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30 NVMB-leden waren naar het 
MCO gekomen en ik mocht hen 
verwelkomen in Studio 2, de 

oudste radiostudio van Nederland. In 1931 
gebouwd door de VARA, de oorspronkelijke 
bewoner van het gebouw. De laatste keer 
dat de NVMB in het MCO bijeenkwam was in 
november 2010. 

– Charlotte Sienma –

Nu, 9 jaar later, is er veel veranderd. De bezui-
nigingen van 2013 leidden tot de opheffing van 
de Muziekbibliotheek van de Omroep en van de 
Radio Kamer Filharmonie. Het MCO hield ech-
ter stand en ontwikkelde zich tot hét kunst- en 
cultuurcentrum van Hilversum. Met als vaste be-
woners het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot 
Omroepkoor en het (verzelfstandigde) Metropole 
Orkest, die hier alle drie hun vaste repetitiestu-
dio’s hebben. Nieuwe bewoners van het gebouw 

zijn o.a. Muziekschool Globe, Muziekfestival Won-
derfeel en mediabedrijf DB Mediagroep. Het MCO 
is de vaste repetitielocatie van veel amateurkoren 
en -orkesten uit de regio. En in de weekenden is 
het MCO een levendig concertcentrum met eigen 
concertseries. 

Afgelopen zomer bezochten 13 NVMB-leden de 
IAML-conferentie in Kraków (Polen). Jantien 
Dubbeldam en Eric van Balkum hielden hier 
voordrachten. Te interessant om niet te herhalen 
tijdens een NVMB-bijeenkomst! En de Program-
macommissie raakte op deze conferentie geïnspi-
reerd door een aantal nieuwe werk- en presenta-
tievormen, waaronder de Unconference sessions. 
In het MCO werd deze werkvorm ook binnen de 
NVMB geïntroduceerd.

Het spits werd afgebeten door Jantien Dubbel-
dam, werkzaam in de mediatheek van het ArtEZ 
Conservatorium in Zwolle. Haar voordracht in 
Kraków was getiteld: Community librarian in a 
music teaching institution: work in progress. 
Jantien is in de herfst afgestudeerd als Com-
munity Librarian. Een post-HBO-opleiding van 
Cubiss, vormgegeven naar het gedachtegoed van 
bibliotheekvernieuwer David Lankes. De belang-
rijkste taak van een bibliothecaris is in zijn ogen 
het veranderen (of liever gezegd: het verbeteren) 
van de maatschappij. Deze verbetering krijgt 
vorm in de gemeenschappen (communities) waar 
burgers deel van uitmaken.
Tijdens haar opleiding moest Jantien een eigen 

(onderzoeks-)community vormen en ze koos 
hiervoor een groep eindexamen-studenten van 
de opleiding Docent Muziek van het Conservatori-

um in Zwolle. Een docent van deze opleiding had 
de hulp van de mediatheek ingeroepen omdat 
de studenten problemen hadden met het doen 
van onderzoek. Ze hadden moeite met plannen 
en waren snel afgeleid, onder andere door de 
verleidingen van social media. Uit interviews met 
de studenten kreeg Jantien duidelijk waar de 
problemen lagen, een enquête droeg vervolgens 
oplossingen aan voor deze problemen. Ze maakte 
een projectplan dat voorzag in een wekelijkse 
bijeenkomst van de groep in de mediatheek, met 
focus op studie en onderlinge samenwerking. 
Dat dit uiteindelijk niet lukte wijdt ze onder meer 
aan het feit dat de studenten het gevoel hadden 
dat dit niet hún project was, dat ze ‘moesten’ 
deelnemen. Het lukte Jantien niet haar commu-
nity bijeen te houden, maar ze ervaart door haar 

Kraków revisited
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- redactioneel - 

Bij het afronden van deze 
nieuwbrief kwam het bericht dat 
Reinbert de Leeuw is overleden. 
Mijn herinnering ging direct uit 
naar de levendige NVMB-presen-
tatie van Thea Derks over haar 
biografie van Reinbert en vooral 
over de problemen die dat met 
haar onderwerp opleverde. En 
ik zie hem, graatmager, shag-
gies roken voor een of ander 
muziekgebouw in een slobberige 
regenjas met een plastic tasje in 
zijn andere hand. Het monomane 
muzikale genie dat zijn aardse 
lichaam uitwoonde. Beethoven is 
al veel langer dood, maar hij zal 
dit jaar nog meer gememoreerd 
worden dan De Leeuw. Het is 
zijn 250ste geboortejaar. Elders 
in deze nieuwsbrief een paar 
hoogtepunten uit de program-
meringen. Aan de stortvloed van 
quotes over Beethoven die we 
dit jaar over onze heen zullen 
krijgen zou ik een minder bekend 
stukje songtekst (Jugdement of 
the moon and stars - Ludwig’s 
tune) willen toevoegen. Van Joni 
Mitchell die in Beethoven een 
artistieke zielsverwant herkende 
en hem postuum van collegiale 
peptalk voorzag met de woorden: 
If you’re feeling contempt / Well 
then you tell it / If you’re tired of 
the silent night / Jesus, well then 
you yell it / Condemned to wires 
and hammers / Strike every 
chord that you feel / That broken 
trees / And elephant ivories 
conceal. 



Aan het eind van de middag dron-
ken we nog een drankje in Muziek-
café Elling. En voor de liefhebbers 
waren er rondleidingen door de 
bladmuziekkelders en door de vele 
studio’s die het MCO-gebouw rijk is. 

delen, waarover we extra informatie of feedback 
nodig hebben. Uit die veelheid aan onderwerpen 
werden vier onderwerpen gekozen waarover we 
in groepjes verder spraken: catalogiseer-achter-
standen; spelen van tablets; zorg voor erfgoed 
dat zich bevindt bij privépersonen; marktplaats 
van kennis en inspiratie (hoe overleeft een collec-
tie bladmuziek in een bibliotheek). Ik zat in het 
groepje dat sprak over het spelen van tablets en 
er ging van alles over tafel: deelname van uitge-
verijen, WIFI-sterkte in concertzalen, opslag en 
beheer, benodigde serverruimte, omslagpunten, 
omvallen van lessenaars, hoge opstartkosten, 
etc. 

De bevindingen van ieder groepje werden aan 
het eind van de middag met de hele groep ge-
deeld. 
Deze nieuwe werkvorm beviel goed en reikte 
verschillende inzichten en ideeën aan, ook voor 
de invulling van komende netwerkdagen!

namen van componisten, arrangeurs en tekst-
schrijvers, titels van radio- en televisieprogram-
ma’s, namen van uitvoerenden (omroepensem-
bles, solisten), etc. Eric vulde deze verrijkte titels 
aan met geluidsopnames die beschikbaar zijn op 
YouTube. Zo ontstond Radio vele handen. 
Muziekschatten volgt de richtlijnen van het Net-
werk Digitaal Erfgoed. Daarom wordt de meta-
data gepubliceerd als linked open data. Dit geeft 
koppelingsmogelijkheden met allerlei systemen: 
er zijn al links met Muziekweb en met Biblio-
theek.nl. 
Momenteel wordt, gefinancierd door Metamor-
foze, een collectie omroepmuziek uit de Tweede 
Wereldoorlog gedigitaliseerd; een project voor 
de digitalisering van 6000 titels salonmuziek is in 
voorbereiding.

Tussen de middag genoten we in Studio 1 van 
het lunchconcert van het Metropole Orkest onder 
leiding van de Amerikaanse componist, arrangeur 
en dirigent Vince Mendoza. Cory Wong (gitaar en 
zang) en Cody Fry (piano en zang) traden op als 
solisten. 

Na de lunchpauze volgden de Unconference ses-
sions. Een unconference is een bijeenkomst met 
een vrije structuur zonder specifiek programma, 
waarvan de inhoud wordt bepaald door de deel-
nemers. 
Een rondje langs de aanwezige leden leverde een 
groot aantal gespreksonderwerpen op. Dingen 
waar we als muziekbibliothecarissen op ons 
werk tegenaan lopen, die we met elkaar willen 

onderzoek wel een veel betere relatie met de 
opleiding Docent Muziek. En ze gaat door, richt 
zich nu op de groep langstudeerders in het con-
servatorium. Want, om met het motto van ArtEZ 
te eindigen: Ever tried. Ever failed. No matter. 
Try again. Fail again. Fail better.

Eric van Balkum en Jan Jaap Kassies van 
Muziekschatten/Stichting Omroep Muziek (MCO, 
Hilversum) borduurden voort op Erics voordracht 
uit Kraków: Sheet music archive Muziekschatten: 
pioneering with digital sheet music, linked open 
data and more.

De collecties van de Muziekbibliotheek van de 
Omroep bleven na de opheffing van de biblio-
theek in het MCO staan. In 2017 kwam subsidie 
vrij voor de herstart van Muziekschatten. 
Muziekschatten draait om het digitaliseren en 
beschikbaar stellen van omroepmuziek. Dit is 
gearrangeerde, handgeschreven bladmuziek 
voor grote en kleine omroepensembles die actief 
waren tussen 1930 en 1980. Denk hierbij aan 
muziek voor orkesten als de Ramblers en de 
Flierefluiters en ook aan muziek geschreven voor 
hoorspelen en televisieseries. 
De omroepmuziekcollectie was niet beschreven 
in de catalogus en was slechts traceerbaar via 
inventariskaartjes. Nadat deze kaartjes door 
datatypisten waren ingevoerd, werd in 2019 een 
crowdsourcingproject gestart ter verrijking van 
de ingevoerde gegevens. Een groot aantal vrijwil-
ligers werkte mee aan Er zit muziek in de crowd. 
6000 titels werden voorzien van extra informatie: 



Salzburg in De Doelen in Rotterdam 
(20 t/m 22/3). Krystian Zimerman 
speelt ze in een marathon-uitvoe-
ring met het Concertgebouworkest 
(11/10).

Bonn
In Bonn vindt het Beethovenfest 
plaats; van maart tot en met sep-
tember www.beethovenfest.de/de/.

Beethovenjaar
In het 250ste geboortejaar van 
Beethoven wordt de toch al stra-
lende reputatie van de componist 

nog eens extra in het zonnetje gezet. De 
hoogtepunten uit de programmering vol-
gens de Volkskrant.

