
Verslag Heidag Vrienden van het Lied 10 juli 2021 

Tijd: 14.00 - 17.00 uur  

Locatie: Akoestikum Ede 

Moderator: Gerda Hoekstra 

Deelnemers (15): Leo Samama, Frank Bakx (verslag), Marie-Louise Beerling, Annette Ovink, Francine van 

der Heijden, Riekje Bloembergen, Ed Nozeman, Frans van den Akker, Cora en Kees de Kovel, Geessien 

Hutten, Wilma van der Stappen, Martijn van Donk. 

__________________________________________________________ 

 

Programma: 

1. Welkom; 

2. U bevindt zich hier … (trots op, kracht van …) 
3. Waartoe zijn wij   (onze missie, opdracht) 

4. Stel je voor: dromen over 5 jaar … 

5. In concreto 

6. Maandagochtend  

 

1. Welkom door Leo Samama en introductie door Gerda Hoekstra. Ze werkt vanuit de methodiek van 

‘waarderend perspectief’ ofwel ‘appreciative inquiry’. Het betekent focussen op positieve aspecten, 

de dingen ‘waar je trots op bent’. Analyseren hoe dit zo gekomen is, en hoe die krachten en talenten 

gebruikt kunnen worden om de situatie te verbeteren. Verbetering komt tot stand middels 

weerstandsloos kleine stappen; geen prachtige ambitieuze voornemens die vroegtijdig sneuvelen. 

 

2. U bevindt zich hier … (plenair). Waar ben je trots op in de VvhL, wat is haar kracht, wat draag je uit 

tegenover anderen? 

Antwoorden in steekwoorden: 

Idealisme, Gemeenschap (sociaal, gezamenlijke liefde), Lokaal netwerk met landelijke binding, 

Kwalitatief goede concerten, Kleine kring, Live concerten, Podium bieden aan jonge musici, Interactie 

en uitwisseling van professionals met publiek en van professionals met amateurmusici, Continuïteit.  

 

3. Waartoe zijn wij …? Nadenken in kleine groepen over hoe – wat – waarom van de Liedvrienden. 

Gerda citeert hier de doelstelling van de Vereniging zoals die 60 jaar geleden is geformuleerd: ‘de 
verbreiding van de liedkunst onder vakmusici, componisten amateurs en publiek’.  

 

Groep 1: Kort gezegd: Enthousiasmeren met behoud van kwaliteit. VvhL is een podium voor het klassieke 

lied dat een ander klankideaal kent dan pop, jazz etc. Overschrijding naar bv. Franse chanson, Kurt Weill 

of  jazz (à la Thomas Oliemans) biedt mogelijkheden. Alleen ‘verbreiding’ (zoals nu) zegt te weinig. Er zijn 
nog steeds te weinig podia waar het lied ten gehore wordt gebracht. Kwaliteit is belangrijk, maar de 

studentenconcerten uit het verleden trokken ook veel publiek. De vraag ‘voor wie’ bleef open. 

 

Groep 2:  Enthousiasmeren om te komen tot een nieuw en groter netwerk van zowel mensen die bekend 

zijn met het Lied als mensen die dat nog niet zijn. Om nieuwe doelgroepen te bereiken heb je zeker 

toegang tot nieuwe netwerken nodig. Welke aspecten van het Lied willen we uitdragen: beperken we ons 

tot muziekuitvoeringen of nemen we andere aspecten mee zoals lezingen, toelichtingen etc. En wat wil je 

uitdragen: concerten, de vereniging op zich, de liedkunst? 

 

Groep 3: De kern van de VvhL is het dienen van de luisteraar en de musicus. De band is de liefde voor de 

liedkunst in brede zin. De luisteraar: delen in kleine kring (huiskamer) voor beter begrip van de liedkunst; 

de musicus heeft als doel om mooie muziek te maken voor de luisteraar. De kleine setting is essentieel 

voor interactie en om van elkaar te kunnen genieten. De zangkunst is het vehikel. Uiteindelijk is 

‘interactie’ het doel van de vereniging: VvhL faciliteert die op allerlei manieren. 
Conclusie Groep 3: Enthousiasmeren voor de liedkunst in en via kleine kring met behulp van netwerken. 

 



4. Waar wil je zijn over 5 jaar? Wat is je droom? (hoeft niet realistisch te zijn!) Iedereen werd 

uitgenodigd in kleine groepen te brainstormen aan de hand van associatie-kaarten. 

 

Groep 1: Geen koudwatervrees. Door meerdere generaties breed gedragen liefde voor de Liedkunst. 

Jongeren nemen actief deel. VvhL is de weg naar de kathedraal van de Liedkunst, langs beroemdheden. 

VvhL helpt leden bij de liedhobby bv. amateurscursus, advies en begeleiding van amateurzangers, 

experimenteren met programmaopbouw. Doelgroep van 40’ers met affiniteit voor poëzie, taal en muziek. 

Deze groep is gemakkelijker te bereiken dan jongeren met hun gezinnen.  

Communicatie is dan meer vraaggestuurd, maar welke andere vraag is er? 

Eén persoon ziet een sterk gedecimeerd ledenbestand bijeengehouden door de vereniging als 

moederkloek. 

 

Groep 2: Gemengd publiek (jong en oud) en verder bestaansrecht voor nog eens 5 jaar. Bouwen van twee 

bruggen (op slakkengang) met twee sporen: huidige type concerten, maar ook verandering: andere 

uitvoeringstypen, singer-songwriters, goed luisteren naar (professionele) jongeren bv. via sociale media. 

Contacten met beroepsverenigingen; allianties zijn gesloten. Jongeren onder de VvhL-leden zijn 

ambassadeurs voor reclame voor de vereniging. 

 

Groep 3: VvhL bloeit en heeft verschillende hoofdstromen: 1) huisconcerten met professionals, 2) 

educatief programma op scholen voor kleine kinderen door professionals + schoolconcerten, 3) podium 

voor jonge talenten (20’ers) en studentenrecitals, 4) workshops en masterclasses door beroemdheden 

met jong publiek, 5) feestelijke voorstellingen met internationale grootheden in het Lied. 

Over 5 jaar heeft VvhL een persoonlijk gezicht naar buiten toe bv. Thomas Oliemans. Deze kan deuren 

openen. En VvhL heeft grotere bekendheid, uitstraling. 

 

5. In concreto ofwel: de organisatie, wat is ervoor nodig (plenair) 

- Flyers 

- Communicatie: wordt landelijk gedaan, maar landelijk ondersteunt ook lokaal/contactpersonen 

hierbij; 

- Lokaal behoeft ook ondersteuning in PR, hulp bij netwerkontwikkeling 

- Twee contactpersonen per regio en onderling verbinden van contactpersonen; 

- Succesanalyses & onderzoek moet op regionaal niveau gebeuren; 

- Witte plekken: voor uitbreiding/verbreding kijken naar kleinere kernen waar nog een levend 

verenigingsleven bestaat en weinig concurrentie is van kamermuziek en recitals. 

  



6. Maandagochtend: wat ga je maandag doen: in kleine stappen! 

- Flyers uitdelen; 

- Het VvhL-label inbrengen bij bestaande concerten en evenementen; 

- Mensen uitnodigen lid te worden; 

- Zangdocent + directeur conservatorium benaderen voor recitals (Rietje in Groningen, Francine in 

Den Haag) 

- Studentenconcert organiseren (Veluwe Noord) 

- Vertegenwoordigd zijn op de Uitmarkten, ook in kleinere plaatsen 

- Regio’s hebben een klein bureau voor steun aan CP’en en uitvoering van PR. 
 


