
NVMB Nieuwsbrief i

Landelijk platform voor muziekcollecties Oktober 2020 

Omdat de corona-maatregelen de 
fysieke ontmoetingen nog danig 
in de weg staan, organiseren we 

de traditionele NVMB-netwerkdag voor een 
tweede keer op digitale wijze via Zoom. 
Nu de meesten van ons maanden ervaring 
hebben met digitale bijeenkomsten, beper-
ken we ons tot een programma van 2 uur. 
We bieden een lezing en de gelegenheid tot 
bijpraten.

In de lezing Muzikaal schatgraven laat Cynthia 
Liem zien hoe technologie kan helpen bij het 
ontdekken van nieuwe muziek. 
Daarna kunnen we dwalen in de virtuele wandel-
gangen. Met behulp van de zoom-techniek kan 
er bijgepraat worden in verschillende ruimtes. 
Het is mogelijk om meerdere wandelgangen aan 
te doen en iedereen je die wilt spreken aan te 
schieten. 
Je hoeft niet over een eigen Zoom-account te 
beschikken om deel te nemen. De NVMB stuurt je 
de benodigde link.

Programma
09.45 Digitale inloop
10.00 Introductie Cynthia Liem door Jantien 

Dubbeldam
10.05 Verborgen schatten langs de digitale 

snelweg: hoe kan digitale technolo-
gie helpen om datgene te ontdekken 
wat ik nog niet ken?

Dankzij de snel toenemende digitalisering hebben 
we tegenwoordig toegang tot veel meer -en 
meer diverse- informatie dan in vorige decennia. 
Hieronder bevinden zich ook de nodige verbor-
gen schatten, waarvan we aanvankelijk mogelijk 
helemaal geen weet hadden. Hoe vinden en her-
kennen we zulke verborgen schatten op grote-
re schaal en hoe krijgen we ze bij een breder 
publiek onder de aandacht? 
Dr. Ir. Cynthia Liem bespreekt dit probleem 
vanuit haar ervaringen op muziekpodia, in de 
zoekmachinewereld en in de bibliotheekwereld. 
Cynthia Liem is docent Informatica aan de TU 
Delft en pianist van het Magma Duo.
Aan het eind van de lezing zijn enkele minuten 
ingeruimd voor vragen. Daarnaast is Cynthia aan 
te spreken in ‘de wandelgangen’ (zie 11.05 uur).
11.00 Even pauze

11.05 Wandelgangen
De aanwezigen worden verdeeld over verschil-
lende virtuele wandelgangen, in groepen van 
maximaal 5 personen. In de wandelgangen kan 
informeel worden bijgepraat. Sommige wandel-
gangen krijgen wellicht een gespreksthema mee, 

anderen zijn puur voor het spontane gesprek met 
vakgenoten bedoeld. Je kunt op ieder moment 
van wandelgang wisselen. Cynthia Liem neemt 
deel aan de Wandelgangen. De wandelgangen 
staan zoom-technisch onder leiding van Noor 
Breuning (Universiteit van Amsterdam). 
12.00  Afsluiting

Je aanwezigheid tijdens deze ochtend stellen we 
zeer op prijs!
Deze digitale netwerkochtend staat open voor 
leden en niet-leden van de NVMB.
Aan deze digitale netwerkochtend zijn geen kos-
ten verbonden.
Je dient je wel voor deze dag aan te melden.
Opgave graag vóór 6 november bij secretariaat: 
charlotte.sienema@omroepmuziek.nl

Gang van zaken online 
netwerkdag
1. Na aanmelding ontvang je de link voor de 

online Zoommeeting. 
2. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, 

ontvang je ook een kort digitaal protocol. 
3. De link en het protocol worden uiterlijk 10 

november verstuurd. 
4. Voorafgaand aan de netwerkdag is er om 

09.45 uur een ‘digitale inloop’ (o.a. voor tech-
niek-check).

Muzikaal schatgraven
Digitale Netwerkochtend 12 november

De nieuwe Muze

- redactioneel - 

Van het voorjaar kreeg ik voor 
mijn verjaardag een abonne-
ment op De Nieuwe Muze. Ik had 
het blad nog niet eerder gezien. 
Blijkbaar mis ik het een ander 
op ons vakgebied (lees: stuur 
vooral signaleringen naar de 
redactie van deze Nieuwsbrief). 
Dit tijdschrift onder redactie van 
Wenneke Savenije is een fusie 
tussen de eerdere titels Piano-
wereld en Muze. Het verschijnt 
6 keer per jaar en volgt het mu-
ziekleven in Nederland met ‘de 
piano als rode draad’. Het is een 
heel aantrekkelijk tijdschrift met 
artikelen, interviews, actuele 
informatie, opiniestukken, cd-, 
boek- en bladmuziekrecensies. 
De titel Nieuwe Muze dekt wat 
mij betreft ook de lading van het 
coronajaar 2020. De muziek-
sector lijdt enorm onder de 
maatregelen en doet verwoede 
pogingen om te redden wat er te 
redden valt. Concerten strea-
men, meerdere uitvoeringen op 
een avond voor klein publiek, 
evenementen in de open lucht. 
De muzen moeten flink aan-
geroepen worden om nieuwe 
ideeën voor het overleven van 
de muziekcultuur te kunnen 
ontwikkelen. 
Gelukkig heeft het maken van 
een tijdschrift of een nieuwsbrief 
nog geen last van corona. In 
ieder geval voorlopig. De opma-
ker van de NVMB-nieuwsbrief, 
Willem Warmerdam, heeft van 
de cadeaubon die ontving voor 
zijn jarenlange inzet, een track-
pad gekocht. Een trackpad is een 
hulpstuk voor de computer waar-
mee het opmaken comfortabeler 
wordt gemaakt. Daar profiteren 
we dan allemaal weer van.



De internationaal vermaarde Delft-
se architecte Francine Houben en 
haar bureau Mecanoo geven de 

centrale bibliotheek Den Haag vanaf ko-
mend jaar een facelift.

