
Bijlage agendapunt 11 – doelgroepvergadering 23-1-2016 
 

Repertoirebeleid KNMO - versie d.d. 23 december 2015 – blz 1 

KNMO Repertoirebeleid HaFaBra 
 
 
1  Inleiding 
Het Beleidsplan 2015-2020 van de KNMO presenteert een vijftal strategische doelstellingen. 
Een aantal hiervan vraagt om een uitwerking van het artistieke beleid, waarbij met name het 
repertoirebeleid aandacht vraagt. Daarbij gaat het bijv. om versterking van de positie van de 
amateurkunst, het beleidsplan educatie, repertoireselectie, de kwaliteit van het repertoire 
en het realiseren van nieuwe composities. 
Daarnaast is er een aantal actuele ontwikkelingen dat vraagt om een explicitering van het 
repertoirebeleid, bijv. de groeiende behoefte aan aangepaste arrangementen (orkestraties) 
als gevolg van “onvolledige” bezetting van orkesten en de kwestie van de 
”veramerikanisering” van het harmonierepertoire. 
Het in deze notitie geformuleerde repertoirebeleid gaat het kader vormen voor selectie-
commissies (van het Repertoire Informatiecentrum RIC) die de repertoria voor concoursen 
en de verplichte werken voor kampioenschappen en festivals bepalen en is tevens het 
raamwerk waarbinnen dirigenten keuzes kunnen maken voor repertoireontwikkeling van 
hun orkest. Het vormt ook het kader voor de verstrekking van compositieopdrachten. 
In essentie gaat het om vijf aspecten: 

a) Verbetering van de kwaliteit van composities. 
b) Een antwoord geven op de ”veramerikanisering” van het Europese repertoire. 
c) Het promoten van Nederlandse componisten. 
d) Een oplossing bieden voor veelvoorkomende bezettingsproblemen van orkesten. 
e) Uitbreiding van het (kwaliteits)repertoire voor fanfareorkest. 

Deze notitie is tot stand gekomen in een werkgroep bestaande uit een aantal inhoudelijke 
experts (Ed de Boer, Joop Boerstoel, Rob Goorhuis en Alex Schillings) en een aantal 
bestuurders (Bert Aalders, Johan Jansen, Wout Ligterink en Toon Peerboom). 
 
2  Doelstelling 
De doelstelling van de KNMO t.a.v. de amateurmuziek is: 

Het musiceren op een zodanig niveau dat dit boeiend is en blijft voor muzikanten en 
publiek en van voldoende kwaliteit is. 

Repertoire is de ”software” die muziek laat klinken en vormt de basis van de uitgevoerde 
muziek tijdens concerten van ensembles en orkesten, buitenoptredens van orkesten en 
concoursen van solisten, ensembles en orkesten. Het is tevens de basis voor opleiding en 
ontwikkeling van muzikanten, ensembles en orkesten. 
In de voorliggende notitie wordt eerst ingegaan op de probleemstelling (het waarom). 
Daarna wordt in het hoofdstuk repertoirebeleid (het wat) concreet aangegeven wat er moet 
gebeuren. Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk aangegeven op welke termijn, welke 
maatregelen moeten worden genomen (het hoe) om ervoor te zorgen dat het juiste 
repertoire beschikbaar komt voor harmonie, fanfare en brassband. 
N.B. Tot 1 januari 2016 is er een groot en een klein repertorium voor HaFaBra. Met ingang 
van die datum is het klein repertorium afgeschaft en spreken we alleen nog over het 
repertorium. 
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3  Probleemstelling (waarom?) 
De inhoudelijke motieven om het repertoirebeleid nu te formuleren zijn: 

a) Goed repertoire 
Er is onduidelijkheid over de eisen die gesteld worden aan repertoire: wat is een 
goede en wat is een minder goede compositie? Daartoe wordt het begrip 
compositorische kwaliteit gehanteerd.  

b) “Veramerikanisering” 
Het huidige Europese repertoire is (te) sterk “veramerikaniseerd” en dat staat de 
instandhouding en verdere ontwikkeling van het Europese repertoire in de weg. 
Nederland heeft van oudsher een symfonisch georiënteerde manier van orkestreren. 
Deze is momenteel voor een groot deel verdwenen. Hiervoor is een universele 
manier van “muziekschrijven” in de plaats gekomen, die de ontwikkeling van onze 
orkesten nagenoeg stil legt en die weinig verschil meer maakt tussen componeren 
voor harmonie of fanfare. 

c) Promotie Nederlandse componisten 
Nederlandse componisten zorgen voor de instandhouding en verdere ontwikkeling 
van de blaasmuziekcultuur in de vorm van nieuwe composities. Hun positie wordt 
versterkt als hun muziek daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit gebeurt nu te weinig. 

