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Wij nodigen u graag uit voor de 
volgende Netwerkdag van de 
NVMB in de Centrale bibliotheek 

Utrecht. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. 
Graag aanmelden voor 10 november.

Ochtendprogramma Bibliotheekgebouwen 
en hun collecties

10.30 Welkomstwoord

10.35 In de eerste voordracht maken we kennis 
met de Centrale van de Bibliotheek Utrecht. 
Nu nog gehuisvest aan de Oudegracht, maar in 
2018 verhuist de Centrale naar het oude post-
kantoor op de Neude. Dit monumentale pand 
heeft een rijke geschiedenis en krijgt met de 
Bibliotheek Utrecht een waardevolle herbestem-
ming. Hoe gaat de bibliotheekfunctie hier vorm 
krijgen? Welke invloed heeft de verhuizing op de 

(presentatie van) de collecties? In het bijzon-
der op de muziekcollectie? De voordracht wordt 
gehouden door Jack van ’t Pad, Mediacoach en 
Programmeur Muziekactiviteiten in de Bibliotheek 
Utrecht.

11.15 Koffiepauze

11.45 Ook voor de tweede voordracht blijven 
we in Utrecht. Enkele jaren geleden waren we te 
gast in de fraai verbouwde Universiteitsbiblio-
theek Binnenstad. Coen Wilders, projectma-

nager in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, leidt 
verschillende projecten
 rond de innovatie van bibliotheekdiensten. Het 
project ‘Onderzoek Open Opstelling in
 de UB Utrecht’ heeft geresulteerd in een onder-
zoeksrapport naar tendensen in het gebruik van 
de open opstelling van literatuur in de Universi-
teitsbibliotheek. Over dit rapport zal Coen met 
ons van gedachten wisselen.

12.30 – 13.30 
Lunch

Gebouwen en Collecties
Netwerkdag 14 November in Bibliotheek Utrecht

- redactioneel - 

De herfst is al flink op streek 

wanneer deze Nieuwsbrief in uw 

digitale busje valt. Nu de blaadjes 

van hun takken gerukt worden 

zijn eindelijk de nieuwe namen 

van Rutte III bekendgemaakt. 

Voor onze branche is Ingrid van 

Engelshoven de persoon om in de 

gaten te houden. Deze D’66-er 

wordt de minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Onder-

wijs is natuurlijk het speerpunt 

van D’66 en hoeveel aandacht er 

dan voor cultuur overblijft is de 

eerste vraag. Van Engelshoven 

werkte onder meer bij de Neder-

landse orde van Advocaten, het 

ministerie van Verkeer en Wa-

terstaat en de Stichting Verant-

woord Alcoholgebruik Stiva. En 

daar zie ik zo een, twee, drie ook 

nog geen zware culturele betrok-

kenheid in. Het ministerie krijgt 

met Arie Slob van de CU een 

tweede minister, maar hij gaat 

zich vooral met basisonderwijs, 

voorgezet onderwijs en media 

bezig houden. Maar goed, hoop 

doet leven en laten we eerst zien 

wat voor vlees we in de kuip 

hebben voordat we er gehakt van 

gaan draaien.

Artist impression Nieuwbouw Neude



Loes Rusch (musicoloog) over het 
belang van het archief voor haar 
onderzoek naar de jazz in Nederland

Daan Manneke (componist) over de 
vraag wat er straks met zijn nala-
tenschap moet gebeuren

Frits Zwart (directeur Nederlands 
Muziek Instituut) over de relevantie 
van ‘het’ muziekarchief.

Bij het samenstellen van deze 
Nieuwsbrief moest dit symposium 
nog plaatsvinden. In het volgende 
nummer doet de Nieuwsbrief graag 
verslag van deze voor onze bran-
che zo relevante bijeenkomst. Aan 
de lezers die zijn geweest bij deze 
de oproep om foto’s, impressies en 
eventuele verslaglegging graag te 
delen met de redactie: 
ria.Warmerdam500@gmail.com

De verschijning van het boek Op-
slaan en vernietigen van Jacqueli-
ne Oskamp was de aanleiding voor 

het symposium ‘Muziekarchieven bedreigd’ 
over de toekomst van de muziekarchieven 
op 27 oktober. 

Bij de bezuinigingen op de kunsten in 2013 heb-
ben drie archieven voor Nederlandse muziek alle 
rijkssteun verloren. Ons muzikale geheugen is 
nu weggestopt in de bezemkast, onvindbaar voor 
wie niet de weg weet.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Opslaan en 
vernietigen verbindt persoonlijke observaties met 
harde feiten en cultuurfilosofische bespiegelin-
gen. Jacqueline Oskamp beschrijft welke factoren 
hebben bijgedragen aan de dreigende teloorgang 
van de muziekarchieven. Want er is meer aan de 
hand dan het afbraakbeleid van een onbehouwen 
staatssecretaris.

Het programma bevatte de volgende voor-
drachten:

Jacqueline Oskamp 
(muziekpublicist) 
over haar boek

Sander van Maas 
(musicoloog en 
voorzitter van de 
commissie muziek 
van de Raad voor 
Cultuur) over het 
advies van de Raad 
t.a.v. de muziekar-
chieven

15.30
impressie van de toekomstige Bibliotheek Neude

Praktisch
Uw aanwezigheid tijdens deze dag stellen we 
zeer op prijs! Bent u van plan te komen?
U dient zich voor deze dag aan te melden. Opga-
ve graag vóór vrijdag 10 november.

Conform eerdere besluitvorming van de Algeme-
ne Ledenvergadering is de NVMB genoodzaakt 
de kosten van deze dag bij de deelnemers in 
rekening te brengen.
• NVMB-leden betalen € 15 (Persoonlijke leden 

en medewerkers van instellingsleden)
• Niet-leden betalen € 30
• Lid worden van de NVMB? 
Zie: https://nvmb.nl/lid-worden-2/

Aanmelding
Stuur een e-mail naar Charlotte Sienema: char-
lotte.sienema@omroepmuziek.nl. Bij opgave 
graag vermelden of u de hele dag (= inclusief 
lunch) aanwezig zult zijn. Dieetwensen kunt u 
hier ook vermelden.
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Gaarne het bedrag overmaken naar:
Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken 
te Arnhem Rekening: NL17 INGB 0007 5410 76 
O.v.v. NVMB Netwerkdag november 2017

Locatie
Centrale Bibliotheek Utrecht, Oudegracht 167 
Utrecht. Dit is ruim 10 minuten lopen vanaf 
Utrecht Centraal Station.