Mecanoo zal de complete inrichting en indeling 
van het 25 jaar oude gebouw moderniseren, naar 
Houben zelf zegt ‘met respect voor de architec-
tuur van Richard Meier’. Opvallende ingrepen zijn 
de vernieuwing van de entree van de bibliotheek 
en het café; de opzet wordt ‘uitnodigender’ en 
ruimer (de VVV plus winkel vertrekt).
Francine Houben zegt er ‘ontzettend trots’ op 
te zijn, dat ze is gevraagd voor dit project. “Ik 
ken Richard Meier en bewonder zijn architectuur. 
Als jong architecte heb ik hem en wethouder 
Adri Duivesteijn nog geadviseerd het Atrium in 
ontwerp voor het stadhuis te handhaven. Door 
problemen met de financiën stond dat onder 
druk. En kijk nu eens! Het Atrium is de mooiste 
overdekte openbare ruimte van Den Haag.”

Hoe mooi zij de stadhuis/bibliotheekcombinatie 
van Meier ook vindt, er is wel een probleem, con-
stateert Houben. “De bibliotheek komt te weinig 
uit de verf. Door de enigszins verstopte ingang en 
de verlichting lijkt het toch te veel een kantoor. 
Daar wil ik wat aan doen, zonder het gebouw 
van Meier aan te tasten, overigens. Ik wil meer 
mensen het gebouw in trekken. In mijn plan 
krijgt elke verdieping een specifiek programma. 
De vierde wordt bijvoorbeeld het domein van de 
muziek. Behalve de eigen muziekcollectie wordt 
de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium 
en het Nederlands Muziek Instituut (NMI) hier 
ondergebracht. Ook komen er meer studieplek-
ken, sommige meer afgeschermd, andere meer 
open gelegen.” De verbouwing wordt uitgesmeerd 
over enige jaren. Als eerste zal volgend jaar de 
muziekafdeling worden aangepakt, in verband 
met de komst van de bibliotheek van conservato-
rium en het NMI.

Dé corona

– Nienke de Boer –

Voor veel NVMB-ers is 
de corona al jaren een 
bekende figuur. Misschien 

zonder dat je het wist. Persoonlijk 
maakte ik er kennis mee zo rond 
mijn 10e jaar. In de fanfare, spelend 
op de corhoorn. Het was vooral in 
het begin, toen ik net meespeelde, 
even schrikken. Geen wonder want 
je moest niet alleen de nóten in de 
gaten houden, maar óók de diri-
gent… “Oeps, te vroeg gestopt met 
spelen.” Ik had de bekende figuur 
over het hoofd gezien. De figuur 
die een sterk aanhoudend karakter 
heeft. De figuur die door blazers en 
zangers wordt gevreesd. De figuur 
die de dirigent meer macht geeft 
dan hen lief is. De figuur die óók 
corona heet, maar vooral bekend is 
onder de naam ‘fermate’. 

Ja, we doen het samen, we volgen 
de leider en we bederven het niet 
voor de rest. Zo gaat dat, ook met 
deze corona. En, we hebben een 
lange adem nodig om het vol te 
houden. Ik hoop, niet alleen voor 
zangers en blazers, maar voor ons 
allen en voor ieder om ons heen dat 
we niet in ademnood komen en dat 
corona ons bespaard blijft.

OB Den Haag onder handen 
genomen door Mecanoo

i

Efteling componist krijgt deels 
gelijk

- Muziek in de media - 

Jarenlang was de muziek van Maarten Hart-
veldt in grote delen van de Efteling te horen, 
maar hij kreeg er nog geen €200 voor. Dus 
stapte hij naar de rechter en die gaf hem 
deels gelijk. Met de uitspraak lijkt een einde 
te komen aan een juridisch conflict dat al 
sinds 2006 speelt. Hartveldt is boos op 
belangenvereniging Buma/Stemra, omdat ze 
volgens hem te weinig uitkeren. Dus klaag-
de hij de organisatie aan. De Efteling zelf is 
geen partij in deze zaak. In 2004 compo-
neerde Hartveldt voor €40.000 elf nummers 
voor de Efteling, maar moest daarvan ook 
de onkosten betalen. Toen het orkest, studio 
en alle andere kosten eenmaal gemaakt 
waren, hield hij niet veel meer over. Hij wist 
dat van tevoren, dus had Hartveldt ook ge-
beld met Buma/Stemra. “Zij zeiden ‘die mu-
ziek is je pensioen, die wordt dag en nacht 
gedraaid’. Dus daar ging ik maar vanuit”, 
zei Hartveldt. Toen twee jaar later de eerste 
afrekening op de deurmat viel, was dat een 
flinke tegenvaller: €198 voor een jaar. Naar 
eigen zeggen was jarenlang veertig pro-
cent van de muziek in de Efteling van hem. 
Ook Toverland en het Duitse Europa-Park 
gebruikten zijn muziek. Volgens de rechter 
had Buma/Stemra niet de verdeelsleutel 
moeten gebruiken die ze ook voor radio en 
tv gebruikt, maar had de organisatie moeten 
kijken naar het daadwerkelijke muziek-
gebruik in het park. Daardoor heeft de 
componist recht op een hogere vergoeding 
dan hij tot nu toe heeft gekregen. Op een 
ander punt kreeg de Hartveldt geen gelijk: 
hij vond dat er hogere tarieven in rekening 
moesten worden gebracht, omdat muziek 
enorm belangrijk is in parken. Buma/Stem-
ra zag zijn muziek als ‘achtergrondmuziek’, 
waarvoor een veel lager tarief geldt.



