VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) bereidt een aanvraag voor
om de fanfarecultuur te laten erkennen op de Inventaris Vlaanderen van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Zij wordt hierin begeleid door CEMPER
(Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed).1 Met dit traject wil VLAMO
inspelen op de noden van fanfares om hun orkestvorm, muziek, unieke
sound en de cultuur die errond hangt, een toekomst te geven.

Wanneer Adolphe Sax in 1843 zijn instrumentenfabriek opende, kon een
nieuwe orkestvorm, de fanfare, zich ontwikkelen rondom de saxhoorns en
de saxofoons.2 De fanfare groeide geleidelijk uit tot een orkest dat bestond
uit saxofoons, saxhoorns (zoals de bugel, althoorn en bariton), cornetten,
trompetten, trombones en slagwerk.
Het woord fanfare werd echter al veel eerder gebruikt. Rond 1500 was het
woord in Frankrijk al bekend. Het zou wel eens kunnen afgeleid zijn van
het Arabische woord anfar, dat zoveel betekent als trompet.3 Dat het Franse
toeval, aangezien de koperblazers doorgaans luider klinken, en dus meer
aanwezig zijn dan de houtblazers.
De renaissancecomponist Guillaume Dufay (ca. 1400-1474) gebruikte
het woord in zijn Fanfare ad Mudum Tubae voor zink, schuiftrompet,
altschalmei en trom.4 In de verdere muziekgeschiedenis wordt het woord
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dikwijls gebruikt voor korte feestelijke en plechtige muziekstukjes die door
koperblazers gespeeld worden. Ten slotte werden de koperblazers in het
achttiende-eeuws symfonisch orkest ook wel eens de fanfare genoemd.
De rechtstreekse voorganger is echter de militaire cavaleriefanfare.5 Zo
bestond in 1805, onder Napoleon, een cavaleriefanfare uit 16 trompetten, 6
hoorns en 3 trombones. Deze orkesten laten een zeer sterke indruk na op de
bevolking en er worden verschillende koperorkesten of fanfares opgericht
door burgers. Op dat ogenblik zijn dat nog geen fanfares met saxhoorns en
saxofoons, want die worden pas in de jaren veertig geïntroduceerd en het
duurt dan ook wel nog even voor alle koperorkesten de nieuwe instrumenten
volledig geïntegreerd hebben.
Tussen 1860 en 1900 kennen de fanfares een spectaculaire groei, mede
onder impuls van de hippe saxinstrumenten.6 Vooral in België, Nederland
en in mindere mate ook in Frankrijk kent de orkestvorm succes. In tegenstelling tot het harmonieorkest dat vandaag over heel de wereld verspreid
is, kunnen we de fanfare als een typisch Belgisch-Nederlandse orkestvorm
beschouwen. Pas sinds een tiental jaar ontdekt men nu ook in het buitenland
(Japan, Zuid-Amerika) geleidelijk aan deze bijzondere orkestvorm en gaan
Belgen als Jan Van der Roost ter plaatse onderwijzen over de fanfare.

De klassieke fanfarevorm is de laatste decennia sterk aan het professionaliseren en kent een steeds stijgende kwaliteit. Ons land is op dit gebied een
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sterke voortrekker. De fanfares treden meestal op in concertzalen en staan
onder leiding van professionele dirigenten. Anderzijds bestaan er ook volksere varianten zoals de balkanfanfare, of fanfares die in de Oost-Europese
of Zuid-Amerikaanse volksmuziek gebruikt worden.7 In de stedelijke gebieden ontstaan ook steeds meer ‘straatfanfares’, die verschillende muzikale
ingrediënten mengen.

De eerste harmonies en fanfares ontstonden in de laatste decennia van de
achttiende eeuw, zo ook in Vlaams-Brabant. In Diest, Merchtem en Halle
zou er in deze periode al een harmonieorkest bestaan hebben.8 De eerste
blaasmuziekverenigingen werden veelal opgericht door de burgerij, wat
zorgde voor een eerder elitair karakter.9 De activiteiten van de blaaskorpsen
waren nauw verweven met het dorpsleven.
Zoals al vermeld, begonnen de gouden jaren voor de fanfare pas vanaf 1860.
In 1860 waren er in België 169 fanfares, in 1875 waren dit er al 602!10
Over het precieze aantal harmonies en fanfares in Vlaams-Brabant tussen
1860 en 1875 zijn er geen cijfers bekend. Deze explosieve groei zorgde
ervoor dat de fanfare op vijftien jaar tijd de meest voorkomende orkestvorm
werd. Die trend zien we ook in Vlaams-Brabant, waar er tussen 1860 en
1880 elf harmonies besloten om te veranderen naar een fanfarebezetting.
In 1880 telde Vlaams-Brabant 244 fanfares.11 De fanfare won vooral aan
populariteit op het platteland. Deze orkestvorm had immers een kleinere
bezetting nodig dan een harmonie, waardoor er minder instrumenten nodig
waren. Bovendien waren koperinstrumenten minder duur in aankoop, en
door de innovaties van Sax konden deze koperinstrumenten makkelijker
aangeleerd worden. De muziekvereniging werd zo toegankelijk voor een
breder publiek: ook gewone dorpsmensen konden deelnemen en het plezier
van het musiceren stond voorop.
De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat het muziekverenigingsleven
verenigingen gingen hierdoor fusioneren, maar dit liep niet altijd van een
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leien dakje. In de jaren 1920 was er een heropleving, met een totaal van
2934 actieve muziekverenigingen in België.12 Voor Vlaams-Brabant zijn
er geen precieze cijfers bekend. Daarna zorgde de opkomst van nieuwe
ontspanningsmogelijkheden bij het brede publiek, zoals sport, voor een
achteruitgang.13 Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten de meeste VlaamsBrabantse blaaskorpsen hun activiteiten (tijdelijk) stop. De oorlog eiste een
zware tol: nadien telde België met 2268 korpsen zo’n 700 muziekverenigingen minder dan ervoor.
In de decennia daarna nam het aantal verder af: van ongeveer 1800 muziekverenigingen in 1956 tot circa 1500 in 1978.14 De daling was het sterkst
voelbaar in Brussel en Wallonië: in 1980 bevonden 80% van alle Belgische
muziekverenigingen zich in Vlaanderen. Er kwam steeds meer concurrentie
van andere vrijetijdsbestedingen, de opkomst van pop en rock zorgde voor
een andere muzieksmaak en technologische evoluties bevorderden het passief beluisteren van muziek. Sommige fanfares beslisten door een tekort
aan leden om over te schakelen naar een brassbandbezetting.
In 1980 vormden de fanfares nog steeds de meest voorkomende orkestvorm,
maar hun aantal neemt sneller af dan het aantal harmonieorkesten. Fanfares
gingen vanaf dan op zoek naar vernieuwing (bv. een moderner repertoire)
en nevenactiviteiten om de kas te spijzen en een jonger publiek aan te
trekken.15 Daarnaast werd er steeds meer ingezet op kwaliteitsverbetering.
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