Middagprogramma Ontsluiting en beschik-
baarheid van collecties

13.30 De middag start met een voordracht van 
Ronald Spanier, directeur van POI Flevoland 
en voorzitter van de Werkgroep Bladmuziek van 
de KB. Hij zal spreken over de aandacht voor 
(blad)muziek in het Gezamenlijk Collectieplan 
van de KB. Om tot een goede zichtbaarheid én 
beschikbaarheid van bladmuziek te komen is 
een werkgroep samengesteld die oplossingen 
onderzoekt.

14.15 Theepauze

14.45 De Muziekbibliotheek van de Omroep in 
Hilversum sloot in 2013 wegens bezuinigingen. 
Gelukkig werd vorig jaar een projectsubsidie 
toegekend.
De laatste voordracht op deze Netwerkdag is van 
Marjon van Schendel. Marjon leidt bij Stich-
ting Omroep Muziek (SOM) het project ‘Digi-
talisering Omroepcollecties’. Hiernaast zal ze ook 
invulling gaan geven aan de ambitie van SOM om 
te komen tot samenwerking tussen de verschil-
lende muziekinstellingen en tot een centrale 
(blad)muziekcatalogus. Over beide projecten zal 
ze met ons van gedachten wisselen.
Rondleiding door de Centrale en borrel

Artist impression Nieuwbouw Neude

Opslaan en vernietigen
Muziekarchieven bedreigd

https://www.facebook.com/sander.vanmaas?fref=mentions
https://www.facebook.com/loes.rusch?fref=mentions
https://www.facebook.com/frits.zwart.7?fref=mentions


Antichambreren
De dag voor de start van het congres was er een 
excursie naar het Rundale paleis, ongeveer een 
uur met de bus in zuidelijke richting. We wa-
ren met ongeveer 50 mensen. Een gids uit Riga 
vergezelde ons en leidde ons uitgebreid rond. Ze 
wist enorm veel te vertellen over de geschiedenis 
van het paleis, dat in de 18e eeuw is gebouwd 
voor de hertog van Courland (het westelijke deel 
van Letland), Ernst Johann von Biron. Het was 
een mooie en zonovergoten dag, en een leuke 
manier om andere congresdeelnemers te leren 
kennen. Aan het eind van middag waren we 
terug in Riga en ben ik naar de bijeenkomst voor 
First Time Attendees geweest. De IAML board 
stelde zich voor en we kregen een overzicht van 
de afdelingen en commissies. ‘s Avonds was de 
openingsreceptie, met het optreden van een 
zangeres die zichzelf begeleidde op de kokles, 
een Lets instrument dat lijkt op de citer. Prachti-
ge muziek.

Het congres vond plaats in de National Library 
of Latvia. Sinds 2014 is deze bibliotheek geves-
tigd in een nieuw gebouw, en wat voor één… Als 
een grote berg markeert het het stadsbeeld. Het 
staat aan de Daugava rivier, en als je de Akmens 
brug over gaat, die daar vlak bij is, kom je in het 
oude stadscentrum. Het gebouw van de biblio-
theek is ontworpen door Gunnar Birkerts, een 
Amerikaan van Letse afkomst.

Noor Breuning van de UvA bezocht 
voor het eerst een IAML in het 
buitenland en deed verslag, Iaml 

heeft een nieuw logo en Eric van Balkum 
blogde tijdens de confenrentie

Sinds oktober 2016 zorg ik voor de collec-
tie Muziekwetenschap van de Universiteit 
van Amsterdam. Ik kreeg groen licht om 
naar het IAML congres te gaan, van 18 tot 
22 juni. Voor mij de eerste keer om het 
volledig mee te maken. In 2009, toen het 
in Amsterdam plaats vond, heb ik één dag 
bijgewoond. Een prachtige kans om er nu 
helemaal bij te zijn en naar Riga te gaan!

- Noor Breuning -

IAML Riga, een terugblik in woord en beeld Muziekmuseum moet 

het zonder muziek 

doen

- Muziek in de media - 

Het zit in een prachtig art-nou-
veaugebouw, heeft een collectie 
van achtduizend muziekinstru-
menten, en ontvangt ieder jaar 
150 duizend bezoekers. Toch 
is het Belgische Muziekinstru-
mentenmuseum (MIM) de risee 
van de cultuurwereld, want er 
is geen noot muziek te horen. 
Het interactieve audiosysteem, 
onmisbaar in een muziekmu-
seum, is om bureaucratische 
redenen buiten werking gesteld. 
Eind augustus verstreek het 
contract voor dit audiosysteem, 
dat in 2012 door een extern 
bedrijf werd ontwikkeld. Voor 
een nieuw systeem is een 
openbare aanbesteding nodig, 
maar die liep door allerlei per-
soneelswissels en bureaucra-
tische hindernissen vertraging 
op. Gevolg: de tablets mogen 
niet meer gebruikt worden, en 
voor minstens het komende half 
jaar is het Muziekinstrumenten-
museum een museum zonder 
muziek. Het voorval is volgens 
de Belgische media illustratief 
voor de hoge regeldruk binnen 
het MIM. Om de verwarming 
hoger te zetten, moet de muse-
umdirectie een externe over-
heidsdienst inschakelen. Bellen 
met externe telefoonnummers 
is niet toegestaan. En een tijde-
lijke verlaging van de ticketprij-
zen, als compensatie, is alleen 
mogelijk via een ministeriële 
beslissing.



nieuw gebouw ondergebracht worden, en ook 
opengesteld voor publiek.

• Herder Institut in Marburg, Duitsland: een 
instituut voor onderzoek naar geschiedenis, 
geografie en cultuur van Oost Centraal Europa 
(Polen, Baltische staten, Tsjechië, Slowakije en 
Kaliningrad regio). Het instituut heeft een mu-
ziekcollectie met de complete werken van o.a. 
Chopin, Dvorák en Tsjaikovsky, geluidsopnames 
van klassieke en volksmuziek, manuscripten 
een aantekeningen.

• Speciale collecties van de UCLA (University 
of California in Los Angeles) Music Library: 
Southern California Punk Collection, Hip Hop 
collection (beide bevatten voornamelijk geluids-
opnames) en Soviet Score Collection (bladmu-
ziek die in de voormalige Sovjetunie gepubli-
ceerd is).

• Geluidsarchieven van de Koninklijke Bibliotheek 
van België: tot 2020 loopt er een project waarin 
2 collecties gedigitaliseerd worden: opera en 
lyrische zangkunst uit de periode 1890-1950 en 
jazzmuziek van voor 1950.

