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E
en mens wil vooruit
in het leven, een
stad ook. Zeker als
het om bestuurders
gaat, want een grote-

re omvang - meer onderwijs,
woningen, bedrijven en voor-
zieningen - betekenen meer
geld en aanzien. In Zutphen lo-

pen ze niet voor de troepen uit,
de stad koestert vooral het ver-
leden. Een enkeling wil wel
vooruit maar het blijft vaak bij
frases als ‘hiermee zetten we
Zutphen op de kaart’.
Zutphen vaart al lang een be-
houden koers. In 1865 werd de
stad aangesloten op het spoor-
wegnet. Voor veel steden bete-
kende dat ‘n versneld industria-
lisatieproces, niet voor Zut-
phen. De adel en gegoede bur-
gerij hadden geen behoefte aan
industrie en arbeiders. Alles
bleef zoals het was.
Ook in de moderne tijd zijn er
diverse voorbeelden waarbij er

driftig op de rem werd getrapt.
We beperken ons tot de cultu-
rele sector. The Legends, het
festival voor bands uit de six-
ties (seventies) verkaste naar
Apeldoorn omdat de vroede va-
deren vreesden dat oudere jon-
geren het centrum op zijn kop
zouden zetten.
Zakenman Hans Melchers, die
plannen had museum More in
Noorderhaven te vestigen,
week uit naar Gorssel omdat
de gesprekken met de gemeen-
te vastliepen.
En onlangs uitte Volkskrant-co-
lumnist Bert Wagendorp en au-
teur van Ventoux zijn ongenoe-
gen over de opstelling van zo-
wel de gemeente als Rijkswa-
terstaat. De filmopnamen van
zijn bestseller hadden ‘gratis
en voor niets’ in Zutphen
plaats kunnen vinden als de ge-
meente maar een beetje had
meegewerkt. De makers wil-
den een boot laten afmeren
aan de IJsselkade waarna een
paar jongens in het water zou-
den springen. Dat mocht niet.
Daar heb je vergunningen voor
nodig, er moesten twaalf dui-
kers omheen liggen.
„In Frankrijk mochten we vijf
dagen filmen op en rond de
Ventoux, hier kan niks”, mokte
Wagendorp in het onlangs ge-
houden wielercafé. Over gemis-
te kansen gesproken.

door Henk Waninge

N
og één concert en dan
legt hij het stokje neer.
Bij Eendracht in Eerbeek
wel te verstaan, niet bij
de andere orkesten, waar-
van hij dirigent is. Want

een leven zonder muziek kan Alfred Wil-
lering (42) uit Coevorden zich niet voor-
stellen.
„Vorig jaar hebben we afgesproken op het
hoogtepunt te stoppen. Dat is gelukt. Op
het laatste KNFM-concours (Koninklijke
Nederlandse Federatie van Muziekvereni-
gingen) in de Zutphense Buitensociëteit
in november hebben we 90 punten en de
eerste prijs met lof van de jury gehaald.
Een fantastisch resultaat”, zegt Willering
terwijl hij, staande op de lange latten,
langzaam over de skipiste naar beneden
glijdt.
Want hoewel hij op wintersportvakantie
is, vindt hij het niet erg een paar vragen
via zijn mobieltje te beantwoorden. Vra-
gen die betrekking hebben op de acht jaar
dat hij actief was bij de Eerbeekse muziek-
vereniging. „Ik hoop dat mijn opvolger in-
tact laat wat in die periode is opgebouwd.
En de lijn doortrekt, maar dat is natuurlijk
aan hem of haar,” zegt Willering.
Eendracht heeft wat dat betreft een repu-
tatie hoog te houden. Al sinds 1948 speelt
de fanfare in hoogste afdeling van de KN-
FM , te vergelijken met de eredivisie in de
voetballerij; veel hoger kun je als amateur-
orkest niet komen.
Daarmee neemt Eendracht in deze regio
een bijzondere plaats in; er zijn geen vere-
nigingen die aan dit niveau kunnen tip-
pen. Adel verplicht, zijn opvolger, die in

augustus wordt verwacht, weet dus wat
hem te doen staat. Acht jaar is Willering
dirigent bij Eendracht geweest. Dat is
geen bijzonder lange periode maar zowel
de Coevordenaar als het bestuur vond het
lang genoeg. Voorzitter Wim Wensink:
„Het was een gezamenlijke belissing die
we anderhalf jaar geleden al genomen heb-
ben. Bewust. Om zodoende langzaam
naar het afscheid toe te werken en hieraan
te kunnen wennen. In deze wereld ge-
beurt het nogal eens dat orkesten en diri-
genten niet zo prettig uit elkaar gaan,

AFSCHEID

� Het voorjaarsconcert - de
Grande Finale - van muziek-
vereniging Eendracht vindt
zaterdag 7 maart plaats in
sporthal De Bhoele in Eer-
beek.

