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Werf vanuit een positieve ge-
dachte, stel beleving en het 
plezier van samen muziek 

maken voorop, leg het accent op gezel-
ligheid, ontspanning en nieuwe mensen 
ontmoeten en benadruk altijd dat het 
laagdrempelig is en dat fouten maken 
mag. Dat zijn volgens Guus Pieksma 
de succesfactoren om volwassenen 
enthousiast te maken voor muziek. 

Muziek maakt vergeten 
doelgroep blij

WERVINGSCAMPAGNES

  Natuurlijk, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Muziekverenigingen richten 
bij ledenwerfcampagnes hun pijlen vrijwel automatisch op kinderen. Dat daarmee een 
belangrijke doelgroep over het hoofd wordt gezien, bewijst het succes van de Nij Talint 
Orkesten in de provincie Friesland. Een initiatief dat zich richt op de verborgen muzikanten.
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“Ik merk dat deze toon en uitstraling 
succes heeft en mensen over de streep 
trekt. Natuurlijk is het ook belangrijk 
dat mensen uiteindelijk lid worden van 
de vereniging, maar dat komt daarna 
vanzelf.”
Pieksma weet inmiddels hoe het werkt. 
Zeven jaar geleden startte hij met pro-
jecten om volwassenen warm te maken 
voor muziek. Ze laten ervaren dat het 

Guus Pieksma leidt de repetitie bij 
Nij Talint Orkest Eensgezindheid uit 
Tjerkwerd. 
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nooit te laat is om een muziekinstru-
ment te leren bespelen en om samen 
muziek te maken. Het concept slaat 
aan. Inmiddels zijn tien muziekvereni-
gingen in Friesland met het Nij Talint 
Orkest aan de slag gegaan. Een van 
de deelnemers is Paul David Meesters 
(60). Muziek nam in zijn leven altijd 
al een belangrijke plaats in. Hij zingt 
al jaren in een koor en had als liefheb-
ber ook altijd al belangstelling voor 
de blaasmuziek. Met zijn verhuizing 
naar Friesland kwam hij midden in de 
hafabra-cultuur terecht. Zijn oog viel 
op een aankondiging van het Nij Talint 
Orkest in het Bolswards Nieuwsblad. 
Paul David aarzelde geen moment en 
meldde zich meteen aan. “Een prachti-
ge kans om op latere leeftijd te ontdek-
ken of ik zo’n blaasinstrument de baas 
kan worden. Je moet natuurlijk thuis 
ook repeteren, maar uit het samenspel 
met anderen haal ik mijn enthousiasme 
en plezier”, verklaart de euphonium-
speler zijn late roeping.

OLIEVLEK
Zo is door het Nij Talint Orkest in-
middels voor 150 mensen een nieuwe 
wereld opengegaan. De formule breidt 
zich als een olievlek uit over de pro-
vincie. “Het is een groot succes gewor-
den”, zegt Pieksma. “Het levert zowel 
de muzikanten als de verenigingen 
veel op. De orkesten merken dat het 
loont om buiten de gebaande paden 
te denken. Ze zien er nieuwe leden en 
nieuw publiek bijkomen en een andere 
binding met hun lokale gemeenschap 
ontstaan. Bovendien levert het de mu-
zikanten heel veel plezier op. Ze zijn 
enthousiast en zeer gemotiveerd. Ze 
zijn trots dat ze een instrument kunnen 
bespelen. Bijna iedereen gaat ermee 
door.” Uit de diverse Nij Talint Orkes-
ten is inmiddels een regionaal Miens-
kipsorkest gevormd met 40 muzikan-
ten. Pieksma ziet dat niet alleen vutters 
en gepensioneerden erop af komen. 
Ook steeds meer ‘jongeren’ melden 
zich aan voor de Nij Talint Orkesten. 
“In het begin waren het vooral 55-plus-
sers die een nieuwe hobby zochten. 
Inmiddels neemt ook de belangstelling 
in de categorie 35-45 jaar toe. Er zijn 
ook uitzonderingen. Mensen van boven 

de 70 die nog volop in het leven staan 
en het leuk vinden om hun oude hobby 
weer op te pakken. Zo is er iemand die 
op die manier zijn kleinkinderen uit-
daagt om te gaan spelen.”
 