• Jazz collectie van de Bibliotheek van het 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen: digita-
lisering van de beeld- en geluidsopnames van 
een internationale jazz wedstrijd, en van de 
verzameling documenten van de oprichter van 
die wedstrijd, Albert Michiels. Ook de archieven 
van de Antwerpse saxofonist Jack Sels worden 
gedigitaliseerd. 

Lezingen en presentaties
Er was een grote variëteit aan lezingen en pre-
sentaties. Er waren vaak 3 of 4 sessies tegelijk 
zodat er een ruime keuze was. Onmogelijk om 
alles hier te beschrijven, dus ik licht er een paar 
opmerkelijke onderwerpen uit. Voor een volledig 
overzicht van het programma kun je de website 
van het congres raadplegen, zie de link onder-
aan. Van een aantal presentaties zijn de slides op 
de website geplaatst.

Gespecialiseerde documentatiecentra, col-
lecties en archieven
Er waren meerdere presentaties over gespeci-
aliseerde documentatiecentra, bibliotheken en 
collecties. Ik beschrijf een aantal voorbeelden uit 
deze grote verscheidenheid.
• Arvo Pärt Centre in Laulasmaa, Estland: in 2010 

door de componist en zijn familie opgericht. Be-
vat composities, aantekeningen en dagboeken 
van het compositie proces, correspondentie, 
opnames van repetities en concerten, documen-
taires, interviews, foto’s en krantenartikelen. 
In het najaar van 2018 zal het centrum in een 

Noorderlicht
Tijdens de openingssessie op maandagochtend 
waren er 2 bijzondere presentaties. De Let-
se componist Eriks Esenvalds vertelde over de 
totstandkoming van zijn multimediale symfonie 
Northern Lights. Dit is een werk met orkest, 
koor en vertellers van volksverhalen. De com-
ponist heeft uitgebreide studie gemaakt van het 
Noorderlicht, waarvoor hij de bibliotheek van de 
universiteit van Cambridge heeft bezocht. De 
kennis uit die boeken was van wezenlijk belang, 
en zo onderstreepte hij het belang van de bibli-
otheek. De koordirigent Ints Teterovskis gaf een 
presentatie over de Song and Dance Celebrations 
in Letland. Letland heeft een enorme zangtradi-
tie. Al in de eerste helft van de 19e eeuw werd 
het eerste festival georganiseerd. Elke 5 jaar is 
er zo’n festival, en begin juli 2018 is de volgende 
editie. Dan zal Riga een week lang het decor zijn 
van optredens van ruim 1600 koren, dans- en 
muziekgroepen. 

Muziek voor betere 

schoolresultaten

- Muziek in de media - 

Uit Brits praktijkonderzoek blijkt 
dat muziek je schoolresultaten 
kan bevorderen.
The Guardian meldde dat een 
basisschool in het Engelse 
stadje Bradford laat zien dat 
meer muziek leidt tot betere 
resultaten. Ook in Engeland 
wordt muziek steeds vaker uit 
het lespakket gehaald, omdat 
andere eindtoetsvakken anders 
te veel onder druk komen te 
staan. Op de Feversham school 
wordt echter vastgehouden 
aan 6 uur muziek, toneel en 
kust per week. In 2000 stond 
de school nog bekend als een 
achterstandsschool. Nu mogen 
de leerlingen zich rekenen tot 
de top 10% van het land op 
gebied van lezen, schrijven en 
rekenen. In Nederland wordt er 
de afgelopen jaren ook steeds 
meer geïnvesteerd in muzie-
konderwijs. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft zelfs aange-
toond dat muziek de prestaties 
van kinderen verbetert.



leiding van dirigent Maris Sirmais kwam speci-
aal voor ons optreden. Het koor zong allemaal 
werken van Letse componisten, onder wie ook 
Eriks Esenvalds. Een andere componist van wie 
ik weleens had gehoord is Peteris Vasks. Het was 
een indrukwekkende ervaring, zulke prachtige 
muziek en zo mooi uitgevoerd.

Afsluiting
Op de laatste avond hadden we een zeer gezelli-
ge slotreceptie met maaltijd in de Society House 
Grand Hall, in de binnenstad van Riga. Een mu-
ziek- en zanggroep heeft voor ons opgetreden en 
we hebben nog gedanst met elkaar. Voor mij een 
hele leuke verrassing omdat volksdansen één van 
mijn hobby’s is. Ik kijk met een voldaan gevoel 
op het congres terug. Er is zoveel waardevolle 
en interessante informatie in vele plaatsen in de 
wereld, en ik heb daar goede ontdekkingen in ge-
daan. Dat kan ik aan de Muziekwetenschappers 
in Amsterdam ook weer doorgeven. 

RILM database te onderzoeken. Een voorbeeld: 
binnen het cluster Rock zijn er sterke verbanden 
tussen de termen Popular Music en Sociology, 
en tussen Popular Music en Cultural Studies. 
Interessant om dit onderzoek verder te volgen.

Koorzang
Op de maandagavond was er nog een bijzon-
der evenement. Het State Choir of Latvia onder 

• LibGuide Digital Scores: Darwin Scott, biblio-
thecaris van de Music Library van Princeton Uni-
versity, onderhoudt een gids met geannoteerde 
links naar websites met openbaar toegankelijke 
gedigitaliseerde bladmuziek. Een paar voorbeel-
den: via de tab Portals to Scores kom je bij de 
Bibliotheca del Patrimonio Iberoamericano, met 
muziek uit Latijns Amerika, Spanje en Portu-
gal. Via de tab Publishers & Vendors, individual 
publishers: Boosey & Hawkes, kun je bij een 
componist zien welke werken online zijn. Je 
kunt je daar gratis voor registreren. Ook via 
de tab Publishers & Vendors kom je bij Musical 
Sales Classical, waar je previews van te kopen 
muziek kunt bekijken. 