gebeuren. Daarna werd Ad steeds vaker ge-
vraagd voor internationale commissies. In 1993 
kwam daar plotseling een eind aan toen NBLC/Bi-
bliondirecteur Rudi van der Velde hem benoemde 
tot organisatiespecialist in het directieteam. De 
feestelijke opening van de nieuwe vestiging van 
het bedrijf aan de Platinaweg was het belang-
rijkste door Ard georganiseerde gebeuren in zijn 
nieuwe functie. Vrij kort daarna vertrok Ard uit 

de bibliotheekorganisaties.
Organiseren en begeleiden 
van (re)organisaties stond 
sindsdien centraal in zijn 
werkzaamheden. De ken-
nis opgedaan bij de studie 
bedrijfskunde van de Open 
Universiteit heeft hem 
daar zeker bij geholpen. 
Voor zijn eerste baan na 
Biblion bleef hij in de buurt 
als wijkmanager van het 
bedrijventerrein Kerketui-
nen. Daarna was hij o.a. 
winkelstraatmanager van 
de Paul Krugerlaanin Den 
Haag en na zijn verhuizing 

naar Amsterdam enige tijd directiesecretaris van 
de ReconditioneringsGroep Nederland. Zo nu en 
dan dook hij nog wel op bij feestelijkheden bij 
Biblion en NBD Biblion, meestal om samen met 
Ted Leijendekker een of meer hilarische liedjes 
te zingen uit het vroegere cabaretrepertoire. De 
laatste paar jaar had Ad een kleine boekwinkel 
in Zaandam. Hij was toen al ziek (blaaskanker), 
maar dat belette hem niet om zijn organisato-
risch talent weer te ontplooien bij de organisatie 
van Rode Kruis gala’s. Op 28 juni is hij aan de 
gevolgen van een herseninfarct overleden. Ad is 
69 jaar oud geworden.

“Je moet Ad Blokland hebben”. Tine van 
Hees, de altijd enthousiaste muziekdocente 
van de BDA, was zoals gewoonlijk direct en 
duidelijk in haar antwoord op mijn vraag of 
zij een tip had voor een nieuwe bibliogra-
fisch medewerker voor het NBLC die Han 
Peters moest gaan ondersteunen nu in 1977 
het muziekaanbod in het aanschafinforma-
tieweekblad Infono sterk was gegroeid. 

– Wolter van der Zwaan –

Het werd natuurlijk Ad Blo-
kland. Hij paste precies in 
ons kleine team, maar ook in 
het grotere gebeuren bij het 
NBLC. In de net opgerichte 
NBLC-band ging hij gitaar 
spelen en bij ons illustere 
NBLC-cabaret hadden we 
er een nieuw talentvol lid 
bij. In 1982 verruilde Ad de 
afdeling Muziek voor ABZ en 
werd hij Ambtelijk secretaris 
van de sectie muziekbiblio-
theken en fonotheken. In die 
functie bleek dat hij een voortreffelijk organisator 
was. Hij zat in meerdere werkgroepen (zoals de 
werkgroep Muziektrefwoorden) en werd betrok-
ken bij Fontes Artis Musicae, het internationale 
tijdschrift van het muziekbibliotheekwerk. Van 
het organisatiecomité van de gemeenschap-
pelijke internationale conferentie van de IAML 
(vereniging van muziekbibliotheken, archieven 
en documentatiecentra) en de IASA (de vereni-
ging van geluids- en audiovisuele archieven) die 
in 1987 in Amsterdam plaats vond was hij de 
secretaris. Tijdens de goed bezochte conferentie 
was hij de centrale vraagbaak en de spil van het 

Ton Koopman niet 
divers genoeg

- Muziek in de media - 

Amsterdam Baroque Orchestra 
& Choir van Ton Koopman krijgt 
als het aan de subsidie-beoor-
delaars in Amsterdam ligt geen 
geld omdat het gezelschap niet 
’divers’ genoeg is. En omdat er 
geen ’concreet stappenplan’ is 
om het gezelschap dat mu-
ziek uit de periode 1600-1750 
speelt te ’verbeteren’ adviseert 
de adviescommissie Muziek en 
Muziektheater geen subsidie 
te verlenen. Het orkest ABOC 
had om 112.500 euro per jaar 
gevraagd. Voorheen kreeg de 
organisatie al geen subsidie. De 
commissie heeft met het ge-
zelschap gesproken en schrijft 
het ’zorgelijk’ te vinden dat het 
internationale orkest kenne-
lijk ook geen zin heeft om te 
veranderen zoals de gemeente 
in de ’Code Culturele Diversi-
teit’ vereist. Het zou duiden op 
een gebrek aan ’zelfreflectie’, 
schrijven de beoordelaars op 
hun site. De beoordelende 
Amsterdamse commissie vindt 
het artistiek belang ’voldoende’, 
maar niet altijd ’perse vernieu-
wend’. De gemiddelde bezoeker 
van de concerten is oud ’en de 
culturele achtergrond westers.’ 
De organisatie is volgens de 
subsidiebeoordelaars klein en 
’kent geen culturele diversiteit; 
dat geldt ook voor het bestuur’. 
Conclusie: ’de commissie beoor-
deelt de bijdrage aan diversiteit 
en inclusie als onvoldoende.

Studeren met klassie-
ke muziek

- Muziek in de media - 

Op 12 en 13 oktober konden 
510 studenten in het Concert-
gebouw studeren, onder het 
genot van live muziek. Een idee 
van Entrée, de jongerenvereni-
ging van het Concertgebouw. 
Studenten van het Conservato-
rium van Amsterdam verzorgen 
de concerten. De dagen zijn on-
derdeel van de campagne The 
Classic Effect, waarin Entrée de 
verschillende positieve effecten 
van klassieke muziek belicht. 
Zo zou je van klassieke muziek 
productiever worden, kan het je 
concentratie verhogen en zou je 
er een beter humeur en meer 
zelfvertrouwen van krijgen. De 
evenementen zijn coronaproof: 
de studenten zitten op ruime 
afstand van elkaar en moeten 
een mondkapje op. Normaal ge-
sproken kunnen er 2000 men-
sen in de grote zaal. Tijdens de 
studeersessie werden 2 x 210 
plaatsen gemaakt in de grote 
zaal en 45 in de kleine zaal. 
Door corona volgen veel stu-
denten thuis college. De Tweede 
Kamer wil dat minister Ingrid 
van Engelshoven (Onderwijs) 
onderzoekt hoe bijvoorbeeld 
lege kerken en ongebruikte 
bioscoop- of theaterzalen uit-
komst kunnen bieden om fysiek 
onderwijs mogelijk te maken.

In memoriam: Ad Blokland



hebben zij een cd-collectie waarin 
zowel financieel als sentimenteel 
in is geïnvesteerd. Maar daarnaast 
genieten zo ook om praktische 
redenen van Spotify op telefoon en 
desktop. Het draaien van een cd 
wordt meer en meer een activiteit 
voor het bewuste luisteren en de 
zondagochtendsfeer.

