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Voorwoord
Veertig jaar MPA/Conservatorium Alkmaar/Haarlem.
Reünie; alweer!
Laten wij ons realiseren dat de laatste reünie, van drie jaar geleden, er een was ter
gelegenheid van 55 jaar muziekonderwijs in Alkmaar.
Nu dus als voorwoord het “halve A4tje”!
Herdenken van een afbraak cultuur?
Oude Muziek, Klassieke muziek, Jazz, Docent Muziek, Musical, Music in Society:
allen moesten de weg ruimen voor.......muziek die er zonder elektriciteit niet zou
zijn.
Moeten we terug in dromen of naar de realiteit van vandaag?
Wellicht beiden. Een reünie, ik herinner mij het eerste lustrum, het tweede
lustrum,
de concerten in de Vest, opening van ons gebouw aan het Nassauplein, de
verhuizing naar de Bergerweg maar eerst nog het grootse afscheidsfeest van het
oude gebouw.
Tenslotte ... weg uit Alkmaar, naar Haarlem. De vele directeuren die na Oebele
Bootsma en Dirk de Vreede een visie hadden die steeds verder verwijderd (b)leek
van wat mijn ideale conservatorium zou moeten zijn en waar het personeelsbeleid
er niet een van uitsluitend rendementsdenken is. Daar kan ik aan terugdenken en
mij afvragen: is er iets mis gegaan, waar hadden we een andere weg in kunnen
slaan? Dat is allemaal geschiedenis. Maar het Conservatorium...dat staat er nog
steeds!
In het nu denk ik veel liever terug aan de geweldige tijd die ik heb beleefd aan het
Conservatorium. De fijne collega’s, de studenten die mij telkens een spiegel
voorhielden en mij ook weer verder hielpen in mijn muzikale ontwikkeling. De
wisselwerking tussen allen die samen maar één ideaal hadden, “muziek”. Van
administratie, bibliotheek, kantine, schoonmaak, beheer, docenten, staf en
directie; zij waren maar met één ding bezig: de studenten de mogelijkheden bieden
om hun droom “ muziek” te realiseren.
Ook denk ik aan de uitwisselingen met Namen en Bath, de vele gastcolleges en de
vele vele concerten.
Dus toch maar weer een reünie. Ons realiseren dat het alweer veertig jaar geleden
is dat wij onze zelfstandigheid als MPA kregen. Nog één keer met al die oud
collega’s en studenten, nu dus ook collega’s, weer samen zijn en herinneringen
ophalen en praten over de toekomst. Dankzij een klein team en de belangeloze
medewerking van vele anderen is het weer mogelijk om dit te doen. Mijn grote
dank gaat dan ook uit naar Artiance voor het beschikbaar stellen van ruimte,
accommodatie en personeel, de leerlingen van Artiance die onze reünie muzikaal
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opluisteren, onze oud-collega’s Marianne Habets en de leden van Il Terzetto,
Eugenie van der Grinten, Maarten Veeze en Gijs van der Grinten voor hun
muzikale bijdrage en de leden van het team Herman van Weydom Claterbos, Jan
van Wijk en vooral Marlies Bootsma, die als drijvende kracht ons telkens op het
spoor hield.
Ik wens een ieder veel lees- en kijkplezier met dit boekje dat Herman opnieuw
heeft samengesteld.
Een fijne middag toegewenst!
Bob C.L. Martens

Voorwoord bij het boekje
Het heeft dezelfde opzet als het vorige, maar met andere accenten. De
bescheidener vorm van het lustrum zelf werkte dit in de hand: geen tiendaags
festival met concerten en andere evenementen, maar een enkel middagprogramma
met één workshop en wat korte optredens door leerlingen van Artiance. Daarom
hier ook geen programma’s met bladzijdenlange toelichtingen; het
hoofdbestanddeel is deze keer terugblikken.
Enkele oud-studenten en -docenten zijn weer bereid geweest ervoor te schrijven,
over hun studietijd, hun latere carrière, of over maatschappelijke ontwikkelingen
die richtinggevend zijn geweest voor onze onderwijsinstelling. Twee bijdragen
waren al te lezen op onze weblog, van de oud-studenten Marijke Niele en Truda
Zijp; voor de volledigheid hebben wij ze hier toegevoegd. Soms komen de
inzenders met verrassend verschillende visies: terwijl Bob Martrens in het
algemene voorwoord betreurt hoeveel moois hij heeft zien wijken voor muziek die
er zonder elektriciteit niet zou zijn, betwijfelt Job Ter Steege in Muziek op school
of hij zonder instrumenten waar snoertjes aan vast zitten zijn pensioen wel had
gehaald. Stof tot nadenken dus en tot discussie; veel dank daarvoor aan alle
auteurs!
Het historisch overzicht in jaartallen is aanzienlijk uitgebreid en gesplitst. Het
eerste deel geeft een zo volledig mogelijk beeld van het Alkmaarse
muziekonderwijs en muziekleven vanaf 1800 tot heden; het tweede van de veertig
jaar muziekvakonderwijs, waarin ook landelijke en zelfs Europese ontwikkelingen
die de koers van onze opleiding mede hebben bepaald aan bod komen. Ondanks
onze inspanningen ontbreekt er nog heel veel aan, en ook de rest van het boekje is
niet meer dan een momentopname; iedereen die iets aan te vullen heeft nodigen we
van harte uit ons daarmee van dienst te zijn via onze weblog:
http://muziekinalkmaar.wordpress.com/.
Herman van Weydom Claterbos
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Van MPA tot Music Academy
Dirk de Vreede
In het midden van de jarenzeventig zaten dertien heren aan
een tafel voor het landelijk overleg van directeuren van
muziekvakopleidingen. De tien conservatoria hadden drie
Muziek Pedagogische Academies (MPA’s) in hun midden
toegelaten. Talenten kansen bieden voor ontplooiing; het
stimuleren van kunst en cultuur door het opleiden van
vakbekwame uitvoerende musici en docenten; spreiding
van het aanbod over de regio’s in de verwachting dat de
uitstroom aan vakmensen in de regio weer een impuls geeft aan goede
muziekbeoefening onder de jeugd. Dat waren de oprechte motieven. Maar er
werden ook wel twijfels uitgesproken over de toenmalige stand van de
muziekvakopleidingen. Zijn er niet te veel? Kan elke vakopleiding wel een goede
leeromgeving bieden voor wat een musicus dient te ontwikkelen om te kunnen
functioneren in de uitvoerende of docerende praktijk? Is er wel voldoende talent in
Nederland om zoveel conservatoria te vullen? Zijn er voldoende goede docenten?
Is er straks wel werk voor al die musici?
Dertien klassiek geschoolde heren, vertegenwoordigers van een traditie die
vormgegeven was in de negentiende eeuw, directeuren van bewaar-scholen of
conserveer-scholen, daar duidt de naam conservatorium immers op. Maar die
nieuwe MPA’s lieten zien dat er iets stond te gebeuren; er waren veranderingen op
komst. Niet dat er aan die tafel over gesproken werd. Wel in kleine kring en dan
vooral in de kringetjes van de 'grote' en de 'regionale' conservatoria en de
docentenopleidingen.

Veldhoven 1979, landelijke muziekvakconferentie.
Op de voorste rij v.l.n.r.: Hans Bruin, Maarten Veeze,
Dirk de Vreede, Tineke Broers en Oebele Bootsma.
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Boven de directietafel:
Geluidsgolven, textiel-reliëf, onbekende kunstenaar.
Een andere tafel, in Alkmaar aan het Nassauplein. Aan tafel, na afloop van een
volle dag, ambitieuze docenten (en enkele docentes), aan het hoofd Oebele
Bootsma, de directeur; op tafel een fles jenever en glazen; en boven de tafel de
rook van sigaren, sigaretten en shag (Oebele), en nog geen gekuch van de
zangdocenten. De gesprekken gingen in de eerste jaren vooral over de verdere
uitbouw van de MPA Alkmaar door het starten van nieuwe hoofdvakken zoals
saxofoon, accordeon, harp, het deelnemen aan een landelijk project voor de
scholing van muziekconsulenten voor het basisonderwijs (de urgentieopleiding),
hoofd- en bijvak klavecimbel en een enkele keer ging het ook over “lichte
muziek”. De verdere uitbouw van de MPA vond men onder andere nodig ter
verbetering van de status van Alkmaar ten opzichte van de andere vakopleidingen.
Oeb, Tineke Broers (adjunct) en de meeste docenten waren wel trots op de MPAstatus, maar door enkelen werd die gerichtheid op het docentschap als een
beperking ervaren en had het iets “tweederangs” ten opzichte van de conservatoria,
die weliswaar ook veel docenten opleidden maar daarnaast konden “schitteren”
met hun uitvoerende musici. Toch was de keus van Alkmaar destijds duidelijk:
statusverhoging door de docentenopleiding juist centraal te stellen en ook echt
goed te maken en zich daardoor te onderscheiden van de andere opleidingen die
het docentschap beschouwden als iets wat je erbij doet voor het geval je
uitvoerende carrière hapert of niet voldoende geld in het laatje brengt.
Aan weer andere tafels in
Alkmaar, bijvoorbeeld in de
kantine, misschien in leskamers
en zeker ook in verschillende
kroegen, gingen de gesprekken
van studenten en enkele
docenten over iets anders. Niet
zozeer over de status maar over
het traditionele karakter van de
conservatoria en de MPA’s. Die
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was voor het overgrote deel
klassiek en op reproductie
gericht, terwijl studenten
buiten school elektrische
gitaar speelden, drumden in
bandjes,
pop
en closeharmonie zongen, bliezen in
een bigband en hun eigen
muziek improviseerden of
componeerden.
Docenten
wisten dat en deden ook mee
zoals te horen was tegen het
einde van de feestjes rond
kerstmis en de eindexamens. Die momenten waren veel “genrerijker” en
“productiever” dan het opleidingsprogramma deed vermoeden. Het waren de
studenten die in opstand kwamen tegen de traditionele theorievakken, tegen het
overwegend klassieke repertoire en het moeten reproduceren van “de kunstjes”
van voorgaande grootheden. Plenaire bijeenkomsten van studenten, docenten en
directie waarin soms harde woorden vielen, leidden uiteindelijk tot geleidelijke
veranderingen, ook omdat breed werd onderschreven dat verandering – mits goed
doordacht – zou bijdragen aan de versterking van de opleiding. Die verandering
moest inhouden: betere aansluiting bij de hedendaagse muziekbeleving,
samenhang tussen hoofdvakken, bijvakken en muziektheorie, máken in plaats van
alleen nadoen, en het aantrekkelijker worden voor studenten.