Theater
Floris Kortie (Podium Witteman) toert met pia-
niste Vera Kooper langs de theaters met Het jaar 
250 na Beethoven, een programma waarin de 
invloed van Beethoven wordt geïllustreerd. 
Altvioliste Esther Apituley onderzoekt in Beetho-
ven: Lost in Silence wat het betekent voor een 
componist om doof te worden (vanaf 29/2).

Radio en tv
De Concertzender staat elke werkdag tussen 
10.00 en 11.00 in het teken van Leve Beethoven.
Tijl Beckand gaat opnieuw op pad in Duitsland 
met Tijl in het spoor van Beethoven (vanaf 
28/11). Daarvoor zal hij (een niet-notenlezer) 
onder meer het Residentie Orkest dirigeren in de 
9e.

Cd’s
De complete pianosonates zijn door Igor Le-
vit onlangs opgenomen (Sony) en de complete 
symfonieën door Andris Nelsons en de Wiener 
Philharmoniker (DGG). 

Concerten
Lucas en Arthur Jussen spelen de vijf pianocon-
certen, verdeeld over drie dagen, met Camerata 

Gratis partituren 
joodse koormuziek

Koordirigent Nal Kats stelt zijn koor-
bewerkingen van Jiddische en Israe-
lische liedjes gratis beschikbaar via 

zijn site www.mijnklinkers-jouwklinkers.nl/. Na 
zijn actieve loopbaan die zich grotendeels in 
Noord-Brabant afspeelde, wilde hij het joodse 
immateriele erfgoed niet verloren laten gaan. Hij 
klopte aan bij diverse instituten en instellingen, 
maar vond geen interesse. Omdat hij het behoud 
van het erfgoed 
belangrijk vindt in 
tijden van culturele 
kaalslag, stelt hij 
zijn partituren nu 
gratis beschikbaar. 
Op de site zijn bij 
de koorpartituren 
ook audiovoor-
beelden te vinden. 
Naast het joodse 
repertoire zijn er 
ook koorbewerkin-
gen van standards 
en traditionals be-
schikbaar gesteld.

Dirigentencafé bij verhuisde 
Rijnbrink in Deventer

Op 17 januari vond het eerste 
dirigentencafé plaats bij en 
georganiseerd door Musidesk Rijn-

brink in samenwwerking met de bond van 
orkestdirigenten en instructeurs (BvOI). 

Onder leiding van keynote-speaker Frans-Aert 
Burghgraef spraken zij samen over onderwerpen 
zoals de psychologie van het dirigeren, verschil-
lende werkwijzen en groepsdynamiek. Interes-
sant en inspirerend! Tevens leidde teamleider 
Wout Ligterink de aanwezigen kort rond bij het 
pas verhuisde Musidesk. Na afloop werd tijdens 
de goed verzorgde lunch nog stevig verder ge-
praat over allerhande onderwerpen m.b.t. dirige-
ren in het bijzonder en muziek in het algemeen. 
Het werkcafé op de begane grond blijkt een zeer 
geschikte plek om dit soort bijeenkomsten te 
organiseren. Een aanwinst dus voor het bedrijf.
Met dank aan BvOI om hun eerste Dirigentenca-
fé ‘BvOI komt naar je toe’ in Deventer te laten 
plaatsvinden. Meer Dirigentencafés zullen volgen. 

Volgende ALV/netwerkdag

21 april 2020 

Locatie: Musidesk Rijnbrink 

Deventer

Nadere informatie volgt
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Muzieklokaal Utrecht 
4 jaar jong

- Muziek in de media - 

Het is vier jaar geleden dat Het 
Muzieklokaal aan de Bemuurde 
Weerd in Utrecht de deuren 
opende. Het eerste klassieke 
proeflokaal van Nederland. Een 
plek voor lunchen, borrelen en 
dineren, waar klassieke muziek 
centraal staat. De muziek hoor 
je niet alleen op de achter-
grond, maar ook elke donder-
dagavond en zondagmiddag live 
in de zaak. Initiatiefnemers Ta-
litha Verheij (35) en Sanne van 
Buuren (35) konden met hun 
idee aan de slag, omdat ze in 
2015 binnen 3 maanden het be-
nodigde bedrag ophaalden met 
een crowdfunding. Volgend jaar 
doen ze de laatste aflossing en 
vieren ze hun lustrum met twee 
‘grote feestjes’. Talitha: ‘Klas-
sieke muziek heeft een deftig 
en helaas soms een saai imago. 
De ervaring die je bij ons hebt 
is totaal onvergelijkbaar met 
die in een echte concertzaal. Ik 
zou het iedereen gunnen om die 
een keer te hebben.’



Naast deze historische bibliotheek 
met werken uit de vijftiende tot en 
met de negentiende eeuw, ver-
zamelde Koopman ook nog eens 
duizenden moderne boeken en 
tijdschriften over de barokmuziek 
en -cultuur. Bijzonder is dat veel 
van zowel de oude als de moderne 
boeken uitvoerig zijn geannoteerd 
door de musicus.

Het plan is om de annoaties van 
Koopman digitaal te verwerken en 
ook collectie zelf digitaal beschik-
baar te maken. Hiermee wil men 
het onderzoek naar de uitvoerings-
praktijk van een rijke bron voorzien. 

Bekijk hier een video over de over-
dracht: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=jUAqCxHPAfk&t=208s

Ton Koopman doet zijn persoon-
lijke bibliotheek over aan Het 
Orpheus Instituut (centrum voor 

artistiek onderzoek in de muziek) in Gent. 

De prestigieuze collectie met de focus op zeven-
tiende en achttiende de eeuwse muziek krijgt een 
prestigieus onderkomen in Koetshuis op de his-
torische site van stadspaleis d’Hane Steenhuyse, 
dat gelegen is naast het Orpheus Instituut. Dit is 
mogelijk gemaakt door mecenaat van de Désiré 
Collen Stichting. Evenzogoed is het jammer dat 
de collectie uit Nederland verdwijnt.

Organist, klavecinist, dirigent, muziekpedagoog 
en onderzoeker Ton Koopman gaf een lezing over 
zijn bibliotheek tijdens de IAML-conferentie in 
Amsterdam in 2009. In de loop van zijn zestigja-
rige carrière verzamelde hij een imposante col-
lectie boeken en bladmuziek. Onder de duizenden 
drukken en handschriften bevinden zich talrijke 
unica, waaronder een tot voor kort onbekende 
cantate van Händel. 

2 miljoen voor 
Bibliotheek Den Haag

Bibliotheek Den Haag (BDH) is 
enorm blij met een toezegging van 
de gemeente van 2 miljoen euro 

voor de verbouwing van de Centrale Biblio-
theek. 

De bibliotheek aan het Spui veranderde sinds de 
opening in 1995 amper qua inrichting. Met deze 
investering kan de de CB een moderne, prettige 
plek worden die nog beter past bij de vraag van 
de bezoekers. Komend jaar werkt een project-
groep de plannen voor de verbouwing van de 
Centrale Bibliotheek verder uit. 

Directeur Paul Broekhoff van Bibliotheek Den 
Haag reageert verheugd op het nieuws over 
het beschikbaar gestelde budget: “Wij zijn het 
nieuwe college zeer dankbaar dat zij bereid is te 
investeren in de bibliotheek. Met dit geld kunnen 
we de Centrale Bibliotheek aanpassen aan de 
eisen van deze tijd. We kunnen er bijvoorbeeld 
samen met het Koninklijk Conservatorium, een 
nieuwe muzieketage van inrichten en meer leslo-
kalen bouwen.  Maar we zullen ook meer debat-
ten en workshops gaan organiseren en aantrek-
kelijke studieplekken realiseren.  Daarnaast staat 
ook een vernieuwde jeugdafdeling hoog op onze 
wensenlijst.”

In het coalitieakkoord schrijft het nieuwe colle-
ge onder meer “Bibliotheek Den Haag is dé plek 
voor informatie, persoonlijke ontwikkeling en 
ontmoeting. De Centrale Bibliotheek aan het Spui 
heeft vanwege het openbare karakter, de centrale 
ligging en het hoge publieksbereik potentie om 
uit te groeien tot het stedelijke debatcentrum van 
Den Haag. Tevens hebben we geld vrijgemaakt 
om de Centrale Bibliotheek te moderniseren. We 
doen onderzoek naar langere openingstijden van 
bibliotheken. “

Noorse telefooncellen 
worden mini-bibliotheken

De telefooncellen in Noorwegen 
worden omgedoopt tot kleine bibli-
otheken. 

De Noorse minister van Cultuur heeft onlangs 
de eerste in gebruik genomen op het Solliplein 
in Oslo, vlakbij de Nationale Bibliotheek. “Een 
geweldig initiatief, dat het voor mensen mogelijk 
makkelijker maakt om boeken te lezen”, schrijft 
de minister op haar Instagram-account.
Telefooncellen zijn natuurlijk achterhaald door 
het massale gebruik van mobiele telefoons, maar 
de honderd nog bestaande cellen in Noorwe-
gen staan op de monumentenlijst en en mogen 
aan de buitenkant niet veranderd worden. Dat 
geldt niet voor de binnenkant. Door ze nu om te 
vormen tot minibiebs, blijven ze toch een functie 
behouden.

Bibliotheek Ton Koopman naar Gent

i i

https://www.youtube.com/watch?v=jUAqCxHPAfk&t=208s


Het archief van regisseur Abraham 
van der Vies is aanwezig bij de 
Universiteit van Amsterdam, in de 
collectie van het voormalig Thea-
terinstituut. Om van te smullen: 
regie-aanwijzingen, corresponden-
tie met de tekstschrijfster over de 
inhoud van het stuk, een agenda-
blaadje met de oefensessies, de ge-
nerale en de data van de uitvoering, 
te veel om op te noemen. Daarmee 
zou een reconstructie van het oor-
spronkelijke toneelspel min of meer 
mogelijk moeten kunnen zijn.