Jongeren lijken Spotify als basis-
voorziening te nemen, maar kopen 
ook fysieke dragers. Vinyl is daarbij 
favoriet. Een LP is duur en zal daar-
om alleen maar gekocht worden 
als een emotionele investering, 
wanneer je een echte band met de 
muziek hebt. Ook jongeren waarde-
ren de hoge audio-kwaliteit van de 
geluidsdragers.

Het is een feit dat een omvangrijke 
groep consumenten de cd vaarwel 
heeft gezegd. Daarnaast speelt er 
iets anders en dat zijn de zichtbaar-
heid en het bereik. Als 20 jaar gele-
den een nieuwe Bruce Springsteen 
zou uitkomen dan wist een groot 
deel van Nederland dat. Nu bereikt 
dat nieuws enkel de muziekfans. 
Hoe je het wend of keert: Fysieke 
muziek is een nicheproduct gewor-
den.

De cd is dood
Er wordt al 10 jaar geroepen dat de cd dood is, 
maar ze worden nog steeds gemaakt en ver-
kocht. “Het is misschien populair om te doen als-
of de cd dood, maar dat slaat nergens op”, meldt 
Henk Visser van Kroese (Nijmegen en Arnhem). 
“Ik herken die ontwikkeling in ieder geval niet. 
Er kan wel nog van alles gedaan worden om het 
product aantrekkelijker te maken. Denk om te 
beginnen aan de prijs. Voor de eerste driekwart 
jaar na de release is 15 euro een goed bedrag, 
daarna moet de prijs onder een tientje zakken.”

Vinyl wordt markleider in de fysieke muziek
In de VS stijgt de verkoop van vinyl zo sterk en 
zakt de verkoop van cd’s zo hard dat de branche-
organisatie RIAA stelt dat het op grond van deze 
cijfers aannemelijk is dat vinyl in de nabije toe-
komst een grotere omzetmaker zal worden dan 
de cd. Gert Jan Gjaltema van Warenhuis Vander-
veen in Assen verwacht dat deze Amerikaanse 
trend niet snel in Nederland door zal zetten. “Veel 
winkels in Nederland zouden zonder de huidige 
verkoop van cd’s niet kunnen bestaan. Sterker 
nog, ik denk dat de markt voor deze drager 
groter is dan menigeen zou verwachten, Je moet 
de consument echter wel bereiken. Omdat wij 
onderdeel van een warenhuis zijn, krijgen we een 
breed, mainstream publiek over de vloer. En dat 
koopt nog altijd de cd. Natuurlijk verkopen we 
ook veel vinyl, maar cd doet het simpelweg nog 
steeds beter. De verhouding is 80-20 in het voor-
deel van de cd. Ik zie dat in de nabije toekomst 
niet veranderen.”

Ander luistergedrag
Het lijkt erop dat fysieke muziek en streaming-
diensten voorlopig nog naast elkaar hun eigen 
bestaansrecht hebben. Het zijn de vijftigplussers 
die nog het meest naar fysieke cd’s grijpen om-
dat het ze het fijn vinden om door het boekje te 
bladeren, de afspeelapparatuur in huis hebben en 
genieten van de hoge audio-kwaliteit. Bovendien 

de winkel weer uit te vliegen, maar wel tegen 
een fractie van de aanschafprijs die er ooit voor 
betaald is. 

Tweedehands handel
Handelaars in tweedehands cd’s zien nog steeds 
brood in het zilveren schijfje. Maar niet in alle 
cd’s. Het is een nichemarkt geworden waar 
liefhebbers met specifieke voorkeuren hun slag 
slaan. De mainstream uit de hoogtijdagen van 
de cd (Anouk, Dire Straits etc.) is volgens de 
handelaar ‘geen zak waard’. Het gaat om zeldza-
me uitgaves, bijzondere genres als reggae, jazz 
en blues en muziek voor die mensen die geen 
genoegen nemen met de audio-kwaliteit van de 
streamingdiensten. De marges op de cd’s zijn 
flinterdun, in de wereld van de vinyl is nog goed 
geld te verdienen met oude en unieke platen.

De cd wordt door de openbare 
bibliotheken massaal afgestoten. 
Spotify neemt de muziekcon-

sumptie over. Alleen oude mensen draaien 
nog cd’s. Niemand koopt nog cd’s. In deze 
algemene kretologie valt nog enige nuance 
te brengen, zo leerde een rondje langs de 
nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

– Ria Warmerdam –

De kringloop ligt er vol mee
Mensen dumpen massaal hun cd’s bij de kring-
loopwinkels. Toen aan het begin van de lock-
down in heel Nederland een soort opruimwoede 
heerste, werden cd’s met dozen tegelijk bij de 
kringloop aangeboden. De cd heeft net als het 
boek zijn economische waarde verloren. De sen-
timentele waarde echter niet. De cd’s blijken ook 

De cd, hoe staat het ermee?



over zijn vele nederlagen in de 
liefde, want ‘Beethoven war immer 
verliebt! ‘Met acteur Koen De Sutter 
als de stem van Ludwig Van Beet-
hoven.
Podcast naar de toonaangevende 
Beethovenbiografie van Jan Caey-
ers. In 9 afleveringen van anderhalf 
uur leef je, bijna letterlijk, mee 
met Beethoven. Caeyers weet het 
tijdvak in de geschiedenis en de 
persoon Beethoven zo tot leven te 
wekken, dat er een kostuumdrama 
in je verbeelding begint af te spe-
len. Locatie: Wenen aan het begin 
van de 19e eeuw, met op de achter-
grond de Napoleontische oorlogen.

doorgronden? Dan is onze festival podcast vast 
iets voor jou: ontdek Jazz op Jazziness! Ellen 
Leemans, notoir ‘jazz-onkundige’ tracht dit genre 
te doorgronden. Ze gaat hiervoor ten rade bij 
Frederik Goossens, jazz historicus en journalist. 
Hij helpt haar op weg met leuke anekdotes, fijne 
luisterfragmenten en petites histoires uit de jazz.
In 24 afleveringen (tot nu toe) van ongeveer 25 
minuten komt de hele geschiedenis van de jazz 
globaal aan bod. Van Louis Armstrong tot John 
Zorn, met alle grote namen daartussen (Count 
Basie, Charlie Parker, Billie Holiday, Miles Davis, 
John Coltrane, Theolonius Monk, Chet Baker etc). 
Wanneer je een jazzliefhebber bent, dan zul je 
niet zoveel nieuws leren, maar wel genieten van 
de anekdotes, de luisterfragmenten en het en-
thousiasme van Fredrik Goossens. Deze podcast 
werd gemaakt in het kader van het jaarlijkse 
Brussels jazz weekend, dat dit jaar natuurlijk 
geen doorgang kon vinden.