November 1978, de theoriedocenten onder vuur: v.l.n.r. Jan Hischemöller, Kees
Bornewasser, Herman van Weydom Claterbos, Jan van Wijk (tekening), Jan Slot.
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In plaats van “het gele boekje” met alle eisen voor de staatsexamens kwam een
eigen rode studiegids waaraan zo goed als iedereen had bijgedragen. Jaarlijkse
evaluaties moesten ervoor zorgen dat die gids up-to-date bleef, in kwaliteit groeide
en draagvlak had. Zelfs noviteiten als “studiepunten” en keuzemogelijkheden
kwamen er in voor. In de jaren tachtig werden Jazz en Pop steeds prominenter in
de opleiding, waarbij hoofdvakken als Schoolmuziek en Elektronisch Orgel
voortrekkers waren, omdat bij Schoolmuziek het voortgezet onderwijs met
popmuziek centraal staat, en bij Elektronisch Orgel het repertoire en de ambitie
van studenten en docenten daar sterk op gericht was. Ook bij de andere
hoofdvakken groeide de behoefte aan specifieke trajecten voor Jazz en Pop. In
toenemende mate wilden studenten die specialisatie, en natuurlijk speelde bij deze
verandering ook een belangrijke rol dat het voortbestaan van Alkmaar afhankelijk
was van voldoende instroom. Het docententeam werd uitgebreid met de vaklui die
nodig waren om die nieuwe studenten te begeleiden, vooral daar waar de vraag
groot was en de aanwezige docent zich niet competent voelde om ook die genres te
begeleiden. Vooralsnog leidde deze aanwas van docenten niet tot problemen
omdat het aantal studenten groeide. Niet veel maar voldoende om nieuwe docenten
in deeltijd aan te trekken.
Deze geleidelijke ontwikkeling leidde tot een cruciale vraag, namelijk of er aparte
afdelingen zouden moeten komen of dat de eenheid gehandhaafd zou moeten
worden. Anders gezegd: is het
beter om voor elk genre een
eigen traject te ontwikkelen
met
specifieke
theorie,
specifieke
methodiek,
specifieke ensembles, óf bouw
je een specialisatie op vanuit
een “genrerijke” en gemeenschappelijke basis? Er is nooit
een echt antwoord op die
vraag gekomen, omdat er te
veel verschillende en tegelijk
heel genuanceerde meningen
over waren en zijn. Bovendien
kun je er als opleiding wel een
mening over hebben maar
waar kiest de student voor?
Juist dat laatste werd steeds
dwingender
omdat
de
belangstelling
voor
een
muziekopleiding kromp en de
vakopleidingen steeds meer
elkaars concurrenten werden.
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Daarnaast waren er ook politieke ontwikkelingen: Er zijn te veel HBO’s, veel
scholen zijn te klein om hun onderwijs goed te organiseren en financieel is het
inefficiënt. September 1983 komt minister Deetman met zijn “Beleidsnota
Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie” en de HBO-raad met de nota
“Versterking door Samenwerking”. De veranderingen die hiervan het gevolg zijn,
staan bekend als “de STC-operatie” en zijn nogal ingrijpend. De naam MPA
verdwijnt, Alkmaar wordt conservatorium en deel van Hogeschool Alkmaar; de
MPA’s van Leeuwarden en Hilversum worden opgenomen in respectievelijk de
conservatoria van Groningen en Amsterdam. Allerlei fusies worden aangegaan
waarbij je je af kunt vragen wie of wat er beter van is geworden. In ieder geval zijn
de HBO’s groot, voldoen aan de getalscriteria van de minister, en nemen managers
aan om te ontwikkelen, te organiseren, de kwaliteit te bewaken en verantwoording
af te leggen. In de jaren tachtig en negentig komen er zo heel veel tafels bij
waaraan overlegd wordt en omdat de gesprekspartners ook de concurrenten zijn,
zit iedereen ijverig “zijn openheid dicht te houden” en strategisch te handelen.
Dat Alkmaar overeind bleef is te danken aan een paar feiten:
 Ook als conservatorium bleef Alkmaar gericht op het docentschap en ondanks
wat uitstapjes naar activiteiten als Holland Music Sessions gaf dat een eigen
identiteit en een eigen plek naast de andere conservatoria.
 Heel belangrijk was daarnaast de financiële, inhoudelijke en morele steun
vanuit Hogeschool Alkmaar. Daardoor konden verhoudingsgewijs dure
opleidingen blijven bestaan en de verschuiving van klassiek naar pop in de
personele en facilitaire sfeer worden gerealiseerd.
 Daarnaast droegen de start van de musical-opleiding en de cursus
Orthoagogische Muziek Beoefening (OMB) bij aan voldoende instroom van
nieuwe studenten.
De twijfel over het voortbestaan van het conservatorium Alkmaar verdween niet.
Binnen Hogeschool Alkmaar werd die twijfel gevoed door de noodzaak van
financiële steun; binnen het conservatorium speelde de vraag of er wel voldoende
goede studenten in Alkmaar wilden komen studeren. Daarbij ging het niet alleen
over het aantal, maar vooral over het niveau en om de spreiding over verschillende
instrumenten en stemtypen, immers voor een goede opleiding moeten heterogene
ensembles geformeerd kunnen worden. Een samenwerking met het
Conservatorium van Amsterdam en daarmee met de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten leek een mogelijkheid om de positie van Alkmaar te versterken.
Maar de fusie van een aantal hogescholen waaronder die van Alkmaar met als
resultaat Hogeschool INHolland, verhinderde de verdere uitwerking van dat
traject.
Een verschijnsel dat al begonnen was op het moment dat de MPA als
conservatorium deel werd van Hogeschool Alkmaar, werd binnen INHolland nog
sterker. De afstand tussen het onderwijs en de leiding van de Hogeschool werd
groot; ook de afstand tussen het onderwijs en de centrale diensten zoals
studentenadministratie, financiën, bibliotheek, facilitaire dienst etc. werd groot.
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Helaas
betekent
een
Het “A-gebouw” aan de Bergerweg
grotere afstand gewoonlijk
minder
begrip
en
tolerantie,
veel
meer
overleg
en
botweg
machtsstrijd
tussen
afdelingen.
Hoe regel je bijvoorbeeld
dat een repetitie op
zaterdagavond
kan
uitlopen in een gebouw dat
in het weekend en zeker ’s
avonds dicht is, waar de
verwarming uitgaat en de
alarminstallatie door een
extern bureau gecontroleerd automatisch op een bepaalde tijd aan gaat?
Het conservatorium is de enige kunstopleiding binnen INHolland en wat voor een
kunstopleiding volkomen normaal is, zoals de individuele studietrajecten, de
ensemble-activiteiten, de dagindeling etc, is hier uitzonderlijk. Het specifieke moet
steeds worden verdedigd en er moet worden gevochten om de noodzakelijke
ruimte te krijgen om de studenten een optimale leeromgeving te bieden.
Naast de vraag welke opleidingen er aan het conservatorium van INHolland
aangeboden konden worden
speelde ook de vraag of de
locatie
Alkmaar
wel
aantrekkelijk genoeg was.
Uiteindelijk is gekozen voor
een
beperkter
aanbod
gericht op pop en E-music
en als locatie werd het
Haarlem. Alle klassieke
hoofdvakken, schoolmuziek
en ook de musical opleiding
verdwenen uit het pakket en
het
Conservatorium
Alkmaar is geschiedenis.
Of dat jammer is, is de vraag. Het gaat uiteindelijk steeds om muzikanten die hun
ambitie willen waarmaken. Instellingen zoals een avondvakopleiding, een MPA of
conservatorium zijn middelen om te helpen je doel te bereiken en misschien
vragen de muzikanten van straks wel om andere middelen.
Drs. Dirk de Vreede was van 1975 tot 1991docent Onderwijsleer en van 1991 tot
2000 directeur van het Conservatorium Alkmaar.
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MUZIEK OP SCHOOL
Een historische verkenning bij het 40-jarig bestaan van het
Conservatorium van Alkmaar en Haarlem
In 1857 werd in Nederland het vak ZINGEN verplicht gesteld in het
lager onderwijs. Ruim anderhalve eeuw later, in 2016, wordt er in
ons land op de scholen zingen of muziek nergens (meer) dwingend
voorgeschreven. In het basisonderwijs wordt kunstzinnige oriëntatie
gegeven waarbij men kan kiezen voor muziek. In het voortgezet
onderwijs bestaat dezelfde situatie. Men kan kiezen voor muziek,
maar ook voor drama of dans. En dat is al een flink aantal jaren zo
geregeld.
Een kind kan in Nederland onderwijs genieten van groep 1 van de
basisschool tot en met het einde van de leerplicht zonder ook maar
één lesuur muziek te hebben meegemaakt. Koningin Máxima kan
nog zo vaak violen en trombones uitdelen aan muzikaal hongerige
kinderen en haar handen blauw applaudisseren bij het aanhoren van
zogenaamde ‘leerorkesten’, muziekles krijgen is het resultaat van
een toevallige combinatie van de juiste school, de juiste juf of
meester en vooral: de juiste ouders. En vroeger ook nog de juiste
kerk of de juiste politieke club.

JOB TER STEEGE
Ik schrijf op voor wie geïnteresseerd is. En dat behoort niet zozeer
degene te zijn met een bevoegdheid om muziekles te geven in het
reguliere onderwijs. Bevoegden behoren al op de hoogte te zijn
omdat men ervan uit mag gaan dat zij tijdens hun opleiding zijn
voorgelicht. Maar als zij tijdens hun studie niet de juiste docent
hebben gehad of leugens en verdraaiingen van de werkelijkheid
hebben moeten slikken, is het voor hen misschien ook de moeite
waard even door te lezen.
Frisia non cantat. Dat is een Latijnse uitdrukking die betekent: ‘De Fries zingt
niet’. Ik weet helemaal niets van Friezen, behalve dat ze dol zijn op schaatsen en
hun taal. Met al of niet zingende Friezen heb ik geen ervaring. Maar ik ben wel op
de hoogte van Hollanders. Mijn hele leven heb ik in Noord-Holland gewoond en
er 43 jaar muziekles gegeven. Mijn ervaring is, als je er niets aan doet, dan zingt
de Hollander niet. Dat is niet op de hele wereld hetzelfde, want in 1861 schrijft
Tolstoj, op dat moment onderwijzer aan een dorpsschool in Toela, zo’n 200
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kilometer ten zuiden van Moskou, dat zijn leerlingen fantastisch zongen toen ze
eens op een mooie dag terugkwamen van het zwemmen. Zij kregen geen zangles.
Wat er gebeurt als je Hollandse kinderen niet leert zingen, valt te horen bij de
komst van Sinterklaas en kinderen spontaan een lied willen zingen. Het resultaat is
een wonderlijk geschreeuw dat misschien in de smaak zou zijn gevallen bij meneer
Schönberg en zijn Sprechgesang deviaties, maar waarbij een beetje muzikale Sint
zich toch geschoffeerd zou moeten afvragen of het niet beter ware zijn schimmel
de sporen richting Madrid te geven.
De Hollander kan niet zingen en omdat de eer van God en zijn vertegenwoordigers
in het spel was, heeft men in de Negentiende Eeuw besloten MUZIEK als
verplicht vak op te voeren. Men hoopte dat de erediensten en de aubades voor
hoogwaardigheidsbekleders en majesteiten fatsoenlijk(er) zouden verlopen.
Toen was er een hele tijd niets waarover ik kan berichten. Er zijn geen geschriften
of geluidsopnames betreffende het zingen in ons land.
Zo rond 1930 en in de jaren daarna gebeurt er het een en ander. Een aantal mensen
gaat zich druk maken over het feit dat het met het muziekonderwijs in Nederland
zo armoedig gesteld is. Willem Gehrels woont in 1929 in Berlijn een conferentie
bij voor buitenlanders die willen leren van het muziekonderwijs in Duitsland. Hij
komt ‘begeesterd’ terug in
Willem Gehrels
ons land weet in 1932 de
1885 - 1971
eerste volksmuziekschool op
te richten. Elk kind kon voor
bijna niets muziekles krijgen
(uit m’n hoofd, ik meen voor
een dubbeltje per week, maar
dat kan ook van na WOII
zijn). In 1968 kreeg Gehrels
hiervoor een eredoctoraat.
Terecht, want er zijn er die
dat voor minder kregen.
Maar
hoe
prachtig
ook, de verdiensten van Gehrels betreffen vooral het instrumentale
muziekschoolonderwijs. Ondanks al die cursisten die prachtig leerden zingen en
een akte kregen voor de reguliere scholen. De aanpak van Gehrels was
bewonderenswaardig maar faalde totaal in het gewone onderwijs. De zangcultuur
van Gehrels vereiste een flink kader van vaardige meesters en juffen en dat was er
nu eenmaal niet. Daarmee was er geen enkele sprake van continuïteit van dit
zangonderricht en kwam het nergens in het gewone onderwijs van de grond. De
enige uitzondering was de Vrije School met wél muziekonderwijs waar
continuïteit werd gewaarborgd. Voor het gewone onderwijs was Gehrels kansloos.
Beneden de grote rivieren was de RK-kerk in diezelfde jaren oppermachtig. Hier
trof men het WARD-instituut dat zangonderwijs uitgaande van de katholieke
kerkzang propageerde. Het is ongeveer hetzelfde verhaal als bij Gehrels met als
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extra katalysator dat de kerk ook geen eeuwigdurende bijstand voor het
muziekonderwijs kon betekenen.
In de jaren vijftig verscheen een derde strijder
voor
muziekonderwijs
in
Nederland.
Onbegrijpelijk dat men destijds het werk van de
ronduit fascistoïde Carl Orff omarmde. De nazi’s
hadden alle Joodse muziek verboden, dus ook de
muziek van de Joodse componist Mendelssohn.
Daarom
kon
Mendelssohns
Midzomernachtdroom niet meer gebruikt worden
als ouverture bij het toneelstuk van Shakespeare.
Het lukte de nazi’s niet gemakkelijk een
componist van naam te strikken om een nieuwe
Arische ouverture te componeren. Maar Carl
Orff, die Hitler waarschijnlijk een toffe vent vond
en zich graag het Derde Rijk wilde inlikken, was
bereid dit klusje op zich te nemen. En zo gebeurde.
Carl Orff hield zich ook bezig met
muziekonderwijs en hij ontwierp
allerlei slag- en staafinstrumenten
voor kinderen. Elk kind kreeg dan
een kort motiefje te spelen en als je
dan al die motiefjes bij elkaar
harkte en tegelijkertijd liet spelen,
dan had je een muziekstuk. Op de
manier van iedereen een geweer
geven en als je dan tegelijkertijd
schiet heb je gewonnen. Ik spreek
uit ervaring want toen ik een jaar of
elf was mocht ik tijdens een
kerstspel, gecomponeerd door Orff,
telkens op een paar staven van een xylofoon een ram geven.
In het gewone muziekonderwijs aan scholen zijn die Orff-instrumenten uiteindelijk
ook op niets uitgelopen. Ik heb als stagebegeleider meegemaakt hoe dertig
leerlingen tegelijkertijd op dertig klokkenspelletjes (z.g. ‘werkklokkenspelletjes’)
speelden. De leerlingen op de voorste rijen deden nog wel ongeveer wat de
bedoeling was, maar achterin (waar ik als stagebegeleider de les aan het
beoordelen was) sloegen de leerlingen gillend van de lach de klokkenspelletjes tot
puin.
Het was geen succes.
Louk Nelissen en Jan van Rossem, in de vorige eeuw twee bekende schoolmusici,
schreven een boekje met arrangementen voor Orff-instrumenten. Nelissen bekende
mij ooit dat zowel hij als Jan nog nooit één van die arrangementen in hun klassen
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George van Renesse (1909-1994)
Gastdocent piano klassiek 1981

aan een middelbare school hadden uitgevoerd. Maar de boekjes werden goed
verkocht.
Schoolmuziek? Maar dat hoort toch op school thuis!

