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Van de redactieVan de redactieVan de redactieVan de redactie    
 
Het laatste nummer alweer van 2010. Met hierin aandacht voor het muzikale jaar 2011, een verslag 
van de NVMB-studiedag van 18 november j.l., belangrijk nieuws over de Muziekbank in Overijssel en 
nieuws van het opleidingfront: GO gaat weer een opleiding Titelbeschrijven Bladmuziek organiseren 
onder leiding van Els van Swol. 
Via de website van de NVMB ziet u nu ook ons twitterwidget, met dank aan Eric van Balkum. Ook 
heeft Eric weer een cryptogram gemaakt en wij dagen u uit deze op te lossen. Verder gaat Jan 
Jaap Kassies in op het werk aan de MCO-Discografie die onlangs het licht zag. 
Tot slot geeft ondergetekende, na dit 10 jaar met veel plezier te hebben gedaan, het hoofd-
/eindredacteurschap van deze Nieuwsbrief over aan Ria Warmerdam die deze taak vanaf 1 januari 
a.s. op zich neemt. 
 
Mede namens de redactie de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, 
Luuk Hoekstra 
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Muziekbank Overijssel geopend.Muziekbank Overijssel geopend.Muziekbank Overijssel geopend.Muziekbank Overijssel geopend.    
Vanuit het bestuur ontvingen wij goed nieuws uit Overijssel. Jantien Dubbeldam Vanuit het bestuur ontvingen wij goed nieuws uit Overijssel. Jantien Dubbeldam Vanuit het bestuur ontvingen wij goed nieuws uit Overijssel. Jantien Dubbeldam Vanuit het bestuur ontvingen wij goed nieuws uit Overijssel. Jantien Dubbeldam 
legt uit wat de Muziekbank Overijssel is en gaat doen.legt uit wat de Muziekbank Overijssel is en gaat doen.legt uit wat de Muziekbank Overijssel is en gaat doen.legt uit wat de Muziekbank Overijssel is en gaat doen.    
 

 

 

Onlangs werd de Muziekbank Overijssel http://www.muziekbank.nl/site/ geopend.  
De afdeling bladmuziek van de Openbare Bibliotheek Enschede en de CD-uitleen worden 
samengevoegd tot een nieuwe Stichting: Muziekbank Overijssel, uitleen- en kenniscentrum muziek, 
met als doelstelling: "Muziekbank Overijssel wil zoveel mogelijk mensen met zoveel mogelijk muziek in 
aanraking brengen."Liefde voor muziek is daarbij de drijvende kracht. De Muziekbank Overijssel 
bestaat uit de ruim 20.000 stuks bladmuziek en boeken over muziek van de Openbare Bibliotheek 
Enschede en de 70.000 CD's, muziekdvd's en LP's van de Stichting CD-Uitleen. Hierdoor ontstaat de  
grootste muziekcollectie van Overijssel. Alle leden van de Openbare Bibiliotheken in de Provincie 
Overijssel kunnen gratis muziek lenen via Zoek & Boek. 
 
BladmuziekBladmuziekBladmuziekBladmuziek    
In 1937 schonk de rijke textielfamilie Menko de toenmalige bibliotheek 10.000 gulden voor de 
aanschaf van bladmuziek; deze collectie ging in 1944 door brand verloren.  
In 1952 volgde een nieuwe schenking van de heer Menko voor de aanschaf van bladmuziek en 
een grammofoon met grammofoonplaten.  
Deze bijzondere collectie bladmuziek bedraagt in 2010 20.000 stuks. 
 
CDCDCDCD----uitleenuitleenuitleenuitleen    
In 1967 besloten enkele studenten van de Technische Hogeschool Twente om hun LP’s in een 
collectie samen te voegen en uit te lenen aan andere studenten:  
de Stichting Discotheek Drienerlo. Dit initiatief groeide uit tot de huidige Stichting CD-uitleen die 
sinds 1999 huisvesting heeft bij de Openbare Biblitheek Enschede.  
Met 65.000 LP’s, CD en DVD’s is dit na Rotterdam de grootste muziekuitleen van Nederland. Uitleen 
gebeurt aan de balie en online via Zoek&Boek aan alle bibliotheekleden in Overijssel. 
 