Beethoven
Klara
Duik mee in het leven van Beethoven met deze 
9-delige radioreeks. In ‘Beethoven’ vertelt 
dirigent, musicoloog en groot Beethoven-ken-
ner Jan Caeyers over de mens achter de grote 
componist. Jan Caeyers vertelt in Beethoven het 
levensverhaal van één van de grootste componis-
ten aller tijden. Een diepmenselijk verhaal over 
grootse dromen, gefnuikte ambities, familia-
le en financiële problemen. En natuurlijk ook 

Zuid-Duitse traditie en vermoedelijk in Vene-
tië vervaardigd. Ruim drie eeuwen later kwam 
deze viool in handen van Philipp Blom. In ‘Een 
Italiaanse reis’ vertelt Blom het verhaal van dit 
bijzondere instrument. De viool heeft een route 
afgelegd waarlangs al meer dan driehonderd 
jaar mensen, goederen en kennis door Europa 
reizen. Katelijne Boon en Philipp Blom leggen 
dezelfde route af. Het is een geschiedenis van 
vakmanschap en arbeidsmigratie, van houtsoor-
ten en de definitie van klank, en van Venetië als 
de hoofdstad van de achttiende-eeuwse muziek. 
De zoektocht naar een onbekende vioolbouwer 
vertelt het verhaal van een heel tijdperk, dat in 
veel opzichten helemaal niet zo veel van onze tijd 
blijkt te verschillen.
Podcast naar het gelijknamige boek in 4 afleve-
ringen van ongeveer anderhalf uur. Philipp Blom 
vertelt zijn verhaal aan Katelijne Boon. Katelijne 
stelt de vragen die de argeloze luisteraar ook zou 
willen stellen. Tussendoor klinkt toepasselijke 
vioolmuziek. De soundtrack bevat ook de omge-
vingsgeluiden. Nooit gedacht dat je nog eens met 
een beetje jaloers oor naar stationsgeluiden van 
Europese steden zou luisteren. 

Jazziness 
Brussels Jazz weekend
Je wordt geprikkeld door jazz, maar... Toots Thie-
lemans is de enige jazz-muzikant die je kent? Je 
herkent geen verschil tussen een trompet en een 
saxofoon? Je weet niet waar te starten om jazz te 

Podcasts 
Tijdens de eerste lockdown heb 
ik veel naar podcasts geluisterd. 
Ze bleken ideaal gezelschap bij 

repetitieve klusje tijdens het thuiswerken 
en bij het verzetten der zinnen wanneer ik 
het woord corona even niet meer wilde zien 
of horen. Aan onderstaande 3 podcasts over 
muziek heb ik veel plezier beleefd. Dat ze 
allemaal van Vlaamse origine zijn is opval-
lend. Misschien komt het door het gerust-
stellende Vlaamse taalgebruik, misschien 
komt het door de tijd die is genomen om 
een goed verhaal te vertellen. Kun jij een 
leuke podcast op muziekgebied aanbevelen? 
Laat het de redactie van de Nieuwsbrief we-
ten. Heb je nog nooit een podcast beluisterd 
en weet je niet hoe te beginnen? Klink dan 
even op deze link voor een handleiding voor 
beginners.

– Ria Warmerdam –

Een Italiaanse reis 
Klara
Rond 1700 reisde een vioolbouwer uit de Al-
lgäu naar Italië. Zijn naam kennen we niet, 
wel is een van zijn instrumenten bewaard 
gebleven: een viool, ontworpen volgens de 
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Soldaat van Oranje 
geveld door corona

- Muziek in de media - 

De musical Soldaat van Oranje 
is stil gelegd omdat 15 acteurs 
besmet waren met het corona-
virus. De voorstellingentrein 
van de musical is daarmee voor 
het eerst sinds oktober 2010 
onderbroken. De corona-maat-
regelen achter de schermen wa-
ren streng, maar op het podium 
moesten de acteurs bij elkaar 
in de buurt staan. Hoewel men 
niet in elkaars gezicht heeft ge-
zongen, wordt aangenomen dat 
men elkaar toch op het toneel 
heeft besmet. Het publiek heeft 
op geen enkel moment risico 
gelopen.

http://www.dagennacht.nl/hoe-luister-naar-podcasts-op-android/


Zoeken
Wanneer je een werk zoekt krijg je 
bij de treffers alle vormvarianten, 
zoals partituur, piano-uittreksel, 
fluitpartij, basso continuo etc. Je 
zoektermen worden niet automa-
tisch aangevuld, je moet netjes 
typen: well tempered clavier en Wo-
hltemperierte Klavier leveren dezelf-
de treffers op maar worden in een 
andere volgorde gepresenteerd. Je 
kunt gericht zoeken op titel, com-
ponist, BWV-nummer of willekeurig 
woord, maar je ook laten inspireren 
door de zogenaamde playlists. Net 
zoals Spotify legt Nkoda je playlists 
voor, met thema’s als; Renaissan-
ce, Counterpoint, Ludovico Einaudi, 
The past reinvented, Less is more, 
Venetië 1700 en Repetition. Je kunt 
dus associatief zoeken. Je eigen 
keuzes kun je ook vastleggen in 
playlists. Die term playlist is mis-
schien wat verwarrend omdat die 
zo aan audio en video gebonden is, 
maar tegelijkertijd is het voor de 
moderne mens die bekend is met 
Netflix, YouTube, en Spotify een 
helder omlijnd begrip. De playlists 
kun je delen met andere gebruikers 
van Nkoda. 

