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Quintus in coronatijd: 

bedreiging of kans?

Doen wat wél kan! 

door Tabitha Last-Wilderdijk

Het woordje ‘crisis’ heeft in onze samenleving een negatieve connotatie. 
Het is echter afgeleid van het Griekse ‘krinomai’, wat ook wel ‘onder-
scheiden’, ‘oordelen’, of ‘beslissen’ betekent. Een andere invalshoek dus. 
In de Chinese taal wordt het woordje crisis zelfs aangeduid met twee 
karakters: ‘gevaar’ en ‘kans’ of ‘keerpunt’. In 2021 heeft kunstencentrum 
Quintus zich op die wijze tot de coronacrisis proberen te verhouden. 
‘Doen wat wél kan’, leverde interessante nieuwe inzichten en mogelijk-
heden op. In gesprek met coördinatoren Laura Beuze en Yko Hoekstra. 

‘Gevaar én kans. Die omschrijving van crisis kan ik helemaal beamen’, stelt 
Laura Beuze, theaterdocent en coördinator dans, theater en kunst & am-
bacht. ‘Juist door tegenslag leer je. Een crisis is vervelend, niet comfortabel, 
doet vaststaande dingen wankelen, maar is daardoor ook een kans voor ver-
andering. Door corona zijn een aantal concrete mooie dingen gebeurd, die 
anders niet of moeizamer waren ontwikkeld. Dat is de winst.’ Die winst zit 
‘m vooral in de onlineactiviteiten. Het afgelopen jaar maakte Quintus een 
combinatie van fysieke en online lessen. Na elkaar en door elkaar. Afhanke-
lijk van de steeds wisselende maatregelen. Muziekcoördinator en -docent 
Yko Hoekstra: ‘Online werken brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. 
Het insturen van filmpjes voor feedback, samen werken aan een choreogra-
fie of verhaal, het organiseren van livestreams. Je merkt dat hierin ook het 
publiek steeds flexibeler is geworden. Naast de beperkingen en uitdagingen 
biedt het immers volop mogelijkheden. Opa en oma die in Spanje wonen, 
of niet goed ter been zijn en nu via de livestream toch online aanwezig zijn 
bij de voorspeelavond van hun kleinkind. De jongen die met zijn ouders 
terugkeerde naar Japan, omdat zijn vader klaar was met zijn theologiestu-
die en nu, vanuit Japan, online trombonelessen volgt bij Quintus.’ Verder 
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is het videobellen echt in een stroomversnelling gekomen. Niet meer op 
en neer naar Quintus voor elk gesprek maar snel en makkelijk bereikbaar 
via Zoom of Teams. Hoekstra: ‘Ja, daar wordt gretig gebruik van gemaakt 
door docenten en medewerkers van Quintus. De werkzaamheden beperken 
zich niet meer tot een gebouw. Ook voor cursisten is dit een nieuwe manier 
geworden. We zijn met individuele muzieklessen heel snel omgeschakeld 
naar online lessen. Hoe hadden we dit vijftig jaar geleden moeten doen?’

Blended learning
Ook danslessen, theaterlessen en cursussen kunst & ambacht gingen in tij-
den van lockdown, waar mogelijk, online verder. Mogelijk was dat echter 
niet altijd. Laura Beuze: ‘Potentieel maak je kunst toegankelijker voor meer 
mensen als je het ook online aanbiedt. Dat is een belangrijk doel voor Quin-
tus en we willen er nog meer uithalen in de toekomst. Deze ontwikkeling 
is vooral door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Per saldo 
bereik je daardoor niet persé meer mensen. Sommige activiteiten kun je 

Celloleerling Benjamin heeft online les vanuit de woonkamer tijdens één van de lockdowns in coronatijd. 
Foto: Karla van Leeuwen.
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gewoonweg niet of moeilijk online aanbieden.’ Beide coördinatoren geloven 
daarom vooral in de kracht van zogeheten blended learning: een mengvorm 
van face-to-face en ICT-gebaseerde onderwijsactiviteiten. Hoekstra: ‘Het on-
line gedeelte geeft een grote mate van flexibiliteit in tijd, plaats, traject en/
of tempo voor de cursist. Maar welke tijd en vorm van aandacht geven we 
wanneer en waar? En hoe benut je de contactmomenten het best? Over deze 

Een driedelige, online 
tekencursus blijkt ook 
prima te volgen vanachter 
de keukentafel, zo ontdekte 
cursist Eelco. Foto: Aletta 
van Dijk.
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en andere vragen buigt een speciale werkgroep zich de komende tijd. Door 
een crisis als deze staat alles in een ander perspectief. Het gevoel van ‘tijde-
lijk’ is inmiddels gepasseerd. Je merkt dat wij en ons publiek zich meer gaan 
verhouden tot de situatie en de mogelijkheden die er momenteel zijn. We 
leren leven met beperkingen en passen ons heel snel aan wanneer er nieu-
we maatregelen komen en we ons daartoe weer moeten verhouden. Daar-
entegen blijven de tastbare en fysieke kant van kunst en de persoonlijke 
ontmoeting belangrijke aspecten. We lijken nu nog wat op twee benen te 
hinken: het ene been vanuit de traditionele vorm van kunst in combinatie 
met technische middelen die zich nu voordoen. En het andere been, waarbij 
technische middelen leidend zijn voor de kunstvorm zelf. De vraag is ook: 
wat is normaal? Willen we meegaan naar een nieuwe tijd dan zullen we 
moeten kijken hoe we onze traditionele vorm van educatie kunnen blen-
den met nieuwe technische mogelijkheden. Wat we tot nu hebben gedaan is 
vooral gebruikmaken van techniek om de traditionele manier voort te kun-
nen zetten. Uiteindelijk moeten we naar een model toe waarbij er sprake is 
van een wisselwerking die resulteert in een nieuwe vorm. Hopelijk ontstaat 
die ook een beetje vanzelf wanneer de nieuwe generatie, die nu opgroeit 
met al deze mogelijkheden en uitdagingen, aan het roer komt te staan. Een 
boeiende tijd!’

Bronnen:

- ‘Crisis: kans of bedreiging’, 7 juni 2013, gepubliceerd door Monty Trapman. 

 Zie: https://www.excellentleiderschap.nl/blogbericht/crisis-kans-of-bedreiging/.
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