MuziekbanMuziekbanMuziekbanMuziekbank Overijsselk Overijsselk Overijsselk Overijssel    
De muziekbank draait voornamelijk op vrijwilligers en wordt financieel ondersteund door de 
openbare bibliotheken in Overijssel, partners in het Nationaal Muziekkwartier  
en de gemeente Enschede. Alle muziekcollecties die door andere Overijsselse bibliotheken worden 
afgestoten gaan naar de Muziekbank in Enschede.  
Zo heeft de openbare bibliotheek Almelo haar volledige collectie van 5.000 CD's geschonken aan 
de Muziekbank. Deze schenking past in de provinciale samenwerking van de Overijsselse 
bibliotheken waarbij is afgesproken dat de Muziekbank in Enschede het kenniscentrum wordt op 
muziekgebied. En dat is niet alleen goed nieuws voor Enschede maar ook voor de andere 
Overijsselse bibliotheken want hierdoor blijft deze muziek in het publieke domein.  
 
Nu ben ik nieuwsgierig of dat in andere provincies ook zo is geregeld?  
Reacties zijn welkom via de mailinglist nvmb@list.bibliotheek.nl.  
Meer info over de mailinglist http://list.bibliotheek.nl/mailman/listinfo/nvmb 
 
Jantien Dubbeldam 
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Nieuw cursusaanbod van GO (Gemeenschappelijke Nieuw cursusaanbod van GO (Gemeenschappelijke Nieuw cursusaanbod van GO (Gemeenschappelijke Nieuw cursusaanbod van GO (Gemeenschappelijke 
Opleidingen)Opleidingen)Opleidingen)Opleidingen)    
 
In 2011 start GO (Gemeenschappelijke Opleidingen) een tweetal nieuwe cursussen:  
 

1. Bladmuziek beschrijven zonder hoofdbrekens, een vierdaagse cursus Titelbeschrijven van 
bladmuziek. Docent: Els van Swol (start: maart 2011). Meer info op de flyer 
http://goopleidingen.nl/info-tbm 

2. Muziek-wijzer: muziektermen in de praktijk, plaatsen en toepassen van muziektermen bij de 
beschrijving van bladmuziek. Docent: Els van Swol (start: juni 2011). Meer info op de flyer 
http://goopleidingen.nl/info-mw  

Contactpersoon voor beide cursussen bij GO is Theo Verbey, tel. : 070-3512380. 
 
 

Sociale media en muzikaal erfgoedSociale media en muzikaal erfgoedSociale media en muzikaal erfgoedSociale media en muzikaal erfgoed    
Studiedag op donderdag 18 november 2010 in het MCO in HilversumStudiedag op donderdag 18 november 2010 in het MCO in HilversumStudiedag op donderdag 18 november 2010 in het MCO in HilversumStudiedag op donderdag 18 november 2010 in het MCO in Hilversum    
 