Persoonlijke omgeving
In je persoonlijke omgeving kun je 
zien welke werken je hebt opge-
zocht en bekeken en welke werken 
je hebt gedownload. Je legt je 
persoonlijke gedownloade verzame-
ling in de handen van Nkoda. Houdt 
Nkoda op te bestaan, dan is je 
bibliotheek en daarin aangebrachte 
aantekeningen ook verdwenen. Heb 
je nog digitale bladmuziek uit ande-
re bronnen, dan kun je die uploaden 
naar je persoonlijke omgeving van 

de muziekstudenten, professionele musici, mu-
ziekdocenten, dirigenten, muziekwetenschappers 
en dergelijke. De heavy-users als het ware. 

Alleen digitaal
Met een abonnement kun je de bladmuziek 
downloaden naar de verschillende apparaten: 
desktop, smartphone en tablet, zowel voor Mac 
(ios) en Windows (android). De beveiliging op de 
bestanden is streng. Je kunt niet printen en je 
blijft in de Nkoda-omgeving. Je kunt je bestan-
den wel offline raadplegen. Het is niet mogelijk 
om je digitale bestand naar een andere omgeving 
te exporteren en alsnog te printen. NB: wanneer 
je probeert screenshots te maken, wordt je na 
3 pogingen de toegang tot Nkoda ontzegt! Deze 
strenge beveiliging is niet meer dan logisch. Het 
zou het verdienmodel onder Nkoda en de aan-
gesloten uitgevers binnen kortste keren onderuit 
halen, nog los van het feit dat het natuurlijk 
verboden is om copyright-houdend materiaal te 
vermenigvuldigen.

maar duidelijk is wel 
dat het aanbod van 
Nkoda ook een repre-
sentatie van dat (veel 
omvattende) netwerk 
is. Grote ontbrekende 
uitgevers zijn bijvoor-
beeld: Henle, Schott 
(en dientengevolge 

de zakpartituurtjes van Eulenburg), Universal 
Edition Wien, Editio Musica Budapest en Peters. 
Er is heel veel te krijgen bij Nkoda, maar nog 
lang niet alles. Naast de genoemde grote Duits-
talige uitgevers (en hun imprints), zijn de kleine 
specialistische uitgevers en de componisten die 
hun eigen werk uitgeven vooralsnog afwezig. Het 
aanbod wordt doorlopend aangevuld.

Vooral klassiek
Hoewel er lichte muziek en jazz in het aanbod zit, 
is Nkoda er vooral voor educatieve en klassieke 
muziek. De doelgroepen zijn in eerste instantie 

Over Nkoda
Nkoda is op dit moment het be-
langrijkste platform voor digitale 
bladmuziek. Qua interface en fea-

tures het best te vergelijken met Spotify. In 
het kort: met een abonnement op de Nko-
da-app, kun je bladmuziek van een groot 
aantal belangrijke uitgeverijen downloaden 
naar je desktop, telefoon of tablet. Je kunt 
de bladmuziek van je eigen aantekeningen 
voorzien en gebruiken voor uitvoering. Je 
kunt de bladmuziek niet printen en ook niet 
exporteren naar een andere digitale omge-
ving. Je blijft altijd in de Nkoda omgeving, 
online en offline. Een persoonlijk abonne-
ment kost 10 euro per maand of 100 euro 
per jaar. Daarnaast bestaat er een insti-
tuutsabonnement. Het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag heeft zo’n abonnement 
waardoor alle studenten en medewerkers de 
app van Nkoda kunnen gebruiken.

– Ria Warmerdam –

Aanbod
Nkoda is opgezet door de Engelse twintiger 
Lorenzo Brewer in samenwerking met Boosey 
& Hawkes. Vanuit die basis zijn de complete 
fondsen van onder meer Faber, Chester, Ricordi, 
Durand, Eschig, Salabert, Sikorski, Schirmer, 
Bärenreiter en Breitkopf & Härtel aan het aanbod 
toegevoegd. Daarnaast hebben kleinere fondsen 
als Donemus, Kunzelmann, Zanibon en Peer zich 
aangesloten. Nkoda ging in de zomer van 2018 
online.

Veel van de imprints worden van oudsher al 
vertegenwoordigd door de grote spelers Boosey, 
Breitkopf en Ricordi (Universal Music Publishing 
Group). Hoe de copyright-houders zich allemaal 
precies tot elkaar verhouden op de diverse vlak-
ken als verhuur, uitvoeringsrechten, bladmuziek-
uitgaven en distributierechten is een gordiaanse 
knoop, die we hier niet hoeven door te hakken, 



De vierjaarlijkse subsidieaanvraag betekent 
voor sommige festivals dat hun financiën straks 
opdrogen. Andere festivals zoals Noorderzon in 
Groningen en de Internationale Operadagen in 
Rotterdam kregen de afgelopen vier jaar tonnen 
subsidie, maar krijgen nu niets meer van het 
fonds omdat zij een andere subsidieaanvraag 
hebben gedaan.

Le Guess Who? in Utrecht ontvangt voor de ko-
mende jaren wél een subsidie van 325.000 euro, 
net als onder meer Into The Great Wide Open 
(130.000 euro) en het Holland Dance Festival 
(350.000 euro). Ook festivals als Roadburn en 
FestiValderAa krijgen voor het eerst een financië-
le bijdrage.

De aanvragen zijn beoordeeld op 2 maart van dit 
jaar, dus vlak voor de coronacrisis in Nederland 
uitbrak. Het Fonds Podiumkunsten benadrukt 
dat sindsdien de situatie veranderd is: “Wij gaan 
daarom met alle gehonoreerde aanvragers kijken 
of en hoe de effecten van covid-19 de ingedien-
de plannen beïnvloeden en welke aanpassingen 
nodig zijn”, zegt directeur-bestuurder Henriëtte 
Post.

Het Fonds Podiumkunsten zegt ook maatrege-
len te hebben genomen naar aanleiding van de 
recente anti-racismeprotesten. Zo neemt er in de 
commissies die de aanvragen beoordelen voort-
aan altijd meer dan één persoon plaats met een 
diverse culturele achtergrond. 

78 producenten en 58 festivals 
krijgen van 2021 tot 2024 subsi-
die van het Fonds Podiumkunsten 

(FPK). Het fonds honoreerde dit jaar net 
geen 40 procent van de 202 binnengekomen 
subsidieaanvragen. Met name veel produ-
centen vallen buiten de boot. 

