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Menno Haantjes is sinds het vorige jubileum in 1995 dirigent van 

Euterpe. Wat voor een dirigent is hij en hoe houdt een professional 

het zo lang vol bij amateurs uit Beetsterzwaag en omstreken? 

Een portret van een gevoelsmens.
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“Pam Paaa ram! pam paaa ram!!” Menno Haantjes geeft 
met luide stem het ritme aan op de repetitieavond in Ons 
Huis. Steeds harder klinkt het. “Pam paaa ram!! Pam paaa 
ram!!!” Fanfareorkest Euterpe oefent voor het kerstcon-
cert. De dirigent probeert uit alle macht het wat onbe-
kende The twelve days of Christmas er in te stampen.  
“Jim moatte kontrôle oer de klank krije, it moat wat  
mear floeie!” 

Menno Haantjes dirigeert meeslepend. De orkestleden 
weten het; het publiek komt niet alleen naar hen 
luisteren, het komt ook voor de dirigent. Als een stuiter-
bal staat hij voor het orkest. Wat een energie! Haantjes 
(57 jaar en geboren in Balk) deed het conservatorium in 
Leeuwarden. Hij dirigeert vijf orkesten en runt een kleine 

muziekuitgeverij (FerskaatMP). Hier brengt hij zijn 
composities en arrangementen uit.

Niet alleen zijn armen dirigeren. Zijn hele lichaam, gehuld  
in een spijkerbroek en een vaalrood poloshirt, is in 
beweging. Op zijn Australische laarsjes hupt hij op zijn 
tenen op en neer. De bewegingen worden heftiger als de 
muziek luider moet. Haantjes’ ondersteunende gezang 
zwelt aan en gaat bijna over in luid geschreeuw. Hij balt 
zijn vuisten en zijn piekerige haar deint op en neer. Hij 
staat zo heftig te springen dat je denkt: die schiet straks 
door het dak van Ons Huis.

Hij doet altijd  

meer dan alleen  

de maat slaan

“Eins moat ik net sa folle meisjonge”, reageert de dirigent. 
“Mar by dizze repetysje wiene in soad minsken ôfwêzich 
fanwege Sinteklaas. Dan nimst sels wat partijen oer.”  
Toch is de performance kenmerkend voor Haantjes.  
Hij doet altijd meer dan alleen de maat slaan. Hij legt 
andere accenten. Met passie hamert hij op melodieën, 
kleur en sfeer.

Ja, want muziek is veel meer dan noten spelen. Muziek 
moet stromen en golven. Het verhaal moet ergens naar 
toe gaan. Het is energie, verwachting. Korpsleden en 
leerlingen krijgen dit vaak te horen van hun gepassio-
neerde leidsman. “Elts akkoard moat glânzje en it moat 
lykje as giet it fansels. Dan is it perfekt. En dat kin allinne 
as de muzikanten de noat al hearre, foardat er klinkt.”

Ondanks dit perfectionisme laat Haantjes de dorps- 
amateurs in hun waarde. Hij valt hen zelden persoonlijk 
aan op valse noten of een verkeerde timing. In plaats 
daarvan spreekt hij secties als geheel aan. “Kinne de 
bassen dat nochris spylje?” Of: “It moat wat mear sjonge 
by de trompetten.” De orkestleden waarderen dit. De 
vereniging heeft haar dirigent in het hart gesloten.

Het verklaart waardoor zo’n gedreven muzikant het al 25 
jaar volhoudt bij Euterpe. “Der is wol in klik, ja”, erkent 
Haantjes. “It fielt fijn mei dizze groep. It is in fleksibel 
orkest en ik kin mysels wêze. It wurkjen mei dit orkest krij 
ik enerzjy fan.”

Wel en wee maakten de band extra hecht. “Troch de 
lange tiid dat ik by Euterpe bin ha ik hiel yngripende 
dingen meimakke. Dat ‘hakt’ der yn. Ik gean net by 
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minsken op ’e kofje, mar bin wol gefoelich foar wat der yn 
in groep libbet.”

Als Haantjes voor het orkest staat, ontspannen de leden. 
Dan voelen ze vertrouwen. “Dat hie ik noait tocht”, 
reageert de dirigent. “Want ik bin sels altyd wol  
senuweftich. Ik bin hast sechstich jier en noch altyd tink 
ik: Wannear wurd ik no ris folwoeksen? Lit de dingen no 
ris wat los!” Aan de andere kant blijft hij wel zichzelf. 
Vooral tijdens de repetities. Grapjes makend en liefst  
in korte broek.

“Pam paaa ram, pam paaa ram.” Euterpe oefent nog eens 
op The twelve days of Christmas. Het gaat al beter, zegt 
de dirigent. “Mar no is it te lûd. Wy binne net by Definsje, 
mar by it Ministearje fan Kultuer.”

Hij is geen dirigent die ten koste van alles prijzen wil 
winnen. Voor sommige collega’s is een orkest een middel 
om promotie te kunnen maken. Ze oefenen hoe ze op 
moeten komen. Dat is niks voor de geboren Balkster. Hij 
wil Euterpe ook niet te moeilijke stukken laten spelen. Als 
menigeen op de tenen moet lopen, zal een stuk immers 
toch niet mooi klinken.

Ooit baalde hij enorm toen hij net geen eerste prijs 
haalde (79,5 punten) op een concours op Schiermonnik- 
oog. Hij had gefaald, was hem op het conservatorium 
geleerd. Nu geniet hij meer van het proces om tot mooie 
muziek te komen. Het succesvolle concours in Hooge-
veen (93 punten) is uiteraard het hoogtepunt van 
Euterpe. “Dat wie once in a lifetime. De sjuery lei de 
pennen del, in grutter komplimint kinst net krije.’”

Maar eigenlijk was voor de dirigent de repetitie die aan 
het optreden voorafging het mooiste moment. “Doe wie 
it suver perfekt. Myn persoanlike hichtepunt. Ik stie dêr 
yn Ons Huis en koe ynienen gjin wurd mear útbringe… 
Ja, ik bin grutsk op Euterpe.”

Met welke dirigent hij zichzelf zou vergelijken? De 
hoofdpersoon in de romantische zweedse film ‘As it is in 
heaven’ (2004) spreekt hem aan. Deze wist eenvoudige 
muzikanten en koorleden in een afgelegen dorp tot 
grote muzikale hoogtes te stuwen. De film laat zien dat 
muziek geen wedstrijd is.

Maar qua karakter zou hij het liefst de Oostenrijker Carlos 
Kleiber (1930-2004) zijn. Een man die zich niets aantrok 
van de gangbare mores. Iemand die op weg naar een 
concert plotseling de auto kon keren en zeggen: “Ik heb 
vandaag geen zin” of “Ik voel me vandaag onzeker”.  
“Ik tocht earst, dy man doocht net. Mar hy is wol myn 
type. Sjoch mar ris op You Tube.” 
Op wikipedia staat over hem: ‘Hij was lastig, nerveus, 
geestig, onberekenbaar en perfectionistisch, maar hij werd 
zeer geprezen om zijn trouw aan de bedoelingen van de 
componisten’.

Als Haantjes voor  

het orkest staat,  

ontspannen de leden
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