Bijna 70 leden kwamen op 18 november naar het Muziekcentrum van de Omroep  voor de jaarlijkse 
studiedag. Nooit kenden de studiedagen een hoger bezoekersaantal. In studio 7, een van de 
vroegere hoorspelstudio’s van de VARA, kregen we een afwisselend programma gepresenteerd 
met als thema Sociale media en muzikaal erfgoedSociale media en muzikaal erfgoedSociale media en muzikaal erfgoedSociale media en muzikaal erfgoed. Moderne toepassingen, oude materialen. Die 
elkaar steeds meer blijken op te zoeken. Dit is ongetwijfeld de reden dat er gasten uit België 
aanwezig waren (van Resonant, het Centrum voor Muzikaal Erfgoed in Vlaanderen) en dat we zelfs 
iemand van de Nationale Unesco Commissie mochten verwelkomen. 
Wilma van den BrinkWilma van den BrinkWilma van den BrinkWilma van den Brink, Informatiespecialist Maatschappij en Recht aan de Hogeschool van 
Amsterdam, beet het spits af met een inleiding over effectief zakelijk twitteren. Berichten op Twitter, 
de zogenaamde tweets, winnen aan kracht wanneer je er voldoende  tijd en aandacht aan 
besteedt: je gebruikers moeten het gevoel hebben dat ze met je verbonden zijn. Dit werkt het beste 
wanneer een bedrijf of instelling zich online als persoon presenteert. Zet niet te veel personen achter 
een Twitter-account, maar maak een keuze voor 1 of 2 medewerkers. Daarnaast is het belangrijk te 
bedenken met welk doel je gaat twitteren: uit marketing overwegingen, om klanten aan je te 
binden of om te netwerken (contact met collega’s in het veld). Maak een keuze: als  je gaat 
twitteren om klanten aan je te binden is de inhoud van de tweets belangrijker dan het aantal 
tweets. Dit laatste is juist belangrijk wanneer je twittert uit marketing overwegingen. 
Jeroen de BoerJeroen de BoerJeroen de BoerJeroen de Boer, coördinator muziekbibliotheek Bibliotheken Midden-Fryslân in Leeuwarden, hield 
vervolgens een presentatie over muziek en sociale media. De presentatie zat vol met spannende 
voorbeelden van hoe creatief mensen omgaan met sociale media. Het basisprincipe is ‘delen’ 
(sharing). Een artiest plaatst een nummer op het internet (bijv. op YouTube), fans gaan vervolgens 
met dat nummer aan de haal. Ze maken er filmpjes bij, ze gaan remixen, etc. Jeroen illustreerde dit 
met allerlei voorbeelden. Het leukst vond ik de clip van de band Atomic Tom die met enkel en 
alleen een aantal i-phones een nummer uitvoert, opneemt en online zet. 
Digitale bronnen en diensten ziet Jeroen als de belangrijkste informatiebron voor de bibliotheek van 
de toekomst: “Nergens staat dat een bibliotheek boeken moet uitlenen”. De bibliotheek zal 
meerwaarde moeten kunnen bieden aan diensten als YouTube en Spotify.  
 
Na de lunch in het bedrijfsrestaurant van het MCO woonden we een stukje repetitie bij van de 
Radio Kamer Filharmonie. Onder leiding van solist en dirigent Dmitry Sitkovetsky speelde het orkest 
de eerste vioolsonate van Alfred Schnittke in een bewerking voor viool, strijkers en klavecimbel. En 
daarna volgde nog een kort intermezzo: Grietje SmitGrietje SmitGrietje SmitGrietje Smit, van de Stichting Bibliotheek.nl, presenteerde 
de InternetG!DS, een hulpmiddel voor het aanbieden van ‘interessante links’. 
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De middag stond in het teken van verschillende projecten op het gebied van muzikaal erfgoed. 
Attilio BottegalAttilio BottegalAttilio BottegalAttilio Bottegal, senior bibliothecaris bij ArtEZ in Enschede en Zwolle en lid van de 
Programmacommissie van de NVMB, sprak over de digitalisering van de collectie Dunning. De 
musicoloog Albert Dunning was als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Cremona. Hij 
publiceerde de verzamelde werken van Pietro Antonio Locatalli en wees Unico Wilhelm graaf van 
Wassenaer aan als de componist van de Sei concerti armonici, die tot 1980 waren toegeschreven 
aan Pergolesi. Dunning overleed in 2005 en liet zijn bibliotheek na aan de Universiteit van Cremona. 
De collectie bevat gedrukte muziek, muziektraktaten, libretti en brieven van componisten. In 2005 
begon Attilio samen met Pietro Zappalà aan de digitalisering van delen van deze collectie. 
Vanmiddag is de eerste publieke presentatie van dit digitaliseringsproject. Tot nu toe is nog weinig 
tijd gestoken in goede promotie. En hiermee staat of valt het succes van dit project. Sociale media 
kunnen hierin zeker een belangrijke rol spelen. 