d) Bezettingsproblemen 
Kunst heeft een strevend karakter en zoekt naar kwaliteitsgroei. Met kwaliteit wordt 
hier niet alleen het beste of het hoogste bedoeld, maar tevens de geschiktheid voor 
het beoogde doel (“fit for use”). Zo heeft een prima werk voor de concertdivisie 
bijvoorbeeld niet de geschikte kwaliteit voor de derde divisie. Het begrip kwaliteit is 
dus gekoppeld aan het beoogde doel. 
In de 2e/3e/4e/5e divisie wordt nu aanzienlijk minder deelgenomen aan concert- 
concoursen dan vijftien jaar geleden (volgens de rapportering “Groei&bloei” uit 2014 
is er sprake van een halvering). Dit heeft onder meer te maken met inmiddels veel-
voorkomende beperkingen van de orkestbezetting (bezettingsproblemen). Vanaf de 
tweede divisie moet er rekening worden gehouden met kleinere en beperktere 
bezettingen (deze komen met name in de 4e en 5e divisie veelvuldig voor). 

e) (Kwaliteits)repertoire voor fanfareorkest 
Er komen nog maar zeer sporadisch werken voor fanfare op de markt, niet alleen 
voor de lagere divisies, maar ook voor hogere divisies. Daarbij speelt mee dat de 
fanfare alleen bestaat in de Benelux (met enkele incidentele uitzonderingen in 
Oostenrijk, het noorden van Frankrijk, Japan, Venezuela en de Baltische staten). 
Uitgevers en componisten richten zich liever op composities voor harmonieorkest 
omdat de afzetmarkt veel groter is. Significant is het feit dat er regelmatig 
arrangementen van brassband- en harmoniewerken worden gespeeld, waarin 
meestal van een minder goede instrumentatie sprake is. 

 
4  Repertoirebeleid (wat?) 

a) Goed repertoire 
Het gaat hierbij zowel om de vorm (een logische en natuurlijke ontwikkeling van het 
muzikale materiaal) als ook om aspecten als harmoniegebruik, frasering, 
instrumentatie, etc. 
Compositorische kwaliteit kan aan de hand van de volgende criteria worden 
beoordeeld:  
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o vorm/spanningsboog 
o gebruik van thematiek/motieven 
o frasering 
o harmonisch verloop 
o melodieverloop 
o ritme 
o harmonisch ritme 
o instrumentatie 
o eenheid van speelniveau 

Bovengenoemde aspecten moeten overigens altijd worden beoordeeld in hun 
onderlinge samenhang: de diverse kwaliteitscriteria mogen nooit tot dogma's 
worden. Uiteindelijk gaat het erom wat een componist te vertellen heeft en hoe het 
klankbeeld van zijn of haar compositie dit adequaat weerspiegelt.  
Deze aspecten moeten worden uitgewerkt om zo te komen tot meer concrete 
beoordelingscriteria aan de hand waarvan composities kunnen worden beoordeeld. 
Dit ten eerste door het RIC, m.b.t. hun  geschiktheid voor opname in het repertorium, 
ten tweede door individuele dirigenten, als hulp bij het samenstellen van adequate 
concert- en concoursprogramma’s, en ten derde als richtlijn bij het verstrekken van 
compositieopdrachten. 
Een en ander laat onverlet dat de dirigenten hun repertoirekeuze moeten enten op 
de mogelijkheden van hun orkest.  
Het bestaande repertoire in het (groot) repertorium moet tegen het licht worden 
gehouden op basis van deze nog nader uit te werken criteria. 
Er is als leidraad behoefte aan een lijst met typische voorbeelden van goede 
composities en orkestraties. 

b) “Veramerikanisering” 
De Europese wijze van componeren moet gestimuleerd worden, te beginnen bij 
jonge componisten in opleiding en HaFaBra directiestudenten. Daarnaast moet ook 
bij selectie van repertoire gelet worden op de wijze van componeren, dit aan de hand 
van de uitgewerkte criteria. 

c) Promotie Nederlandse componisten 
Nederlandse componisten moeten worden gepromoot, in zoverre dat “bij gelijke 
geschiktheid” Nederlandse componisten en composities de voorkeur genieten. Dat 
geldt zowel bij het verlenen van compositieopdrachten als bij het selecteren van 
repertoire. In de ons omringende landen wordt dit principe ook gehuldigd. 

