936 – 21 jan. 2021)

We vervolgen weer onze route langs het repertoire en zijn inmiddels aanbeland rond het jaar
1930. Namen als Frits Jakma, Koos van de Griend de al eerder genoemde Piet van Mever én
Gerard Boedijn gaan schrijven voor blaasorkest.
Baanbrekend was de mars ‘Gammatique’. Dé compositie waardoor heel veel zou gaan
veranderen.

Belangrijke (bekende) componisten die nieuwe werken voor blaasorkesten schreven in de
jaren voor en zeker na de 2e Wereldoorlog waren ….

Wereldoorlog 2
De oorlogen hebben hun weerslag gehad op de muziekverenigingen. Met name tijdens de
Tweede Wereldoorlog hadden de blaasorkesten het zwaar.

Periode na Wereldoorlog 2
De periode na de Tweede Wereldoorlog is een periode van grotere bloei. De ontwikkeling van
de landelijke muziekorganisaties (LMO) zet zich door (netwerk van verenigingen).

➢ Meer en meer nemen orkesten
deel aan deze door de LMO’s
georganiseerde concoursen
welke zich meer en meer
verplaatsen van buiten naar
binnen
➢ Het niveau van docenten neemt
toe
➢ Piet van Mever (componist en
voorzitter van de BvO) schrijft
een cursus voor dirigenten in
opleiding
➢ En last but not least….
componisten raken meer en
meer geïnteresseerd in
componeren voor harmonie en
fanfare

CONCOURSEN:
Zolang er muziekverenigingen
bestaan, bestaan er al concoursen. Via
‘wilde’ concoursen (met een ter
plaatse samengesteld reglement) naar
provinciaal of landelijk georganiseerde
concoursen met een overkoepelend
reglement.
Grote invloed op prestaties en
repertoire.

Aangezien we niet alles en iedereen kunnen behandelen wil ik graag langs de weg van Gerard
Boedijn de tijdlijn vervolgen en komen zo dan uit bij twee heren die in de tweede helft van
de 20e eeuw een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de blaasmuziek. De
één vanuit zijn werkzaamheden als dirigent, docent, pedagoog, adviseur en jurylid. De
andere vanwege zijn bijdrage als componist en dirigent;
Meindert Boekel

Piebe Bakker

(15 sept. 1914 – 2 mei 1989)

(2 juni 1929 – 3 nov. 2002)

Henk van Lijnschooten
(28 maart 1928 – 1 nov. 2006)

→ Nieuwe technieken
Aangezien van Lijnschooten vaak in Amerika te gast was op de zogenaamde Music Camps in de
zomer kwam hij ook in aanraking met andere compositie technieken.

Een paar grote voorname aanpassingen
waren.
1) De solo-klarinet partij ontbreekt
2) Er komt een belangrijkere rol voor de
laag houtinstrumenten
3) De hoornpartij komt in F te staan, maar
zijn ook gedacht voor de zogenaamde Fhoorn

4) Baritonpartij wordt teruggebracht naar 1
stem, waar nodig gediviseerd
5) Schuiftrombones i.p.v. ventieltrombones
6) De baspartij wordt genoteerd voor C-tuba
(Es bas en Bes bas worden dan als ‘extra
partij’ bij geleverd)
7) Slagwerk wordt wederom uitgebreid (m.n.
in de mallets)

Vanaf 1970 schreef hij ook muziek onder het
pseudoniem ‘Ted Huggens’. Hij wilde graag
een wat andere kant op met schrijven maar
wist niet of hij dat kon maar ook dat, als hij
dat zou doen onder zijn eigen naam, veel
kritiek zou krijgen
Van Lijnschooten gold als een voor Nederland en ver daarbuiten toonaangevende componist
die naast composities ook vele bijdragen t.b.v. het directie onderwijs of algemene muzikale
vorming heeft gepubliceerd en was een graag geziene gast in juryteams, commissies en
besturen van organisaties.

Lichte Muziek
Dat de muziek van Ted Huggens aansloeg behoeft geen betoog. Daarnaast werd lichte muziek,
o.a. door toedoen van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, meer en meer onderdeel van
het repertoire. Ook componisten sprongen hierop in. Twee van hen wil ik hier kort benoemen,
zonder anderen te kort doen. Dat zij naast lichte muziek ook een uitgebreid oeuvre aan
originele concertwerken hebben nagelaten dient in dit overzicht zeker gememoreerd te
worden.
Pi Scheffer

Kees Vlak

(21 sept. 1909 – 14 jan. 1988)

(30 sept. 1938 – 5 dec. 2014)

Nieuw repertoire (opdrachten) werden en worden gegeven door diverse instanties, orkesten,
organisaties enz.
•

Concoursen, Festivals en Kampioenschappen gaven en geven nog steeds nieuwe
impulsen voor nieuw repertoire en kwaliteit.

•

veel nieuwe uitgeverijen hebben de laatste twintig, dertig jaar opgericht. → Na de
komst van de 3e grote uitgeverij gericht op
blaasmuziek (‘de haske’ uit Heerenveen) zijn er de
laatste jaren meerdere, veelal wat kleinere
muziekuitgeverijen bijgekomen. De redenen voor deze schaalvergroting had en heeft
meerdere oorzaken.

•

Daarnaast hebben internet, dvd, streamingdiensten enz. enz. het zoeken vinden
zoveel makkelijker gemaakt (maar ook soms troebeler). Wie weet komen we daar nog
een keer op terug, maar voor nu wil ik dit webinar graag eindigen met een overzicht
van de Nederlandse componisten van het heden en de toekomst.

•

Voel je je als jonge kijker aangetrokken tot een studie compositie, neem dan rustig
eens contact met ons op. Wij helpen je graag verder in het zoeken naar
mogelijkheden.

Tenslotte…
Uiteraard hebben we nog heel veel zaken niet besproken; mocht je verdere verdieping zoeken
kijk dan in de hand-out voor het literatuur overzicht.
Speciale dank aan allen die in het verre en recente verleden al onderzoek hebben gedaan
naar allerlei facetten uit onze fantastische blaasmuziekhistorie. Zonder hen had ik deze
doorkijk niet kunnen samenstellen.
Blijf gezond, blijf fit en blijf muziek maken. Musidesk hoopt snel weer van jullie te horen.
Alle goeds, tot ziens! Ciao!

Joop Boerstoel, 1 maart 2021

Bronnen :

- Blaasmuziek in Nederland; groei en ontwikkeling
Auteurs : G. Bomhof / C. Becx e.a.
uitgave : NIB / LKCA
- Van Pijperfluit tot Symfonisch Blaasorkest
auteur : J. van Ossenbruggen
uitgave : Molenaar Edition
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- Henk Badings Symfonische blaasmuziek
auteur : Caspar Becx
uitgave : SAMO Nederland
- Shell-journaal van Nederlandse harmonie- en fanfareorkesten
auteur : Joost van Beek
uitgave : Shell Nederland
- Gerard Boedijn Blaasmuziekpionier
auteur : Francis Pieters
uitgave : Molenaar Edition
- Meindert Boekel – een biografie
auteur : Caspar Beck
uitgave : Molenaar Edition
- Componisten en hun blaasmuziek
auteurs : Caspar Becx en Loek Paques
uitgave : SAMO Nederland
- Henk van Lijnschooten – Leven in Harmonie
auteur : Henk van Lijnschooten
uitgave : Molenaar Edition
- Piebe Bakker – een leven vol muziek
auteur : Ymkje van der Meer
uitgave : NFCM