 
Martie SevertMartie SevertMartie SevertMartie Severt, Jan Jaap KassiesJan Jaap KassiesJan Jaap KassiesJan Jaap Kassies, Christien BoltChristien BoltChristien BoltChristien Bolt en Eric van BalkumEric van BalkumEric van BalkumEric van Balkum, allen werkzaam in de 
Muziekbibliotheek van het Muziekcentrum van de Omroep, presenteerden vervolgens het project 
Muziekschatten. De Muziekbibliotheek, de bedrijfsbibliotheek van de Hilversumse omroeporkesten, is 
bezig met het vergroten van het 
publieksbereik door inzet van moderne 
technologie.  
Het project Muziekschatten wil de 
Nederlandse muziekliefhebber in aanraking 
brengen met veelal ‘vergeten’ 
omroepmuziek maar wil ook het 
omroepmuziek-verleden weer tot leven 
wekken. Er wordt hard gewerkt aan de 
digitalisering van bijzondere gedeeltes van 
de enorme bladmuziekcollectie die de 
bibliotheek vanaf de jaren 1920 heeft 
opgebouwd. Uiteindelijk moet de digitale 
collectie ca. 6000 muziekwerken bevatten in 
diverse genres: klassieke (koor)werken, lichte 
muziek/salonmuziek, tunes, arrangementen 
en populaire liedjes.  Daarnaast werkt de bibliotheek aan een Wiki-omroepmuziek met informatie 
over componisten, musici en ensembles die een rol speelden in de omroepmuziek, aangevuld met 
foto’s en links naar geluidsopnamen. En aan een Virtuele Studio die aan gebruikers (koren, 
ensembles, individuele musici) de mogelijkheid biedt om eigen opnames van de gedigitaliseerde 
muziekwerken te uploaden. 
Op dit moment is een eerste, nog zeer experimentele en nog niet toegankelijke, versie beschikbaar 
van de website waarop de digitale Muziekschatten gepresenteerd gaan worden. De bibliotheek 
denkt na over manieren om deze site zo breed mogelijk te promoten en over de rol die sociale 
media hierin kunnen vervullen. 
 
 
Als laatste sprak Els van SEls van SEls van SEls van Swolwolwolwol, senior medewerker bij Muziek Centrum Nederland en lid van de 
Programmacommissie van de NVMB, over de Digitale Wegwijzer Muzikaal Erfgoed Nederland. Deze 
wegwijzer, een samenwerkingsproject van het Nederlands Muziek Instituut en MCN, wil verwijzen 
naar alle plaatsen waar muzikaal erfgoed in alle mogelijke genres aanwezig is. Als case noemt Els 
de componist Willem Pijper. Verschillende instituten bewaren onderdelen van zijn oeuvre, doel van 
de wegwijzer is deze onderdelen virtueel bij elkaar te brengen. Op 1 november is een 
Haalbaarheidsstudie hiernaar aangeboden aan het Ministerie van OCW. De uiteindelijke wegwijzer 
moet, als deze gerealiseerd kan worden, “verhalen vertellen en verbanden leggen”. Hiertoe 
worden in één portal opgenomen: een overzicht van erfgoedinstellingen, collectiebeschrijvingen, 
objectbeschrijvingen, toegang tot digitale collecties en een koppeling met belangrijke 
muziekbronnen. Voor gebruikers wordt een digitale community gecreëerd.  
Onder de bezoekers aan deze studiedag bevonden zich 3 actieve twitteraars: Jeroen de Boer, Eric 
van Balkum en NVMB-voorzitter Jantien Dubbeldam. Spontaan werd besloten tot een Twitter-widget 
op de NVMB-site, waarop al hun tweets te lezen zijn! 
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Jantien Dubbeldam dankte de Programmacommissie voor haar inzet en alle aanwezigen voor hun 
aandacht. Ze sprak haar steun uit aan het met opheffing bedreigde Muziekcentrum van de 
Omroep en nodigde iedereen uit voor de afsluitende borrel in het Muziekcafé van het MCO.  
 

• Presentatie Wilma van den Brink: http://www.jebibliotheek.nl/?p=918 
• Presentatie Jeroen de Boer: http://prezi.com/xafnjhnrjnr9/muziek-en-sociale-media/ 
• Presentatie Grietje Smit: http://nvmb.mco.nl/data/media/db_download/8877_062a1a.ppt 
• Presentatie Els van Swol: http://www2.nederlandsmuziekinstituut.nl/digitalewegwijzer/presentatie/ 
• Presentatie Attilio Bottegal: 

http://nvmb.mco.nl/data/media/db_download/8875_1735d8.pdf 

en http://nvmb.mco.nl/data/media/db_download/8876_feef06.pdf 

 

Charlotte Sienema, 
Programmacommissie NVMB en uw gastvrouw op deze studiedag 
 
 

Lancering MCOLancering MCOLancering MCOLancering MCO----discografiediscografiediscografiediscografie    
MCOMCOMCOMCO----medewerker Jan Jaap Kassies gaat in zijn bijdrage in op medewerker Jan Jaap Kassies gaat in zijn bijdrage in op medewerker Jan Jaap Kassies gaat in zijn bijdrage in op medewerker Jan Jaap Kassies gaat in zijn bijdrage in op de start van de de start van de de start van de de start van de 
MCOMCOMCOMCO----Discografie, waarin opnamen van de omroepensembles in kaart gebracht Discografie, waarin opnamen van de omroepensembles in kaart gebracht Discografie, waarin opnamen van de omroepensembles in kaart gebracht Discografie, waarin opnamen van de omroepensembles in kaart gebracht 
worden.worden.worden.worden.    
 