De zij-instromers geven verschillende 
redenen aan voor hun late roeping, 
weet Pieksma. “Sommige mensen 
hebben altijd al een instrument willen 
bespelen, maar er nooit de kans voor 
gekregen. Of zijn als kind wel begon-
nen, maar later weer gestopt. Anderen 
vinden het gewoon leuk om een nieuwe 
hobby te beginnen. Het sociale aspect 
speelt ook een grote rol. Je ontmoet 
nieuwe mensen en hebt wekelijks iets 
om naar uit te kijken. En natuurlijk 
geeft oefenen structuur aan de dag, het 
houdt je actief. Niet voor niets is het 
Mienskipsorkest uitgenodigd om te 
spelen op een werkconferentie van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport over eenzaamheid. Het 
orkest dient als voorbeeld dat je nooit 

Informatie

Informatie over de opzet 
van het project Nij Talint 
Orkest bij Guus Pieksma: 
telefoon: 06 - 53 28 97 92, 
e-mail: muziekmetguus@
gmail.com.

Muzikanten van Nij Talint Crescendo 
Workum spelen hun eerste noten.
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te oud bent om te leren en dat samen 
muziek maken je een ander mens 
maakt.” 
Muziekverenigingen richten wer-
vingscampagnes meestal op kinderen. 
Maar volwassenen zijn zeker een net 
zo interessante doelgroep, waar vaak 
ten onrechte aan voorbij wordt gegaan. 
Pieksma: “Er zijn geen gemotiveerdere 
muzikanten dan deze volwassenen. Ze 
kiezen er bewust voor, zijn fanatiek met 
oefenen, hebben geen prestatiedrang 
en vinden het niet erg om fouten te 
maken. Ze gaan er vol enthousiasme 
voor. Aan volwassenen wordt minder 
vlug gedacht. Terwijl die een vereniging 
juist heel nieuwe perspectieven kunnen 
bieden. Actief jeugd én volwassenen 
werven is mijn advies.”

AMBITIES
Maar hoever reiken de muzikale ambi-
ties van deze nieuwe lichting? Willen ze 
straks ook meespelen in het moederor-
kest? Of liever in een dagorkest blijven 
spelen dat puur en alleen voor de gezel-
ligheid bijeenkomt, iets waar overigens 
niets mis mee is. Pieksma: “Het uitein-

delijke doel van de Nij Talint Orkesten 
is om de A-orkesten en de verenigingen 
te verbreden. Dat bereik je niet zomaar, 
dat is een investering van jaren. Het 
enthousiasme van de muzikanten, de 
individuele lessen, hun doorzettings-
vermogen en het feit dat je het samen 
doet maakt dat verenigingen dit doel 
wel degelijk halen. Vanaf de eerste les 
geef ik de muzikanten mee dat het al-
lemaal draait om plezier in het spelen. 
Als je dat volhoudt en het zelf ook uit-
straalt, behaal je beide doelen.”

BRUGGETJE
Brenda Smit-van der Meulen was 44 
toen ze vijf jaar geleden begon met 
muziek. “Ik bezocht al jaren de con-
certen van de muziekverenigingen op 
Terschelling en zou zelf ook graag mu-
ziek willen maken. Maar ik had niet 
het idee dat men op mij zat te wachten. 
Zo’n club muzikanten had toch iets 
geslotens over zich. In mijn ogen moest 
je toch echt wel van kinds af aan spelen 
om zoiets te kunnen.” De muziekles 
van haar dochter sloeg een bruggetje 
met Muziekvereniging Schylge. Van het 

Ze zijn trots 
dat ze een 
instrument 
kunnen 
bespelen. Bijna 
iedereen gaat 
ermee door.

De nieuwe talenten van Concordia 
Gaatsmeer.
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een kwam het ander. Ze meldde zich 
aan, nam muziekles, speelt inmiddels 
tweede trombone en gaat binnenkort 
op voor haar B-examen. De muziekwe-
reld spreekt haar zelfs zo aan dat ze er 
ook bestuurlijk actief in is geworden. 
Ze zit in verschillende werkgroepen bij 
Muziekvereniging Schylge, in het be-
stuur van de Open Nederlandse Fanfare 
Kampioenschappen en het team (stich-
ting CRON) dat het Fanfare Repertoire 
Festival organiseert. “De amateurmu-
ziekwereld trekt me enorm aan”, legt 
Brenda uit. “Als buitenstaander heb je 
totaal niet in de gaten wat er allemaal 
speelt. Ik ben gefascineerd door het 
wereldje van uitgevers, componisten, 
dirigenten en muzikanten. Het spel 
tussen de amateurs en de professionals 
is intrigerend.”