Terwijl dit alles gebeurde waren
de conservatoria, MPA’s en
muziekvakopleidingen
de
plekken
waar
men
voor
muziekdocent
kon
worden
opgeleid. Het Conservatorium
van Amsterdam begon er
Schoolmuziek
in 1948 mee en spoedig
ís geen muziek!
volgden
de
andere
instellingen. In het begin was de opleiding
schoolmuziek een tweejarige kopstudie, we zouden nu
zeggen een tweede masteropleiding bij het hoofdvak piano, orgel
of koordirectie, maar bij de invoering van de Mammoetwet in 1968
werd schoolmuziek een volwaardige vijfjarige opleiding. Toen alle
HBO-opleidingen vierjarig werden kreeg schoolmuziek vervolgens
een nieuwe naam: Opleiding Docent Muziek.
In de loop van de jaren zeventig en tachtig ging het met
‘t muziekonderwijs in het voortgezet onderwijs steeds beter. Ik
meld de volgende wapenfeiten.
Met de invoering van de Mammoetwet werd muziek een verplicht vak in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar werd op veel scholen muziek ook
in de bovenbouw gegeven. Er was geld genoeg en er waren uren genoeg. Vakken
als techniek en verzorging bestonden immers nog niet.
Tot eind jaren zeventig was er nog wel een tekort aan muziekdocenten, maar de
markt werd langzaam gevulder.
Verder werden de opleidingen tot muziekdocent aan de conservatoria sterk
verbeterd. Zo was men er achter gekomen dat schoolmuziek meer was dan het
zingen van volksliedjes en dat de jongelui in hun vrije tijd liever naar popmuziek
luisterden dan dat zij hunkerden naar klassieke muziek. Dit had vanzelfsprekend
gevolgen voor de inhoud van de opleiding.
Ten slotte was er sinds 1971 de mogelijkheid om muziek als eindexamenvak te
nemen op de HAVO en vanaf 1985 op het VWO.
Muziek als eindexamenvak was voor veel muziekdocenten een geweldige
aanwinst. Geen overvolle klassen met ongemotiveerde leerlingen die zelfstandig
nog geen vierkwartsmaat konden klappen, maar het tegenovergestelde. Met wat
beleid wist je ongeschikte leerlingen er buiten te houden en kon je aan de slag met
gemotiveerde, niet al te grote groepen.
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Want dat was altijd het probleem, die overvolle heterogene klassen waarbij alle
leerlingen het naar de zin moest worden gemaakt. Allemaal met z’n dertigen
tegelijkertijd muziek maken in één lokaal. Het enige wat dan eigenlijk goed
mogelijk was, nou ja, dat was zingen. En daarmee zijn we terug bij af.
Gelukkig niet helemaal. Aan het einde van de vorige eeuw verschenen er
instrumenten op de markt waar snoertjes aan vast zaten. Een snoertje voor stroom
en een snoertje voor de oortjes.
Die Orff-instrumenten waren peperduur en spijkerhard, maar keyboards,
computers en degelijke hoefden niet luid te klinken. En ook de akoestische gitaar
gilt niet direct door een lokaal.
Ik denk wel eens dat ik zonder de (goedkope) keyboards mijn pensioen niet had
gehaald.
Ook verschenen er steeds meer aardige methodes. Hier wil ik wel bij aantekenen
dat methodes die je strikt moet volgen voor de muziekdocent die zomaar vijf of
zes parallelklassen kan hebben, dodelijk kan zijn. Als je vijf of zes keer in de week
hetzelfde met een klas moet doen vergaat het lachen je.
Een verbetering die in het land ook steeds vaker te zien was, bleek de inrichting
van het muzieklokaal. Niet alleen kwamen (dus) steeds meer handzame,
aantrekkelijke elektrische (goedkope)instrumenten en mediarijke machines
beschikbaar, maar ook wordt het steeds gebruikelijker bij het muzieklokaal
speciale oefenruimtes te creëren.
Een ontwikkeling die ook negatief kan uitpakken, is de regeling dat in deze eeuw
elke middelbare school kunstvakken als eindexamenvakken moet aanbieden. Dat
is vaak muziek. Maar als niet muziek, maar bijvoorbeeld dans of drama
eindexamenvak is, dan zullen die vakken eerder dan muziek in de onderbouw zijn
te vinden. Het is namelijk niet meer verplicht muziek in de onderbouw van het
voortgezet onderbouw aan te bieden.
Net als in het basisonderwijs. We horen daar regelmatig van goed bedoelde
vernieuwingen van muziekeducatie, maar op de meeste basisscholen hebben de
juffen en meesters wat anders aan hun hoofd dan het zekerstellen van gedegen
continu muziekonderwijs.
Wat is er nou toch zo moeilijk
aan dat muziekonderwijs? Een
tijdje werd de schuld gegeven
aan het feit dat kinderen niks
hebben met die mooie klassieke
muziek en alleen maar luisteren
naar wat Maarten ’t Hart 
‘rommel’ noemt. Maar ’t Hart
is geen deskundige. Anders had
hij geweten dat het spelen van
‘rommel’ ook niet zo eenvoudig
is. Het probleem zit ‘m in het
feit dat muziek maken (net als
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sport) het moet hebben van dagelijkse training en homogene teams. Te beginnen
bij training. Elke dag je best doen en dan steeds beter worden. Daar is bij het
muziekonderwijs op scholen natuurlijk nooit veel sprake van. En homogene teams
ziet een muziekdocent haast nooit. Misschien alleen een beetje als er gezongen
wordt.
Maar je hoeft in een muziekles toch niet alleen te zingen of te spelen? Natuurlijk
niet. Je kan ook luisteren naar muziek. De laatste jaren lijkt die activiteit wat
ondergestoft. Maar waarom? De meeste leerlingen in al die klassen zullen later in
hun leven niet in orkesten zitten of koren bevolken, maar vrijwel alle zullen heel
veel tijd besteden aan het luisteren naar muziek. Muziekles is dé plek om al die
toekomstige luisterconsumenten op de rest van hun leven voor te bereiden. Al was
het alleen maar om hun muzikale horizon te verbreden. Er is nog meer dan je eigen
‘rommel’’. Een muziekdocent moet in staat zijn deuren te openen en wegen te
effenen. En ook hier komt de elektronica ons wederom te hulp.
Toen ik begon als muziekleraar was het draaien van een plaatje al een hele
voorstelling, maar nu ieder normaal lokaal de beschikking heeft over een digibord
kan je elke muzikale wereld die je maar wilt aan je leerlingen voorschotelen. En
ook geven al die computers de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig de weg te
leren vinden naar nieuwe muzikale schatten.
Er is gelukkig nog steeds genoeg te doen.
Job ter Steege is oud-docent schoolmuziek/ODM aan het
Conservatorium van Amsterdam en het Conservatorium van
Alkmaar/Haarlem. Daarnaast gaf hij muziekles aan verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs.
Hij schreef onder meer het boek Muziekonderwijs in pittige columns en
Verstrikt in het HBO, een satirische thriller over stagebegeleiding in het
muziekonderwijs.
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Harry Vooren
Nevenstaande foto zal voor veel reünisten geen
toelichting nodig hebben. Dat dit voor een
steeds groter wordende groep anders ligt, wordt
maar al te licht vergeten.
De afgebeelde persoon is zeker een van de
markantste figuren van het conservatorium
geweest, zowel letterlijk (zie de foto) als
overdrachtelijk, door de ongeëvenaarde
scherpte van zijn tong.

Ik kan me álles permitteren, want mij neemt toch niemand au sérieux!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Direct, trefzeker, als het zo uitkwam met maling
aan respect, maar altijd van een onweerstaanbare
humor: Harry Vooren zat nooit om een woord
verlegen. Enkele proeven daarvan luisteren dit
boekje op.
… HET ACHTERSTE VOOREN.
Harry was bij ons hoofdvakdocent klassiek piano van begin jaren 70 tot midden
jaren 90. Zijn specialiteit was Spaanse muziek.
In 1940 kwam hij mismaakt ter wereld; zijn levenskans werd geschat op drie
dagen. Het werden drie˗en-zestig jaren († 2003). Een aangeboren rugvergroeiing
bezorgde hem zijn scheve dwergengestalte. Pas op 11-jarige leeftijd kreeg hij zijn
eerste pianolessen. Al na twee jaar won hij diverse prijzen en gaf hij zijn eerste
recital. Hij volgde zijn professionele opleiding bij Gerard Hengeveld, Else
Krijgsman, Alicia de Larrocha en Nikita Magaloff.
Hij trad op in binnen- en buitenland, en maakte grammofoonopnames voor het
label Decca. Eind jaren 70 dwongen motorische problemen in de rechter hand hem
zijn solocarrière op te geven. Sindsdien richtte hij zich uitsluitend op lesgeven,
meest bij ons in Alkmaar, maar over zijn specialisme ook elders als gastdocent.
Negen opnames van Harry zijn te beluisteren op YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0gLN-hUZXReeoKV10yiogmsDP4twaaronder twee video’s; bovendien een tv-uitzending uit 1964, “Mensen van
Morgen”, waarin Kees Brusse een groep jongeren interviewede met een zeer
verschillende achtergrond. Onder de geïnterviewden bevond zich Harry Vooren.
Twee jaar voor zijn dood interviewde hem oud-student Harry Koopman; dit
interview Pianospelen is aanpassen werd gepubliceerd in de EPTA-periodiek
Piano Bulletin, editie 2001-2, en is te lezen op webpagina:
pDbhttp://www.marsandmc.nl/publicaties/pb012-harryvooren.html
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Muziekschoolherinneringen
van Marijke Niele
In het begin van de 70-er jaren kreeg ik,
als jong meisje van 6 jaar oud, op de
Adelbertusschool blokfluitles van de juf.
Zij vond muziek heel leuk en gaf
aan drie of vier kinderen na schooltijd
blokfluitles. Ik vond het geweldig en
wilde niets liever dan de hele dag
fluiten! Mijn ouders informeerden bij de
muziekschool, maar daar moest je eerst
AMV-les (algemene muzikale vorming)
krijgen en 8 jaar oud zijn… Na lang
wachten kwam ik in het klasje van
mevrouw Heiligers in een klaslokaal van de Dominicusschool, de bovenverdieping
van de huidige Adelbertusschool, aan de Nieuwlandersingel. Ik kan mij van haar
lessen weinig herinneren, maar wel haar (in mijn ogen) gigantische haardot. Zij
droeg haar haren altijd opgestoken bovenop haar hoofd en dat was uitermate
fascinerend.
Ik wist al snel dat ik verder wilde met de dwarsfluit, maar ik was fysiek nog te
klein. Dus verder met de blokfluit bij Willem Bremer aan de Oudegracht.
Met twee vriendinnetjes hadden we daar les, en dat was meestal superleuk. Minder
leuk was het dat hij ons er af en toe uitstuurde als we teveel kletsten. Dan werd een
van ons op de gang gezet, en daar stond ook de blindengeleidehond van meneer
Hischemöller. Achteraf bleek het een heel lief dier, maar wij meisjes van 8 waren
doodsbang voor dat beest. Hij droeg ook een soort muilkorf en was heeeeel groot.
Maar hoe meer we ons best deden braaf te zijn in de les van meneer Bremer hoe
vaker we op de gang belandden. Waarschijnlijk gingen we van de stress weer
teveel kletsen.
Op mijn negende mocht ik eindelijk op de
dwarsfluit beginnen bij Christel Cochius,
op een gehuurd instrument van de
muziekschool. Na een jaar verliet mevrouw
Cochius de muziekschool en kreeg ik Bert
van den Brink als nieuwe docent.
Tegelijkertijd
startte
ik
bij
muziekvereniging Sint Cecilia waar mijn
overbuurman, Dick Sijs, dirigent van was.
Naast
het
samenspelen
in
de
jeugdharmonie was het voordeel dat je dan
een instrument van de vereniging kon
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bespelen. Van Bert heb ik veel geleerd; hij en ik lagen elkaar goed. Helaas bleek
dat niet bij veel andere leerlingen en had hij veel problemen die – wat later bleek –
deels voortkwamen uit een vervelende geestesziekte waar hij aan leed. Maar
persoonlijk denk ik met warme herinneringen aan deze bijzondere man terug.
Na twee lesjaren bij hem, vertrok ook hij bij de muziekschool en kreeg ik les van
Aditia van der Meulen. Wat een superleuke juf was dat! Drie geweldige jaren heb
ik van haar les gehad. Zij stimuleerde allerlei samenspelactiviteiten, zo hadden we
met vier meiden een fluitkwartet waarmee we regelmatig optraden; speelden we
met piano-, viool-, klarinet-, en harpleerlingen samen en hadden we leuke
voorspeelavonden met ‘nazit’. Ons fluitkwartet heeft jaren bestaan en onze
optredens waren door heel Alkmaar bij
openingen, jubilea ed. Het leukste optreden was
bij de opening van het kaasmuseum waar we
alle vier een kaas aan overhielden… Maar ook
deze juf vertrok bij de muziekschool, zij
emigreerde naar Australië.
Ik was inmiddels een eigenwijze 15-jarige
puber en kreeg als nieuwe docent Tjali Nelwan.
Dit was helaas niet zo’n succes, wij misten een
‘klik’ en ik begon tegen mijn lessen op te zien.
Gelukkig begreep de toenmalige directeur
Marcel Pinkse dit uitstekend en hij plaatste mij
over naar Ciska van der Wilk. Zij bracht de lol
en het enthousiasme weer terug en samen met
haar heb ik mijn weg naar de vakopleiding
gelopen.
Naast de vijf fluitdocenten die ik heb gehad, mocht ik bij vele muziekschooldocenten in ensembles spelen. Meneer van Sambeek herinner ik mij als streng,
maar rechtvaardig. Ik heb
geen
idee
meer
welk
instrument
hij
doceerde
(viool, red.). De klarinetleraar
Henk Tromp was altijd leuk in
projecten. Bij tromboneleraar
Jaap Dekker heb ik menig
blazersstuk
meegespeeld;
altijd mooi gearrangeerd. En
ook Hein Dekker herinner ik
mij als ensembleleider. Maar
veruit het leukste was het RJO
(regionaal jeugdorkest).
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Met de komst van Marcel Pinkse als directeur van de muziekschool, kwam er een
symfonisch dirigent binnen. In mijn herinnering is het orkest bij hem begonnen,
maar dat weet ik niet meer precies. Ik mocht al jong meespelen en heb geweldige
stukken gespeeld. Wij deden symfonieën van Beethoven, Mozart en Haydn; maar
ook stukken als het Carnaval des Animaux van Saint Saëns en Peter en de wolf
van Prokofjev. Pinkse gaf ons ‘gewoon’ heftige solopartijen en heeft daarmee
menige kiem gezaaid naar een muzikale toekomst. Wie droomt er niet van om op
zijn 13e het vogeltje van Peter en de wolf vertolken tijdens een officieel concert in
het stedelijk theater?
Verder speelden we allerlei bewerkte moderne muziek. In die tijd was Rogier van
Otterloo beroemd met bewerkingen van filmmuziekthema’s e.d. en dat speelden
wij ook! Optredens waren er veel; altijd in de Grote Kerk in Alkmaar en De Vest.
Maar ook vaak in kerken en zalen in de omgeving: Bergen, Castricum, Heerhugowaard e.d.
We zijn ook een paar keer met de bus naar Tiel gegaan. Pinkse kwam daar
vandaan en had nog connecties ter plekke, vandaar. Het RJO begon niet zo heel
groot, maar breidde zich in de jaren dat ik er deel van uitmaakte snel uit. De
Alkmaarse muziekschool had niet zoveel strijkers, dus die kwamen van
muziekscholen uit de omliggende gemeentes, later werden de audities ingevoerd
en konden ook blazers van andere scholen auditeren. De repetitietijd was op de
vrijdagmiddag en verschoof langzamerhand van 16.00 uur naar 17.00 uur. Dit
kwam doordat steeds meer orkestleden van verder weg moesten komen. Het
Noordhollands Jeugdorkest werd op een gegeven moment bijna een concurrent
van het RJO, want getalenteerde musici zaten vaak in beide orkesten. Maar de
vrijdag was voor het RJO en daarop besloot het NHJO naar de zaterdag te
verhuizen met haar repetitietijden…
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We repeteerden eerst in het pand aan het Nassauplein, dat was een voormalig
katholiek bejaardenhuis en had een prachtig kapelletje. Maar die was al snel te
klein. We mochten toen uitwijken naar de directe buren: de P.A. (Pedagogische
Academie). Daar was een grote aula waar wij in mochten. Dat betekende een
wekelijks verhuizing van muziekstandaards, contrabassen, harpen en slagwerk.
Iets dat we met zijn allen deden.
Door de jaren heen was mijn liefde voor de muziek alleen maar gegroeid en ik
wilde het vak in. Inmiddels was in Alkmaar de MPA gestart, de Muziek
Pedagogische Academie waar het uitvoerende spelen belangrijk was, maar de
muziekpedagogiek en didactiek ook. Ik heb heel bewust voor deze opleiding
gekozen omdat ik graag docent wilde worden. Gelukkig werd ik voor mijn
toelatingsexamen aangenomen en
kon ik direct na de middelbare
school van start.
Het gebouw aan het Nassauplein
werd mijn studielocatie en in het
begin zaten zowel de MPA als de
muziekschool daar, maar dat was
maar kort. De muziekschool
verhuisde naar de Vondelstraat en
de MPA bleef aan het Nassauplein.
Niet alle lessen pasten in dat
gebouw en voor enkele lessen
moesten we uitwijken naar de
Kennemerstraatweg, waar we in
een statig herenhuis een aantal
theorielokalen hadden.
Ik heb op de MPA een enerverende
tijd gehad, met ups en downs. Al
snel bleek dat mijn vingertechniek
niet goed was, misschien een gevolg van teveel wisselingen in docenten, of een
gevolg van heel veel spelen… In ieder geval moest het roer om en dat gebeurde
vrij rigoureus: al na een half jaar schoot de eerste pees- en peesschedenontsteking
in mijn handen en die blessure bleef in de jaren daarna vele malen opspelen. In het
eerste jaar van de MPA liep ik een fikse ontsteking op en mijn rechterhand werd
10 weken in het gips gezet. Hoewel ik niet kon spelen, heb ik toen veel geleerd.
Van docenten als de heer Bornewasser, Herman van Roekel, Jan van Wijk en Kees
van Unen kreeg ik muziektheoretische vakken die ik ‘verslond’. Deze periode
heeft mij ook geleerd dat ik van die theorie veel meer wilde weten en daardoor ben
ik later nog muziekwetenschappen gaan studeren aan de Universiteit van
Amsterdam.
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Als fluitdocent had ik Rineke Smilde; een geweldig mens en
pedagoog! Zij heeft het vak ‘fluitdocent’ goed doorgegeven,
met uitgebreide didactische referaten en traktaten. Ik denk
daar nog zeer regelmatig in mijn huidige lessen aan terug.
Maar ook de luxe van de bijvakken die wij mochten volgen,
waardeer ik zeer. Pianolessen van Vera Groot en zangles
van Jorien Samson. Ook een tweede hoofdvak was nog
mogelijk en ik volgde ensembleleiding bij Bram Heijmans
met directie en arrangeren van Jan Schut.