Onlangs heeft de Muziekbibliotheek van de Omroep de MCO-discografie-database gelanceerd. 
Hierin is informatie te vinden over cd’s, lp’s, dvd’s etc. met opnamen van de omroepensembles. 
Vanaf de oprichting na de Tweede Wereldoorlog hebben de orkesten en koren van ‘de 
Nederlandse omroep’ veel muziek vastgelegd, die uiteraard vrijwel altijd via de radio is 
uitgezonden. Een aanzienlijk deel ervan is (later) via geluidsdragers beschikbaar gekomen. Ook zijn 
er, vooral in latere jaren, speciaal met het oog op plaatproductie opnamen gemaakt. In veel 
gevallen zijn die maar kort verkrijgbaar geweest. Dit materiaal is tot voor kort niet geïnventariseerd.  
 
Opnamen vanaf 194Opnamen vanaf 194Opnamen vanaf 194Opnamen vanaf 1945555    
Om deze materie in kaart te brengen is besloten een database te bouwen waarin zoveel mogelijk 
gegevens worden ingevoerd over de geluidsdragers die er vanaf 1945 zijn verschenen met 
opnamen van koor en orkesten van het MCO en zijn voorgangers. Hierdoor wordt onder meer ook 
het maken van historische overzichten aanzienlijk vereenvoudigd. De Muziekbibliotheek is in 
augustus 2009 in de persoon van tijdelijk medewerkster Noor Breuning begonnen met het invoeren 
van gegevens in een database. De bladmuziekcatalogus vormde hiervoor een belangrijke 
leidraad. De database geeft de mogelijkheid te zoeken op gegevens als componist, titel, 
ensemblenaam, dirigent, solist, opnamedatum, label etc. Een deel van de beschrijvingen is voorzien 
van een afbeelding van het omslag van de betreffende geluidsdrager; het streven is dat aantal te 
verhogen. 
                                 
Metropole Orkest in volgende faseMetropole Orkest in volgende faseMetropole Orkest in volgende faseMetropole Orkest in volgende fase    
In het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan in Hilversum bevinden zich een bescheiden 
hoeveelheid cd’s/dvd’s en een collectie grammofoonplaten (voornamelijk van het RFO, in beheer 
bij het Historisch Genootschap). Daarnaast zijn verschillende ‘externe bronnen’ geraadpleegd, zoals 
de catalogus van Beeld en Geluid, de collectie van Muziek Centrum Nederland, 
dirigentenbiografieën, catalogi, gespecialiseerde websites etc. Ook is dankbaar gebruik gemaakt 
van tips van (oud-)MCO’ers (o.a. Paul van den Ham, oud-RFO-violist) en Ger van den Beuken 
(Muziek Centrum Nederland). Inmiddels zijn zo’n 450 geluidsdragers ‘verwerkt’, met vrijwel uitsluitend 
klassieke muziek. Al snel bleek namelijk dat door de beperkte hoeveelheid beschikbare tijd een 
bijzonder onderdeel van het project helaas pas in een volgende fase aan de beurt kan komen: de 
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enorme discografie van het Metropole Orkest. De specifieke aspecten van het repertoire dat dit 
orkest heeft vastgelegd vragen om een adequate verwerking in de database. 
 