� Het concert begint om
20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur, de toegang
is gratis.

� Naast het fanfare-orkest
spelen ook het LEGO-or-
kest en het Leerlingenor-
kest van Eendracht.

� Op het programma staat on-
der andere Twister, een stuk
over een tornado. Dat was
acht jaar geleden het aller-
eerste stuk dat dirigent Alf-
red Willering met Een-
dracht onder handen nam.
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Gerdien Verschoor
ZUTPHEN – Schrijver en kunsthis-
torica Gerdien Verschoor is
woensdag 4 maart ‘Wintergast’
in het Koelhuis in Zutphen.
Het programma, met een knip-
oog naar Zomergasten van de
VPRO, wordt jaarlijks georgani-
seerd door de Lions Club. Eerde-
re Wintergasten waren Jolande
Withuis en Frank Westerman.
Verschoor zal spreken over het
thema ‘Kunst en schrijven aan
de IJssel’. De IJsselschilders Hen-
drick Avercamp en Jan Voer-
man sr. zullen ter sprake komen
maar ook hedendaagse auteurs
en kunstenaars zoals Joris van
Casteren (auteur van Het been
in de IJssel) en de Zutphense
kunstenaar Edith Meijering ko-
men aan bod.
De Wintergastavond is de op-
maat naar de Boekenweek die
van 7 tot 15 maart gehouden
wordt. Ine Soepnel van Boek-
handel Van Someren & Ten
Bosch sluit de Wintergastavond
af met een vooruitblik op de
Boekenweek in Zutphen.
Kaarten (10 euro) voor deze le-
zing zijn te koop bij Boekhan-
del Van Someren & Ten Bosch
in Zutphen, bij Boek & Co in
Warnsveld en in het Koelhuis
op de avond zelf.
De Wintergastavond begint om
20.00 uur.

Tentoonstellingen
ZUTPHEN/VORDEN – Onder de ti-
tel ‘De macht van kleur’ is in
de Oude Apotheek (Houtmarkt
73) in Zutphen, de komende
weken werk te zien van Hans
Vanhorck, schilderijen en Louis
La Rooy, glasobjecten. De expo-
sitie is samengesteld in samen-
werking met galerie Delfiform
in Zwolle.
- In De Burgerij in Vorden
wordt zaterdag 7 maart een ex-
positie geopend van Ingeborg
ten Hoopen. Het gaat om inner-
lijke landschappen. De exposi-
tie draagt als titel: ’Finding com-
fort amidst chaos’ .
- Fotograaf Ruud Spaargaren
uit Vragender exposeert zijn
collectie ‘Blikvangers’ in De
Driekant, Lange Hofstraat 23-25
in Zutphen. Spaargaren fotogra-
feert mensen die hij toevallig
tegenkomt, waar dan ook ter
wereld. Geposeerd wordt er
nooit. De expositie wordt mor-
gen (zaterdag) om 16 uur geo-
pend.

Lezing over brein
ZUTPHEN – Ter gelegenheid van
de Boekenweek (thema waan-
zin) houdt professor René Ka-
hn 11 maart een lezing over de
tien geboden voor het brein.
We zorgen voor ons hart, onze
spieren, ons lijf. Waarom zou-
den we niet hetzelfde voor on-
ze hersenen doen? Kahn is
hoogleraar psychiatrie aan de
Universiteit Utrecht. De lezing
is in Luxor Zutphen (20u). Kaar-
ten bij Boekhandel Van Som-
eren & Ten Bosch, 0575-513512.

Gemiste kans

Ook de moderne
tijd kent diverse
voorbeelden
waarbij Zutphen
op de rem trapte

Dirigent stopt
bij Eendracht
op hoogtepunt

VOORJAARSCONCERT

� Alfred Willering
in actie tijdens
een vaderdagcon-
cert. „Ik hoop
dat mijn opvol-
ger intact laat
wat er in de afge-
lopen acht jaar is
opgebouwd.”