d) Kwaliteit 
Vanaf de 2e divisie (maar met name voor de 4e en 5e divisie) worden er aangepaste 
arrangementen en orkestraties ontwikkeld, om daarmee tegemoet te komen aan de 
actuele beperkingen van de orkesten t.a.v. hun bezetting en om orkesten ten dienste 
te zijn in hun kwaliteitsontwikkelingsproces. Dat kan bijv. in de vorm van slimme en 
praktische “à défaut” (à défaut = bij gebrek aan) oplossingen. Hoe lager de afdeling, 
voor hoe meer instrumenten dit zal gelden. Tot en met de tweede divisie moet de 
dirigent zelf voor “à défauts” zorgen. In lagere divisies moeten hiervoor suggesties 
worden gedaan. 
Daarnaast is het van het grootste belang dat dirigenten worden opgeleid in het naar 
de situatie van het orkest aanpassen van een partituur. Dit voorkomt dat 
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componisten de werken voor de lagere divisies te zeer “gesloten” gaan schrijven, 
waarmee de ontwikkeling van de orkesten niet wordt gestimuleerd. 
N.B. Er moeten geen concessies worden gedaan t.a.v. de instrumentatie voor de 
concertdivisie en de eerste divisie, omdat de geschetste problemen daar niet of in 
veel mindere mate een rol spelen. 

e) (Kwaliteits)repertoire voor fanfareorkest 
Het repertoire voor fanfareorkest (in alle divisies) wordt uitgebreid met nieuwe 
werken. 

 
5  Aanpak en planning (hoe?) 
Teneinde het gewenste repertoirebeleid te realiseren wordt geadviseerd onderstaande 
acties uit te voeren (tussen haakjes staat de beoogde actienemer). 
 
Korte termijn – horizon: binnen een jaar 

1) Uitwerking van de aspecten genoemd bij punt 4a om zo te komen tot zo concreet en 
hanteerbaar mogelijke criteria voor repertoireselectie (RIC). 

2) Toepassing van de uitgewerkte criteria bij de repertoriumselectie voor 2017 en 
eventuele aanpassing hiervan (RIC). 

3) Publiceren van artikelen over het belang van goed repertoire, de nadelen van 
“veramerikanisering” hiervan en over de kwaliteitscriteria die bepalend zijn bij 
repertoireselectie en de criteria; dit in verschillende publicaties van diverse partners 
van het RIC (mogelijkheid onderzoeken van redactierol): denk aan Klankwijzer 
(KNMO) en Dirigent (BvOI). 

4) Organiseren van workshops m.b.t. samenstelling repertoria, verplichte werken en 
compositieopdrachten en coaching bij repertoireselectie (BvOI). 

5) Er zal een lijst worden samengesteld met een aantal typische voorbeelden van goede 
composities en orkestraties. Dit overzicht zal beschikbaar zal worden gesteld via de 
websites van KNMO, RIC en BvOI.  

 
Middellange termijn – horizon: een tot drie jaar 

1) Consequent hanteren van de geformuleerde criteria (RIC). 
2) Het repertorium HaFaBra moet worden uitgebreid met een aantal kenmerken (RIC): 

 Speciale aanduiding als het een Nederlandse componist betreft. 

 Aanduiding dat een werk speciale aandacht verdient. 
Alle nieuw opgenomen werken worden als eerste vermeld in de repertoriumlijsten. 

3) Het repertorium moet worden gescreend aan de hand van de uitgewerkte criteria om 
te komen tot een stevig repertorium voor concourswerken. De blijvende 
concourswerken krijgen een aantal additionele kenmerken (zie hiervoor). Er worden 
aparte voorbeeldlijsten (incl. tijdsduren < 3 min, 3-6 min, 6-10 min, 10-20 min en > 20 
min) aangemaakt van werken t.b.v. festivals, concerten en lichte muziek. De 
screening moet projectmatig worden aangepakt en zo nodig over meer jaren worden 
verspreid (RIC). 

4) Speciale aandacht verdient het fenomeen “incidentele beoordelingen”. Indien een 
werk, dat bij de screening uit het repertorium is verdwenen, opnieuw wordt 
voorgedragen voor beoordeling, dan zal de aanvraag per definitie niet worden 
gehonoreerd. Alleen nog niet eerder beoordeelde werken komen in aanmerking voor 
beoordeling. Indien dat niet het geval is (bijvoorbeeld bij nieuwe composities) zal het 
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werk worden beoordeeld en bij goedkeuring worden opgenomen in het repertorium. 
Een beoordeling van een compositie bedoeld om tijdens een concours uit te voeren 
moet minstens zes maanden voor het betreffende concours worden aangevraagd. 
Om optimaal gebruik van het repertorium te stimuleren zal de prijs voor een 
“incidentele” beoordeling omhoog gaan (KNMO/RIC). 

5) RIC zal jaarlijks drie vergaderingen plannen voor de festivals (NBK, ONFK, WMC)  en 
daarnaast circa twee t.b.v. screening van het (voorheen) groot repertorium, totdat 
deze klus geklaard is (RIC). 