 
    
Meld u met opnamen!Meld u met opnamen!Meld u met opnamen!Meld u met opnamen!    
Iedere geïnteresseerde kan nu zien dat de omroepensembles de afgelopen decennia niet alleen 
talloze radio-opnamen hebben gemaakt en concerten hebben gegeven, maar dat ook veel van 
die muziek ‘op de markt’ is (geweest). In een later stadium komt de database voor iedereen 
beschikbaar. Het betreft een zogenoemde bètaversie: aan inhoud en techniek wordt nog 
gesleuteld. We realiseren ons terdege dat een grote hoeveelheid geluidsdragers (nog) niet in de 
database is verwerkt. Niettemin is het een goede zaak dat de nu beschikbare informatie over dit 
aspect van het MCO-verleden op één plaats bijeengebracht wordt. Het begin is gemaakt – nu 
moet de database verder worden gevuld. Daarom wordt iedereen uitgenodigd aanvullingen en 
verbeteringen door te geven, zodat de betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie steeds 
verder kunnen toenemen. Heeft u zelf opnamen in de kast staan die nog niet in de database zijn te 
vinden, of weet u nog een interessante bron? Laat het ons weten – zo ontstaat gaandeweg een 
steeds completer beeld van de productie van de omroepmuziekensembles in de afgelopen 
decennia. 
 
De discografie is o.a. te vinden via de website van de Muziekbibliotheek van de Omroep. 
 
Jan Jaap Kassies 
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Het Herdenkingsjaar 2011Het Herdenkingsjaar 2011Het Herdenkingsjaar 2011Het Herdenkingsjaar 2011    
 

2011 zal vooral in het teken staan van de 100ste sterfdag van Gustav Mahler. Wij willen ook graag de 
aandacht vestigen op de 100ste geboortedag van Nino Rota en dit jaar zal pianist Cor Bakker zijn 
50ste verjaardag vieren. Naast de gedenkdagen ook deze keer weer een overzicht van een aantal 
inmiddels klassieke popalbums. Deze editie van dit herdenkingsjaar werd ook nu weer 
samengesteld door Eric van Balkum (MCO). 
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Op een onbewoond eiland Op een onbewoond eiland Op een onbewoond eiland Op een onbewoond eiland     
 

Het eiland (1Het eiland (1Het eiland (1Het eiland (17777): ): ): ): de fade fade fade favoriete muziek van …voriete muziek van …voriete muziek van …voriete muziek van …Luuk HoekstraLuuk HoekstraLuuk HoekstraLuuk Hoekstra    
U kent inmiddels de formule: de redactie vraagt aan iemand uit de 
muziekbibliotheekgemeenschap om een lijstje van zijn of haar favoriete 
cd’s die niet mogen ontbreken in de bagage bij een verbanning naar een 
onbewoond eiland. 
 
 
  

 
 

 
Dit keer is het de beurt aan uw vertrekkende hoofd-/eindredacteur Luuk Hoekstra, die na 10 jaar het 
stokje overgeeft in de deskundige handen van Ria Warmerdam. Zij is met ingang van het nieuwe jaar 

uw nieuwe hoofd-/eindredacteur. 
 

 
Een lastige opgave. Ik besef het nu ik zelf aan de beurt ben. Zeker als je heel veel soorten muziek 
leuk vindt. Ik ga me beperken tot de muziek die me raakte toen ik ze voor het eerst hoorde of die 
me juist mijn leven lang bij blijft en waar je steeds meer van wilt hebben en horen… Prima dus om in 
grote hoeveelheden mee te nemen naar een eiland. 
 
 
Dan begin ik met The BeatlesThe BeatlesThe BeatlesThe Beatles, de band waar ik voor mijn 
gevoel mijn hele leven al mee bezig ben: van mijn eerste 
bewuste herinnering van een nummer op de radio (het 
gitaarintro van Ticket to Ride) tot en met afgelopen zomer 
toen ik eindelijk de nieuwe Beatles Remastered box heb 
aangeschaft + het dikke boek met alle partituren! Dit 
laatste was overigens een cadeau voor mijn kinderen die 
tot mijn vreugde door hun muzieklessen op gitaar en piano 
veel met Beatles-muziek bezig zijn. Nu kunnen zij er ook hun 
leven mee voort!  
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Dan als tweede MozartMozartMozartMozart. Ik ga geen Kruidvatbox meenemen 
(1 Beatlesbox is wel genoeg), dus ik moet kiezen. Ik ben gek 
op de Da Ponte-opera’s, vooral Don Giovanni, en de 
pianoconcerten en -sonates, en zeker op de symfonieën. 
Dan ga ik uiteindelijk voor de geweldige live-uitvoering van 
de 40e symfonie door Het Orkest van de 18e eeuw onder 
leiding van Frans Brüggen. Iedere keer als ik er naar luister, 
valt het me op hoe de spanning letterlijk hoorbaar in de 
lucht hangt, de heerlijk vlotte uitvoering van deze symfonie 
en het klaterende applaus na afloop. Klassieke muziek als 
topsport. 
 