De enige waar ik te weinig informa-
tie over heb kunnen vinden is Meia 
Kaas-Albarda, maar onlangs kwam 
ik een autobiografisch artikel van 
haar tegen via een artikel uit De 
Gids over haar man psychiater An-
dries Kaas. In dat artikel van Meia 
is veel belangrijke en betrouwbare 
informatie verborgen dat ik eerder 
niet ontdekt heb, hoewel het le-
vensverhaal behoorlijk subjectief is.
Inmiddels heb ik contact gehad met 
Peter de Roos, zoon van de compo-
nist, en probeer ik contact te leggen 
met Marianne Kaas, dochter van de 
tekstschrijfster. Abraham van der 
Vies heeft voor zover ik weet geen 
kinderen gekregen. Deze contacten 
zoek ik ook omdat de auteurs- 
en beeldrechten moeten worden 
geregeld. Een moeizaam proces, 
ook voor uitgever Donemus die de 
compositie zal uitgeven. De uitvoe-
ring is dan wel langer dan 70 jaar 
geleden maar de medewerkenden 
zijn veel korter geleden overleden: 
Meia Albarda in 1983, Robert de 
Roos in 1976 en Abraham van der 

In hetzelfde jaar heeft de dochter van de tekst-
schrijfster Meia Kaas-Albarda (1907-1983) de 
volledige tekst van het spel geschonken aan het 
Gelders Archief: die tekst geeft veel beter de 
bedoeling weer van het openluchtspel. Verderop 
kom ik daarop terug: het stuk is niet zozeer een 
herdenking van de oorlog maar meer een blik 
op de toekomst. Er zijn uiteindelijk een aantal 
archieven waar ik naar toe ben geweest om meer 
informatie over het stuk te krijgen. 

Ik ben uiteraard begonnen bij het Gelders Archief 
hier in Arnhem, lekker dichtbij en er is ook veel 
digitaal te vinden. Foto’s, klavieruittreksel, infor-
matie over de Arnhemse afdeling van Nederlands 
Volksherstel, noem maar op. Daaruit heb ik ook 
goed kunnen opmaken waarmee journalist John 
Frequin zo worstelde. 
Vervolgens heb ik onze collega Chaja Beck van 
het Nederlands Muziek Instituut benaderd om 
haar te laten zoeken in het archief van Robert de 
Roos. Zij heeft de partituur en het originele kla-
vieruittreksel gevonden. Later ben ik nog terug 
geweest om te kijken wat er verder in dit archief 
te vinden is, waarbij onder andere een bijna aan-
doenlijk telegram tevoorschijn is gekomen en nog 
wat foto’s van de regisseur tijdens de voorberei-
dingen.

Telegram aan Robert de Roos

de Slag om Arnhem in september 1944. Een flink 
deel van de huizen is onbewoonbaar en de hele 
stad is leeggeroofd. In mei 1946, een jaar na de 
bevrijding, wil de afdeling Arnhem van Neder-
lands Volksherstel een toneelspel met jongeren 
uitvoeren op de Sonsbeekweide van park Sons-
beek. 

De zoektocht
Toen ik naar aanleiding van een vraag van een 
adviseur van Cultuur Oost uit Arnhem enige jaren 
geleden op het spoor kwam van het werk Op 
het puin van Robert de Roos (1907-1976), een 
openluchtspel over de oorlog en een nieuwe start 
voor Arnhem, ontdekte ik dat de muziek maar 
gedeeltelijk bewaard was gebleven, en was mijn 
interesse gewekt en ben ik een kort onderzoek 
(dacht ik…) gestart. Inmiddels staat een uitvoe-
ring op het programma. Een onderzoeksverslag.

Al snel in het begin van mijn onderzoek bleek dat 
in 1994 (50 jaar na de Slag om Arnhem) inten-
sief is gezocht naar de partituur. In die tijd is er 
door journalist John Frequin contact gezocht met 
de zoon van de componist in Londen en is er ook 
onderzoek gepleegd in het Gelders Archief en het 
archief van de NMI. Beide zonder succes, maar 
bij het Gelders Archief is er toen wel een kopie 
van het klavieruittreksel naar voren gekomen. 
Het is mij niet duidelijk of er een (gedeelte van) 
deze versie toen is uitgevoerd. In 1946 is het 
instrumentale gedeelte van het stuk uitgevoerd 
door de Arnhemse Orkest Vereniging. De instru-
mentatie van de compositie is echter nergens te-
rug te vinden, daarvoor is de partituur zelf nodig. 
Vanuit het klavieruittreksel heeft men geprobeerd 
een reconstructie van het stuk te maken.

Eerste pagina van de partituur met aantekenin-
gen van de archivaris?

We schrijven begin 1946.
Arnhem, een stad in puin en een 
stad in wederopbouw, een stad die 

langzaam weer opklimt uit het puin, bouwt 
aan een nieuw leven, een leven in vrijheid. 
Een start van een nieuw tijdperk. Voor de 
stad en haar bewoners.

– Pieter Goossen –

Markt en Eusebiuskerk te Arnhem in 1945 
(foto: collectie Jacquet)

Inleiding
Arnhem is zwaar geschonden uit de strijd geko-
men. De bevolking komt in de tweede helft van 
1945 langzamerhand terug uit de evacuatie na 

Openluchtspel Op het puin van Robert de Roos
i



Sonsbeekweide en Witte Villa

weide in park Sonsbeek. Deze weide 
ligt op een helling waardoor een 
toneelspel met veel publiek hier 
gemakkelijk kan worden georgani-
seerd. 

Toch is er op een gegeven moment 
voor gekozen om naar de verwoeste 
binnenstad te gaan. Op de puinho-
pen van de vernielde Eusebiuskerk 
is met behulp van een afgebroken 
Baileybrug een enorm podium 
gebouwd van 50 x 33 meter. Het 
publiek staat op het marktplein 
gedurende de uitvoeringen van een 
uur. Er zijn tevens tribunes ge-
bouwd, maar die zijn bedoeld voor 
de VIP’s zoals prins Bernhard en 
prinses Juliana.

De plek van deze uitvoering zal 
veel indruk hebben gemaakt op de 
toeschouwers. De ruïnes van de 
Eusebiuskerk maar ook van andere 
gebouwen aan de markt worden 
tijdens de uitvoering verlicht en 
met rook en andere materialen van 
effecten voorzien. Door het groot 
aantal medewerkers (waaronder 
zo’n 500 jongeren en drie koren) 
zal het een massaal en imponerend 
geheel geweest zijn.

Abraham van der Vies: de regie
Op welk moment regisseur Abraham 
van der Vies (1899-1961) erbij wordt 
gehaald is mij nog niet duidelijk. Hij 
is iets ouder dan tekstschrijver Meia 
en componist Robert en heeft al veel 
ervaring in het theater. In de jaren ’30 
regisseert hij openluchtspelen voor 
studentenverenigingen in Utrecht en 
Amsterdam en in de oorlog richt hij 
een theatergroep op voor kindervoor-
stellingen, De Sprookjesspelers. Na de 
oorlog richt hij met Hans Snoek dansgezelschap 
Scapino op. Na Op het puin in 1946 raakt hij 
steeds meer betrokken bij opera-uitvoeringen. 
Hij is van 1951 tot 1960 artistiek leider van de 
Nederlandse Operastichting. 

Abraham van der Vies met Kathleen Ferrier

Hij regisseert onder andere een bejubelde uitvoe-
ring van Gluck’s Orfeo met Kathleen Ferrier. Hij 
overlijdt in 1961 en wordt in een familiegraf in 
Oosterbeek bij Arnhem begraven. Dat intrigeert 
mij: hij is in Haarlem geboren en werkt voorna-
melijk in het westen van het land. Waarom dan in 
Oosterbeek begraven, in een apart graf (op het 
inmiddels geruimde graf staat alleen zijn naam)? 
Ik blijf naar het antwoord zoeken.

Aanvankelijk denkt Meia Kaas met dominee 
Hoenderdaal om een openluchtspel op te voeren 
met een klein aantal jongeren op de Sonsbeek-

L.F.C. van Erp Taalman Kip het Sanatorium voor 
Zenuwzieken Koningsheide opgericht en is hier 
tweede psychiater. Ondanks het uitbreken van 
de oorlog in 1940 promoveert hij in 1942 waarbij 
niemand aanwezig mocht zijn omdat zijn vader 
joods was. Begin 1944 wordt hij opgepakt voor 
hulp aan Joden en het onderdak bieden aan twee 
Joodse kinderen. Via verschillende gevangenis-
sen belandt hij in concentratiekamp Buchenwald, 
moet daar als psychiater werken en hij wordt 
bevrijd in 1945. 

Meia is hoogzwanger als Andries wordt opgepakt. 
Zij bevalt van een zoontje maar wordt in sep-
tember 1944 geëvacueerd. Zij moet weg uit Velp 
en komt te voet met twee kinderen in Deventer 
aan waar zij tot het eind van de oorlog zit. Na de 
oorlog blijkt het moeilijk om het huwelijk met An-
dries in stand te houden, beide mensen zijn door 
hun ervaringen in de oorlog uit elkaar gegroeid. 

Meia verwerkt veel onderwerpen over deze erva-
ringen van Arnhem in de tekst van Op het puin. 

De tekst, geschreven voor jongeren, is verdeeld 
in drie onderwerpen: Dictator, Vrede, Weder-
opbouw. De allegorische voorstelling noemt de 
Duitse overheersing niet, wat ik heel erg knap 
vind, maar laat de machinaties zien waardoor 
een dictatuur kan ontstaan. Dat heeft te maken 
met macht en geweld, met groepsgedrag, het 
meegaan hierin door groepen burgers maar ook 
het verzet van individuen tegen onrecht, het af-
voeren van joden en tegenstanders van de dicta-
tor. In het gedeelte Vrede komt een vrouw op die 
staat voor vrede. Herdenken van de gevallenen, 
de teerheid van de vrede en nieuwe bedreigingen 
van die vrede zoals een dreigende wapenwed-
loop en het gebruik van de atoombom worden 
aangestipt. In het derde gedeelte, Wederopbouw, 
worden de jongeren opgeroepen om de stad weer 
op te bouwen. Tenslotte roept de verteller in de 
epiloog op tot gezamenlijk de schouders te zetten 
onder de wederopbouw: Arbeid door vrede en 
Vrede door arbeid.