Tijdens mijn studie verving ik af en toe Ciska van der Wilk op de Alkmaarse
muziekschool, heel bijzonder om als jonge collega rond te lopen tussen vele
mensen die je al jaren als docent kent. Zoals eerder gezegd vervolgde ik mijn weg
in Amsterdam en keerde Alkmaar een aantal jaren de rug toe. Totdat er in 1991
een vacature kwam omdat Nelwan de muziekschool ging verlaten. Ik solliciteerde
en werd tot mijn grote vreugde aangenomen. Heel bijzonder was mijn gesprek
nadien met Nelwan; hij herinnerde zich mij als leerling en sprak zijn onmacht uit
over het lesgeven aan een getalenteerd, zeer eigenzinnig pubermeisje. Hij vertelde
mij ook dat hij zelf had aangegeven dat ik beter af zou zijn bij zijn nieuwe collega,
iets dat ik zeer in hem waardeer.
En toen was ik opeens ‘echt’ juf
op de Alkmaarse muziekschool!
Samen
met
een
aantal
studiegenoten van de MPA,
(o.a. Madelon Kooij, Ben
Wezel, Jan Koehoorn, Wim
Vlaar, Marjan Deiman) hadden
wij het geweldig naar onze zin.
Wij maakten muziekschoolbrede voorstellingen in de Vest,
verzorgden tien zondagen per
jaar
koffieconcerten
in
Alkmaarse bejaardenhuizen en
hadden vooral veel plezier in
ons werk. Met elkaar en de
leerlingen ontstonden prachtige
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dingen. Het oude, gammele gebouw aan de Vondelstraat was een drama, maar had
ook zo zijn charmes. Ramen konden niet open of niet dicht, kachels vielen met de
regelmaat van de klok uit en van geluidsisolatie was zeker geen sprake. Maar
gezellig was het er wel. De sfeer was er super, en dat kwam ook voor een groot
deel door de wereldmuziekschool die ons in die tijd versterkte. De saz-leerlingen
van Zuhal zaten vaak hele middagen in de gang te spelen en ‘jamden’ er lustig op
los. En de sprankelende aanwezigheid van Laura Hassler, die altijd liep te zingen,
was zeer positief.
De
muziekschool
veranderde in ACKV
(Alkmaars Centrum
voor de Kunsten) en
er kwam een afdeling
beeldend bij. In de
praktijk was er niet
veel samenwerking,
maar dat het een
positieve uitbreiding
was, werd algemeen
gedragen. En al die
tijd, de 90er jaren,
was er sprake van
nieuwbouw…
Eindelijk kwam er
schot in de zaak en de
bouw van Artiance
werd een feit. De
verhuizing in 2000
naar het Canadaplein
heb ik wegens mijn
zwangerschapsverlof
gemist.
Maar
schooljaar 2000-2001 starten we in een mooi, nieuw gebouw waar ramen en
deuren dicht konden en er in elk lokaal een piano en een audio-installatie stond. De
kilte van het gebouw werd al snel overwonnen door de muziek! In de jaren daarna
kwam er een afdeling theater en nog weer later een afdeling dans bij. Het Centrum
voor de Kunsten werd volwassen.
Hoewel het anno 2011 helemaal niet makkelijk is in muziekscholenland, staat de
Alkmaarse muziekschool nog overeind. Vele zeer betrokken docenten zijn daar
verantwoordelijk voor en vele leerlingen hebben de docenten geïnspireerd. Want
dat is waar het omgaat: de passie voor het vak overdragen en vooral een open oor
houden en blijven leren!
23

De MPA Alkmaar,

iiiiiiiiiii

ja, die was belangrijk in mijn leven. Mijn vooropleiding liet
wat te wensen over, maar je mocht een algemene
kennis/intelligentietest doen, afgenomen door Dirk de Vreede,
en doordat ik daar goed genoeg doorheen kwam, opende zich
plotseling de mogelijkheid om mij helemaal professioneel
met muziek bezig te gaan houden. Ik begon met een jaar
AMV / Schoolmuziek. En hoewel ik het leuk vond voor de
klas, werd mijn hart toch het meest geraakt in de zanglessen
bij Jaap Ooijevaar.
Nou woonde ik in Amsterdam, rookte een half pakje
sigaretten per dag en had zangles om 9 uur op maandag
ochtend. Dus het is wel een wonder dat die passie daar toch
kon opbloeien. Toen ik hem verteld had dat ik graag
toelating hoofdvak zang wilde doen, zijn we
hard gaan werken om het voor te bereiden.
Ik werd aangenomen bij Mevr. Uipkes.
Het was een groot avontuur voor me, de
ensembleklassen zal ik nooit vergeten. Dat
was samen met de ouderejaars en dan zongen we zo goed en
Geen foto
zo kwaad als het ging door de hele zangliteratuur, van Mozart
beschikbaar
tot Verdi, zalig!
In die lessen deed er ook wel eens een Wim Zwaag mee, aardige jongen
maar ik had er weinig oog voor.
De dramalessen van Ab Heijdens
waren voor mij ook een feest, zeker
toen dat resulteerde in een
uitvoering van de Zauberflöte van
Mozart (een concept wat later
uitgewerkt is voor de SKON en
waar nog vele uitvoeringen van
gegeven zijn.) Ik mocht mijn studie
eindigen met de hoofdrol in Dido
and Aeneas van Purcell en daarmee
was de liefde voor lied en opera
diep genesteld. Enige jaren na mijn
afstuderen heb ik o.a. met Gerda
van Zelm (die ik kende van de MPA) in het a capella vrouwen kwartet Femmes
Vocales gezeten. We speelden een semi geënsceneerd programma en trokken
daarmee door het hele land. Later ging ik werken in de Vlaamse opera. Al op de
eerste dag van mijn nieuwe leven in België botste ik in de draaideur van het café
naast de opera tegen een bekend figuur aan. Ja die Wim Zwaag nog van de MPA.i
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Inmiddels zijn we al weer jaren gelukkig getrouwd en kan ik mij gelukkig prijzen
met mijn rol als ”zijn favoriete mezzosopraan” en mocht zo al veel van zijn
prachtige composities uitvoeren en opnemen.
Anja Wilbrink, oud-student, afgestudeerd 1985

Weet je de eerste toon nog, Wim?
… pom …

De verkeerde opgave aan een kandidaat meegeven
is natuurlijk een nachtmerrie voor elke zichzelf
respecterende examinator, maar het kan de
allerbeste overkomen!

Jaap Min
(Bergen, N.H. 1914-1987)
Olieverf op linnen
Nassauplein 11, kamer 4
Particuliere verzameling
25

Muziekles!

Terwijl de politiek zich ineens
druk maakt om wegbezuinigde
muzikale mogelijkheden voor
basisschoolleerlingen, ben ik
aan het genieten van "mijn"
woensdagmiddag in het
buurthuis.
Muziekexpressie voor kleuters,
blokfluitles voor zevenjarigen,
AMV aan de piano Wat ik op
de MPA geleerd heb, is
creatieve ideeën omzetten in
structuur. Niets leukers dan
zelf een middag om je heen te
bouwen waarin kinderen met
plezier kunnen musiceren.
Daarvoor heb je goede
handvaten nodig. Die heb ik in
mijn studietijd volop gekregen
van o.a. Frans Demaret, Jaap Spigt en Willem Bremer.
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Frans Demaret
Jaap Spigt
Omdat ik iemand
Willem Bremer
ben die graag met mensen werkt, heb ik
de afgelopen 35 jaar ook veel aan mijn opleiding voor orthoagogische
muziekbeoefening gehad. Mensen met een beperking of een handicap willen
tenslotte ook graag een hobby waarin ze zich kunnen uitleven.
Doordat ik op de MPA geleerd heb om mijn eigen mogelijkheden te ontplooien,
heb ik, denk ik, wel een identiteit kunnen opbouwen. Daardoor krijg je van je werk
ook positieve energie terug.
Regelmatig denk ik nog terug aan de tijd op de
MPA. Ik weet nog dat ik altijd les had op de begane
grond in een grote kamer vlakbij de kantine aan het
Nassauplein.
Jacques-Martin Hotteterre
Van Willem
(1674-1763)
Bremer. Hier
Jean-Baptiste Loeillet
(1680-1730)
hebben we hard
gewerkt aan een Loeillet-sonate die ik samen
met clavecimbel en cello uitgevoerd heb. Ook
met het blokfluitkwartet werd hier gerepeteerd.
Na deze beginperiode werd besloten dat ik met
Willem een suite van Hotteterre zou
instuderen. Om de Franse uitvoeringspraktijk
onder de knie te krijgen zou ik een zaterdag bij
hem thuis aan het Russenplein komen
blokfluiten. De suite is in duetvorm
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gecomponeerd, en het is natuurlijk heerlijk om met je eigen leraar een stuk in te
studeren.
We hadden die bewuste zaterdag even gespeeld, en toen zijn we in de keuken de
voorbereidingen voor een pan erwtensoep gaan treffen. Onder het hakken en
snijden van de groenten heeft Willem mij de details van de versieringstechnieken
van de Franse barok bijgebracht!
Terwijl de soep aan het garen was waren we heel geconcentreerd aan het studeren.
Toen we zo'n beetje uitgestudeerd waren was de erwtensoep klaar.
Deze "slowtime" die Willem Bremer mij heeft laten ervaren, heeft een
onuitwisbare indruk op mij achtergelaten.
Trix van der Grinten-Dekker oud-student
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DE MPA IN ALKMAAR
Door: Truda Zijp
In mei 1977 deed ik toelatingsexamen voor de opleiding
schoolmuziek. Wekenlang zat ik op de uitslag te wachten.
Het duurde me veel te lang, ik ging bellen. ‘Met van
Loenen’, zei een stem. Ik vertelde waarvoor ik belde. ‘Ja,
hoor Truda, dat is in orde hoor, je bent toegelaten’. Ik stond
perplex. Kende die man mij? Was ik dus goed genoeg? Zou
dat niet een vergissing zijn?
De eerste week in het gebouw aan het Nassauplein was een absurde ervaring. Ik
had het gevoel dat ik in een inrichting was beland. Dat kwam door de docenten.
Nog nooit had ik zo’n rare groep mensen bij elkaar gezien.
Er was een meneer met
een enorme snor en een
zelfverzekerde blik.

In een eigen lokaal
zat een blinde
docent met een
geleidehond in een
mand, voor een
muur met afgekrabd
behang.

Geen afbeelding
beschikbaar

Er was ook een meneer met
een absurd goed gehoor, die
doorgaans lesgaf met zijn
ogen dicht.

Een nerveuze zangjuf
met een dot …
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… en een
pianomevrouw
in de plooi,
met zeer
zorgvuldig
gekapt haar.

De directeur
was een
lieve,
bescheiden
man …

De docent contrapunt
zat altijd in de pauze
uiterst irritant met
zijn vingers op
allerlei voorwerpen
in de buurt
piano te
spelen.

… en de
adjunctdirectrice
een vrolijke,
bedrijvige en
bijdehante dame,
die volgens mij
eigenlijk informeel
de scepter zwaaide.

Ik had het gevoel dat dit rariteitenkabinet uit mensen bestond die niet helemaal van
deze wereld waren. Van sommigen kon ik me niet voorstellen dat zij aten, naar het
toilet gingen of in bed lagen.
Het onderwijs bleek een vat vol tegenstrijdigheden te zijn. De heren van
schoolmuziek, didactiek en psychologie leerden ons dat we moesten aansluiten bij
de belevingswereld van het kind. Jongeren in die tijd hielden zich bezig met
Michael Jackson en Queen, ik ook. De algemeen vormende en theoretische vakken
richtten zich op heel andere zaken: gregoriaans, harmonieleer uit een ver verleden,
de uitvoeringspraktijk van versieringen in verschillende eeuwen of het zingen van
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harmonische en melodische mineurtoonladders. We maakten lijsten met liedjes,
geschikt voor verschillende leeftijden en we kregen klassiek zangles. Yesterday
van The Beatles zingt niet lekker met een belcanto-techniek.