Foto’s:
www.photo-er.nl

TIPS:
Telefoon: 0880135662
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Henk Waninge

DE STENTOR VRIJDAG 27 FEBRUARI 2015 REGIO 33

Componist, dirigent, eu-
foniumspeler en
tubaïst Alfred Wille-
ring (Hardenberg, 1973)

kwam al op vroege leeftijd in aan-
raking met muziek. Zijn vader
was organist en bassist en van
hem kreeg hij zijn eerste orgelles-
sen.
Op achttienjarige leeftijd werd hij
dirigent van het jeugdorkest van
de Eendracht uit Hardenberg. De-
ze ervaring was dusdanig stimule-
rend dat Willering besloot een
muzikale loopbaan te volgen.
Willering ging naar het ArtEZ
Conservatorium in Zwolle, waar
hij bastuba en harmonie/ fanfa-
re-directie studeerde. In 2001 stu-
deerde hij af met het einddiplo-
ma HaFa-directie. Tijdens de op-
leiding was hij actief op diverse
gebieden. Zo speelde hij in het en-

semble Riverbrass en werd hij
aangenomen als bassist bij het
Trompetterkorps Bereden Wa-
pens in Amersfoort en bij Regi-
mentsfanfare Garde Grenadiers
en Jagers van de krijgsmacht.
Momenteel is hij als dirigent
werkzaam bij fanfare Eendracht
uit Eerbeek (op 7 maart voor het
laatst), Fanfare Korps Voorst uit
Voorst, Harmonie Crescendo
Gramsbergen en het Symfonisch
Blaasorkest Overijssel. Op project-
basis is hij dirigent bij Drents
Jeugd Orkest.
Zijn vrije tijd gebruikt Willering
hoofdzakelijk voor het compone-
ren van nieuwe stukken en het ar-
rangeren van werken voor ver-
schillende hafabra-bezettingen.
Als componist schreef hij een aan-
tal werken voor harmonie- en fan-
fareorkesten en brassbands.

vaak omdat ze te lang met elkaar door-
gaan, en dat wilden we voorkomen.”
Willering, met zijn 2.08 meter een impo-
sante verschijning, kan zijn begin bij Een-
dracht in 2007 nog goed herinneren. „Het
ging er wat traag aan toe. Ik vond de fanfa-
re een beetje lui.” Hij maakte meteen dui-
delijk dat er uit een ander vaatje getapt
moest worden. „Je kijkt de muziek thuis
na, oefent, komt wekelijks naar de repeti-
tie en de rest doe ik,” zei hij tegen het or-
kest. Waaraan hij toevoegde dat het spelen
van de noten niet het doel is maar een

handvat om (goede) muziek te maken.
„Als dat allemaal lukt ontstaat er cohesie
in een groep en je zul je plezier ervaren
van het samen musiceren.”
Willering, die vanwege zijn lengte geen di-
rigentenpodium (bok) nodig heeft, drukte
al gauw zijn stempel op het orkest dat
ruim vijftig leden telt en waarvan de ge-
middelde leeftijd dertig jaar is. Dat leidde
tot goede resultaten, zoals bij concoursen
in Valkenswaard (87.55 punten), Enschede
(82.50 punten) en vorig jaar november in
Zutphen (90 punten). Het is in een tijd

waarin jongeren zich vooral aangetrokken
voelen tot dance, house en festivals en har-
monie en fanfare al gauw met de vorige
eeuw geassocieerd worden best opmerke-
lijk dat Eendracht nog zoveel jeugdige aan-
was heeft.
Willering: „Hierbij speelt een aantal aspec-
ten een rol. In de eerste plaats de keuze
voor het repertoire. Naast meer traditione-
le stukken spelen we moderne muziek, zo-
als pop en musicals. Daarnaast is Een-
dracht en heel actieve vereniging, die aller-
lei activiteiten organiseert, zoals buiten-

concerten en een belangrijke sociale func-
tie vervult. En ‘last but not least’ beschikt
Eendracht over een goede opleiding en
goede docenten. En dat is belangrijk, want
als je het niveau wilt vasthouden zullen af
en toe leden van het jeugdorkest naar de
fanfare moeten doorstromen.”
Hij zal Eendracht gaan missen, het orkest,
de leden, het bestuur, de gezelligheid
maar er is één uitzondering: „Dat zijn de
ritjes Coevorden-Eerbeek. Heen gaat het
nog wel maar ‘s avonds en nachts na de re-
petitie is het toch een heel eind.”

Alfred Willering was
acht jaar dirigent van
fanfare Eendracht uit
Eerbeek
(vaandelafdeling). Na
diverse goede
resultaten - 90 punten
bij een concours in
Zutphen - gaan hun
wegen uit elkaar.

� Eendracht tijdens ‘t KNFM-concours in de Buitensociëteit waar de fanfare de eerste prijs (met lof van de jury) won.

Dirigeren, componeren,
arrangeren, musiceren