• Onderzoek naar het kennisdomein muziek. 
Een bijzondere presentatie was er van Yun Fan 
(RILM) en Glenn Henshaw (LaGuardia Commu-
nity College, New York), die het kennisdomein 
van muziek in kaart proberen te brengen door 
onderlinge verbanden tussen indextermen in de 

Muziek in de supermarkt

- Muziek in de media - 

We weten dat er in supermark-
ten muziek wordt gedraaid om 
je een prettige beleving bij het 
winkelen te geven en de tijd die 
je er doorbrengt te verlengen. 
Met de laatste digitale ontwik-
kelingen worden die muzika-
le verleidingen steeds beter 
afgesteld op het beïnvloeden 
van je koopgedrag. Niet te veel 
tempo en niet te veel gitaren is 
het uitgangspunt, daar wor-
den klanten zenuwachtig van. 
Mainstream is het toverwoord 
voor de supermarktmuziek, 
maar ’s avonds wordt er voor 
de vakkenvullers meer up-tem-
po muziek gespeeld zodat zij 
energiek de nieuwe voorraden 
in de schappen kunnen zetten. 
Wanneer de kruidnoten weer in 
de winkels liggen kan een extra 
Sinterklaasliedje de klant al in 
de stemming brengen om meer 
Sintsnoepgoed te kopen. En als 
er Italo-pop wordt gedraaid, 
blijkt er meer Italiaanse wijn 
verkocht te worden. Wanneer 
je jezelf betrapt met ongebrui-
kelijke artikelen in je mandje, 
bedenk dan eens met welke 
song je de afgelopen minuten 
onbedoeld hebt me geneuried.
De supermarkthits van de 
afgelopen jaren komen veel van 
artiesten als Ed Sheeran, Phar-
rell Williams, Lorde, Adele, Chef 
Special, Bruno Mars, Coldplay, 
Douwe Bob, Katy Perry, Beyon-
cé, Ilse de Lange, Caro Emerald 
en Michael Jackson.



Nieuw logo
IAML heeft sinds deze zomer een nieuw logo. Di-
verse nationale branches gaven aan dat het oude 
logo enigszins gedateerd raakte en dat de meer-
talige afkortingen (AIBM, IVMB) meer verwarring 
dan duidelijkheid veroorzaakten. Het logo werd in 
Riga gepresenteerd en viel goed in de smaak bij 
de leden.

Links 
• National Library of Latvia: http://lnb.lv/en
 Voor meer informatie over en foto’s van het 

gebouw: Library > NLL Building
• Latvian Song Festival: http://www.latvia.travel/

en/article/song-and-dance-celebration
• http://www.iaml.info/congresses/2017-riga
• Arvo Pärt Centre: http://www.arvopart.ee/en/
• Herder Institut: https://www.herder-institut.de/

startseite.html
• LibGuide Digital Scores: http://libguides.prince-

ton.edu/digitalscores
• State Choir Latvija: http://www.koris.lv/
• Uitvoering van Northern Lights: http://ltv.lsm.

lv/lv/raksts/14.06.2015-eriks-esenvalds.-zieme-
lu-gaisma.-pirmatskanojums.id51241/

De symfonie begint bij minuut 27 en duurt onge-
veer 40 minuten. Daarvoor is een optreden van 
het State Choir Latvija.

Blog
Eric van Balkum Blogde tijdens zijn verblijf in 
Riga. Op de site van de NVMB kun zijn belevenis-
sen nog eens teruglezen.

Festival Oude Muziek 

uitgeroepen tot beste 

van Europa

- Muziek in de media - 

Het Festival Oude Muziek heeft 
een prestigieuze Europese 
prijs gekregen. Het tiendaagse 
Utrechtse muziekevenement is 
door de Europese Commissie 
en het samenwerkingsverband 
van Europese festivals (EFA) 
uitgeroepen tot beste festival 
van Europa. Festivaldirecteur 
Xavier Vandamme nam de hoge 
onderscheiding vanavond in 
ontvangst tijdens een feestelij-
ke ceremonie in het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel. Het 
Festival Oude Muziek is ook een 
echt publieksfestival: in acht 
jaar tijd is het bezoekersaantal 
verdubbeld tot de 71.000, maar 
die omvang betekent niet dat 
het onpersoonlijk wordt. De 
menselijke maat staat voorop. 
We willen een festival zijn van 
ontmoeting, aandacht en poë-
zie. De zogeheten EFFE Award 
voor beste festival wordt om de 
twee jaar uitgereikt. De EFFE 
Award is een kwaliteitsprijs voor 
festivals in alle disciplines – van 
film, theater, architectuur, ope-
ra, beeldende kunst, fotografie, 
literatuur en design tot muziek. 
Voor de EFFE Award waren 26 
Europese festivals genomi-
neerd, waaronder naast het 
Festival Oude Muziek in Utrecht 
ook Festival Boulevard in Den 
Bosch.

http://www.latvia.travel/en/article/song-and-dance-celebration
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/14.06.2015-eriks-esenvalds.-ziemelu-gaisma.-pirmatskanojums.id51241/
https://nvmb.wordpress.com/2017/06/


Ed Spanjaard 
naar Het Oosten

Ed Spanjaard is de vaste dirigent 
van het Orkest van het Oosten 
geworden.

Hij was de laatste jaren regelmatig te gast bij het 
orkest en leidde diverse succesvolle producties. 
Na een turbulente periode wilde het orkest graag 
weer vooruit. Met de aanstelling van Spanjaard 
hoopt het orkest dat te kunnen bewerkstelligen. 

Hij brengt kennis, relaties en ervaring met zich 
mee. Spanjaard was enkele jaren vaste gastdi-
rigent van het Nederlands Balletorkest en het 
Limburgs Symfonie Orkest en leidde vrijwel alle 
Nederlandse orkesten. 

In 2002 was hij verantwoordelijk voor de muziek 
bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima 
en een paar jaar later trad hij op met zanger-
dichter Spinvis. Bij de Nationale Reisopera tri-
omfeerde hij met Wagners cyclus Der Ring des 
Nibelungen.

i

Rolling Stone wordt 

verkocht

- Muziek in de media - 

Het beroemde Amerikaanse 
muziektijdschrift Rolling Stone 
staat in de etalage. De veran-
derende mediamarkt maakt 
dat het blad niet meer op eigen 
financiële bene kan staan. 
Rolling Stone maakte door de 
jaren heen naam met spraak-
makende verhalen over muziek, 
maar ook andere vormen van 
cultuur en politiek. Maar vooral 
de foto’s op de cover trokken 
vaak de aandacht. De journa-
listieke reputatie van het blad 
liep een paar jaar geleden een 
flinke deuk op toen een ge-
ruchtmakend verhaal over een 
vermeende groepsverkrachting 
op een universiteitscampus niet 
bleek te kloppen.

