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‘D
oor jarenlange bezui-
nigingen zijn er nau-
welijks meer muziek-
scholen in Neder-

land,” beweerde televisieprogram-
ma Zembla een jaar geleden. Om dit
beeld te nuanceren, maakten we be-
gin dit jaar een inventarisatie. We
vonden in de drie Noordelijke pro-
vincies 56 organisaties, in allerlei
vormen, waarbij meer dan twee mu-
ziekdocenten werken. Negen ervan
bevinden zich in Drenthe.

Maar per 1 juli 2023 moeten we on-
ze inventarisatie herzien omdat Sca-
la, een van de weinige grote spelers
in de provincie Drenthe, ophoudt te
bestaan – het is financieel niet lan-
ger verantwoord om door te gaan.

Als onderdeel van onze inventari-
satie tekenden we hele verschillen-
de verhalen op uit een werkveld dat
de afgelopen jaren sterk veranderd
is. Met name in de wat meer lande-
lijk gelegen gebieden is de situatie
niet rooskleurig. In de regio Emmen
bijvoorbeeld viel kunstencentrum
CQ weg. De muziekdocenten die
daar overbleven, geven nu als zzp’er
les op een industrieterrein tegen
een uurtarief waar amper brood
mee te verdienen valt.

In die regio leven zorgen over de
beschikbaarheid van gekwalificeer-
de muziekdocenten in de toekomst.
Het ontbreken van enigszins redelij-
ke arbeidsvoorwaarden maakt dat er
nauwelijks nieuwe docenten een
lespraktijk beginnen in Emmen. Het
vaste contract was voor docenten
van CQ voorheen een van de rede-
nen om naar Emmen te komen.

En nu verdwijnt Scala dus ook.
Niet alle gemeenten verminderen

of stoppen hun steun voor het na-
schools muziekonderwijs. In Noord-
Nederland zijn 21 instituten die mu-
zieklessen voor iedereen bereikbaar
maken dankzij het geld dat ze ont-
vangen van verschillende gemeen-
tes, zo bleek uit onze inventarisatie.

Vermindert of stopt die steun wel,
dan wordt de muziekles te duur voor
veel gezinnen, ondanks de mogelij-
ke steun van het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Of ‘fair pay’ van de muziek-
docent – waar staatssecretaris van
cultuur Gunay Uslu zo op aandringt
– verdwijnt uit zicht.

De instituten die we spraken, we-
ten het al: betaalbaar muziekles aan-
bieden en tegelijkertijd je docenten
fatsoenlijk betalen, is onmogelijk
zonder voldoende financiële onder-
steuning van een gemeente.

Muziek is emotie. Muziek leert je
wie je bent, verbindt je met elkaar en
de wereld, helpt je je leven te leiden.
Het is niet voor niets dat de cruciale
momenten van het leven (geboorte,
huwelijk, verjaardag, dood, allerlei
feestdagen in de diverse culturen
die het Noorden rijk is) ondenkbaar
zijn zonder muziek. Zingen in een
koor kan vereenzaming tegengaan.
Muziek houdt jongeren van de
straat en geeft ze zelfvertrouwen.
Muziekleerlingen zijn toekomstige
bezoekers van theater en concerten.

Laagdrempelig kennismaken met
muziek op school is daarom van on-
schatbare waarde. Maar de cirkel is
pas rond wanneer het voor iedere in-
woner mogelijk is om tegen een be-
hapbare vergoeding na schooltijd
een vuurtje te maken van de vonk
die onder schooltijd overslaat.

Wij zien dat gemeentes muziek-

onderwijs op heel verschillende ma-
nieren ondersteunen. We zijn met
z’n allen op zoek naar een eigentijd-
se vormgeving van muziekonder-
wijs en de financiering daarvan. Dat
moet ook, want de wereld is veran-
derd en muziekonderwijs zal mee
moeten veranderen.

Wij zien ook dat in meer en meer
gemeentes ondersteuning van mu-
ziekonderwijs vermindert of ver-
dwijnt. Daar ligt voor ons een grens
die we niet over moeten. We roepen
gemeentes en hun politici en be-
stuurders op om het onderhouden
van een brede muzikale infrastruc-
tuur tot hun kerntaak te blijven re-
kenen. Bijdragen aan gezond en toe-
gankelijk muziekonderwijs moet
net zo normaal zijn als het onder-
houd van straten en openbaar groen
en van sportfaciliteiten. Dat beste-
den we ook niet uit aan ‘de markt’.