IDEE
Als ervaringsdeskundige sprak het idee 
om ook op Terschelling te starten met 
een Nij Talint Orkest haar onmiddel-
lijk aan. Ze meldde zich meteen aan 
voor een werkgroep om hiervoor een 
actie op touw te zetten. “Ik had het 
idee dat er vast meer mensen zoals ik 
zouden zijn met een ‘verborgen’ wens.” 
Een oproep via Facebook, een stuk-
je in het plaatselijk weekblad en een 
huis-aan-huis flyer leverde 23 belang-
stellenden tussen de 20 en 72 jaar op 
voor een informatieavond. Muziekver-
eniging Schlyge koos voor de beproef-
de succesformule van Guus Pieksma: 
laagdrempelig, geen verplichtingen en 
geen individuele lessen, maar groepsles. 
Inmiddels hebben de nieuwe muzikan-
ten de ontgroeningsfase achter de rug. 
Twee maanden hebben ze met hulp van 
leden van de vereniging gerepeteerd. 
Tijdens het voorjaarsconcert beleef-
den ze onder de naam Nije Bleazers 
hun muzikale vuurdoop. “Het was een 
enorm succes”, kijkt Brenda terug.

PERSPECTIEVEN
Kinderen enthousiast maken voor 
muziek wil nog wel lukken, maar ze 
behouden is een ander verhaal. Een 
problematiek waar verenigingen op een 
eiland nog meer mee te maken hebben. 
Voor Muziekvereniging Schylge opent 
de nieuwe doelgroep dan ook nieuwe 

perspectieven. “Op een eiland gaan de 
kinderen al vroeg naar de vaste wal om 
daar naar school te gaan. Veel kinderen 
zijn daarom vanaf hun twaalfde al niet 
meer ‘beschikbaar’ voor de muziekver-
enigingen. De opzet van het project 
was niet direct om ons orkest uit te 
breiden. Dat zou natuurlijk wel een 
leuke bijkomstigheid zijn. Maar het 
eigenlijke doel was om volwassenen in 
aanraking te brengen met muziek. Nu 
blijkt dat de deelnemers zo enthousiast 
zijn, maakt dat ons project dubbel ge-
slaagd. De mensen hebben een nieuwe 
hobby, nieuwe sociale contacten en 
nieuwe ervaringen en uitdagingen. Ze 
hebben een bewuste keuze gemaakt 
en willen graag in zichzelf investeren, 
waardoor ze het waarschijnlijk ook alle-
maal volhouden.” 
Ook Brenda merkt op dat volwassenen 
bij ledenwerfacties vaak vergeten wor-
den. “Iedereen is wel eens toe aan iets 
nieuws en als de muziek dan op je pad 
komt, kun je daar heel veel in kwijt. De 
muziek, het leren van nieuwe dingen, 
maar zeker ook het sociale deel spreekt 
mensen echt aan. Muziekverenigingen 
doen er zeker goed aan om zich ook 
te richten op volwassenen. De muzi-
kanten vragen nu al steeds hoe het 
na de zomervakantie verder gaat 
met de lessen en de repetities. We 
verwachten dat een groot deel van de 
deelnemers blijft. Wie weet gaan ze 
net als ik over een jaar wel meespelen 
in het A-orkest.” •

Zo werkt het

Iedereen kan meedoen: 
mensen die nog nooit 
een instrument hebben 
bespeeld, oud-muzikanten, 
mensen die willen ontdek-
ken of samen muziek ma-
ken leuk is. Leeftijd speelt 
geen rol.
Muziekvereniging: 
een Nij Talint Orkest is 
altijd verbonden aan een 
muziekvereniging. Deze 
nodigt uit, levert de instru-
menten en de muzikanten 
die ondersteunen tijdens 
de repetities.
Repetitie: tien keer, één 
keer per week op zaterdag, 
telkens twee uur Met pau-
ze, want gezelligheid en 
ontspanning horen erbij.
Concert: na tien repetities 
verzorgt het Nij Talint Or-
kest samen met de vereni-
ging een feestelijk concert.
Vervolg: de muzikant 
wordt lid van de vereniging 
met diverse opties om zijn 
muzikale carrière een ver-
volg te geven. 

Een actie van Muziekvereniging 
Schylge op Terschelling leverde 
meteen heel wat nieuwe leden op.
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