Zo krijgt zangeres Wende Snijders de komende 
vier jaar geen subsidie, net als het Amsterdamse 
muziektheatergezelschap Orkater, waarvan de 
aanvraag in 2016 ook niet werd goedgekeurd. 
Vier jaar geleden vroegen 160 producenten 
subsidie aan, toen werd meer dan 70 procent 
gehonoreerd.

Het betekent voor veel makers uit bijvoorbeeld 
de pop- en jazzmuziek een extra tegenvaller, 
omdat ze door de coronacrisis de afgelopen 
maanden al veel inkomsten zijn misgelopen. In 
totaal is er de aankomende jaren bijna vijftig 
miljoen euro subsidie door het fonds beschikbaar 
gesteld aan zowel festivals als producenten. De 
subsidie-aanvragen die zijn ingediend zijn be-
oordeeld op de artistieke kwaliteit van het werk 
van de makers of van het festival, de inhoud van 
het plan en de aansluiting van het plan bij het 
publiek.

Nkoda. Het feit dat je dan op een plek al je spul-
len bij elkaar hebt, is praktisch.

Annoteren
De gedownloade partituren in je persoonlijke bi-
bliotheek kun je voorzien van annotaties met de 
speciale bijgeleverde tools. Je kunt de partituur 
van meerdere lagen annotaties voorzien, zodat je 
als docent bijvoorbeeld, de aantekeningen voor 
diverse leerlingen kunt bewaren. 
Het navigeren door een werk kan nog wat 
verbeteren. Met de pijltjestoetsen kun je van 
pagina naar pagina gaan, met de scrolbalk kunt 
je sneller navigeren maar wat nog mist is een 
aanklikbare inhoudsopgave. Wat je krijgt is een 
pdf en that’s it. Niet zo erg bij een fluitpartij 
uit een Bach-cantate, bezwaarlijker is het bij 
het Wohltemperierte Klavier of een willekeurige 
opera. Wanneer je een pagina eenmaal van een 
bookmark hebt voorzien kun daar je later snel 
naar toe navigeren.
Je kunt de muziek via je tablet ook voor uitvoe-
ringen gebruiken. Met de bluetooth-verbinding 
kun je een pedaal aansluiten waarmee je de 
bladzijden kunt ‘omslaan’. 

Vergelijkingen met IMSLP
IMSLP is gratis en alle bladmuziek is eenvoudig te 
downloaden en te printen.
IMSLP biedt alleen materiaal aan dat vrij van 
auteursrechten is. Dit heeft tot gevolg dat het 
allemaal oude edities zijn. De jongste uitgaven 
dateren over het algemeen uit het begin van 
de 20e eeuw. Zoals Jantien Dubbeldam (Artez 
Zwolle) eens treffend verwoordde: “Je speelt 
volgens de muzikale smaak en inzichten van je 
overgrootouders”.

Het aanbod van IMSLP is enorm groot en goed 
geannoteerd met metadata als genre, tekstdich-
ters, jaar van compositie, uitgavevorm etc., maar 
je kunt niet associatief zoeken. Je kunt alleen 
gericht op componist of werk zoeken. Je kunt in 
IMSLP geen eigen bibliotheek of playlist aanma-
ken.

Subsidies Fonds Podium-
kunsten 2021-2024
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Omzetdaling cultuur-
sector

- Muziek in de media - 

De culturele sector heeft met 
een omzetdaling van 62 procent 
van alle sectoren relatief het 
grootste omzetverlies bij het 
UWV gemeld, blijkt uit cijfers 
die het bestuursorgaan heeft 
vrijgegeven. Het gaat daarbij 
om de periode tussen 6 juli en 
4 september. Het bestuursor-
gaan, dat in opdracht van het 
ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid werkt, 
keerde tussen juli en septem-
ber ruim 50,4 miljoen euro aan 
voorschotten uit aan 1.363 
werkgevers in de cultuursector. 
Het grootste aantal toekennin-
gen (13.791) en het hoogste 
bedrag aan voorschotten (ruim 
438,3 miljoen euro) ging in 
die periode naar werkgevers 
in de commerciële dienstverle-
ning. De voorschotten voor de 
1.363 culturele instellingen zijn 
toegekend in het kader van de 
Tweede tijdelijke noodmaatregel 
overbrugging voor behoud van 
werkgelegenheid (NOW 2.0). 
Werkgevers krijgen maximaal 
90 procent van de loonkosten 
vergoed als ze als gevolg van 
de coronacrisis minimaal 20 
procent omzetverlies verwach-
ten.



Principes van de orkestratie
Inleiding tot en adaptie van Rim-
ski-Korsakovs Principles of Orches-
tration
Piet J. Swerts
Brave New Books
ISBN 9789464059250

Principes van de Orkestratie is de 
allereerste Nederlandstalige uitgave 
en adaptatie van Rimski-Korsakovs 

‘Principles of Orchestration’. Het 
bevat bovendien eerst een uitge-
breide Inleiding tot de Orkestratie 
met daarin meer dan 40 nieuw 
uitgewerkte orkestratie-voorbeelden 
uitvoerig beschreven aan de hand 
van steeds hetzelfde fragment uit 
een pianosonate van W.A. Mozart. 
De auteur, Dr. Piet J. Swerts is Se-
nior Researcher en docent compo-
sitie en orkestratie aan het LUCA 
School of Arts. Als componist werkt 
hij sinds 1985 in opdracht. In 1993 
kreeg zijn vioolconcerto ‘Zodiac’ de 
Grote Internationale Prijs Koningin 
Elisabeth voor Compositie. In 2013 
werd hij benoemd als lid van de 
Koninklijke Vlaamse Academie in de 
Kunsten. 
(Flaptekst)

Een onvoltooid leven
Franz Schuberts Schmerz en de schaduw van 
Beethoven 
Robert Joost Willink
Eburon
ISBN 9789463012805 