Wall of supporters, een ode aan de ondersteuners bij de bouw van de Nationale Bibliotheek



Aantal uitleningen 
blijft zakken

In de nieuwsrubriek 
van Bilbliotheekblad.
nl staat een interes-

sant artikeltje over de laatste 
statistieken van het CBS om-
trent het aantal uitleningen in 
openbare bibliotheken: Daar-
uit blijkt onder andere dat het 
aantal uitleningen van fysieke 
materialen met bijna 5 miljoen 
is teruggelopen, van ruim 78 
miljoen in 2015 naar ruim 73 
miljoen in 2016 (waarvan 68,5 
miljoen boeken en bijna 5 mil-
joen AV-materialen). 

De daling van het aantal uitlenin-
gen doet zich zowel voor bij de 
volwassenen (van 35.510.000 naar 
32.674.000) als bij de jeugd (van 
37.218.000 naar 35.793.000). 
Verder meldt het artikel dat de 
uitleningen van e-books wel sterk is 
gestegen, maar dat die getallen het 
verlies van de fysieke uitleningen 
geenszins kunnen opheffen. Voor 
AV-materialen (cd’s, dvd’s etc.) 
geldt ten opzichte van vorig jaar 
een daling van 700.000 uitleningen. 
Lees meer op bibliotheekblad.nl

Informatie Professional 
wil over muziek schrijven

Enige maanden geleden kwam de 
hoofdredacteur van Informatie 
Professional (IP) met een verzoek 

aan de NVMB.

Ronald de Nijs, de hoofdredacteur van het vak-
blad vroeg de NVMB om input voor muziekonder-
werpen voor zijn tijdschrift. Een kans voor het 
bevorderen van muziekbibliotheekbranche die we 
natuurlijk niet willen laten lopen. Voorzitter Jan-
tien Dubbeldam en bestuurslid Ria Warmerdam 
hebben deze zomer in de Winkel van Sinkel in 
Utrecht een prettig onderhoud met hem gehad.

Daaruit kwam al 
een vrij behoor-
lijke lijst van 
onderwerpen 
uit, maar er kan 
natuurlijk altijd 
meer bij. Daar-
om willen we 
hier een oproep 
doen om zoveel 
mogelijk zinvolle 
onderwerpen 
aan te dragen bij 
IP. Dat kan over 
van alles gaan. 
Bijvoorbeeld: 

digitale catalogi en de ontsluitingsproblemen, 
mooie collecties waar niemand van weet, start-
ups die meer aandacht verdienen, voorbeelden 
van best practice, irritaties die maar niet opgelost 
worden etc. 

Dus denk je: “ik zou nu wel eens willen weten 
hoe het zit met...” of weet je hoe het zit over een 
bepaald onderwerp en denk je: “dat zouden meer 
mensen moeten weten!”, stuur dan een mailtje 
naar ria.warmerdam500@gmail.com en wij stu-
ren het door naar IP.

Het was voor Eric van Balkum en Jan Jaap 
Kassies het begin van een fijn speurtochtje naar 
meer informatie over dit intrigerende stuk. Het 
blijkt te zijn uitgevoerd in het programma Muziek 
voor U dat Pi Scheffer tussen 1961 en 1963 min-
stens 18 maal voor de NCRV-televisie maakte. De 
oud-leider van The Skymasters stelde per keer 
een orkest samen van de beste lichte en klas-
sieke (omroep)orkestmusici die hij kende. Dat 
speelde dan een speciaal voor de gelegenheid 
geschreven, lichte compositie van een klassieke 
toondichter.
Nadere studie wijst uit dat ook Jurriaan Andries-
sen, Jan Mul, Lex van Delden, Else van Epen-de 
Groot, Cor de Groot, Karel Mengelberg en Hans 
Osieck lichte composities hebben geschreven ter 
gelegenheid van het programma Muziek voor U! 
De bladmuziek daarvan is ook in de MCO-kelder 
te vinden (net als de hierin vertolkte arrange-
menten van Pi Scheffer). Kijk voor muzikale 
illustratie op de blog van muziekschatten.

Nu het van subsidie voorziene pro-
jectteam van de Stichting Omroep 
Muziek, vroeger bekend als de 

Muziekbibliotheek van de Omroep (MCOMB) 
verder kan gaan met het digitaal in kaart te 
brengen van de collectie bladmuziek, duiken 
er weer verrassingen op. NVMB-leen Jan 
Jaap Kassies en Eric van Balkum zijn nauw 
betrokken bij dit project.

Jan Jaap Kassies ontdekte het complete uitvoe-
ringsmateriaal van Afrika, een compositie van 
Ton de Leeuw uit 1962 voor blazersensemble 
en jazzcombo (piano, drums, contrabas), met 
slotmaten voor vocaliserend mannenkoor. Een 
snelle blik in de monografie Ton de Leeuw onder 
redactie van Jurrien Sligter leerde dat dit stuk 
niet in De Leeuws oeuvrelijst voorkomt noch op 
het overzicht van composities op diens officiële 
website.

MCO-kelder geeft onbekende Ton de Leeuw vrij

i

http://www.muziekschatten.nl/action/blog?page=http%3A//blog.muziekschatten.nl/%3Fp%3D1048
http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000008150/cbs_aantal_uitleningen_fysieke_boeken_blijft_dalen__sterke_toename_e_books


Zeppelin : didactiek voor 
muzische vorming
Koen Crul 
Pelckmans Pro
ISBN: 978-94-6337-098-1  
 
Handboek voor (aanstaande) 
leraren basisonderwijs waarin een 
didactiek voor muzische vorming in 
vier stappen  wordt opgebouwd – 
van visie naar concept naar activi-
teit naar leerlijn. Elke stap wordt in 

hoofd-
stukken 
verder 
uitge-
diept, 
waarbij 
theorie 
(bouw-
stenen, 
doelen en 
concep-
ten) en 
praktijk 

(voorbeeldlessen, verwerkingsop-
drachten en online lesmateriaal) 
ervaringsgericht hand in hand gaan. 
De (aanstaande) leraar wordt bijna 
600 pagina’s lang uitgenodigd om 
te leren denken en handelen vanuit 
de essentie van muzische vorming: 
focus op eigen beleving, jezelf 
uitdrukken, kennismaken met en de 
taal leren van de kunsten (beeld-
drama-muziek-dans-woord-media). 