 
 
 
 

In de jaren ’80 luisterde ik ook veel naar reggae. Ik had niet 
echt uitgesproken favorieten, hoewel ik wel platen heb van 
mensen als I Roy, U Roy, Augustus Pablo, Lee Perry en Dr. 
Alimentado. Ook de Engelse dichter/zanger Linton Kwesi 
Johnson is een grootheid met prachtige dub-reggae. Maar ik 
kies uiteindelijk voor een verzamelalbum met een heleboel 
prachtige liedjes van onder meer Dennis Brown, Bob Andy en 
Gregory “the cool ruler” Isaacs: Rebel MusicRebel MusicRebel MusicRebel Music (Trojan label). 

 
 
 
Een heel aparte plek in de muziekwereld wordt ingenomen door 
Brian EnoBrian EnoBrian EnoBrian Eno. Eerst bekend geworden in Roxy Music, en later ook door 
zijn werk als producer voor bands als U2. Maar voor mij is hij vooral de 
man van de ‘ambient music’: omgevingsmuziek, waarin 
toevalselementen een grote rol spelen. Probeer het maar eens: zet 
Ambient nr. 4 “On Land” op je iPod en maak een bus- of treinreis. 
Geniet van de manier waarop de omgevingsgeluiden zich mengen 
met Eno’s muziek. 
 
    
    
Kurt WeillKurt WeillKurt WeillKurt Weill is bekend door de jazz- en populaire 
muziekinvloeden in de muziektheaterwerken die hij met 
Bertolt Brecht maakte....  Ik leerde deze muziek vooral goed 
kennen toen ik als amateursaxofonist in een orkest mocht 
spelen dat in een paar jaar tijd met Het Slaapkamerkoor 
achtereenvolgens de Dreigroschenoper, Happy End en 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny uitvoerde en dat 
vond ik een onvergetelijke ervaring. Daarom staat de 
Dreigroschenoper in de uitvoering met zangeres Milva in dit 
overzicht. 
 
Door het bandje waarin ik al jaren accordeon speel, De De De De 
GrasparkietenGrasparkietenGrasparkietenGrasparkieten, heb ik een zwak voor het Nederlandse lied. 
Ook de genres waar door sommige mensen op neer 
gekeken wordt, denk aan smartlappen, levensliederen 
etc., hebben veel moois opgeleverd. Te veel om op te 
noemen. Daarom zal ik het laten bij een aantal fraaie titels: “Voor ik hang”, “De wereld is leeg 
zonder jou”, “Zul je altijd aan me denken”, “Handen van moeder”, “Jou herken ik met gesloten 
ogen”. Van sommige titels hiervan zijn opnamen in eigen beheer uitgebracht… 
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De laatste jaren ga ik graag naar 
theaterconcerten van mensen als Maarten van 
Roosendaal, André Manuel, Jeroen van Merwijk 
en vooral ook DaniDaniDaniDaniël Lohuesël Lohuesël Lohuesël Lohues. Onder de titel 
Allennig heeft hij vier verschillende voorstellingen 
gemaakt, waarin hij verhalen afwisselt met 
liedjes, alles in Drents dialect. Stuk voor stuk 
juweeltjes waarbij hij zichzelf afwisselend 
begeleidt op piano of op een van zijn vele 
gitaren. De cd met muziek van Allennig I vind ik 
het meest geslaagd. Het nummer Annelie 
leverde hem nog de prijs op van het beste 
theaterlied. Maar het mooist vind ik “Deurrieden 
tot an de streep”, de bluesy ode die hij schreef 
voor wielrenner Gerrie Knetemann, met gratis 
levensmotto: 

 
De ronde van ‘t leben 
giet nou en dan zwaor 
Tegen de berg op, 
soms krieg ie ‘t nie klaor 
Mar volgens de Kneet 
zat ‘m hier in de kneep 
Je moet gewoon deurrieden 
tot an de streep. 
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