
COLUMN 
12 ambachten, 13 ongelukken? 
 
Deze maand een gastschrijver voor mijn column, verzorgd door mijn man Jean-Pierre. Jean-Pierre 
is in het dagelijks leven apotheker, speelt in zijn vrije tijd o.a. trompet en doet ook 
vrijwilligerswerk. Lees zijn verhaal hieronder.  
 
Volgens mijn vrouw ben ik precies zo’n vrijwilliger van deze tijd. Ik verbind me niet aan een bedrijf 
of een (goed) doel, maar help projectmatig mee aan wat voorbij komt. Iets met een kop en een 
staart. Nou ja, zij zal het wel weten. Zij is tenslotte voorzitter van een beroepsvereniging voor 
vrijwilligerscoördinatoren. 
 

Ik neem de pen natuurlijk niet voor niets ter hand. Ik heb aan 
den lijve ondervonden hoe je niet met een vrijwilliger om moet 
gaan. Mijn vrouw noemt het “klassieke fouten”. Die allemaal 
te herleiden zijn naar het niet van te voren goed 
doorgesproken hebben van wederzijdse verwachtingen. Iets 
wat een goede coördinator natuurlijk wel doet. Waarmee het 
voor mij onomstotelijk vaststaat, dat jullie werk er echt toe 
doet!  
 
Afgelopen jaar was ik – zeg maar – vrijwilliger bij onze lokale 
accordeonvereniging. Een cliënt had op Facebook gezien dat ik 
trompet speel en het leek hem geweldig om hun 
twintigstemmig gefiedel op het jaaroptreden met een 

trompettist te verrijken. Accordeonmuziek is niet echt mijn ding. Eén accordeon heeft nog iets volks, 
of iets Frans, romantisch zelfs, maar twintig…. dat wordt gewoon bedreigend! Toch geschiedde het 
dat ik ergens in het midden van 2018 een buurthuis betrad en kennis maakte met de leden. Ik kreeg 
de muziek aangereikt en wat bleek? Er was geen rekening gehouden met het feit dat een trompet in 
Bes is gestemd (fout 1). Dus dan maar ter plekke transponeren. Pas later kreeg ik van het orkestlid 
“dat er over ging” de getransponeerde partijen toegestuurd. Die niet klopten (fout 2). Uiteindelijk 
heb ik zelf maar de stukken uitgeschreven. 
 
Na een paar keer oefenen bleek mijn spel niet onbesproken te zijn. Er kwam een mailtje van de 
dirigent “of we even konden bellen”. De trompet was te hard en te schel en het was niet altijd zuiver. 
Maar de bugel vonden ze wel een mooi geluid geven (maar éigenlijk ook nog steeds te hard). Of ik 
zelfs de pittiger Latin nummers op de zwoel klinkende droeftoeter wilde blazen (fout 3). 
De dirigente, een prima dame, zag ik worstelen met haar positie. Maar daarover later meer.  
Want over mijn bijdrage was men nog niet klaar. Tijdens een volgend belletje bleken de leden dat 
geschetter sowieso allemaal te veel te vinden. Dus of ik het niet al te erg vond om een paar nummers 
te schrappen. Van de oorspronkelijke 8 nummers heb ik er uiteindelijk 3 meegespeeld (fout 4). 
Het kon niet geheim blijven dat het -voor mij anonieme- bestuur van de vereniging er eigenlijk 
moeite mee had dat die trompettist de koffie van de club kreeg (fout 5). Ook voor het jaarlijks 
etentje van de vereniging werd de “vrijwilliger voor een jaar” niet uitgenodigd (hij zou eens ja 
zeggen…) (fout 6).  
 
En passant werd er twee weken vóór de officiële uitvoering nóg een uitvoering georganiseerd. Als 
gastspeler werd ik niet in de communicatie hierover meegenomen en kwam mij dit pas een week 
daarvoor ter ore (fout 7). Affijn, thuis het programma omgegooid en toch maar meegespeeld. De 
dirigent kondigde de laatste oefenavond vóór het optreden het kledingvoorschrift aan. Echter, 3 
leden zouden bij het bestuur geklaagd hebben over deze keuze. Het bestuur passeerde de dirigent en 



berichtte de orkestleden ontvankelijk te zijn voor de bezwaren (fout 8). Waarop het tenue werd 
veranderd. Ik als trompettist verscheen als enige in afwijkende kleding want ik was, wederom, niet 
meegenomen in de communicatie (fout 9). Trouwens, ook een wijziging in het programma was niet 
doorgekomen zodat de verschoven privé-afspraak alsnog in het gedrang zou komen (fout 10). En 
jammer van het toch al kleine repertoire dat nu verkleind was tot maar één nummer (fout 11).  
 
Ach… en het hoofdoptreden kent een gelijkwaardige voorgeschiedenis. Ik werd bij binnenkomst niet 
ontvangen (fout 12), dus ik koos zelf maar een ruimte uit waar nog meer instrumenten opgesteld 
stonden. Ik werd nors naar een andere ruimte verwezen om mijn spullen te stallen (fout 13).  
Nadat de stroomstoring op het podium verholpen was, kon de voorstelling 25 minuten verlaat 
eindelijk beginnen. De muziek was strak, het klonk zelfs goed. Iedereen was verbaasd over zijn eigen 
kwaliteiten, en waarschijnlijk het publiek nog meer… 
 
In de pauze kwam een mijnheer zich voorstellen als de voorzitter van de vereniging en hij bedankte 
mij formeel met een VVV-bon. Het voelde bijna als een beloning toen de dirigent een arm om me 
heen en sloeg en zei: “Zo, dit was een boven verwachting goed optreden. En morgen neem ik 
ontslag…”. 
 

Jean-Pierre Biemond  