De standaards van Spits II
Frits Spits
Luitingh-Sijthoff
ISBN 9789024574148

Na het succes van zijn eerste lading mooiste 
Nederlandstalige liedjes* komt radiomaker Frits 
Spits (1943) met een tweede deel ‘standaards 
van Spits’. 81 liedjes uit de Nederlandstalige 

canon. Voor opname in 
de lijst is het belang-
rijk dat er evenwicht 
bestaat tussen muziek 
en tekst. Beiden moe-
ten mooi zijn. Ook wil 
taalliefhebber Spits 
goede tekstdichters 
een podium geven. 
En natuurlijk zocht hij 
naar liedjes die mooi 
geproduceerd zijn en 
een goede chrono-
logische verdeling. 
Spits start wederom 

in de jaren ’50 en eindigt in 2016. Alle nummers 
voorziet hij van achtergronden en persoonlijke 
herinneringen. Het zijn mooie talige verhalen bij 
oude hits, bijna vergeten pareltjes en recente 
standards als Meester Prikkebeen (Boudewijn 
de Groot) , Big city (Tol Hansse), Telkens weer 
(Willeke Alberti), Dame uit Suriname (Cherry 
Wijdenbosch), Ik heb een man gekend (Yentl 
en De Boer) en Het gaat zo snel voorbij (Guus 
Meeuwis). Alle nummers zijn opgenomen op de 4 
cd’s die bij dit boek horen. Een lees- en luis-
terfeest voor alle liefhebbers van Nederlandse 
luisterliedjes.

ritmetaal en handzingen. Het laatste deel biedt 
een uitgebreid repertoire liederen verdeeld over 
de onderbouw, middenbouw en de bovenbouw en 
maakt inzichtelijk hoe de liederen gekoppeld kun-
nen worden aan thema’s in het onderwijs. Tijd 
voor muziek is ook beschikbaar als e-book.
Online ondersteuning. Met de code in je nieuwe 
studieboek heb je twee jaar lang gratis toegang 
tot het online materiaal bij het boek. Je vindt hier 
video’s voor de ontwikkeling van de eigen zang-
vaardigheid, geluidsfragmenten, uitleg in beeld 
en geluid over muziektheorie en uitgebreide 
praktijktips voor de muziekles op de basisschool. 
De toegangscode in het boek is persoonsgebon-
den en eenmalig te gebruiken.

Helende volksmuziek : negrospirituals
Maurice Verniers
Uitgeverij Averbode
ISBN: 978-90-317-1823-8 
 
‘Mary had a baby’, ‘Deep river’, ‘Go tell it on the 
mountains’: wie kent deze negrospirituals niet? 
Maurice Verniers ging op zoek naar de bron-

nen van het genre. 
De auteur heeft zich 
jarenlang verdiept in 
de negrospiritual. Hij 
plaatst vijftig authen-
tieke songs in een 
historisch perspectief 
en gaat in op vorm 
en melodie, ritme en 
overlevering. Ook de 
inhoud van de liede-
ren komt aan bod: de 
muziek van de zwarte 
slaven in Noord-Ame-

rika was een spiegel van hun religiositeit. Een 
uitvoerige en doorleefde inleiding in de wereld 
van de negrospiritual. De schrijver is zelf zan-
ger en koordirigent. Bevat literatuuropgave en 
discografie.

 

Verschenen

Tijd voor muziek : praktisch handboek voor 
zingen en muzikale vorming
Roland Vrolijk, Leo Aussems 
Noordhoff Uitgevers
ISBN: 978-90-01-86618-1 

Koningin Maxima riep in juni 2015: ‘Een koor op 
iedere pabo.’ Tijd voor muziek sluit aan bij die 
gedachte. Het boek leert je zingen, je muzikaal 

te ontwikkelen en 
handvatten te krijgen 
om muziekonderwijs 
te kunnen geven aan 
kinderen in het basis-
onderwijs.
Waarom kiezen voor 
Tijd voor Muziek?
* praktijkboek met 
vele handreikingen 
voor afwisselend mu-
ziekonderwijs;
* bevat een grote hoe-

veelheid eigentijdse en diverse liederen;
* koppelt muziektheorie aan het zingen van 
liederen.
Tijd voor muziek reikt een gevarieerd, eigentijds 
en cultureel divers liedrepertoire aan. Het boek 
koppelt de liederen steeds aan de uitleg van 
muziektheorie. In het eerste deel van het boek 
leer je om je zangvaardigheden te ontwikkelen 
aan de hand van warming-ups en oefeningen 
voor stemvormende aspecten als houding, adem, 
articulatie, resonans. Ook kun je gericht werken 
aan je Engelse spreekvaardigheid met Engels-
talige liederen. Het tweede deel richt zich op de 
muzikale vorming en behandelt uitgebreid de 
muzikale elementen maat, ritme, melodie, meer-
stemmigheid, harmonie, vorm en structuur. Ook 
komen er bekende methodieken aan orde, zoals 



Live Wires : 
a history of electronic music
Daniel Warner
Reaktion Books
ISBN: 9781780238241

Een overzicht van de ontwikkeling 
van de elektronische muziek aan de 
hand van informatie en anekdotes 

van com-
ponisten, 
artiesten, 
producers 
en elek-
trotech-
nici de 
betrokken 
waren bij 
diverse 
pro-
jecten. 
Zowel 
bezien 

vanuit de avant-garde als de pop 
en fusion. Daarbij onder meer werk 
van Schaeffer, Oliveros, Xenakis, 
Eno, Grandmaster Flash, Francisco 
López, en Juan Atkins. 

Poppioniers
Tom Steenbergen
Karakter
ISBN 978 90 4520 910 4

Tom Steenbergen beschrijft in Poppioniers hoe 
een opstandige muziekgeneratie in de woelige 
jaren tussen 1964 en 1970 het initiatief nam om 

concerten en festivals 
te organiseren die het 
muzieklandschap in 
Nederland definitief 
veranderden: de live-
scene was geboren. 
Steenbergen inter-
viewde onder meer: 
Berry Visser en Leon 
Ramakers over het be-
gin van Mojo Concerts, 
het Holland Popfes-
tival (Kralingen) en 

Lowlands; Willem de Ridder, de aartsvader van 
de Amsterdamse hippie scene over het ontstaan 
van Hitweek, Provadya?, Paradiso en Fantasio. 
Hij laat Bunk Bessels vertellen over zijn Flight to 
Lowlands Paradise in Utrecht, terwijl Beatkoning 
Jacques Senf vertelt over Den Haag Beatstad no. 
1 en The Who in de Marathon. Jan Smeets haalt 
herinneringen op aan De Berchmans Maastricht 
en het ontstaan van Pinkpop. 