Maar het waren vijf fantastische jaren. Er was veel vrijheid, veel ruimte om je te
ontwikkelen. We deden als studenten van alles met elkaar: Bertolt Brecht liederen
zingen, quatre-mains spelen, een fluitist begeleiden bij het voorspelen,
ensembletjes vormen, Hindemith met het schoolkoor, drumles, minimal music
ontwerpen voor het Orff instrumentarium, leuke lessen verzinnen voor onze
stages, uitvoeringen in De Vest en een biertje drinken bij Bruintje Beer.
Ik ging lesgeven op scholen en belandde al snel in de schoolleiding. De muziek
raakte op de achtergrond. Vier jaar geleden keek ik eens naar al het lesmateriaal
dat ik heb gemaakt voor het volwassenenonderwijs, waar ik muziek als
eindexamenvak gaf. Ik besloot de draad weer op te pakken. Maandelijks geef ik nu
in een buurthuis een workshop met een onderwerp uit de klassieke
muziekgeschiedenis. Regelmatig denk ik dan aan meneer Bootsma, onze directeur.
Ik zie hem zitten in zijn mooie kamer, naast een pick-upje en een beduimeld
schriftje voor zijn neus. Hij gaf muziekgeschiedenis, iets wat me niet zo
interesseerde. Het verbaast me hoeveel ik er nog van weet. Als ik van de
deelnemers aan mijn workshops hoor hoe leuk en interessant ze het vinden denk
ik: ‘Meneer Bootsma, u zou trots op me zijn!’
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VAN SCHOOLMUZIEK NAAR
KWETSBARE OUDEREN.
UIT DE PRAKTIJK VAN MUZIEK & BEWEGING
VAN EEN OUD MPA-DOCENT
In 1983 zorgde Oebele Bootsma ervoor dat ik aan de MPA
het vak Ritmiek (Muziek & Beweging) ging geven. Dat
was aan de toenmalige afdeling AMV/Schoolmuziek. Ik
verzorgde het vak al aan de conservatoria van Amsterdam
en Rotterdam, maar in Alkmaar was de sfeer toch weer
heel anders, intiemer en vaak specifiek werkveldgericht.
Wat een leuke tijd zou het worden! Na mijn 66 ste dit vak
nog uit te oefenen had ik toen niet verwacht. En nog wel
met nieuwe frisse projecten als stimulerende impuls.
Een paar jaar terug startte ik samen met 2 slagwerkers het project “Doe je Ritmix”.
Een project om het muziekonderwijs in het primair onderwijs te stimuleren.
In 2013 namen twee 4ejaars studenten ODM (opleiding docent muziek) mij mee
naar een conferentie Kunst met ouderen en daar ontstond de motivatie om mijn
reeds ontwikkelde concept Muziek, Spel en Beweging te gaan uitwerken voor
kwetsbare ouderen.
Om projecten voor deze doelgroep te realiseren werd de stichting "Muzisch Spoor"
opgericht waarvan Bob Martens de voorzitter is. Wij ontvingen subsidie van het
Fonds voor cultuurparticipatie (FCP) en het Fonds Sluyterman van Loo.
Het project Muzisch Actief+ kon starten samen met de net afgestudeerde Natascha
Groot van het conservatorium van Amsterdam en Susan Meertens van het
conservatorium Haarlem (MINS, Music in Society). Het is uitgevoerd bij de
zorginstelling van Stichting Reinalda te Haarlem.
Ellen van Hoek doet onder auspiciën van het lectoraat van de AHK (Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten) een onderzoek naar de effecten van dit
interdisciplinaire kunst project met ouderen en er wordt een overdraagbaar concept
ontwikkeld voor het beroepenveld.
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Het doel van deze workshops is ouderen in hun kracht te brengen, hen plezier en
kunstbeleving te laten ervaren. Tevens zorgt het voor sociale verbinding en
zingeving. De deelnemers hebben soms een vorm van dementie, Parkinson of zijn
deels verlamd en ook vaak zijn er visuele - en gehoorproblemen.
We werken samen toe naar een artistieke presentatie met door de deelnemers zelf
gemaakte raps, begeleid door zelfgemaakte instrumenten, liedteksten, rolstoel- en
rollatordansen. Ook maken zij tekeningen en spelen ze de samba op darbuka's,
trommels en latin percussie-instrumenten. We maken samen dansen op tango- en
flamencoklanken.
Het thema was reizen bij de eerste groep en bij de 2e groep materialen.
We hebben ons mede laten inspireren door de slagwerkgroep STOMP en werken
ook met hoepels, ballen, stokken en boomwhackers.
Wie het vak ritmiek heeft gevolgd en ook het djembeproject met Chris Colleye
heeft meegedaan ziet het zo voor zich: geweldige happenings!
Het blijkt dat een dergelijke interdisciplinaire projectaanpak in het PO, VO als ook
het HBO succesvol is en dat we dit nu ook bij ouderen (instellingen) met hetzelfde
succes kunnen toepassen. De reacties van de deelnemers laten dit zien. Zij laten
keer op keer na afloop van een sessie weten dat ze niet te oud zijn om nieuwe
dingen te leren, dat het hen uit hun isolement haalt, dat ze er fysiek actiever van
worden en dat zij het vooral erg leuk vinden. Er wordt een beroep op hen gedaan
om inventief te zijn en creatief muziek te maken en te bewegen. Het geheugen
wordt getraind en er wordt een appèl gedaan op expressie, focusvermogen,
ooghandcoördinatie en de ruimtelijke oriëntatie. De ouderen zelf vinden ook dat ze
een beter ritmegevoel hebben gekregen. Velen geven aan er vooral ook vrolijker
van te worden.
Het zal duidelijk zijn bij dit alles dat de activiteitenbegeleiders vanuit de
zorginstelling een belangrijke rol spelen, zij kennen de ouderen goed. Een
vruchtbare samenwerking dus!
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We zijn nog met gemeente en provincie in bespreking hoe we dergelijke projecten
kunnen verduurzamen.
Ook zijn we bezig een dergelijke opzet uit te werken met gepensioneerde
kunstenaars. Een website is in de maak. (www. muzischspoor.nl)
Het conservatorium van Amsterdam is geïnteresseerd deze interdisciplinaire
werkwijze op te nemen in het curriculum. Op dit moment worden er modules
ontwikkeld die gericht zijn op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij
studenten m.b.t. het omgaan met de beperkingen van ( kwetsbare) ouderen op het
gebied van speel- en motorische mogelijk heden. Vooral de mogelijkheden en niet
de beperkingen van de oudere staan centraal.
Op dinsdagmiddag 26 april wordt een symposium gewijd aan het belang van oud
voor jong binnen de context van het hoger kunstonderwijs i.s.m. met het
generatieproject DIS op het CVA (Conservatorium van Amsterdam) info:
www.expo-DIS.nl
Jacqueline Koop
Directeur Stichting Muzisch Spoor
Moduleontwikkelaar Kunst met ouderen aan het Conservatorium van Amsterdam
Supervisor en Coach aan de leergang OMB ( Muziek-Agoog) te Alkmaar

Wenn Sie wollen, drehe ich
im Rollstuhl Pirouetten.
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Dr. Lien Nubé:
Podiumangst en Bètablokkers
Oud-student piano klassiek
Diploma behaald in 1983
Gastdocent 7 april 2001
Na haar studies aan de Conservatoria van Alkmaar, Keulen en Zürich ging Lien
Nubé aan de Universiteit van Amsterdam muziekwetenschap, klinische
psychologie en filosofie studeren.
Het was haar inmiddels duidelijk geworden dat veel concerterende musici zowel in
het binnen- als in het buitenland regelmatig in het geheim bètablokkers gebruikten
tegen podiumangst.
Podiumangst was, zeker zo’n 30-35 jaar geleden, een totaal veronachtzaamd
probleem, wat niet alleen tot fysieke en/of psychische aandoeningen kon leiden,
maar waardoor ook zelfs musici met jarenlange concert ervaring hun beroep
moesten opgeven.
Met veel steun van docenten en studenten van het Conservatorium Alkmaar, het
Koninklijk Concertgebouw Orkest en in samenwerking met de UvA, de NOS en
het MCA besloot Lien verder onderzoek te doen naar deze problematiek, een
onderzoek waarop ze enkele jaren later aan de Universiteit van Amsterdam
promoveerde met het proefschrift “Effects of Beta Blockers on Performing
Musicians”.
Door de buitengewone combinatie van musicus en wetenschapper heeft Lien
Nubé, bekend met de subtiele complexiteit van muziek, muzikale interpretatie en
muzikale expressie, een analytische benadering en muzikale aspecten weten te
verenigen in haar onderzoek.
Nieuwe onderzoeksmethodes moesten aan de UvA ontwikkeld worden om ook de
subtielste aspecten van het musiceren, zoals o.a. muzikale expressie, in een
aanvaardbaar wetenschappelijke context te plaatsen en zo wetenschappelijke
analyse mogelijk te maken.
Heel bijzonder was de actieve medewerking van Hans Bruin,
Thom Jansen, Herman van Weydom Claterbos, Annemiek
IJsselmuiden, Dirk Aalbers, en Arjan Ariens Kappers, allen
musici met veel ervaring. De pianisten speelden met en zonder
bètablokkers een fragment van de Mozart-sonate KV284, prof.
dr. Adri Steenhoek verzorgde de medicatie, terwijl Arjan Ariëns
Kappers, in samenwerking met de NOS, onmisbare
ondersteuning gaf op het gebied van de techniek.
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Het onderzoek genoot grote nationale en internationale belangstelling en ze
schreef vele artikelen voor nationale en internationale vaktijdschriften. Een
bijzondere eer en erkenning voor haar pionierswerk was de publicatie ervan in de
“Encyclopaedia of Occupational Health and Safety”, een internationale uitgave
van de Unesco. Ook werd haar werk in het Russisch vertaald.
Het was een onderwerp waaraan in latere jaren alom veel aandacht zou worden
besteed. Lien behoorde tot de eersten, die niet alleen het probleem van
podiumangst bij concerterende musici door haar onderzoek en de grote publiciteit
daaromheen uit de schaduw haalde, maar ze maakte ook het tot dan toe netelige en
alom verzwegen gehouden gebruik van medicijnen en/of kalmerende middelen bij
concerterende musici bespreekbaar.

Altijd zat er
dat stemmetje
in mijn hoofd:
oké, vandaag is
het goed gegaan,
maar morgen
moet je weer.

Ik ben geen
man uit één
stuk. Ik ben
opgetrokken uit
ontelbare stukjes
twijfel, tezamen
gehouden
door Corry.

… en dat
Ik daar Soms echt zat
dat bij mij de hele
boel blokkeerde …

Ik heb alles
geprobeerd, met
een middel dat je
gerust stelt. Maar het
zijn uiteindelijk
allemaal middelen die
eventjes helpen, het
echte probleem komt
weer terug.
Succes is een
pijnstiller, geen
geneesmiddel.

Jacob Slagter verlaat met 51jaar
het Concertgebouw Orkest

Ik voel mij op elke première
als een trapezewerker die
zijn nummer zonder valnet
moet doen! En dat gevoel
raak ik nooit meer kwijt.
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Van

Conservatorium INHolland
via

Music Academy
naar

Conservatorium Haarlem

In de zomer van 2010 verhuisde het conservatorium van Alkmaar naar Haarlem.
Het managementteam bestond toen uit artistiek manager Peter Maissan en
teammanagers Danielle van Sundert en Maurice Feld. De opleiding Muziek was na
een positief verlopen visitatie in 2009 opnieuw geaccrediteerd. Door de
hogeschool en het management was al eerder besloten het conservatorium naar
Haarlem te verplaatsen om zo beter te kunnen samenwerken met o.a. de Pabo en
opleidingen binnen het domein Social Work. Daarbij werd bijvoorbeeld gedacht
aan het ontwikkelen en verzorgen van gezamenlijk onderwijs op het gebied van
cultuureducatie in het primair onderwijs, community arts en orthoagogische
muziekbegeleiding. Ondernemerschap zou gezamenlijk ontwikkeld kunnen
worden met de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) en andere
managementopleidingen in Haarlem. Studenten van het conservatorium zouden
samen met studenten van de opleiding International Music Management (IMM) in
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een gezamenlijk leerwerkbedrijf (‘Rookie’) met opdrachten en projecten aan de
slag kunnen gaan. De stad Haarlem bood voor het conservatorium goede
randvoorwaarden die aansloten bij de toenmalige missie en visie: een goede
infrastructuur van podia, muziekscholen, oefenruimtes en opnamestudio’s, helder
beleid ter bevordering van de creatieve industrie en cultuureducatie en kansen voor
aansluiting bij andere educatieve instellingen zoals scholen met kunst- en
cultuuronderwijs etc.
In Haarlem zette het conservatorium zich voort met de afstudeerrichtingen
Pop/Sessie Musicus, Musical, e-Musician en de nieuwe afstudeerrichting Music in
Society. Koorleider lichte muziek werd niet meer aangeboden en de opleiding
Docent Muziek was inmiddels in afbouw (er werden vanaf 2009 geen nieuwe
studenten meer toegelaten).
Music in Society, een nieuwe afstudeerrichting binnen de opleiding Muziek,
richtte zich op het opleiden van muzikanten, gespecialiseerd in de overdracht van
muziek, en het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij muziek ingezet
wordt als middel. Afgestudeerden zouden aan de slag kunnen in de sectoren
welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, op projectbasis in het primair en voortgezet
onderwijs, of binnen community arts. Na de start van Music in Society werd echter
al snel duidelijk dat het niet kunnen behalen van een onderwijsbevoegdheid (de
studierichting was immers onderdeel van de opleiding Muziek) als groot gemis
werd ervaren door alle betrokkenen. De studie zou een bekwaamheid opleveren;
geen bevoegdheid.
… maar leraar? … Wie wil er nou leraar worden?
Lein Labruyère, CvB; medewerkersvergadering 2009
De afstudeerrichting e-Musician is gestart in
september 2009 en richt zich op muziekproductie (o.a. dance
music), audio recording, mixen, produceren, sound design,
muziek bij beeld en games, gecombineerd met performance.
Het was voor studenten en docenten even wennen in Haarlem. De (relatieve)
kleinschaligheid van ‘vierhoog achter’ in Alkmaar (iedereen en alles op 1
verdieping) werd gemist. Overigens opmerkelijk omdat de verhuizing van het
Nassauplein naar de Bergerweg ook met gemengde gevoelens werd ontvangen. De
lokalen, kantoren en studio’s lagen in Haarlem nogal verspreid waardoor de
‘academiesfeer’ wat verbleekte. De voorzieningen en faciliteiten waren echter
uitstekend, waardoor ‘Alkmaar’ in dat opzicht snel vergeten was. Er was door de
hogeschool flink geïnvesteerd o.a. in lokalen, apparatuur en de bouw en inrichting
van oefenruimtes, studiecellen en studio’s. Althans, investeringen voor Pop/Sessie
en e-Musician…. Musical had duidelijk moeten inleveren qua ruimtes en
voorzieningen, wat frustratie (en strijd) met zich meebracht. Maar uiteindelijk toch
leidde tot betere faciliteiten.
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De naam ‘conservatorium’ refereerde volgens toenmalig artistiek manager Peter
Maissan teveel aan het traditionele muziekvakonderwijs. De opleiding wilde zich
met ‘toegepaste lichte muziek’ profileren. Mede gezien landelijke ontwikkelingen
binnen het hbo-kunstonderwijs in die periode was het een strategische keuze om
de opleiding ook in naam te onderscheiden van andere conservatoria. Om die
redenen werd de opleiding vanaf 1 januari 2011 Music Academy Inholland
genoemd.
De ontwikkeling van een landelijk sectorplan hbo kunstonderwijs voor de periode
2012-2016 dwong alle conservatoria/hbo-muziekopleidingen na te denken over
profilering. De insteek was te komen tot diversiteit in het aanbod van Nederlandse
kunstopleidingen, het voorkómen van teveel dubbelingen in dat aanbod en het
optimaliseren van kansen op de arbeidsmarkt. In dat licht bezien werd vooral
kritisch naar de profilering en positionering van de afstudeerrichting Musical
gekeken.
Het sectorplan, de financiële positie van de Music Academy (groei op termijn in
studentenaantal was nodig voor een gezonde bedrijfsvoering), en de lastige positie
waarin de hogeschool (met name de MEM) zich bevond, brachten de opleiding in
2011 in een nogal turbulente fase. De Music Academy wilde zich gaan profileren
als popopleiding (gericht op Art en Business), die zich binnen de creatieve
industrie zou richten op de media- en entertainmentindustrie. Consequentie van die
strategische keuze was, dat besloten werd met ingang van studiejaar 2011-2012 de
afstudeerrichtingen Musical en Music in Society af te bouwen door geen nieuwe
studenten meer toe te laten.
Hbo-muziekopleidingen moesten op basis van het sectorplan krimpen in
studentenaantal, met name bij afdelingen klassiek en jazz. De Music Academy
(lichte muziek) hoefde weliswaar de instroom niet te reduceren, maar mocht niet
groeien. Om toch aan een ‘kritische massa’ qua studentenaantal te komen, werd
onderzocht of een samengaan met de opleiding IMM realistisch was. Die optie
haakte aan bij adviezen in het sectorplan om nieuwe, op de creatieve industrie
gerichte opleidingen te ontwikkelen. De financiële tekorten liepen in die periode
behoorlijk op en de prognose was mede gezien de groeistop zorgelijk, waardoor
serieus rekening gehouden werd met opheffing van de Music Academy. Er moest
(weer) flink bezuinigd worden.
Er werden verkennende gesprekken gevoerd met de opleiding MEM/IMM om
vorm te geven aan de gekozen profilering: artisticiteit gekoppeld aan cultureel
ondernemerschap. In beleidsnotities werd de stip aan de horizon aangegeven: de
ontwikkeling in de periode 2013-2016 van een School for Music Productions, een
Engelstalige opleiding, die voort zou moeten komen uit de Music Academy en
IMM, gericht op de nationale en internationale (pop)muziekindustrie.
In die turbulente fase in het bestaan van de Music Academy kwam op 30 januari
2012 het schokkende bericht van het plotseling overlijden van artistiek manager
Peter Maissan. Teammanager Maurice Feld nam de taken over, werd benoemd
tot opleidingsmanager en vormde samen met Danielle van Sundert het
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managementteam. In die periode werden de gevolgen van de verminderde
instroom bij de hogeschool merkbaar en voelbaar. Er vonden twee grootscheepse
reorganisatierondes plaats.
Maurice werd als opleidingsmanager geconfronteerd met de gevolgen van de
eerder gemaakte beleidskeuzes rond de opleiding (afbouw Musical en Music in
Society en de reorganisatie) en grootscheepse bezuinigingen en besloot te stoppen
per 1 februari 2013. Hij werd op 1 april 2013 opgevolgd door Arjen Davidse in de
functie van artistiek leider. Arjen Davidse richtte zijn vizier op de toekomst: een
‘compacte’ opleiding Muziek met een helder profiel en slechts twee
afstudeerrichtingen: Pop/Sessie en e-Musician. Danielle van Sundert besloot in
november 2013 te stoppen als teammanager.
In juni 2015 studeerden na de afbouw de laatste studenten Docent Muziek en
Music in Society af. Vanwege de afbouw heeft de opleiding de afgelopen jaren
helaas afscheid moeten nemen van een groot aantal collega’s; een aantal van hen is
lange tijd bij het instituut werkzaam geweest en heeft de opkomst (en voor Docent
Muziek, Klassiek, Musical, Music in Society en Koorleider lm ook de ondergang)
van een opleiding en afstudeerrichtingen meegemaakt.
Vanwege de groei van de afstudeerrichting e-Musician werd besloten de taak van
coördinator Arjan Muusz op te splitsen: Arjan werd teamleider Pop (de nieuwe
naam van de afstudeerrichting) en Arjan Hebly werd begin 2014 aangesteld als
teamleider E-music. Het managementteam bestond vanaf dat moment uit Arjen,
Arjan en Arjan. De taken van Danielle werden verdeeld over de leden van het
managementteam en beleidsadviseur onderwijs & kwaliteit Rob van der Sande.