Vies in 1961. De rechten rusten dus nog steeds 
op dit openluchtspel. 

Meia Kaas-Albarda: de tekst
De geboorte van het stuk begint bij dominee 
Hoenderdaal van de Centrale Jeugdraad van de 
afdeling Arnhem van Nederlands Volksherstel. 
Nederlands Volksherstel, daar valt heel veel over 
te vertellen, is een landelijke organisatie geweest 
met provinciale en lokale afdelingen die alle hulp 
uit binnen en buitenland wil stroomlijnen zodat 
de hulp efficiënter, sneller en eerlijker kan wor-
den verdeeld. Dit is heel ingewikkeld geweest, 
onder andere omdat zuidelijk Nederland al een 
half jaar eerder was bevrijd waardoor de weder-
opbouw en hulp daar al eind 1944 op gang komt.

Onder de Centrale Jeugdraad van NVH afd. 
Arnhem vallen in 1946 15 organisaties, alle 
confessionele zuilen met hun eigen organisaties 
zoals sportverenigingen, scouting, gezelligheids-
verenigingen enzovoorts. Dominee Hoenderdaal 
ziet hoe het met de Arnhemse jeugd is gesteld 
na de oorlogsjaren met evacuatie en andere ont-
beringen en wil die jeugd een beter perspectief 
bieden. Ik denk dat hij daarvoor Meia Kaas-Al-
barda heeft benaderd. Zij is opgeleid tot lerares 
Frans, schrijft en speelt al langer toneelstukken 
en is bekend met openluchtspelen. Bovendien 
woont en werkt zij sinds 1934 in Arnhem/Velp en 
kent zij de situatie van de stad en de bewoners 
in 1946 goed. De reden van de keus voor Meia 
door dominee Hoenderdaal is mij niet duidelijk 
geworden.

Meia Kaas-Albarda is de dochter van politicus 
Willem Albarda. Hij is in 1925 opvolger van Pieter 
Jelles Troelstra van de SDAP en wordt in 1939 
de eerste socialistische minister van Nederland. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zit hij in de 
regering in Londen.

Meia Albarda trouwt in 1934 met psychiater 
Andries Kaas. Zij kenden elkaar uit Den Haag 
van het gymnasium. Andries Kaas heeft in 
Schaarsbergen bij Arnhem met de zenuwarts Dr. 



Arnhem en zijn bewoners zich be-
vinden. Daarnaast zijn het bekende 
kunstenaars die aan het werk zijn 
en de massaliteit van het geheel zal 
ook de landgenoten nieuwsgierig 
hebben gemaakt.

Uit de agenda van Abraham van der 
Vies kan je zien hoeveel moeite hij 
ervoor heeft gedaan om het geheel 
te laten slagen. In de laatste week 
reist hij bijna dagelijks heen en 
weer tussen het westen vanwege 
verschillende uitvoeringen (waaron-
der een uitvoering van Iphigenie en 
Tauride van W. Gluck en de over-
leggen met Robert de Roos) in Den 
Haag en de repetities in Arnhem.

Dirigent Robert de Roos en regis-
seur Abraham van der Vies werken 
intensief samen. De eerste uit-
voering op 11 mei wordt geplaagd 
door technische problemen met 
de geluidsinstallatie die gelukkig 
kunnen worden verholpen vóór de 
uitvoeringen van 13 en 14 mei. 
Op 13 mei komen prinses Juliana, 
beschermvrouwe van zowel Neder-
lands Volksherstel als van het Rode 
Kruis, en prins Bernhard. Ondanks 
het abominabele weer (het regent 
dat het giet de hele avond) staan er 
6000 toeschouwers op de markt het 
schouwspel geïnteresseerd te bekij-
ken. Op 14 mei is het orkest bezet, 
daarom zijn er grammofoonplaten 
gemaakt om tijdens de voorstelling 
toch de muziek van het A.O.V. te 
laten horen.

De recensies zijn allemaal enthou-
siast. Over de muziek is iedereen, 
in alle kranten, ook de landelijke 
kranten, zeer te spreken. Dat maakt 
mij ook zo enorm nieuwsgierig 

Pagina agenda Abraham van der Vies 23 april tot 
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van de partituur staat dat hij de partituur heeft 
gemaakt van 21-29 april 1946. Hierna heeft hij 
een welverdiende vakantie genomen of heeft 
verplichtingen in het buitenland want later komt 
er een telegram van Abraham van der Vies aan 
Robert (zie boven) waarin hij hem meldt dat hij 
op de avond voor de generale van Op het puin 
opgehaald zal worden van het station in Nijme-
gen. Robert zat toen in een hotel in Zwitserland.
Overigens wordt in 1946 Robert de Roos de eer-
ste Cultureel Attaché van Nederland, zijn eerste 
standplaats is Parijs.

Recensies
De uitvoering van deze compositie trekt in 1946 
nationaal de aandacht. Dat heeft niet alleen te 
maken met dit openluchtspel zelf maar ook met 
de toestand van Arnhem. De H.A.R.K.-actie van 
het Rode Kruis blijft iedereen met de neus op 
de feiten drukken van de enorme nood waarin 

gelukkig in Den Haag en Voorburg. In de jaren 
’20 mochten de kinderen uit het gezin (hij had 
nog een zus, die later trouwde met Eduard du 
Perron) een jaar in het buitenland verblijven. 
Robert ging dan altijd naar Parijs waar hij grote 
componisten uit die tijd ontmoette en die invloed 
op hem uitvoerden, zoals Darius Milhaud.

Het gezin De Roos heeft altijd een lijntje met 
Arnhem gehad: zijn vader is er geboren en 
Robert heeft ook gesolliciteerd naar een baan 
als dirigent van de Arnhemse Orkest Vereniging. 
Maar in Arnhem wonen (een eis voor dat diri-
gentschap) wilde hij niet. Tijdens de oorlog heeft 
hij wel gastdirigentschappen aanvaardt bij de 
A.O.V.

Naast zijn betaalde baan bij drukkerij en uit-
geverij Ten Hagen’s in Den Haag is Robert de 
Roos actief gebleven als componist, ook tijdens 
de oorlog. In deze vreselijke tijd heeft hij een 
Kerstlied geschreven (1942) met onder andere 
de regels “en Jozef vroeg hem heen te gaan met 
zo een off’rand/en in de staldeur bleef hij staan 
en zag de wereldbrand” dat natuurlijk niet alleen 
een verwijzing is naar de kindermoord uit het 
bijbelverhaal maar ook naar de situatie van de 
wereld in die tijd.

Deel van laatste pagina van partituur Op het puin

Robert de Roos is een bekend en geliefd compo-
nist in 1946. Als ik het goed heb begrepen is de 
muziek van Op het puin in 10 dagen (waarschijn-
lijk nachten: hij had ook nog steeds een betaalde 
baan) geschreven. Onderaan de laatste bladzijde 

Robert de Roos: de muziek
Op het laatste moment is de muziek erbij ge-
komen en ik denk dat Abraham van der Vies dit 
heeft geregeld. Bij verschillende openluchtspelen 
die Abraham van der Vies heeft geregisseerd in 
de jaren ’30 heeft Robert de Roos (1907-1976) 
muziek geschreven. De twee mannen zijn in 
1946 al heel lang bevriend en hebben elkaar ook 
tijdens de oorlog regelmatig gezien. 

Robert de Roos is lid van de Kultuurkamer ge-
weest ondanks dat hij ook joodse voorouders 
heeft. Na de oorlog is er onderzoek geweest naar 
dit lidmaatschap maar is vrijgesproken van enige 
blaam. Zijn vriend Abraham van der Vies is nooit 
lid geworden van de Kultuurkamer maar is wel 
altijd bevriend gebleven met Robert de Roos. Ook 
hij heeft waarschijnlijk Robert de Roos terecht 
nooit iets verweten.

Robert de Roos

Het gezin waaruit de componist kwam was niet 
religieus maar hij heeft wel in sfeer, humor en 
cultuur joodse invloeden gehad. Zijn jeugd was 



geweest maar ik ben het slechts in 
één advertentie tegengekomen.

Uiteindelijk zal er voor de uitvoering 
in 2020 een projectorkest worden 
samengesteld uit de Koninklijke 
Harmonie Oosterbeek (eventueel 
aangevuld met andere instrumenta-
listen) die samen met het Arnhems 
Oratorium Koor het stuk op 3 en 
4 mei zullen uitvoeren. Het wordt 
gecombineerd met een uitvoering 
van Theater na de Dam (informatie 
hierover kan je vinden op 
www.theaternadedam.nl). Muziek-
theater De Plaats uit Arnhem gaat 
dit organiseren, Rozet Erfgoedcen-
trum helpt met onderzoek, informa-
tie en het netwerk dat wij hebben.
Het stuk wordt opgevoerd in de 
openlucht van Tuin De Lage Oor-
sprong in Oosterbeek, om daar 
een opname te maken zal lastig 
zijn. Daarom is er voor gekozen 
het erfgoedgedeelte, een complete 
opname van het stuk in authentieke 
bezetting, op te nemen tijdens de 
generale repetitie. In 1946 is het 
ook in de openlucht opgevoerd, au-
thentieker is bijna niet mogelijk.

Wat heb ik allemaal nog nodig?
Ik ben op zoek naar een heleboel:
- Een exemplaar van het affiche 

uit 1946 voor Op het puin: een 
afbeelding ervan heb ik wel ge-
vonden en het affiche is aanwezig 
in het ReclameArsenaal, maar ik 
wil het affiche ook graag gebrui-
ken voor allerlei reclame, het is 
een mooi affiche

- Oor-/ooggetuigen
- Mogelijke filmopnamen
- De grammofoonplaten die zijn 

gebruikt voor de uitvoering van 
14 mei 1946

Ik vind het stuk Op het puin een belangrijk 
ijkpunt voor de stad Arnhem. Een chaotische en 
zeer pijnlijke periode moet worden afgesloten om 
de blik op de toekomst te kunnen richten.