Meer dan Jazz
Stef Slembrouck
Acco 
ISBN: 978-94-634-4120-9

Jazz kennen we als dé muziekstijl van de impro-
visatie. Maar hoe gaat de improvisator tewerk om 
in real time in interactie te gaan met zijn mede-

muzikanten?
Hoe zijn jazzmuziek en 
beweging onlosmake-
lijk met elkaar verbon-
den?
Jazz als ‘muziek van 
het moment’ en de 
technologie van een 
gefixeerde opname: 
een gearrangeerd hu-
welijk? Hoe kon jazz - 
overgewaaid uit Ame-
rika - in Europa een 
graadmeter worden 

van moderniteit in maatschappij en literatuur? 
En wat met de rol van Europese steden zoals 
Londen? Wat precies maakt jazz zo boeiend voor 
zijn luisteraars? Welke iconen én goed bewaar-
de geheimen hebben de ontwikkeling van het 
genre mee bepaald? Dit boek belicht jazz vanuit 
diverse invalshoeken: musicologisch, historisch, 
sociologisch en in relatie tot andere kunsten, 
zoals literatuur en film. Alle bijdragen steunen 
op actueel wetenschappelijk onderzoek. En net 
dat maakt dit werk uniek: jazz kan immers in 
het Nederlandse taalgebied nog maar recent op 
onderzoeksbelangstelling rekenen. De auteurs 
werden geselecteerd op basis van hun specifie-
ke expertise of zijn insiders in de wereld van de 
jazzmuziek, onder andere als musici.

Golden Earring in 50 songs : biografie van 
een band 
Maarten Steenmeijer
Nieuw Amsterdam
ISBN: 978-90-468-2252-4 
 
Een liedjesbiografie van Golden Earring van een 
hoogleraar Spaanse taal en letterkunde, die al 
sinds zijn middelbare school fan is van de Haag-

se rockers. In 2004 
schreef Steenmeijer 
(1954) al het boek 
‘Golden Earring: Rock 
die niet roest’. Dit keer 
zette hij de volgens 
hem 50 beste liedjes 
op chronologische 
volgorde en vertelt hij 
bij ieder nummer de 
wetenswaardigheden 
en tegelijkertijd een 
deel van de biografie 
van de band, met alle 

hoogte- en dieptepunten. De eerste single ‘Please 
go’ uit 1965 die direct aansloeg, het fenomenale 
wereldsucces van ‘Radar love’, de comebackhit 
‘Twilightzone’, de uitblijvende doorbraak in de 
VS en magere financiële tijden, de omstreden 
videoclip van ‘When the lady smiles’ en vele 
andere mijlpalen. Daarbij ook songs die voor het 
brede publiek niet bekend zijn, maar voor de fans 
boekdelen spreken. Steenmeijer is een ware ken-
ner, heeft alles heel goed geresearcht en schrijft 
meeslepend maar kan hier een daar een beetje 
doorslaan in zijn fanschap. De vele fans van de 
oudste rockgroep van Nederland zullen dat echter 
geen bezwaar vinden. Met discografie en perso-
nen-, zaken-, song- en albumregister.



gaat de muziekbank alleen verder in Enschede, 
met louter vrijwilligers. 
Zij hebben het beheer heeft over een ‘giganti-
sche schat aan muziek’. Met ruim 90.000 cd’s, 
4000 muziek-dvd’s en een kleine 10.000 lp’s is 
de Muziekbank op de CDR na, de grootste mu-
ziekuitleen van Nederland. Voor het handhaven 
van ‘muziek in de bibliotheken’, is 100.000 euro 
nodig, gemiddeld 4.000 per bieb. Dat klinkt als 
een overkomelijk bedrag, maar het gaat toch niet 
gebeuren. Het eigenbelang van de bibliotheken 
blijkt zwaarder te wegen dan de gemeenschappe-
lijke dienstverlening. Vanuit de immer krimpende 
budgetten van de bibliotheken gezien een te 
begrijpen beslissing. De muziekbank hoopt nu op 
creatieve mensen die willen meedenken over de 
toekomst van de muziekbank. Jasper blijft aan 
als vrijwilliger. Omdat hij betrokken wil blijven, 
ondanks alles.

De Muziekbank Overijssel stopt 
met het gratis uitlenen aan Over-
ijsselse bibliotheken per 1 januari 

2018. Een meerderheid van de Overijsselse 
bibliotheekdirecteuren vindt dat er geen 
toekomst meer is voor lp, cd, dvd en blu-ray 
en stopt daarom met de financiële steun aan 
de Muziekbank. 

Ook vanuit bestuurlijk Overijssel hoeft de Mu-
ziekbank niet op steun te rekenen. Twee mede-
werkers met een deeltijdbaan worden ontslagen. 
Daarbij is ook het NVMB-lid Jasper Slaghuis. Ook 
voor de helft van de75 vrijwilligers houdt het 
werk op. Veel van die vrijwilligers kwamen uit 
sociale regelingen zoals de Wajong. De gemeente 
Enschede betreurt dan ook dan de Muziekbank zo 
drastisch moet inkrimpen. De instelling was mu-
ziekuitlener en -inkoper voor de bibliotheken in 
Overijssel. Nu de geldkraan wordt dichtgedraaid, 

Muziekbank Overijssel stopt 
met provinciale taken

Waarom houden we van muziek?

- Muziek in de media - 

Charles Darwin brak zich ook al het hoofd over de vraag waarom we van muziek 
houden. Het lijkt zo nutteloos, schreef hij in The descent of man, and selection in 
relation to sex, uit 1871. Muzikaliteit beschouwde hij als ‘een van de meest mysteri-
euze gaven van de mens’. Twee eeuwen later zijn wetenschappers er nog niet uit. In 
een recente editie aan het tijdschrift nature, gewijd aan muziek circuleren meerdere 
theorieën ‘We begrijpen waarom we eten, drinken, praten en voortplanten, zegt psy-
choloog Josh McDermott, van de Universiteit van Minnesota, maar waarom we muziek 
niet kunnen wegdenken uit ons leven is nog niet sluitend onderzocht’
Net als bij muziek speelt bij taal cadans en toonhoogte een grote rol. Sommige on-
derzoekers menen daarom dat muziek een artefact is, een bijproduct van taal. Dat 
denkt ook Stephen Pinker, taalkundige en schrijver van populairwetenschappelijke 
boeken, die beweert dat we verzot op zijn, net zo als op een heerlijk puntje gebak. 
Dat we verzot zijn op muziek blijkt uit het feit dat onze hersenen erop reageren 
door dopamine aan te maken. Het is wat dat betreft net suiker, seks of cocaïne. Dat 
toonden Canadese wetenschappers aan in 2010. Vlak voordat mensen kippenvel 
kregen van hun favoriete gitaarsolo of aria, registreerden de onderzoekers een piek 
in de aanmaak van dopamine. Psycholoog Joseph Piro, van de universiteit van Long 
Island, beschouwt muziek niet als gebak, maar als bindmiddel. Hij wijst op een studie 
uit 2013 van onderzoekers van de Universiteit van Göteborg naar de ademhaling en 
hartslag van vijftien koorzangers. Die toonde aan dat de hartslag van de proefper-
sonen na verloop van tijd synchroon liep doordat hun ademhaling ook gelijk opging, 
wat werd omschreven als het versterken van groepsverbanden. Om dat gevoel van 
saamhorigheid te creëren hoef je volgens Piro niet per se in een koor te zingen. ‘Het 
gebeurt ook al als je over muziek praat, afspeellijsten met elkaar deelt, of op Youtube 
de ‘like’-knop aanklikt. We vinden het nu eenmaal fijn om ervaringen met elkaar te 
delen.’