Om trompettist Eric Vloeimans in
die Zembla-uitzending van een jaar
geleden aan te halen: stop onder-
steuning van muziekscholen ‘subsi-
die’ te noemen. We subsidiëren ook
geen straten en parken. We onder-
houden ze. Ons muziekonderwijs
verdient dat onderhoud; het hoort
bij de basisvoorzieningen van onze
samenleving; de jeugd verdient dat.

Als we een toekomstige samenle-
ving willen waar figuurlijk gespro-
ken muziek in zit, dan moeten we
daar letterlijk werk van maken.

Muziekonderwijs kan niet
zonder steun gemeente
Bij gemeentes vermindert of verdwijnt de ondersteuning
van muziekonderwijs. Die kant moet het niet op, stellen
Ingeborg Walinga, Evert Bisschop Boele en Imre Kruis.
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Claus Conservatorium Hanzehoge-
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COMMENTAAR

Burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen vindt dat

banken, notarissen en advocaten zich eens achter de oren moeten

krabben of ze misschien criminele activiteiten mogelijk maken. Hij

waarschuwt ook sportclubs die financiële aanbiedingen krijgen die

te mooi zijn om te weigeren.

Zijn opmerkingen komen niet uit de lucht vallen. De burgemeester

die zich presenteert als een ‘crimefighter’, ziet de georganiseerde

misdaad in Stad en Ommeland oprukken. Hij wil de Groningse sa-

menleving behoeden voor verdere samensmelting van de onder- en

bovenwereld. Steeds vaker slagen criminelen, die ruim in de slappe

was zitten, erin om langs officiële

kanalen met misdaad verkregen geld

in legale activiteiten te pompen.

Wat opvalt is dat de burgemeester

woensdag tijdens een openbare

raadsvergadering selectief met de

vinger wijst naar enkele beroepsgroe-

pen. Want er zijn natuurlijk meer sectoren waar mensen rondlopen

die met criminelen in zee gaan. Dat geldt helaas ook voor overheids-

dienaren. Nog steeds verdwijnen er paspoorten van gemeentehui-

zen om vervolgens op te duiken in illegale circuits. Ook worden op

tal van gemeentehuizen vergunningen verstrekt aan malafide on-

dernemers en oogjes dichtgeknepen bij dubieuze activiteiten. Daar-

over rept Schuiling met geen woord. Wie de schoen past trekt hem

aan, zal de burgemeester hebben gedacht richting de beroepsgroe-

pen die hij op de korrel heeft.

Toch was het beter geweest als hij het faciliteren van criminele

activiteiten in brede zin aan de orde had gesteld. Dat banken, nota-

rissen en advocaten bij het lezen van Schuilings waarschuwing het

stoom uit de oren komt, was te verwachten. Door hen er uit te lich-

ten, scheert hij ze over één kam. Dat de burgemeester op deze ma-

nier uit de heup schiet, laat zich verklaren. Uit dit jaar gepubliceerd

criminaliteitsonderzoek blijkt dat Groningen de banden tussen

onder- en bovenwereld en de effecten daarvan niet langer moet

onderschatten. Een boodschap die bij de gemeenteraad kennelijk

steviger moet aanslaan. Het geduld van de burgemeester raakt op.

Cowboy Koen Schuiling
schiet vanuit de heup

Johan de Veer

Onderschatting
banden tussen
de onder- en
bovenwereld

@ hoofdredactie@dvhn.nl

TOOS & HENK Paul Kusters

STELLING VAN DE DAG

De Gezondheidsraad, bezorgd over toene-
mende gehoorschade, wil dat muziek tot
maximaal 100 decibel wordt versterkt. Is
dat voldoende, of moeten muziekevenemen-
ten bezoekers gratis oordopjes aanbieden?

Organisatoren van
muziekevenementen moeten
zorgen voor gratis oordopjes

Breng uw stem uit op dvhn.nl/stelling

62%
ONEENS

38%
EENS

Het is een gemiste kans dat

niet Groningen maar Zeeland

kerncentrales krijgt

Uitslag stelling van gisteren

REAGEREN?
lezersbrieven@dvhn.nl (vermeld aub naam + woonplaats)
opiniestukken (maximaal 650 woorden) aub naar: meningen@dvhn.nl
postadres: Opinieredactie DvhN, Postbus 60, 9700 MC Groningen