De veerkracht van de stad en haar bewoners 
komt hierin duidelijk naar voren. Daarom wil 
ik vanuit mijn werk, een combinatie dus van 
muziekbibliothecaris en medewerker van het 
Erfgoedcentrum, dat deze compositie wordt 
vastgelegd, tot klinken komt (ik brand van 
nieuwsgierigheid wat dat betreft) en gearchiveerd 
als belangrijk stuk erfgoed. Er zijn verschillende 
archieven waar ik graag een gedrukte versie van 
het stuk opgenomen zou willen zien als aanvul-
ling op de archiefstukken die zij al hebben. Ik 
denk dan aan het Gelders Archief (vanwege de 
stad Arnhem), het Nederlands Muziek Instituut 
en de Universiteit van Amsterdam waar de collec-
tie van het Theaterinstituut is ondergebracht.

De bladmuziek is inmiddels uitgeschreven, zowel 
van het klavieruittreksel als van de partituur. Dit 
hebben we aangeboden bij uitgeverij Donemus, 
en zij willen dit inderdaad uitgeven.

Vervolgens heb ik gezocht naar koren en orkes-
ten om dit geheel uit te voeren, dat is eigenlijk 
nog veel belangrijker. Bij mijn eerste blik op de 
partituur en de instrumenten maar ik direct een 
denkfout: ik moet aan een harmonie-orkest den-
ken. Ik ben op het verkeerde been gezet omdat 
de partituur hout- en koperblazers voorschrijft 
met slagwerk en een contrabas. Robert de Roos 
had de Arnhemse Orkest Vereniging tot zijn 
beschikking, een symfonieorkest, en heeft vanuit 
die gedachte de instrumentatie bepaalt maar dan 
zonder strijkinstrumenten (maar met contrabas-
sen). Euphonia, bugels, de hele klarinetten- en 
saxofoonfamilie, dus specifieke instrumenten 
van het harmonieorkest komen hier niet in voor. 
Extra informatie die mij op het verkeerde been 
zette: een advertentie voor dit Openluchtspel 
spreekt over medewerking van de Koninklijke 
Militaire Kapel, een harmonieorkest van het leger. 
Dit klopt niet, misschien is hier even sprake van 

In het tijdschrift van de wederopbouw Arnhem 
Herrijst heeft de regisseur geschreven dat de uit-
voering tot tevredenheid heeft gestemd maar dat 
het nooit meer kan worden opgevoerd. Ik denk 
dat hij bedoelde dat de kerk en de omgeving 
nooit meer in puin zouden moeten komen door 
oorlog, maar volgens mij is het stuk wereldwijd 
nog steeds te actueel (wat niet zou moeten). 
Opnieuw opvoeren van het spel is daarom geen 
achterhaald idee.

En nu de uitvoering nog in 2020
Al dit onderzoek doe ik natuurlijk voor mijn eigen 
plezier (hoe verder ik hierin duik hoe enthousias-
ter ik word) maar is vooral vanuit mijn werk van 
belang. Ik ben nog steeds verantwoordelijk voor 
de bladmuziekcollectie van Bibliotheek Arnhem 
(vanuit de Plusfunctie) en ik werk tegenwoordig 
fulltime in het Erfgoedcentrum Rozet. Dit is een 
combinatie van Historisch Museum Arnhem en 
de Gelderlandbibliotheek. Deze afdeling van de 
bibliotheek probeert zo veel mogelijk publicaties 
(boeken, tijdschriften, kranten) met Gelderse 
onderwerpen te collectioneren. Door dit te com-
bineren met de objecten geeft dit verdieping aan 
beide collecties. Ik kijk bijvoorbeeld vanuit de ba-
lie op deze geweldig mooie vaas, een onderdeel 
van een faiencecollectie waardoor ik in de jaren 

’70 in het 
toenmalige 
museum de 
Jugendstil 
ontdekte.

Vaas 
Arnhemse 
Faiencefa-
briek (1906) 
Rozet 
Erfgoedcen-
trum

hiernaar. Sommige recensies spreken van teveel 
bombast in de regie. Dit ligt onder andere aan de 
eerste acte waarin De Dictator al zijn teksten het 
publiek in schreeuwt (in navolging van Adolf H.) 
waardoor deze vaak onverstaanbaar zijn. Veel ef-
fecten zijn imposant, zoals het opkomen van een 
jonge jongen die het Arbeiderslied zingt terwijl 
hij van achter de puinhopen van de Eusebiuskerk 
opkomt en het hijsen van een groot zwart kruis 
in één van de grote ramen van de kerk. Over de 
tekst is niet iedereen even goed te spreken, wat 
ik zelf niet helemaal begrijp. Vooral de opmer-
king van Wouter Paap in Mens en Melodie is voor 
mij heel vreemd: “Op het puin blijkt een stuk te 
zijn met een slappen limonade-tekst welke ten 
eenenmale ontoereikend is om uitdrukking te 
geven aan de bedoeling van het schouwspel.”, 
aldus onze Wouter Paap. Als ik daar een stuk van 
de tekst tegenover stel hoop ik dat de lezer dezes 
begrijpt dat ik het helemaal niet met hem eens 
ben. Daarin staat bijvoorbeeld in het Requi-
em-gedeelte, waarbij de doden spreken:

(…)
“Wij vragen geen bloemen
En geen verering
Wij willen geen martelaarschap
Leeft in vrede –
Leeft in vrijheid,
Leeft naar het licht
Verder dan deze tijd
Verder dan onze dood
Leeft, en leeft goed.”

Dat is toch geen slappe limonadetekst? Dit geeft 
toch goed aan wat de schrijvers willen zeggen? 
Het is goed mogelijk dat de recensenten van die 
tijd (en zeker tijdens de uitvoering met de slech-
te geluidsinstallatie of tijdens de slechte weers-
omstandigheden) de tekst niet altijd goed hebben 
verstaan. Ik ben ook door de gedachten achter 
de tekst gegrepen. Soms wat wollig taalgebruik, 
maar dat was in die tijd gebruikelijk. De tekst 
is goed doordacht, misschien moet je het vaker 
horen om de tekst ook te waarderen.



20 jaar Top 2000
Het grote koffietafelboek
Leo Blokhuis, Norbert Pek, Arjan 
Vlakveld, Dirk Jan Roeleven
Joh. Enschede 
ISBN: 9789083014005

Twintig jaar Top 2000 duikt de 
muziek in en neemt je mee door 
de wereld van de Top 2000. Aan de 
hand van bĳzondere verhalen, petit 
histoires en leuke infographics leer 
je de feiten achter de noteringen 
kennen. Lees alles over de historie 
en laat je meeslepen door de dj’s en 
hun grappige anekdotes.

Auteurs Leo Blokhuis, Norbert Pek, 
Dirk Jan Roeleven en Arjan Vlakveld 
werken al jaren aan verschillende 
programma’s over de Top 2000. Als 
muzikale detectives reisden zĳ de 
wereld over om de helden achter 
de liedjes op te zoeken. Een uniek 
kĳkje achter de schermen van de 
Top 2000. 
(Flaptekst)

Verschenen

Eregalerij der Nederpop
in 100 en enige studio-opnamen
Peter Voskuil
Jea
ISBN: 9789070024932

Muziekjournalist Peter Voskuil (1972) recher-
cheert vrolijk voort. Na zijn imposante geschiede-
nis over de Nederlandse platenindustrie volgt nu 
een boek over de bekendste singles uit de Neder-
landse muziekgeschiedenis. Hij selecteerde ruim 
honderd singletjes die het best zijn verkocht, 

maar stuurde 
de selectie naar 
eigen smaak 
een beetje bij. 
Zo is het Smur-
fenlied nergens 
te bekennen, 
maar staat 
Jan Rot er met 
Schout bij nacht 
(4000 verkocht) 
wel in. Een 
prachtig uitge-

voerd boek weer, op LP-formaat met verhalen bij 
de hits van Boudewijn de Groot tot Sandy Coast, 
van Doe Maar tot de Nits en van Gers Pardoel tot 
the Common Linnets. Voskuil slaat aan op kleine 
anekdotes en feitjes die hij met smaak vertelt. Zo 
weet hij dat het motorgeluid op Oerend hard van 
Normaal van een Harley (in de studio) afkomstig 
is en dat “the alternative way’ van Anita Meyer 
eigenlijk bedoeld was als B-kantje, maar te goed 
werd bevonden. Voskuil sprak daarvoor met heel 
veel betrokkenen en nam er de tijd voor. De 
fraaie vormgeving met veel mooie foto’s maken 
dit naslagwerk af. 
(Ria Warmerdam)

Wanhoop niet! : biografie van componist en 
diplomaat Robert de Roos / Jurjen Vis. – Utrecht 
: uitgeverij Van Gruting, 2014. – 376 p. ; ill. ; 25 
cm
Zeer leesbare biografie met een schat aan infor-
matie over composities en leven van de compo-
nist (pg)

‘Scheldend op mezelf voel ik dat ik een wrak ben’ 
: het gebroken leven van A.J.W. Kaas, een leven 
in Buchenwald (1908-1976) / Tom de Ridder 
en Jolande Withuis. – In: De Gids (2005) nr. 5 
(mei), p. 378-396

“De mens bestaat nog pas vier en dertig se-
conden” / Meia Albarda. – In: De Nieuwe Linie 
(1978) 20 december, p. 3-5

Deze twee artikelen geven voor mij een goed 
overzicht hoe deze twee mensen beschadigd zijn 
door hun ervaringen in de oorlog en hoe goed zij 
hier objectief en met enige afstand naar kunnen 
kijken (pg) 

- Nieuwe/oude foto’s van de uitvoering
- Meer informatie over de uitvoering in 1994
- Contact met vertaalster Marianne Kaas, 
 dochter van Meia Albarda

Extra enthousiasme heb ik zelf niet nodig, hoe 
meer ik weet over het muziekstuk en de omstan-
digheden waaronder het is ontstaan hoe enthou-
siaster ik word. Als iemand iets meer wil weten 
over Op het puin neem dan contact met mij op: 
ik werk bij Rozet in Arnhem. Kom langs of mail 
mij: pieter.goossen@rozet.nl Of kom het werk 
beluisteren in de Lage Oorsprong op 3 of 4 mei.