i

Muziek op kantoor

- Muziek in de media - 

De Britse muziekpsycholoog Anneli Haake wilde ze weten waarom mensen op hun werk naar muziek luisteren. Naast dat 
dit ontspant en gelukkig maakt, bleek de belangrijkste reden: om niet afgeleid te raken. Kantoren zijn steeds vaker open 
ingericht waardoor je de hele dag door geluid om je heen hebt: van bellende collega’s tot vergaderingen naast je bureau. 
Waar je vroeger dan een deur dicht deed, doen we nu vaker een koptelefoon op om ons af te sluiten. Of er beter door gaat 
werken is de nog wel de vraag. Of je wordt voortdurend gestoord door collega’s of je wordt een beetje afgeleid door de 
muziek. Juist omdat de muziekvoorkeur zo persoonlijk is, is het geen goed idee om muziek op te zetten die door het hele 
kantoor schalt, want wil muziek een positief effect hebben op het brein, dan moet het in elk geval zelf gekozen zijn, anders 
raak je juist geïrriteerd. Wat de onderzoeker verbaast, is dat er nog steeds veel mensen zijn die op hun werk niet naar 
muziek mogen luisteren. Het wordt onterecht gezien als een frivoliteit die je maar buiten het werk moet uitleven.
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Onbewoond eiland (37) De favoriete muziek van… Jan Jaap Kassies

Jan Jaap Kassies is 
sinds mensenheu-
genis verbonden 
aan de voormalige 
bibliotheek van het 
voormalige mu-
ziekcentrum van de 
Omroep, nu Stich-
ting Omroep Muziek 
(SOM). Nu heeft 

de bibliotheekcollectie met een subsidie 
weer een nieuwe impuls voor ontsluiting en 
gebruik heeft gekregen en zal Jan Jaap daar 
ook zijn medewerking aan verlenen. Reden 
genoeg om naar zijn muziekvoorkeuren te 
vragen. Jan Jaap vermeldt daarbij nadruk-
kelijk dat het om een momentopname gaat. 
Zijn voorkeuren wisselen per dag. 

Niet alleen de volgorde van de titels in het 
volgende lijstje is willekeurig, ook de selectie 
zelf heeft een hoog dagkoersgehalte: naarma-
te ik meer muziek heb gehoord (ik luister o.a. 
naar klassiek, jazz, soms pop tot en met ‘Beau 
Hunks-muziek’, vocale muziek van Janowitz tot 
Sinatra) wisselen mijn top-tienen steeds vaker. 
Die van vandaag luidt zo: 

1. Kurt Weill - Der Silbersee 
(bv. cd-opname o.l.v. 
Markus Stenz), een 
prachtige ‘toneelopera’ 
die ongeveer gelijktij-
dig (1933) ontstond 
met  

2. George Gershwin - Of thee I sing 
(tekst van zijn briljante 
broer Ira; bv. cd-op-
name o.l.v. Michael 
Tilson Thomas) Ooit 
mocht ik tot mijn grote 
genoegen de piano-
partij in het orkest 
spelen tijdens een 
serie uitvoeringen van 

Der Silbersee; waarom worden de onbekende 
muziektheaterstukken van Weill en Gershwin in 
Nederland nooit uitgevoerd? Zowel de muziek als 
de tekst is in het geheel niet verouderd, integen-
deel!

3. Duke Ellington - de fraai vormgegeven 3cd-
box The Columbia 
Years 1927-1962, 
met veel toppers uit 
zijn gigantische oeu-
vre, zoals Sophis-
ticated lady, Creole 
love call en Mood 
indigo

4. Jacques Offenbach - La Périchole 
(ik was repetitor-pi-
anist bij enkele 
producties van deze 
sprankelende ope-
rette; hiervoor kan 
ik om 3 uur ‘s nachts 
gebeld worden), bv. de 
klassieke opname o.l.v. 
Igor Markevitch met 

o.a. Suzanne Lafaye en Raymond Amade 

5. Claude Thornhill and his 
orchestra: 
Gil Evans-arrangementen, zoals Lo-

ver man 
(opname 
1947)’

Koptelefoon voor slecht-

horenden

- Muziek in de media - 

De start-up Absolute Audio Labs heeft een 
koptelefoon ontwikkeld waarmee slechtho-
renden goed naar muziek kunnen luisteren. 
Hoortoestellen zijn speciaal ontwikkeld om 
spraak te verstaan en doen het slecht bij 
muziek. Zo komen de hoge en lage tonen 
niet goed binnen en vertraagt het geluid wat. 
Luisteren zónder hoortoestellen is echter 
geen  optie. ‘Dat is alsof je naar Bach luistert 
met een kussen erop. De koptelefoon bevat 
door Arends ontworpen technologie om mu-
ziek te laten klinken alsof er nauwelijks een 
gehoorbeschadiging is. Daartoe wordt eerst 
met een app een gehoortest afgenomen om 
te bepalen wat de gehoordrempel is bij spe-
cifieke frequenties. Deze drempels variëren 
per persoon en liggen bij slechthorenden een 
stuk hoger.
‘Je drukt net zolang op de volumeknop tot 
je een bepaalde frequentie hoort’, vertelt 
Arends, die de test ontwikkelde samen met 
het Audiologisch  Centrum van het UMC in 
Utrecht. ‘Zo wordt per frequentie gebiedje 
vastgesteld waar jouw  drempels liggen.’
De koptelefoon met Arends’ technologie 
kwam in september op de markt onder de 
merknaam  PYOUR Audio en kost €389. De 
app is gratis te downloaden voor iOS of 
Android.