Arjan Hebly

Arjen Davidse

Arjan Muusz

De ontevredenheid over de naam Music Academy nam meer en meer toe. De naam
werd namelijk ook gebruikt door een aantal (privé-)muziekscholen en mbo’s en
om die reden werd voortaan de naam Music Academy/Conservatorium Inholland
Haarlem gehanteerd. Na veel onderzoek, vijven en zessen ging het College van
Bestuur op 1 april 2015 akkoord met een naamswijziging tot Conservatorium
Haarlem.
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De financiële zorgen werden steeds minder en het bleek toch mogelijk op basis
van het landelijk vastgestelde maximale aantal studenten voor Conservatorium
Haarlem een financieel gezonde opleiding in stand te houden. Het conservatorium
kwam na een lange periode van reorganisaties, bezuinigingen en strategisch
schaakspel in een positieve ‘flow’ die zich onder meer geuit heeft in hoge scores in
de Nationale Studenten Enquête (een landelijk onderzoek onder studenten van
hbo- en universitaire opleidingen) van 2014 en 2015. Beide jaren bleek
Conservatorium Haarlem het conservatorium met de hoogste studenttevredenheid
van Nederland. Eind 2015 werd de opleiding als Topopleiding Muziek aangemerkt
in de Keuzegids HBO 2016.

Het conservatorium werkt met veel zelfvertrouwen en élan aan het behouden van
het predikaat ‘beste conservatorium van Nederland’ en de verdere ontwikkeling
en verbetering van de opleiding. De website www.conservatoriumhaarlem.nl
biedt een overzicht van de opleiding met o.a. promotieclips en links naar social
media (o.a. YouTube). Het vormgeven aan internationalisering en
ondernemerschap zijn speerpunten van beleid. In maart 2016 vindt in het kader
van een nieuwe accreditatie een visitatiebezoek plaats waarmee een turbulente fase
in het bestaan van de Muziekpedagogische Academie, Conservatorium Alkmaar,
Conservatorium INHolland, Music Academy, Conservatorium Haarlem wordt
afgesloten en een nieuwe fase ingeluid.
Conservatorium Haarlem in 2016: klaar voor de toekomst!
Rob van der Sande, 2 maart 2016.
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Dans
Met het sluiten van de afstudeerrichtingen Musical en
Music in Society en eerder al de opleiding Docent
Muziek, is dans volledig uit het onderwijsprogramma van
het conservatorium verdwenen, terwijl anatomie om
onbegrijpelijke redenen alleen nog aandacht
krijgt bij zang: De Botten en de Benen.
Dans was ook een belangrijk thema in de
bronsplastiek
die
onze
vroegere
dramadocent Ab Heijdens in 1994 maakte ter
gelegenheid van zijn afscheid; ernstig gehoorverlies
dwong hem de muziek vaarwel te zeggen en zich
voortaan onder de naam Albert Heijdens te wijden aan de
beeldende kunst, aanvankelijk als beeldhouwer, later ook
als schilder. Het beeld symboliseert de verbinding van
dans en muziek in de vorm van een danspaar. De muziek
is herkenbaar aan de gestileerde notenbalk die in een
wijde boog de partner omarmt.
Het thema was toen voor het conservatorium uiterst actueel. Weliswaar was
SKON, Abs geesteskind, door zijn plotselinge arbeidsongeschiktheid ter ziele.
Maar met het aanbieden van een cursus Musical kreeg muziektheater aan onze
instelling een nieuwe impuls, die spoedig zou leiden tot het starten van een
officiële afstudeerrichting Musical binnen de opleiding Muziek. Die werd een
succes en droeg de potentie in zich de beste van Nederland in zijn soort te worden.
Vele producties getuigden hiervan: Miss Saigon (nog vóór de start van de
opleidingsvariant), Ten, Exit, De Spanjaard moet hangen, Pipin. Aan deze
voorspoed kwam een even wreed einde als aan de muziek-theatrale carrière van
Ab en de glorietijd van SKON. Daarmee verloor Alberts beeld elke actualiteit voor
het conservatorium. Het werd als een betekenisloos object opgeborgen op een van
de kantoortjes.
Maar het symboliseert ook de respect afdwingende
veerkracht van de maker! Alleen al daarom verdient
het een beter lot.
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IN MEMORIAM
Bij alle vreugde van het weerzien op deze reünie is een korte herdenking op zijn
plaats van wie sinds de vorige keer niet meer onder ons zijn. Voor zover de
organisatoren bekend, gaat het om twee oud-studenten en een -docent: Jos Weel,
Simon Overtoom en Kees Bornewasser.
Jos Weel (1950-2013) had zijn eerste gitaarles op 10-jarige
leeftijd. Toen hij twaalf was speelde hij samen met zijn
buurjongen als gitaarduo Engelstalige nummers (o.a. Cliff
Richard). Een paar jaar later richtte hij de band Brainstorm op.
Vanaf de oprichting in 1972 tot aan zijn dood maakte hij deel uit
van Los Onderdikos.
Na zes jaren privé- les voor piano, kerkorgel en koordirectie
volgden zeven jaar schoolmuziekstudie aan onze MPA. Jos
werkte als muziekdocent in het basisonderwijs.
Simon Overtoom (†2014) studeerde moderne cello aan onze
MPA bij Frans van der Grinten. Daarnaast bekwaamde hij zich
in de barokcello. Hij verleende regelmatig zijn medewerking
aan projecten zoals musicals en aan optredens van het Bergens
Salonorkest. Hij was cellist in het Alkmaarse Barokensemble
Philomuse en trad incidenteel op met het Alkmaars
Muziekcollege. Hij was de trotse eigenaar van het schitterende
17e-eeuwse grachtenpand ’De Vigilantie’ in Alkmaar, het muzikale thuishonk van
de concertserie Alhambra en van het ensemble Ferroforte waarvan hij het
harmonisch fundament vormde. In deze laatste rol heeft hij ons vorige lustrum nog
kunnen opluisteren tijdens het prachtige concert Mezzo Italiano op 17 maart 2013
in de Remonstrantse kerk.
Kees Bornewasser (1925-2015) heeft door zijn
indrukwekkende
deskundigheid,
betrokkenheid
en
werkkracht een diep stempel gedrukt op de eerste 25 jaar
van onze vakopleiding.
Hij studeerde aan de Utrechtse Kerkmuziekschool en het
Amsterdams Conservatorium, orgel bij Albert de Klerk,
theorie en compositie bij Herman Strategier en piano bij
Willem Andriessen. In Alkmaar was hij docent algemene theoretische vakken en
gregoriaans van 1964 tot 1990. Daarnaast was hij onder meer:
Docent gregoriaans aan het Amsterdams Conservatorium
Dirigent van het Kathedrale Koor van de Haarlemse Sint-Bavo (tot 1963)
Organist en later ook dirigent aan de Alkmaarse Don Bosco-kerk (19632006)
Vaste begeleider van het Volendams Jongerenkoor (1965-2008)
Vaste organist van de Nederlandse bedevaarten naar Lourdes
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Componist van kerkmuziek, in de jaren 50-60 regelmatig uitgevoerd in de
KRO-radiorubriek Zingende Kerk, en van de mis Laudate Pueri voor het
congres van de wereldfederatie van kerkelijke kinderkoren Pueri Cantores in
Maastricht (1990); verder van enkele liederen, kamermuziek- en
pianowerken.
Presentator van klassieke muziek voor de ziekenhuisomroep AROA van het
Medisch Centrum Alkmaar
Voorzitter en aansluitend erelid van de Landelijke Katholieke Dirigenten- en
Organistenvereniging
Medeoprichter van het kerk en muzikaal centrum Musica Sacra voor Noord
Celebes
Contactpersoon voor de NOVIB-campagne Gast aan Tafel
Kees ontving voor zijn vele werk en verdiensten de volgende onderscheidingen:
De bronzen plaquette van de Nederlandse Stichting Gregoriusvereniging
De kerkelijke onderscheiding Ridder in de orde van H. Paus Silvester
De zilveren penning van verdienste van de stad Alkmaar
Ridder in de orde van Oranje Nassau
In het liber amicorum, hem aangeboden door zijn vakgroep ter gelegenheid van
zijn afscheid, gaven studenten en docenten hun persoonlijke indruk. Hieruit enkele
citaten:
In Alkmaar […] bleek me al gauw dat jij daar een sleutelfiguur
was, een man die, waar het de culturele traditie betrof, de kar
van deze toen nog wat boerse, in het amateurisme wortelende
“muziekschool-met-vakopleiding” moest trekken. Een garantie
voor niveau dus. En dat heb je gedaan. Het is een enorme
verdienste en bijdrage geweest, soms tegen veel onbegrip in,
zonder welke de V.M.S. zich nooit tot M.P.A. had kunnen
ontwikkelen onder leiding van Oeb Bootsma, die zo’n briljante rol speelde bij de
stichting daarvan. Hier hadden culturele traditie, muzikaal talent, wijs beleid en
mensenkennis elkaar gevonden. Het hele muzikale gebeuren in de kop van
Noordholland profiteerde hiervan.
Harry Vooren, oud-docent
Makkelijk was hij niet, dat was bekend! Noch voor zijn leerlingen,
noch voor zichzelf. Hij zette zich enorm in voor z’n vak en eiste
dat óók van zijn pupillen. Een man die altijd bezig was voor
z’n medemens in vele opzichten. Een man die vorm heft gegeven
en het karakter van de school voor een groot deel heeft bepaald,
zeker in het begin van de opleiding, die toen nog in de
kinderschoenen stond.
Iepje Musch, oud-student
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Je leerde hem pas echt waarderen in de laatste studiejaren. Aanvankelijk waren
we verbaasd over zijn strenge manier van lesgeven. Je kon onverwacht beurten
krijgen in een les. De beoordelingen daarvan werden nauwgezet
bijgehouden in zijn notitieboekje en waren een barometer van het verloop
van je studie. Ook het ‘melos’ was een berucht fenomeen in zijn
solfègeles, waar bijna alle cursisten elke week enorm tegenop zagen.
Twee maal absent zijn betekende een vermanend briefje thuis, dus dat
haalde je de volgende week niet meer in je hoofd.
Nico Vis, oud-student
De eerste les solfège na de vakantie stond als laatste 2
uur van de ochtend op het programma. We wisten
inmiddels dat Kees Bornewasser niet aanwezig kon zijn
i.v.m. het begeleiden van zieke mensen naar Lourdes.
(Ook dát is hij ten voeten uit!)
“Dat begint goed!” dachten wij, lekker twee uur vrij!
Maar we werden toch vriendelijk verzocht het lokaal tóch
maar even op te zoeken 2 hoog!
[…] een heel verhaal op het bord, boeken op tafel én een
bandrecorder. Daar stonden we, stomverbaasd! Hij was
er dus tóch, op bord en tape! Onderaan het hele verhaal
op ’t bord stond een grote pijl met “aan” eronder
geschreven, de bandrecorder stond daar dus ook! Of we
nu maar aan de slag wilden gaan, en dat deden we dan
ook maar. De knop werd ingedrukt en de band stond
“aan”! We werden welkom geheten en Bor. bood zijn
excuus aan voor het feit dat hij “afwezig” was.
Na de inleiding konden we beginnen. Alles weer even ophalen, hoe was ’t ook al
weer, ritme tikken, ritme dictee, van blad zingen, melodisch dictee, enz. Wennen
was het wel. Toen de accoorden. Kees legde de opbouw daarvan nog eens uit en
gaf voorbeelden. Daarna een oefening: “Wat is het kwartsextaccoord van (bv)
D groot? “Peter zeg jij het eens”, was het op de band en daarna stilte . . . . . . .
Een stilte die gevolgd werd met: “Goed zo Peter!” Wij brullen. De band moest
stopgezet worden, we konden niet meer van het lachen. […]
Iepje Musch
Naarmate de studie vorderde kreeg iedereen echter steeds meer respect voor zijn
enorme kennis en muzikaliteit, maar ook voor zijn bevlogenheid voor het vak en de
vastberadenheid waarmee hij zijn cursisten in de goede richting duwde. Terwijl de
spanning tot het examen opliep, perste Bornewasser prestaties uit je, die je zelf
nooit vermoed had. Op het laatste moment werd je zelfvertrouwen door hem
opgevijzeld en . . . . met succes! Veel studenten hebben mede dankzij zijn
werkwijze hun plek gevonden en werken nu als docent, consulent, dirigent of
uitvoerende musicus.
Nico Vis
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Hoe is het afgelopen met z’n solfège, Kees?
Daar is ie voor geslaagd, daar was jij bij.
Hè?... Daar weet ik niets meer van …
MAAR TINEKE! Herinner jij je dan
die verrukkelijke mergpijpjes niet
meer die ik toen had meegenomen?
Humor, al zou je het op ’t eerste gezicht niet merken, maar hij heeft het wél! Hij
had de eigenschap om, wanneer je het niet meer zo zag zitten met solfège en de
afstand die daardoor ontstaan was, kleiner te maken en je het vertrouwen terug te
geven. Zolang hij er van overtuigd was dat je er hard voor werkte zou hij je nooit
laten vallen en had er alles voor over om je over die eindstreep heen te halen.
Iepje Musch
Een ander front waarop wij elkaar leerden kennen was dat van de
overlegorganen. Misschien zijn wij het niet altijd onmiddellijk met
elkaar eens geweest, maar centraal stond bij u altijd de zaak
waarom het ging: de kwaliteit van het onderwijs.
Het bleek dan steeds weer dat er in een grote mate van openheid
kon worden overlegd en tot besluiten en veranderingen gekomen
kon worden.
Gedurende de hele tijd die wij tegelijkertijd aan het Alkmaars Conservatorium
doorbrachten zijn er vele sfeer-momenten geweest waarin u een centrale rol
speelde, die ik nooit zal vergeten.
Zo herinner ik me uw
pianospel – ook 4-handig
met anderen – tijdens
feesten en uw inbreng
tijdens introductiedagen
voor
eerstejaars
als
quizmaster, als verteller
van Limericks. Het zijn
vooral deze herinneringen
waardoor ik me u naast
een geweldig vakman zal
blijven herinneren als een
enorm kleurrijke figuur.
Gerda van Zelm, oud-student en ˗docent
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Het Alkmaarse Muziekleven
in jaartallen
1836
1857
1860
1868
1874
1875
1882`
1891
1895