Bronnen
Naast de archieven van Gelders Archief, de Uni-
versiteit van Amsterdam (de collectie van Thea-
terinstituut) en het Nederlands Muziek Instituut 
(archief Robert de Roos) heb ik heel veel gehad 
aan de volgende publicaties:



onderhoudend en origineel schrij-
ver in zich te herbergen. In korte 
hoofdstukken vertelt hij losjes en 
associatief over de ervaringen die 
hem vormden. Hij groeide op met 
een alcoholistische jazzmuzikant als 
stiefvader, werd semi-verwaarloosd, 
hing veel op straat, gebruikte heel 
veel drugs, las Vonnegut en Tolkien, 
verhuisde naar California, leefde 
aan de zelfkant, en ontdekte de 
punkrock. Anthony Kiedis met wie 
hij de RHCP opricht ontmoette hij 
op zijn 14e. Het is zijn beste vriend, 
zijn broeder in de kunsten, maar ze 
kunnen ook ongenadig met elkaar 
overhoop liggen. In de muziekscene 
voelt hij zich niet langer ontheemd 
of buitengesloten. Hoe het verder 
ging, weten we, maar liever lezen 
we dat in Flea’s woorden in het 
volgende deel, dat er hopelijk komt. 
Een verrassende popbiografie, met 
fotokatern. 
(Ria Warmerdam)

dagen in het Sarphatihuis aan toe. Ramses liet 
niemand onberoerd. Zĳn impact op de levens 
van anderen is tien jaar na zĳn overlĳden eerder 
toe- dan afgenomen. Biograaf Sylvester Hoog-
moed boort in Door alles heen nieuwe bronnen 

aan. Hĳ stuitte op 
onbekende infor-
matie over onder 
meer Shaffy’s 
familie. Zo weet hĳ 
een nog vollediger 
beeld te schetsen. 
Voor deze fotobi-
ografie openden 
het Ramses Shaffy 
Fonds en de platen-
maatschappĳ alle 
archieven. Naast 

Hoogmoeds teksten en de waanzinnige fotogra-
fie, bevat dit boek een uitgebreide discografie, 
afbeeldingen van zĳn schilderĳen en twee cd’s. 
Een van deze twee schĳfjes staat vol met zeldza-
me, nooit eerder officieel uitgebrachte opnamen. 
Dit boek doet het fenomeen Shaffy herleven, in 
woord, beeld en muziek. 
(Flaptekst)

Flea
Acid fort he children
Spectrum
ISBN: 9789000367139

Jeugd-autobiografie 
van Flea, de bassist 
van The Red Chili 
Peppers (RHCP). Het 
boek loopt tot 1983, 
tot het moment dat 
de RHCP voor het 
eerst gingen optreden. 
Flea (Michael Peter 
Balzary in het echt) 
die nogal vervaarlijk 
en mateloos oogt op 
het podium, blijkt een 

Hij vertelt boeiend over zijn vele reizen dwars 
door de VS, langs plekken met een rock/blues/
jazz-historie. In die ontdekkingstocht naar de 

wortels van de pop-
muziek komen alle 
grote muzikanten en 
bands voorbij. Sta-
kenburg gaat waar 
hij ook komt op on-
derzoek uit, schetst 
met oog voor detail 
de couleur locale, 
spreekt bewoners 
en komt met leuke 
anekdotes en we-
tenswaardigheden. 
Het levert journa-

listieke, goed geschreven en gedocumenteerde 
verhalen op, met de nodige humor en relative-
ring. De verhalen zijn misschien al eens eerder 
verteld, maar dit boek is ook niet bedoeld voor 
de fans die alles al weten. Handig dat de auteur 
telkens relevante adressen en (muzikale) tips 
meegeeft. Stakenburg presenteerde radiopro-
gramma’s als “Het theater van het testament’ en 
geeft tegenwoordig les in muziekgeschiedenis op 
de Rockacademie in Tilburg. Met de spotify-lijst 
“USA Music Trails’ komt de muzikale reis uit het 
boek tot leven. Rijkelijk geïllustreerd (zowel ar-
chiefmateriaal als zelfgemaakte foto’s). Met een 
voorwoord van Daniël Lohues, een epiloog, bron-
nen en een register. Mooi vormgegeven boek, 
flinke lezerskring. Een absolute aanrader. 
(NBD Biblion)

Door alles heen
Ramses Shaffy 1933-2009
Sylvester Hoogmoed
Joh. Enschede 
ISBN: 9789083014005

Door alles heen viert het leven van Ramses Shaf-
fy (1933–2009). Met zĳn muziek en kunst toonde 
deze levenskunstenaar in alle omstandigheden 
zĳn karakter en charisma. Tot aan zĳn laatste 

Woodstock ‘69
De rock ’n roll revolutie
Ernesto Assante
Fontaine
ISBN: 9789059569157

Over het legendarische Woodstock-festival zijn 
al vele boeken uitgebracht. Dit is het zoveelste. 
Toch is het de moeite waard. Want de samen-
steller, de Italiaanse publicist Ernesto Assante, 
geeft zijn boek net wat extra’s. Zo begint hij met 
een boeiend hoofdstuk over de opkomst van de 

tegencultuur waar-
van Woodstock de 
ultieme exponent 
was. Wezenlijke 
achtergrondinfo 
die het festival in 
een breder kader 
plaatst. Ook de 
korte terugblik-in-
terviews met een 
aantal van de ster-
ren die destijds op 
Woodstock hebben 

opgetreden (o.a. Carlos Santana, Richie Havens, 
Grace Slick, Roger Daltrey en Neil Young) zijn 
een leuke bonus. Net als het lange interview met 
(mede)organisator Michael Lang. Maar de hoofd-
moot is uiteraard het verhaal van het festival zelf, 
waarbij elk van de drie dagen chronologisch aan 
bod komt. De tekst wordt overdadig gelardeerd 
met originele foto’s van toen, veelal zwart-wit, 
vaak paginagroot. Uitstekend gedocumenteerd 
boek over ‘s werelds bekendste popfestival. 
(NBD Biblion)

Music trails USA
Een muzikale reisgids
Marc Stakenburg
Jea
ISBN: 9789070024956

Voormalig radio-DJ Marc Stakenburg (1957) 
neemt de lezer mee op een muzikale roadtrip. 

Componeren in oor-
logstijd naar Gronin-
gen

- Muziek in de media - 

In 2015 organiseerde Stads-
archief Amsterdam samen 
met de Leo Smit Stichting 
tentoonstelling Componeren in 
oorlogstijd. Vanaf 2019 maakt 
de tentoonstelling een rondreis 
door Nederland.  Na Amster-
dam, Alkmaar, Enschede en het 
gebouw van het Muziekcentrum 
van de Omroep in Hilversum, 
komt de tentoonstelling vanaf 
februari 2020 naar de syna-
goge van Groningen.  Aan de 
hand van verschillende thema’s 
worden twintig componisten 
geportretteerd. Welke rol speel-
den ze in het muziekleven van 
de stad, hoe het hen verging 
in de oorlog en wat er met hun 
muziek gebeurd is. Een aantal 
ging in het verzet, anderen 
doken onder. Tien van hen zijn 
vermoord door de nazi’s. Alle-
maal zijn ze getekend door de 
oorlog, hun muzikale loopbaan 
stokte. De tentoonstelling laat 
uniek beeldmateriaal zien. Van 
elke componist is er muziek te 
beluisteren. Wil je deze ten-
toonstelling in huis halen, neem 
dan contact op met de Leo Smit 
Stichting via 
secretariaat@leosmit.nl.



muziek. Wolter van de Zwaan (lid 
van de Nederlandse vereniging voor 
thematische filatelie) kwam met 
Haasnoot in contact en nam het 
beschrijven van de muziekpostze-
gelverzameling op zich. Hij richtte 
zich op niet alleen op het rubrice-
ren, sorteren en de schrijfwijze van 
buitenlandse namen, maar nam ook 
een deel van de determinatie van 
de musici voor zijn rekening. Onder-
tussen biedt het register meer dan 
4444 personen en muzikale werken. 
Met 250 afbeeldingen in kleur. 
Het boek is te bestellen bij 
ahaasnoot@casema.nl of via 
boekwinkeltjes.nl. 
(Ria Warmerdam, naar Hoe maak 
je een naslagwerk? In Thema NVTF, 
nr. 7, juni 2019.)

persoonlijkheid van een dirigent van invloed is 
op de muziek en vertelt over zijn eigen erva-
ringen met het dirigeren voor diverse orkesten 

over de hele wereld. 
Daarbij noemt hij zijn 
eigen leermeesters 
en dist hij smakelijke 
anekdotes op over 
bekende maestro’s 
als Bernstein, Karajan 
en Haitink. Tussen de 
persoonlijke verhalen 
zijn korte hoofdstuk-
jes met context uit de 
muziekgeschiedenis 
opgenomen, zoals de 
ontwikkeling van de 

baton en de invloed van Beethovens doofheid op 
het componeren en dirigeren van diens muziek. 
Hoewel De Kort iets te vaak woorden als “inspi-
rerend’, “magisch’ en “geweldig’ gebruikt, leest 
het boekje heerlijk weg en steek je ook nog 
wat op. Voor de Maestro-kijker die zich afvraagt 
waarom iemand die met zijn rug naar het publiek 
iets overbodigs lijkt te doen zo belangrijk wordt 
geacht. 
(Ria Warmerdam)

Filatelistisch personenregister van musici
Arie Haasnoot &  Wolter van der Zwaan  
Uitgeverij Haas & Zwaan
ISBN: 9789090315522
5e druk, 1e druk 2009

Vijfde editie van het monnikenwerk dat Arie 
Haasnoot en Wolter van der Zwaan (NVMB-lid) al 
ruim tien jaar bezig houdt: een personenregister 
van musici die op postzegels zijn afgebeeld. En 
voor het supplement zijn ze al weer bezig. Arie 
Haasnoot was pianodocent en voorzitter van Ne-
derlandse vereniging van Postzegelsverzamelaars 
van het Vorstendom Liechtenstein (quizvraag: 
was die verenging groter of kleiner dan de NVMB 
qua ledenaantal?). Hij stapte over op het the-
matisch verzamelen en koos voor het onderwerp 