6) Bestaande concoursreglementen worden geëvalueerd aan de hand van het in deze 
nota beschreven repertoirebeleid. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de ervaringen 
met recente reglementswijzigingen (bijv. afschaffen klein repertorium) (KNMO). 

7) In de bestaande trajecten voor verstrekking van compositieopdrachten wordt 
gewezen op de “veramerikanisering” en de aanpak hiervan, op het belang van 
Nederlandse composities, het belang van nieuw repertoire voor fanfareorkest en de 
uitgewerkte criteria (KNMO en RIC). 

8) Er worden speciale prijzen ingesteld voor deelnemers aan concertconcoursen: 

 Prijs voor de beste programmakeuze (uitvoering speelt hier geen rol). 

 Beste uitvoering Nederlandse compositie (uitvoering speelt hier natuurlijk wel 
een rol). 

9) In de diverse bestaande opleidingen voor dirigenten (denk bijv. aan Entornos voor 
dirigenten in opleiding en Maestro voor ervaren dirigenten) moet expliciet aandacht 
geschonken worden aan belang van repertoire, repertoireselectie en de 
kwaliteitscriteria (KNMO en BvOI). 

10) Het hier geformuleerde repertoirebeleid wordt na circa drie jaar geëvalueerd (KNMO, 
RIC en BvOI). 
 

Lange termijn – horizon: langer dan drie jaar 
1) Er wordt een conservatoriumopleiding voor componisten ingericht met als speerpunt 

blaasmuziek en bijvakken zoals basisprincipes van het componeren voor 
blaasorkestdirectiestudenten. Daarnaast worden de essenties van repertoireselectie 
en de geformuleerde criteria opgenomen in de opleidingen van de conservatoria 
voor dirigenten, componisten en arrangeurs. (KNMO en BvOI).  

2) Er wordt een nieuwe structuur ontwikkeld voor het verstrekken van 
compositieopdrachten, met als speerpunten de uitgewerkte criteria, bestrijding van 
de "veramerikanisering", het belang van Nederlandse composities en het belang van 
nieuw repertoire voor fanfareorkest (KNMO en RIC). 

3) Er wordt een componistenbank (contact/databank) ontwikkeld met informatie over 
jonge Nederlandse componisten en hun werk. Dit met het doel dat jonge 
componisten meer mogelijkheden krijgen om hun werk te laten spelen en om weinig 
gespeelde maar waardevolle werken te promoten. Dat kan leiden tot een 
compositiefestival vergelijkbaar met het internationaal brassband repertoirefestival 
in Manchester (RIC). 

4) In de opleiding voor bestuurders en repertoirecommissies wordt aandacht besteed 
aan het belang van repertoire en repertoireontwikkeling (KNMO). 

5) Het RIC zal direct worden betrokken bij ontwikkelingen/initiatieven waarbij 
repertoire-issues aan de orde komen (KNMO en BvOI). 
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6) Op de site van het RIC wordt een knop aangemaakt, waardoor er een soort database 
bereikbaar wordt met nuttige informatie over repertoire. Dit kan beknopt 
(inhoudelijke informatie uitwisselen zoals in het buitenland bijvoorbeeld in Clarino of 
Eurowinds gebeurt) of uitgebreid (zie bijv. de website Teaching music through 
performance: http://www.teachingmusic.org/). Het is natuurlijk ook goed mogelijk 
om de componist te vragen hier zelf een specifieke bijdrage voor te leveren. (RIC). 

7) Er wordt een virtueel platform gecreëerd waar componisten onderling inhoudelijke 
informatie kunnen uitwisselen (RIC). 

8) Met het fonds voor de podiumkunsten, het fonds voor cultuurparticipatie, BUMA en 
het ministerie van OC&W moet worden gesproken over de mogelijkheid specifieke 
middelen beschikbaar te krijgen voor de HaFaBra-sector omdat er een zeer grote 
vraag is naar nieuw (Nederlands) repertoire m.n. voor de 2e/3e/4e/5e divisie en een 
groot tekort aan geschikt repertoire (N.B. voor fanfareorkest geldt het gebrek aan 
repertoire in alle divisies). Uitgaande van gemiddeld € 3.000-5.000 per compositie en 
één werk voor harmonie, fanfare resp. brassband per jaar per divisie zal een 
vijfjaarprogramma circa € 250.000 kosten (KNMO, BvOI en RIC). 

 
 
6  Tot slot 
De hierboven genoemde acties zullen in een aantal gevallen, tijdelijk dan wel structureel, 
extra geld kosten (bijv. omdat er meer RIC commissiebijeenkomsten moeten worden 
georganiseerd). Daarom zullen de geldverstrekkers (in veel gevallen de KNMO) prioriteiten 
moeten stellen. 