Opening Locaal Harmonica (later de Harmonie) met schouwburgconcertzaal.
Op instigatie van Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (A’dam,
1829) wordt op alle lagere scholen verplicht zangonderwijs ingevoerd.
Alkmaars Stedelied, tekst dr. J.J. de Gelder, muziek C. Koster.
Opening Ypma Piano’s
Toonkunst opent afdeling in Alkmaar met koor, zang- en muziekschool.
Eerste concert Toonkunstkoor. Eind jaren-70 worden de orthodox
protestante zangverenigingen Crescendo en Harpe Davids opgericht.
Opening Spanjaard Muziek.
Oprichting Muziekvereniging Aurora te Koedijk.
Oprichting Stedelijk Muziekkorps.

Rond 1900 waren op muziekgebied ook nog actief: de gemengde zangvereniging
Alcmaria, mannenkoor Excelsior, de gemeentelijke Stadsmuziekschool, de
muziekschool van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen en de zangscholen van
H. F. Schuurman en stadsklokkenist A. Crefeld. Sinds 1890 was het
verenigingsleven zich drastisch aan het uitbreiden van de oude 19de-eeuwse elite
naar steeds grotere groepen van de Alkmaarse burgerij. Dit ging gepaard met een
sterke verzuiling die al vanaf 1850 valt waar te nemen. Het aantal
muziekverenigingen steeg van ca. tien in 1905 tot ruim dertig in 1940.
Mannenkoor Excelsior in 1905 tegen de achtergrond van
Diligentia; op de onderste rij, boven de pijl, de dirigent De Haas.
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1906

1908
1909

1912

1918
1919
1920

Oprichting Mannenkoor Orpheus.
Zangvereniging Alcmaria schrijft nationale zangwedstrijd uit voor
mannen- en gemengde koren in feestgebouw Orpheus (Doelenveld)
speciaal hiervoor gebouwd.
Afsplitsing De Verenigde Zangers van Mannenkoor Excelsior.
Bond van Arbeiderszangverenigingen De Stem des Volks opent afdeling
in Alkmaar met bijbehorend kinderkoor De Kleine Stem. Halverwege
het volgende decennium is ook arbeiderszangvereniging Kunst na Strijd
actief.
Diligentia brandt af. Het gemeentebestuur besluit op de opengevallen
plaats een straat door te breken en op een andere, nader te bepalen plaats
een nieuwe concert- en schouwburgzaal te bouwen. Besluitvorming en
realisatie zal 66 jaar op zich laten wachten (Theater De Vest).
Oprichting Stichting Alkmaarse Kamermuziek.
Oprichting R.K. Harmonie St. Caecilia.
Oprichting Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria.

In de volgende jaren profileert zich een rooms-katholiek muziekverenigingsleven
met de Rooms-Katholieke Vereeniging tot Bevordering van de Volkszang naast de
kerkkoren van de St. Dominicuskerk, de St. Josephkerk en de St. Laurentiuskerk.
1922

1923

Oprichting arbeidersmuziekvereniging Excelsior.
Stedelijk Muziekkorps organiseert nationaal muziekconcours voor
harmonie- en fanfarekorpsen in Orpheus.
Opening van Alkmaar's stedelijken muziektuin
De Vereeniging in de Alkmaarder Hout (6 mei;
in de inzet de nog bestaande muzieknis.)

Diverse muziekoptredens op 12 en 13 september t.g.v. het zilveren
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina; behalve het boven50

1924

1925
1927
1929
1937(?)
1938

1940

genoemde Soli Deo Gloria, Stedelijk Muziekkorps en Sint Caecilia liet
Ons Genoegen zich horen, de R.K. muziekkapel Sint Louis e.a.
Groot Nationaal Muziekconcours voor harmonie- en fanfarecorpsen met
afdeeling marsch-wedstrijd en lecture à vue (...) op 29 mei, 1, 8 en 9
juni in den stedelijke muziektuin te Alkmaar.
Het Gulden Vlies opent grote zaal.
Oprichting Vrijzinnig Hervormd Zangkoor, na de oorlog Alkmaarse
Oratorium Vereniging.
Oprichting Alkmaars Oudste Operette Vereniging A.O.O.V
Sluiting
Stadsmuziekschool
wegens tekort aan leerlingen.
Oprichting De Postharmonie.
Café Het Wapen van Heemskerk
in de Breedstraat (nu Podium
Na de brand
Victorie) brandt af en wordt in
moderne stijl herbouwd. 
De dansavonden in de bovenzaal
(“Hooizolder”) waren tot dan toe
een begrip in de omgeving.
Toonkunst voert voor het eerst
Bach’s Johannes Passion uit
o.l.v. Julius Röntgen jr.

Deze laatste uitvoering vond plaats vlak
voor de Duitse invasie. Tijdens de bezetting kwam het muziekverenigingsleven
nagenoeg stil te liggen door de algemene weerstand tegen aansluiting bij de Duitse
Cultuurkamer. Toch kunnen er nog twee belangrijke gebeurtenissen worden
vermeld:
1943

1944

Eerste uitvoering van Bach’s Matthäus Passion (onder de dekmantel van
een kerkdienst) door het Vrijzinnig Hervormd Zangkoor o.l.v. Cornelis
Jonker.
Opening Orgelzaal Booy.

Na de bevrijding nemen de meeste verenigingen de draad weer op. De rol van de
muziekscholen was echter al voor de oorlog uitgespeeld door terugloop van het
leerlingenaantal, uitgezonderd de in de jaren 30 florerende privé zang- en
koorscholen van resp. Johan Kuiper en Cornelis Jonker.
1946
1949

Oprichting Muziekvereniging Symphonia (opgeheven in 1948).
De eigenaar van café De Zwaan, Klaas Rus wordt de nieuwe exploitant
van Het Wapen van Heemskerk en verandert de ingedutte onderneming
in een bruisend bedrijf. In 1951 start hij met show- en dansorkesten, met
optredens van onder andere The Ramblers, De Skymasters en The
Constellations. Sommige van deze optredens waren via de radio te
beluisteren.
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1950
1953

1956
1958
1961

1962
1963

1964
1966
1970

1973
1974
1975
1976
1977
1978

1981
1987

1988

Alkmaarse Oratoriumvereniging viert 25-jarig lustrum met Alkmaars
Festival 1950 (m.m.v. Concertgebouw Orkest o.l.v. Eduard Flipse).
Bandleider Max Woisky uit Suriname opent Dancing-café-restaurant La
Cubana na verbouwing van café Rust Wat (halverwege AlkmaarBergen)
Na 3 jaar onderbreking heroprichting van het Toonkunst Orkest, sinds
1984 Alkmaars Symfonieorkest.
Stichting van de Alkmaarse Volksmuziekschool; Oebele Bootsma (19252000) wordt eerste directeur.
Dancing La Cubana heropent als jazzclub Extase, begin van een nieuwe
bloeiperiode van het vroegere Rust Wat, maar die zal eindigen in 1977
door de opkomst van pop- en discomuziek.
Oprichting Noord-Hollands Jeugdorkest door Bram Hijmans.
Start van de avondvakopleiding voor staatsexamen Muziek, om te
voorzien in het tekort aan vakbekwame muziekdocenten in de kop van
Noord-Holland.
Oprichting Alkmaarse Big Band.
Oprichting Trompetterkorps Alkmaar.
Opening Theater Provadja in de voormalige
constructiewerkplaats van J. Wolzak aan de
Laat nr. 26. (foto)
Oprichting Begeleidingsorkest voor Noord
Holland.
De Volksmuziekschool verhuist naar het
Nassauplein.
Stichting van de Muziek Pedagogische Akademie; eerste directeur
Oebele Bootsma.
Oprichting Sine Nomine.
Oprichting Noordhollands Jongenskoor.
Opening Theater De Vest.
Wegens teruglopende bezoekersaantallen sluit Het Wapen van
Heemskerk met een afscheidsconcert op 27 december, m.m.v. Memphis
Slim, Albert Collins, de Boogie Acees, Barrelhouse, jacques Kloes en
het Downtown Rhythm Combo.
Provadja verhuist naar het voormalig Rooms-katholiek weeshuis aan
het Verdronkenoord nr. 12.
Oprichting van het Alkmaars Centrum voor Kunstzinnige Vorming.
Eerste Alkmaarse Jazzfestival (Jimmy Karakusevic e.a.).
Conservatorium organiseert FESCHTIVAL ALKMAAR, 11-daags
festival t.g.v. de 300ste geboortedag van de Alkmaarse componist
Willem de Fesch (1687-1761) met concerten, lezingen en symposium.
Conservatorium organiseert voor de eerste keer de internationale
summer course Holland Music Sessions, met masterclasses, lezingen en
concerten in de hele regio.
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1989
1990

Eerste componistenfestival Noord-Holland i.s.m. Conservatorium.
Opening Muziekatelier in Alkmaar Noord

1994

Tweede Noord-Hollands componistenfestival i.s.m. Conservatorium.
Vereniging voor samenspel en instrumentenbouw Huismuziek (1951)
opent afdeling in Alkmaar.
Opening poppodium Atlantis in het vroegere Wapen van Heemskerk.
Opening van Artiance aan het Canadaplein.
Eerste editie van Indian Summer Festival in het Geestmerambacht.
Eerste editie van Zomer Op Het Plein

2000

2001
2004

2009
2010
2012

Eerste Van Foreest Publiekslezing, met muzikale omlijsting door
studenten van het conservatorium.
Alkmaar 750 jaar: Conservatorium brengt musical De Spanjaard moet
hangen; Slagwerk manifestatie SLAG IN DE RONDTE (12 juni).

Nieuw poppodium Victorie in het vroegere Wapen van Heemskerk.
Het conservatorium verhuist naar Haarlem.
De gemeente besluit de eerder aangeboden artistieke nalatenschap van
Lucebert niet te aanvaarden en blaast na een investering van 7 jaar IXIE
af, een beoogd cultuurpodium waarin Provadja, Stichting Lucebert en
de gemeente samenwerkten. Sluiting Provadja.
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De vakopleiding in jaartallen
1963
1968

1969

Start van de avondvakopleiding voor staatsexamen Muziek, om te
voorzien in het tekort aan bekwame muziekdocenten in de regio.
Invoering van de Mammoetwet; muziek wordt verplicht in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Schoolmuziek wordt een
volwaardige 5-jarige opleiding.
Eerste landelijke conferentie voor het muziekvakonderwijs in Lochem;
onvrede in het beroepenveld over de pedagogische vaardigheid van de
afgestudeerden.

In de openbare discussie van de jaren die volgen ontstaat het idee van een nieuw
type opleidingsinstituut, volledig gespecialiseerd in de pedagogisch gerichte
diploma’s A en B, de Muziek Pedagogische Akademie (MPA); de concert-gerichte
diploma’s Solospel (C) en Orkestspel blijven voorbehouden aan de conservatoria.
In een eerste concept zouden alleen Amsterdam en Den Haag als conservatorium
overblijven, de andere vestigingen moesten MPA worden. Na landelijk protest
wordt het plan veranderd; alle conservatoria blijven zoals ze zijn, alleen de
muzieklycea van Hilversum en Leeuwarden worden MPA, de Alkmaarse
avondvakopleiding mag ook MPA worden, onder voorwaarde dat de muzieklycea
van Amsterdam en Haarlem fuseren met het Amsterdams Conservatorium.
1971
1975
1978

1979

1980
1981

1982

Invoering van muziek als eindexamenvak aan HAVO.
Stichting van de Alkmaarse Muziek Pedagogische Akademie. Eerste
directeur: Oebele Bootsma; Marcel Pinkse wordt directeur VMS.
Invoering nieuw diplomastelsel: samenvoeging van de diploma´s A en
B tot één diploma Docerend Musicus; de diploma´s C en Orkestspel
worden één diploma Uitvoerend Musicus met meer aandacht voor
ensemblespel.
Invoering van eerste en tweede fase.
MPA stelt eerste bibliothecaris aan (Maria Sabel).
Opstand van afdeling AMV/Schoolmuziek tegen theorieprogramma;
inhoud moet meer praktijkgericht, met aandacht voor lichte muziek.
Invoering van keuzeblokken in het theorieprogramma vanaf het tweede
studiejaar; voor het eerst aanbod van lichte-muziekonderdelen in het
theorieprogramma; invoering creditpoints en tentamenbriefjes.
Project Nederlandse Muziek; een groot aantal studenten schrijft en
presenteert eigen composities.
Eerste lustrum MPA; driedaags festival met diverse studenten- en
docentenoptredens.
Start Urgentie Opleiding, eenmalige zijinstroomopleiding tot
muziekconsulent (2e-graads) voor werkloze leraren basisonderwijs.
Opening dependance Kennemerstraatweg.
Jazzproject; plannen voor integratie licht en klassiek in het
onderwijsprogramma.
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Huis Kranenburgh in Bergen,
waar de avondopleiding begon.

1975 - Staatsecertaris Klein van
Onderwijs opent de MPA .

