
Harmonie Drunen neemt stijlvol afscheid van dirigent Piet Joris 
 
Door Siert Hoeksem 

 

'Moderne Blaasmuziek in Drunen’, onder dié noemer vonden gistermiddag in Cultureel Centrum De Voorste 

Venne in Drunen feitelijk drie hoogtepunten plaats: het optreden van het Amsterdams Blazer Collectief (ABC) 

onder leiding van Jean Gruter, met uitsluitend muziek van hedendaagse componisten; de premièrc in Drunen 

door Harmonie Drunen van Movements van de Bossche componist Jo van den Booren; en last but not least het 

afscheid van dirigent Piet Joris, die achttien jaar lief en leed met de Drunense Harmonie deelde én haar 

ondermeer vertrouwd maakte met het 'modernere' repertoire.  

Van de composities door het ABC gespeeld, beklijfde achteraf het best ‘Echo’ van Jan Rokus van Roosendael. 

Een virtuoze cluster- en bewegingsles voor de muzikanten. Vooral de snel op elkaar volgende echo-inzetten 

verliepen niet altijd even gladjes. Wellicht was daar de nogal droge akoestiek van de grote zaal in Drunen debet 

aan. Je hoort elkaar slecht en timing doe je puur op de slag van de dirigent, met de gevolgen van dien. 

Dat men na het eveneens 'moderne' slotstuk ‘Codex Z’ van Enrique Raxach het publiek hoorde denken: 'geef me 

nu maar eens een mars van Sousa', was op zich niet onbegrijpelijk. 

Een ander muzikaal hoogtepunt was Van den Boorens ‘Movements’ uit 1987. 'Speciaal  geschreven voor 

Harmonie Drunen werd dit stuk, waarin grillig gespeeld  wordt met contrast tussen laag-hoog, koper-hout,  

en langzame-snelle bewegingen, op innemende, respectvolle en muzikale wijze uitgevoerd door  

de amateurblazens van Drunen. Dirigent Piet Joris tekende hiermee voor een waardig en relevant, stijlvol en niet 

emotieloos afscheid. Componist Van den Booren en maestro Joris vlogen elkaar na de slotmaat dan ook spontaan 

en innig om de nek. 

 

Moderne Blaasmuziek in Drunen, concert door Amsterdams Blazers Collectief o.l.v. Jean Gruter en 

afscheidsconcert van dirigent Piet Joris door Harmonie Drunen, De Voorste Venne. 20 november 1994. 
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