Willem Pijper (1894-1947) was de meest gepro-
fileerde Nederlandse componist in de eerste helft 
van de 20e eeuw. Zijn naam pronkt nog op een 
cartouche in het Concertgebouw in Amsterdam, 
maar in het huidige muziekleven is hij geen klin-
kende naam meer. Naast componist was hij ook 

conservatoriumdirec-
teur en muziekcriticus 
(en in die hoedanig-
heid nogal gevreesd). 
Er zijn vele brieven 
van hem bewaard 
gebleven, waaruit hier 
een ruime selectie is 
gemaakt. De muzi-
kaal talentvolle Pijper 
blijkt als persoon een 
licht ontvlambaar en 
complex karakter te 
hebben. Zowel in het 
creatieve proces, als 

in de liefde en het ruzie zoeken. Dat maakt zijn 
leven zeker niet saai om kennis van te nemen, 
maar van hem gaan houden doe je ook niet, 
omdat hij het nogal met zichzelf getroffen heeft. 
Evenzogoed bieden de brieven een mooie inkijk 
in het muziekleven van voor en tijdens de Twee-
de Wereldoorlog, waar Pijper een prominente rol 
in vervulde. Hij stierf op 52-jarige leeftijd aan 
kanker, die door de oorlog te laat werd gediag-
nostiseerd. 
(Ria Warmerdam)

De magie van de maestro
Over de liefde voor dirigeren
Vincent de kort & Koos de Wit
Uitgeverij Q
ISBN: 9789021408316

In het kielzog van het populaire tv-program-
ma Maestro, schreef juryvoorzitter en dirigent 
Vincent de Kort (samen met kunsthistoricus en 
journalist Koos de Wilt), een laagdrempelig boek-
je over de kunst van het dirigeren in de wereld 
van de klassieke muziek. De Kort legt uit hoe de 

Prince: The beautiful ones
Zijn laatste woorden
Dan Piepenbring
Xander
ISBN: 9789401611725

Prince overleed in 2016. Het jaar ervoor was hij 
begonnen met het schijven van zijn memoires, in 
samenwerking met muziekjournalist Dan Piepen-

bring. Prince had nog 
maar 28 pagina’s 
tekst, een compleet 
boek was nog ver 
weg. Wat er nu voor 
ligt is echter een 
geslaagd alternatief. 
Een soort “the ma-
king of Prince”. Het 
boek valt in delen 
uiteen: een inleiding 
van Piepenbring 
die vertelt over zijn 
contact met Prince, 

dan de pagina’s van Prince zelf (in afbeeldingen 
en transcriptie), vervolgens het geannoteerde fo-
toalbum dat Prince samenstelde in 1978-1979 en 
als laatste de synopsis voor het script van Purple 
Rain. De uiteindelijke film was een stuk lichter 
van toon, dan het hier opgenomen oorspron-
kelijke idee. Naast alle foto’s en tekstpagina’s 
ook veel afbeeldingen van zijn handgeschreven 
songteksten. Wat duidelijk wordt is dat racisme 
en het onrustige huwelijk van zijn, uiteindelijk 
gescheiden ouders van blijvende invloed was op 
zijn persoon en creatieve output. En het is dui-
delijk dat Prince van plan was een deel van het 
mysterie dat hem omhulde wilde opheffen. Maar 
veel mysterie ging mee het graf in, helaas. 
(Ria Warmerdam)

In het licht van de eeuwigheid
Een leven in brieven 1917-1947
Willem Pijper
Arbeiderspers
ISBN: 9789029505482

www.boekwinkeltje.nl
mailto: ahaasnoot@casema.nl


Quadro Nuevo: Piano book for travellers
Quadro Nuevo is een van origine Duits wereld-
muziek-jazz kwartet. Ze treden op over de hele 
wereld. Onderweg geven de muzikanten hun oren 
goed de kost en pikken onderweg fijne melodieën 
op om zelf lekker te gaan spelen.
Dit resulteert in originele selectie (wereldmuziek)
repertoire die ze zelf omschrijven als “Tango, 
Valse Musette, Flamenco, Mocca swing, lovely 
dedusted filmmusic and an almost faded Italy”. 
Pianiste Susi Weiss heeft dit prachtig weten te van-
gen in een piano solo notatie die, gedrukt in vrij 
groot notenbeeld, al te spelen is voor graad 2-3.
Van harte aanbevolen om zonder schaamte van-
achter je piano te reizen in plaats van per vlieg-
tuig. En dan tenslotte nog het allerbeste nieuws: 
er zijn meteen 2 delen verschenen.

Piano Book for Travellers (Vol. 1)
18 World Music Songs arranged by Susi Weiss

Quadro Nuevo
Piano solo
Dux
961
ISBN: 978-3-86849-
334-4

Piano Book for Travellers (Vol. 2)
17 World Music Songs arranged by Susi Weiss

Quadro Nuevo
Piano solo
Dux
962
ISBN: 978-3-86849-
335-1

(Es instrument). Voor het meespelen is geen cd 
meer toegevoegd, dat kan via een inlogcode. 
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de 1e pagina 
notenbeeld in de Nationale Bibliotheek Catalogus 
(NBC) via 
www.bibliotheek.nl, bijvoorbeeld 
www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.424721708.
html/play-the-music-of-eric-vloeimans--alto-sax/

Yoga music for piano solo 
24 chill songs to soothe your soul
Piano solo
Hal Leonard
HL 000285504
ISBN:978-1540038593

Heruitgaven zijn een beproefde succesformule 
voor bladmuziekuitgevers om met weinig kosten 

omzet te generen. 
Het water staat 
hun immers tot de 
lippen, dan maar 
liever oude wijn in 
nieuwe zakken. Of 
in dit geval: oude 
wijn aanlengen met 
nieuwe wijn. Kan al 
die populaire piano-
muziek van Einaudi, 
Yiruma en dergelijke 
niet ook nog onder 

een andere noemer dan “New composers” ge-
lanceerd worden om een nieuwe groep afnemers 
te interesseren? De groep 20-40 jarigen bijvoor-
beeld, geïnteresseerd in popmuziek, beetje pia-
noles gehad en massaal aan het mediteren want 
druk, druk, druk. Het woord composer laten we 
weg, pianoworks worden songs. Zo ontstaat een 
nieuwe playlist met voldoende oude vertrouwde 
popankers (o.a. Norah Jones, Bon Iver, Snow 
Patrol) voor een nieuwe doelgroep pianisten. 
Mocht er tijdgebrek ontstaan door én mediteren 
én pianospelen: geen nood, het spelen van Yoga 
music is beide tegelijk.

Bladmuziek
Anne Marie Roetgerink van de Lan-
delijke Dienstverlening Bladmu-
ziek selecteerde enkele titels uit 

het recente aanbod die wat extra aandacht 
verdienen.

Horn of plenty 2
Eric Vloeimans
V-flow (eric.vloeimans.nl)
Blaasinstrumenten
Uitgaven voor C, Bes en Es-instrumenten

Eric Vloeimans heeft zijn zaakjes goed op orde. 
Onlangs verscheen deel 2 van Horn of plenty, de 

in eigen beheer uit-
gegeven bladmuziek. 
Qua inhoud en vorm-
geving een perfect 
vervolg op het fraaie 
deel 1 (2015). In to-
taal 11 nieuwe stukken 
wederom apart in een 
boek voor fluit/hobo (C 
instrument) – trompet/
klarinet (Bes instru-
ment) – en altsaxofoon 

Concertgebouw geeft 
luisteradvies

- Muziek in de media - 

Het Koninklijk Concertgebouw-
orkest moedigt Nederlanders 
aan om meer open te staan 
voor klassieke muziek en lan-
ceert in dat kader de campag-
ne ‘Waar luister jij naar?’. Op 
waarluisterjijnaar.nl ontvangen 
bezoekers een persoonlijk luis-
teradvies dat is samengesteld 
door musici van het Concert-
gebouworkest. Ook kregen be-
kende Nederlanders zoals Chris 
Zegers, Do, Hanna Verboom en 
Ruben Vermeer luisteradvies. 
De campagne bestaat verder uit 
een merkfilm (met voice-over 
van Ramsey Nasr), online 
video, afspeellijsten op Spotify, 
radiospots en affiches.

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.424721708.html/play-the-music-of-eric-vloeimans--alto-sax/
www.waarluisterjijnaar.nl


Liselotte Salters is 
informatiespecialist 
muziekcollecties bij 
het Allard Pierson, 
Universiteit van 
Amsterdam.  Met 
een achtergrond in 
Muziekwetenschap 
en in Archief- en in-
formatiewetenschap 

binnen Erfgoed studies is ze sinds oktober 
2019 werkzaam bij Allard Pierson en houdt 
ze zich bezig met de selectie, bewaring en 
ontsluiting van de verschillende muziekcol-
lecties. 

Toen ik gevraagd werd om deze rubriek te ver-
zorgen, voelde ik naast de animo ook vrij snel 
enige onrust. De vraag welke, om en nabij, vijf 
albums ik mee zou nemen naar een onbewoond 
eiland vind ik bijna onmogelijk te beantwoorden. 
Van kleins af was ik op zoek naar muziek die 
mij inspireerde en voor mij nog onbekend was. 
Zo luisterde ik op mijn zesde liever naar Mozart 
dan naar K3 en word ik nu ook heel gelukkig van 
een lekkere R&B-/hiphopplaat. Wanneer ik thuis 
van werk kom, kijk ik in mijn platenkast en pak 
ik vaak een soul- of funkplaat uit de kast, het 
volume gaat omhoog en zo af en toe ben ik luid 
aan het meezingen. Heb ik een vrije middag dan 
neem ik alle tijd om een opera op te zetten en 
op vrije avonden ben ik regelmatig te vinden bij 
concerten, theaters en poppodia. Mijn interesse 
is ontzettend breed en dit reduceren tot vijf al-
bums viel niet mee. Ik zal meteen opbiechten dat 
ik een beetje valsspeel met het eerste “album”. 
Voor mij horen alle tien de symfonieën bij elkaar 
en hier kan ik dan ook niet uit kiezen. 