Tekeningen:
Jan van
Wijk
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1983

1984

1985

1986

1987

Rijksinspecteur Dick Zweers kondigt tijdens een werkbezoek de STCoperatie aan (Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie); de
gedwongen schaalvergroting voor het HBO dwingt de MPA aan te
schuiven bij de fusiebesprekingen van de andere Noord-Hollandse Hboinstellingen.
Eerste geënsceneerde uitvoering van Die Zauberflöte, omgewerkt tot
schoolvoorstelling.
Eerste orkestuitvoering in complete symfonische bezetting.
Tijdens een nieuw werkbezoek luidt Dick Zweers de noodklok over de
toekomst van het muziekvakonderwijs; conservatorium-brede discussie
over de toekomst van de MPA.
Oebele Bootsma treedt om gezondheidsredenen af; Tineke Broers
waarnemend directeur.
Eerste computers worden aangeschaft.
Invoering van muziek als eindexamenvak aan VWO.
Afscheid Oebele Bootsma. Frans Wolfkamp directeur.
Het tweede lustrum wordt groots gevierd met een drie weken
omspannend festival; het programma bestaat uit concerten, opera (Dido
and Aeneas van Purcell) workshops en lezingen.
Start van een proefjaar met gemeenschappelijk theorie-programma voor
propedeusestudenten licht en klassiek gitaar. Een verzoek van
AMV/SM om direct mee te mogen doen wordt door de directie op strikt
formele gronden afgewezen.
De Zauberflöte-productie wordt ondergebracht in onafhankelijke
Stichting Kamer Opera Nederland (SKON); deelname wordt
opengesteld voor vocalisten van buiten het conservatorium; speelplan
wordt uitgebreid.
Eerste poging tot afdelingsstructuur mislukt: patstelling tussen de visies
van medezeggenschapsraad (het studieprogramma bepaalt de personele
samenstelling) en directie (one man, one vote; niemand maakt deel uit
van twee of drie afdelingen tegelijk). Na raadpleging van de achterban
blokkeert de raad het directievoorstel. Directie trekt voorstel in.
Naamsverandering van MPA in Conservatorium; hiermee verandert niet
de status van de instelling!
Proef met gemeenschappelijk theorieprogramma licht/klassiek krijgt om
onduidelijke redenen geen vervolg; integratiemodel wordt losgelaten.
Volksmuziekschool verhuist naar de Vondelschool; het hele gebouw
Nassauplein 11 incl. conciërgewoning komt beschikbaar voor het
Conservatorium; grondige verbouwing en opknapbeurt; dependance
Kennemerstraatweg wordt verlaten.
Het hele onderwijsprogramma van het conservatorium wordt
gemodulariseerd; introductie nieuwe studiegidsen.
Elf-daags festival t.g.v. de 300ste geboortedag van de Alkmaarse
componist Willem de Fesch (1687-1761).
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Zeg Jaap!
Als mijn Bösendorfer zo klinkt,
dan is ie stuk!
ER MOET MÉÉR MET DE ZWEEP
GEWERKT WORDEN !

SKON

Dat jullie een
vergroeiing
hebben in je
strottenhoofd,
betekent nog niet
dat jullie
muzikaal zijn!

De larie-knetters…
57

1988

1989

1990

1991

1992
1993
1994
1995

1996

1997

Oprichting Hogeschool Alkmaar; conservatorium wordt Sector Muziek
& Theater binnen de hogeschool.
Eerste buitenlandse reis van SKON (Darmstadt)
Eerste jaargang van internationale summer course Holland Music
Sessions, met masterclasses, concerten en lezingen.
Bram Hijmans stopt als dirigent van Noordhollands Jeugdorkest;
daarmee raakt het conservatorium een belangrijke “kweekvijver” kwijt.
Eerste componistenfestival Noord-Holland i.s.m. conservatorium.
Conservatorium in financiële problemen; eerste reorganisatie; opheffen
bijvak piano en adjunct directeur.
Conservatorium huisvest ISTIP-conferentie (International Society for
Tension in Performance).
Start cursus Ortho-agogische Muziekbeoefening (OMB) in
samenwerking met sector gezondheidszorg Hogeschool Alkmaar.
Ondanks reorganisatie blijven financiën zorgbarend; extern bureau
Leyer & Weerstra licht conservatorium door; nieuw reorganisatieplan;
tegenplan uit personeelsgeleding; medewerkers kiezen voor
directieplan. Frans Wolfkamp treedt af, Dirk de Vreede nieuwe
directeur; afdelingsstructuur wordt eindelijk een feit; opheffing van
oude muziek (blokfluit, klavecimbel, viola da gamba); Holland Music
Sessions los van Hogeschool Alkmaar.
Ab Heijdens, dramadocent en artistiek leider van SKON, wordt
onverwachts arbeidsongeschikt; begin van teloorgang SKON.
Eerste vorm van studieloopbaanbegeleidig met studievoortgangsgesprekken.
Eerste musicalproductie: Miss Saigon
Tweede Noord-Hollands componistenfestival i.s.m. Conservatorium.
Eerste uitwisseling van het conservatorium met IMEP (Namen).
Minister stelt projectgelden voor verbetering van kwaliteit en studeerbaarheid ter beschikking, na eerst de hogeschoolbudgetten te hebben
afgeroomd. Het Conservatorium vraagt projectgelden aan voor de
ontwikkeling van o.m. Actief Studeren en een gemeenschappelijk
theorieprogramma voor propedeuse jazz-pop, klassiek, musical en
docent muziek; de aanvragen worden goedgekeurd.
De musicalafdeling brengt zijn eerste productie uit: Ten (naar Nine).
Compositiewedstrijd The end of the century; een groot aantal
conservatoriumstudenten en enkele -docenten dingt mee.
Kamerkoor op tournee naar Portugal.
Verkorting studieduur van 5 naar 4 jaar.
Start Actief Studeren in pedagogie propedeuse, met dwarsverbindingen
naar hoofdvak, theorie en studievoortgangs-gesprekken.
Eerste uitwisseling met College of Higher Education Bath.
Kamerkoor wint eerste prijs op concours in Darmstadt.
Hogeschool start nieuwbouw Bergerweg.
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Voor mij is het een
manlijke
Mona
Lisa, en hiermee
verklaar
ik
het
Feschtival
voor
geopend!

Een symposium? Dat is nergens
goed voor! Stel ze ontdekken dat
de Ballades van Chopin in
werkelijkheid zijn geschreven
door Peek & Cloppenburg. Dat
maakt geen enkel verschil, want
de muziek blijft precies even
mooi!

W. de Fesch

This will be the shortest
lecture in history!

59

1998
1999

2000

2001

2002

Hogeschool-brede reorganisatie, vijf gedwongen ontslagen aan het
Conservatorium, opheffen van Italiaans.
Conservatorium verhuist naar nieuwbouw Bergerweg; Farewell Party.
Musical Exit.
In Bologna ondertekenen 29 Europese ministers van onderwijs de
Bolognaverklaring over het creëren van een Europese ruimte voor hoger
onderwijs: vergelijkbaarheid van diploma’s, Bachelor-Masterstructuur,
overdraagbaarheid van studiepunten, uitwisseling van studenten en
docenten, samenwerking van onderwijsinstellingen, onafhankelijke
kwaliteitscontrole. Uit angst dat de Europese diploma-afstemming in
vooroplopend Nederland de klok zal terugdraaien, besluit men in ons
land niet af te wachten en krijgt Dirk de Vreede de opdracht van het
landelijk directeurenberaad om de door Nederland gewenste eindtermen
of “startkwalificaties” van het muziekvakonderwijs te formuleren. Er
zal voortaan één uniform profiel gelden voor alle Bacheloropleidingen
Muziek in Nederland: de gemengde beroepspraktijk, uitvoerend en
docerend; eenzijdige gerichtheid op óf de concertpraktijk, óf de
onderwijspraktijk is niet meer mogelijk.
Minister schroeft de minimum omvangsnorm voor de conservatoria op;
Alkmaar moet aanschuiven bij een ander conservatorium.
Lucas de Bruin volgt Dirk de Vreede op als conservatoriumdirecteur.
Start
gemeenschappelijk
theorieprogramma
voor
(alle)
propedeusestudenten Jazz/pop, Klassiek Musical en Docent muziek.
Invoering van logboeken in Actief Studeren.
Landelijke startkwalificaties voor de Bacheloropleidingen Muziek en
Docent-Muziek worden vastgesteld (later omgezet in competenties).
Hogeschool Alkmaar sluit samenwerkingsconvenant met de
Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten; het conservatorium wordt
samenwerkings-instituut op grond van artikel 8 uit de WHW;
Amsterdam wijst artistiek directeur aan (Lucas Vis), Alkmaar de
zakelijk directeur (Lucas de Bruin); de collegevoorzitters van beide
hogescholen vormen het bestuur.
Eerste visitatie van het muziekvakonderwijs; eerste mondelinge
terugkoppeling is positief; aanbeveling om integratie van licht en
klassiek te versterken.
Visitatierapport komt uit; Alkmaar neemt middenpositie in. Een tweede
visitatieronde voor alle conservatoria wordt aangekondigd in 2004.
Toelatingsexamens theorie moeten naar Amsterdams model; integratie
van licht en klassiek wordt noodgedwongen teruggedraaid.
Landelijke invoering Bachelor-Masterstructuur.
Lucas Vis kondigt sluiting aan van afdeling Klassiek.
Hogeschool zegt convenant op met Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten, omdat die niet wil meewerken in aanbod van Minoren Muziek.
Onderhandelingen met Codarts over nieuw samenwerkingsconvenant.
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2003

2004

2005

2007

2008

Kunsten, omdat die niet wil meewerken in aanbod van Minoren Muziek.
Onderhandelingen met Codarts over nieuw samenwerkingsconvenant.
Ondertekening Convenant met Codarts. Joep Bor schrijft meerjarenplan
voor het conservatorium: afdeling Jazz en Pop wordt afdeling Popsessiemuzikant; sluiting klassieke afdeling definitief.
Herstructurering Inholland; instelling van de Schools; het
conservatorium wordt onderdeel van de School of Communication,
Media & Music (opleidingen Communicatie, Media & Entertainment
Management, Muziek en Docent Muziek).
Quinten Bunschoten wordt artistiek opleidingsmanager conservatorium.
Op initiatief van Nederland en Vlaanderen worden de Europese
eindtermen vastgesteld voor de studies aan universiteiten en
hogescholen, de “Dublin descriptoren”.
Tweede visitatieronde chaotisch verlopen. Lucas de Bruin treedt terug
als zakelijk manager; Quinten Bunschoten combineert in het vervolg
artistiek en zakelijk management.
Musicalproductie “De Spanjaard moet hangen”, beide i.h.k.v. Alkmaar
750 jaar.
Rapport tweede visitatieronde verschijnt: alle conservatoria worden
geaccrediteerd tot 2010. Alkmaar krijgt de meest kritische beoordeling
en een hervisitatie in december.
De conservatoriumstudenten Klassiek geven hun laatste gezamenlijke
presentatie in Castricum.
Hervisitatie conservatorium succesvol verlopen; eerste mondelinge
terugkoppeling is positief.
Opleiding Docent Muziek brengt succesvol benefitconcert “Heartbeat
voor Senegal” om geld en oude muziekinstrumenten in te zamelen voor
een nieuw te bouwen cultuurschool in Senegal. De drie
initiatiefneemsters, derdejaars studenten aan de opleiding, bezoeken
daarop de locatie van het project en geven een week lang muziek- en
dansles aan de plaatselijke jeugd.
Musicalopleiding brengt de productie “Pipin”.
Quinten Bunschoten treedt terug als artistiek manager; Peter Maissan
volgt hem op met de opdracht het Conservatorium opnieuw tegen het
licht te houden, voor de 5de keer in zeven jaar na Lucas Vis, Joep Bor en
drie visitaties.
Inholland-bestuur presenteert “Bestuurlijke Agenda”: te kleine, of
risicovolle opleidingen worden afgestoten (waaronder Docent-Muziek.)
Peter Maissan presenteert business-case voor het conservatorium:
Verhuizing naar Haarlem, nieuwe afstudeerrichting E-Music binnen
Muziek. Een zo grote inhaalslag blijkt nodig voor een succesvolle
accreditatieaanvraag, dat dit niet meer realistisch lijkt voor alle
opleidingen. Daarom alleen een accreditatieaanvraag voor Muziek;
Docent Muziek wordt afstudeerrichting Music in Society binnen
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Klassieke muziek, dat associeer
ik met ontoegankelijkheid.
Schooldirecteur Michiel Bilstra,
medewerkersvergadering 2003
De laatste klassieke studenten
presenteren zich

In het kader van de
herstructurering doen we
de vleugel halfstok.
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2009

2010

2011

Muziek. De dienst Onderwijskwaliteit (OKR) conformeert zich aan de
keuze van het management en adviseert het CvB negatief over Docent
Muziek. Het CvB neemt het advies over maar niet de onderbouwing; de
kwaliteit van de opleiding wordt niet betwist. Voorbereiding van de
accreditatie-aanvraag wordt stopgezet, hoewel de opheffing nog niet ter
instemming is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad
Vier medewerkers van front- en backoffice aan het conservatorium
nemen gelijktijdig ontslag uit protest tegen de aansturing.
Nieuw uniform theorieprogramma voor alle afstudeerrichtingen, met
vergaande integratie van de onderdelen; dezelfde song wordt gelijktijdig
behandeld in alle theorievakken, Transcriptions vervangt voor groot
deel solfège.
Met het oog op de naderende visitatie wordt aan het conservatorium
vervroegd de hogeschool-brede fasetoets als pilot ingevoerd (afsluiting
van de verschillende studiefasen met één geïntegreerde toets waarin de
student zich over het verloop van zijn studie moet verantwoorden).
Hogeschool Medezeggenschapsraad stemt in eerste instantie tegen de
opheffing van Docent-Muziek, omdat met de nieuwe afstudeervariant
Music in Society geen eerstegraads bevoegdheid is te behalen. Vooral
vindt men de belofte dat een speciale zijinstroomregeling met Codarts
daarin zal voorzien te vaag. Als het College van Bestuur later een meer
uitgewerkt voorstel van die regeling voorlegt gaat de raad alsnog
akkoord, hoewel het voorstel weinig verschilt van al bestaande
zijinstroomregelingen aan andere conservatoria.
Visitatie succesvol verlopen; eerste mondelinge terugkoppeling is
positief.
Het halvatorium verhuist naar Haarlem.
Een maatwerktraject om overjarige MEMstudenten aan een diploma te helpen brengt de
Hbo-kwaliteit van Inholland in discredit. De
komende jaren sterk verminderde inkomsten door
strafkorting op de subsidie en teruglopen van de
studenteninstroom. Het voltallige CvB treedt af. HBO-raadvoorzitter
Doekle Terpstra wordt nieuwe voorzitter van een nieuw CvB.
Naamsverandering van Conservatorium in Music Academy.
HBO-raad publiceert landelijk sectorplan hbo kunstonderwijs voor
2012-2016: diversiteit in de Nederlandse kunstopleidingen, beperken
van dubbelingen en het optimaliseren van kansen op de arbeidsmarkt.
Herbezinning op curriculum en positionering van de Music Academy.
Sluiten van Musical en Music in Society.
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