1. Gustav Mahler – Symfonie nr. 1 t/m nr.10
Ik denk dat ik rond de twaalf was toen ik voor 
het eerst in aanraking kwam met de symfonieën 
van Mahler. Zijn symfonische werken zijn voor 
mij stuk voor stuk het toppunt van muzikale 
expressie. De tragiek, de ellende van het leven 
staat centraal in zijn werk, maar hij geloofde 

ook in verlossing, in de 
zon die weer zou opko-
men. De soms zo warme, 
breekbare, romantische 
en kleine kamermuziek 
passages worden afge-
wisseld met grootse, 
bombastische en specta-
culaire passages waarin 
je de misère van het 
leven kan voelen, maar 

tegelijkertijd de verlossing ervaart. Dat Mahler 
niet kan ontbreken in mijn leven is alleszins 
duidelijk geworden toen ik een kat kreeg en er 
geen twijfel mogelijk was over de naam, Gustav. 
Er bestaan verzamelalbums met de complete 
collectie van Mahler symfonieën, maar de live 
uitvoeringen van het KCO staan bij mij bovenaan. 
Dit zijn tien losse cd’s, maar ik reken ze als een 
verzamelalbum, deze kunnen niet ontbreken op 
het onbewoond eiland!

2. Charles Gounod – Faust
In mijn studententijd werkte ik als theatermede-
werker bij Nationale Opera & Ballet. Ik heb hier 

zes jaar lang als werk 
opera’s mogen bewon-
deren. Van romanti-
sche Italiaanse opera’s 
tot barok opera’s en de 
welbekende Wagners. 
Mijn interesse in opera 
is hier enorm gegroeid 
en één van mijn favo-

riete opera’s is toch wel Faust. De productie die 
ik in 2014 heb gezien, met de regie van Àlex Ollé 

maakt deze opera, voor een verhaal waar een 
duivel inzit een genot voor het oog. Thuis heb ik 
een prachtige opname met Placido Domingo, Mi-
rella Freni en het koor en orkest van de Nationale 
Opera Parijs. De muziek is lyrisch, dramatisch en 
bezit prachtige koorpassages. 

3. Lizzo – Cuz I love You (deluxe)
Iets compleet anders is de hedendaagse zan-
geres/rapper Lizzo. Tijdens Best Kept Secret 
Festival 2019 zag ik haar voor het eerst live en 
wat een heerlijke, goede zangeres is zij. Het is 

een combi van hiphop, 
r&b, soul en rap. Zodra 
deze muziek aangaat, 
beweeg je automatisch 
mee op het ritme. 
Haar muziek maakt 
me vrolijk en wordt 
thuis grijsgedraaid. Er 
zijn twee consequent 

terugkerende thema’s in haar muziek ‘selflove’ 
en ‘bodypositivity’, een voor mij belangrijk thema 
binnen de hedendaagse popmuziek. Ze is verge-
leken met bovenstaande twee componisten een 
zeer nieuwe artiest. Maar dit mag zeker niet ont-
breken op het eiland. Ook als het geen tropisch 
onbewoond eiland is, gaat het zonnetje bij mij 
door dit album schijnen!

4. Aretha Franklin – 
    Never Loved a Man the Way I Love You
Dit album van ‘The Queen of Soul’ is een abso-
lute must. Ik zeg wel eens dat ik in de verkeer-

de tijd ben geboren 
en voor de muziek 
liever een aantal jaren 
eerder was geboren. 
Aretha is één van die 
artiesten waarvoor ik 
eerder geboren had 
willen zijn. Ik had haar 
ontzettend graag een 

keer live willen zien. Ik ben verzot 
op dit album, dat is uitgebracht in 
1967. Deze plaat staat regelmatig 
op en kan dan ook meerdere keren 
op een avond herhaald worden. 
Waar muziek ook heerlijk kan zijn 
als achtergrondgeluid, dwingt haar 
stem in dit album mij om te zitten 
en gewoon te luisteren. De num-
mers Drown in My Own Tears en A 
Change is Gonna Come staan denk 
ik wel bovenaan.

5. Arvo Pärt – Mullova ; Järvi 
Dit album is uitgebracht in 2018. 
Pärt is in zijn componeren geïnspi-
reerd door mysterieuze wiskundige 
structuren die in deze opname voor 
mij heel mooi tot uiting komen. Het 
gevoel voor de verhoudingen tussen 
tempo, frasering en de klanken 
spreekt mij erg aan. Ik ervaar het 
als ongrijpbare muziek, dat het juist 
zo mysterieus maakt. De noten 
raken is bij Pärt niet de kunst, maar 
het mysterieuze en soms religieuze 
gevoel overbrengen wel. Mullova 
weet dit in dit album voor mij te 
doen!

Onbewoond eiland (44)    De favoriete muziek van… Liselotte Salters (27 jaar) 



Meest gestreamd

You Tube 
Nederland

1. Kinderen voor Kinderen – 
 Pasapas 
2. Frenna x Mula B – Viraal 
3. Marco Borsato, Armin van 
 Buuren, Davina Michelle – 
 Hoe Het Danst 
4. Daddy Yankee & Snow – 
 Con Calma 
5. Yung Felix & Poke – 
 Baby Momma ft. Bizzey

Spotify
Liedjes in Nederland

1. Hij is van mij – 
 Kris Kross Amsterdam, Maan
 & Tabitha ft Bizzey
2. Hoe het danst – 
 Marco Borsato, Armin van 
 Buuren & Davina Michelle
3. Señorita – 
 Shawn Mendes & Camila Cabello
4. Arcade – Duncan Laurence
5. Duurt te lang – Davina Michelle

Best verkocht in Nederland

Singles

1. Kris Kross Amsterdam, Maan &  Tabitha feat.
 Bizzey – Hij is van mij 
2.  Lil Nas X – Old Town Road
3. Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina 
 Michelle – Hoe het danst
4.  Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care
5.  Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita
6.  Davina Michelle – Duurt te lang 
7.  Lewis Capaldi – Someone You Loved
8.  Snelle – Reünie
9.  Duncan Laurence – Arcade
10. Tones And I – Dance Monkey

Albums

1. Frenna – Francis
2. Billie Eilish – 
 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
3. Ed Sheeran – No. 6 Collaborations Project
4. Snelle – Beetje bij beetje
5. Post Malone – Hollywood’s Bleeding
6. Boef – 93
7. Snelle  – Vierentwintig 
8. Lil Kleine – Alleen
9. Ed Sheeran – ÷ [Divide]
10. Dopeboy – Forever lit

Volgens muziekkrant OOR

1. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!
2. Nick Cave & The Bad Seeds –  Ghosteen
3. Billie Eilish – 
 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
4. Fontaines D.C. – Dogrel
5. Michael Kiwanuka – Kiwanuka
6. Big Thief – U.F.O.F.
7. Vampire Weekend – Father Of The Bride
8. James Blake – Assume Form
9. Angel Olsen – All Mirrors
10. Lizzo – Cuz I Love You

Volgens tijdschrijft Heaven

1. Nick Cave and the Bad seeds –  Ghosteen
2. Lana del Rey – Norman fucking Rockwell!
3. Michael Kiwanuka – Kiwanuka
4. Delines – The imperial
5. Bruce Springsteen – Western stars
6. Bill Callahan – Shepherd in a sheepskin vest
7.	 Yola	–	Walk	through	fire
8. Aldous Harding – Designer
9. VanWyck – Molten rock
10. Big thief – U.f.o.f.

Jaarslijstjes 2019
Beste albums

Volgens De Volkskrant

1. Billie Eilish – 
 When We All Fall Asleep, Where Do We Go
2. Les Siècles – Symphonie fantastique
3. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!
4. Gewandhausorchester o.l.v. Andris Nelsons –
 Bruckner 6 & 9
5. Tool – Fear Inoculum
6. Arcadi Volodos – Schubert
7. Fontaines D.C. – Dogrel
8. Dirk Luijmes – Harmonium Atlas
9. Nick Cave – Ghosteen
10. Alessandro Cortini – Volume Massimo

Volgens de NRC

1. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!
2. Nick Cave and the Bad Seeds – Ghosteen
3. Billie Eilish – 
 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
4. Fontaines D.C. – Dogrel
5. Michael Kiwanuka – Kiwanuka
6. Big Thief – U.F.O.F.
7. Angel Olsen – All Mirrors
8. Vampire Weekend – Father of the Bride
9. FKA twigs – Magdalene
10. Big Thief – Two Hands



De beste wereldmuziek 

Volgens Plato Mania 

1. Altin Gun – Gece
2. Tinariwen – Amadjar
3. Kokoko – Fongola!
4. Yin Yin – The rabbit that runs
5. Eric Vaarzon Morel – Cadiz

Beste boeken Boeken over Muziek 

Volgens Plato Mania

1. E. Assante – Woodstock ‘69
2. M. Stakenburg – Music trails USA
3. James Ball –  Should I stay or should I go
4. S. Hoogmoed – Ramses Shaffy Door alles heen
5. Elton John – Ik Elton

De beste klassieke Albums 

Volgens Trouw 

1. Natalia en Maria Milstein – Ravel Voyageur
2. Yuja Wang – The Berlin Recita
3. Ronald Brautigam en Die Kölner Akademie – 
 Beethovens pianoconcerten
4. Matthias Goerne/Leif Ove Andsnes – 
 Schumann: Liederkreis en Kernerlieder
5. Igor Levit – Beethoven Complete Pianosonates

Volgens Het Parool (Voermans)

1. Ravel, Stravinsky – Beatrice Rana 
2. Morton Feldman Piano – Philip Thomas 
3. Visions: Cyril Scott – Nino Gvetadze 
4. Requiem–Strophen Wolfgang Rihm – 
 Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
5. Weinberg Symphonies nos. 2, 21 – 
 City of Birmingham Symphony Orchestra 

Spotify
Liedjes wereldwijd

1. Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello
2. Bad Guy – Billie Eilish
3.	 Sunflower	–	Post	Malone	&	Swae	Lee
4. 7 Rings – Ariana Grande
5. Old town road (remix) – 
 Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

De beste jazz albums 

Volgens Jazzism

1 Kika Sprangers – Human traits
2 Orkest Ruud Bos & Secret all stars band – 
 Studio sessions 1964–1969
3 Michael Kiwanuka – Kiwanuka
4 Ottla – Otta
5 Raphael Saadiq – Jimmy Lee
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