Nederlandse biografie over Franz Schubert (1797 
– 1828). De jong gestorven Oostenrijkse com-
ponist die vooral bekend staat om zijn enorme 
oeuvre aan liederen en zijn tragische dood door 
syfilis. Robert Joost Willink (pianist, musicoloog 
en historicus), dook diep in de beschikbare lite-
ratuur en probeert feit en fictie zoveel mogelijk 

van elkaar te 
onderscheiden. 
In het geval van 
Schubert zijn er 
de hardnekkige 
mythes als: zijn 
voortdurende 
armoede, het 
gebrek aan 
erkenning en dat 
je in zijn muziek 
kunt aanwijzen 
dat zijn dood 
aanstaande 
was. Daarnaast 
werkt Willink de 

stelling uit, dat het grote genie Beethoven, niet 
zozeer de slagschaduw wierp waaronder Schu-
bert wegkwijnde, maar hem vooral inspireerde 
om de lat voor zijn kunstmuziek zo hoog mogelijk 
te leggen. Het lukt de auteur uitstekend om de 
romantische stof van het lijdend genie op een 
zolderkamertje af te blazen en een waarheidsge-
trouw portret van een gedreven kunstenaar vorm 
te geven. Toegankelijk geschreven en voorzien 
van enkele treffende illustraties en uitgebreide 
bronnenvermelding. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Nederland en Beethoven
Emanuel Overbeeke
Prominent
ISBN 9789492395344 

De wereld staat in 2020 uitgebreid stil bij het 
250ste geboortejaar van Beethoven. Voor Ema-
nuel Overbeeke was dat aanleiding om een boek 
te schrijven over de betekenis van deze compo-
nist voor de cultuur in Nederland sinds 1800. In 

die 250 jaar is 
Nederland sterk 
veranderd en 
het beeld dat 
men van Beet-
hoven had, ver-
anderde mee. 
Daarom is de 
Beethovenre-
ceptie ook een 
spiegel van de 
tijd. “Nederland 
en Beethoven’ 
gaat daarom 
niet alleen over 
een van de 
grootste compo-

nisten aller tijden, maar ook over het muzikale 
leven in Nederland sinds 1800 tot nu.
In dit geïllustreerde verhaal komen tal van 
aspecten van het muziekleven ter sprake, zoals 
concerten, componisten, muziekopnamen, boe-
ken en cultuurbeleid, maar ook onderwerpen als 
politiek, religie, literatuur, sociale verhoudingen, 
verzuiling en ontzuiling. Muziek en geschiedenis 
gaan in dit boek hand in hand. Emanuel Over-
beeke (1958) studeerde muziekwetenschap in 
Utrecht bij Marius Flothuis en in New York bij 
Charles Rosen. Eerder schreef hij boeken over 
onder meer Debussy, Stravinsky, Boulez, muziek 
voor Pasen, componisten en de dood, Vestdijk en 
de muziek plus een proefschrift over Nederlandse 
muziek bij Nederlandse symfonieorkesten. Hij 
schrijft veel artikelen, recensies en geeft inleidin-
gen en lezingen. 
(Flaptekst)

Verschenen

Als de muziek spreekt
Marc Erkens
Lannoo
ISBN 9789401464369

Dit boek is geen muziekgeschiedenis, maar een 
verzameling persoonlijke ideeën over klassieke 
muziek. Belangrijke componisten komen aan 
bod, zoals Bach, Beethoven en Mozart. Maar 
er is ook aandacht voor mindere goden, zoals 
Alban Berg en Anton Webern, die dodecafonische 

werken schreven. 
Maar vooral het 
hoofdstuk over 
de toch moeilijke 
componist György 
Ligeti valt op. Bij 
Beethoven gaat 
de auteur dieper 
in op de beroem-
de vijfde symfo-
nie. Waarom is dit 
werk zo bekend? 
Wat betekent 
de sonatevorm? 
Bij Bach valt de 
analyse op van 

de ‘Goldbergvariaties’. Een heel aparte benade-
ring vind je in de hoofdstukken drie (“Te vroeg 
sterfelijk”: Chopin), vier (“Nog vroeger sterfe-
lijk”: Mozart) en zes (“Veel te vroeg sterfelijk”: 
Schubert). “All you need is love” verwijst niet 
naar de Beatles, maar naar de uitvinder van de 
symfonie en het strijkkwartet, Joseph Haydn. Als 
je het boek uit hebt, besef je dat je heel wat hebt 
bijgeleerd over klassieke muziek en begrijp je 
wat de uitdrukking “Muziek verzacht de zeden” in 
feite betekent. 
(Bernard Huyvaert voor NBD Biblion)



Slotakkoord: Reinbert de Leeuw
Thea Derks
Leporello 
ISBN 9789079624324

Thea Derks is muziekpublicist, 
gespecialiseerd in hedendaagse mu-
ziek. In 2014 rondde zij haar veel-
besproken biografie van Reinbert 
de Leeuw af. In dat jaar verschenen 
twee drukken van het boek. Slotak-
koord: Reinbert de Leeuw 2014-
2020 bevat de twee hoofdstukken 
die Derks heeft toegevoegd aan de 

derde druk van haar biografie. Ze 
beschrijft hoe Reinbert de Leeuw 
opnieuw op tournee gaat met Liszt 
en Satie, concerten dirigeert, opna-
mes maakt ‒ zoals zijn bekroonde 
Kurtág-box ‒ en indrukwekkende 
uitvoeringen van Bachs passies 
leidt. Ze eindigt met herinneringen 
van prominenten uit het muziekle-
ven zoals Steve Reich, John Adams, 
Susan Narucki en Truze Lodder. 
(Flaptekst)

Grondtonen
Als muzikanten schrijvers worden
onder redactie van Francis Mus
Spectrum
ISBN 9789000368822 

De literatuurwetenschapper (1983), verbon-
den aan de Universiteit van Leuven stelde een 
onderzoek in naar muzikanten met literaire 
aspiraties. Meer precies naar muzikanten die 
romans, dichtbundels of toneelstukken schreven. 

Daarvoor deed 
hij een beroep op 
Nederlandse en 
Belgische schrij-
vers met kennis 
van muziekzaken. 
En zo ontstond 
een bundeling van 
30 stukken over 
de buitengaatse 
literaire avonturen 
van onder meer 
John Lennon, 
Tupac, Frank 
Zappa, Morrissey, 
Patti Smith, Ry 

Cooder, Bob Dylan, Herman Brood, Nick Cave en 
Leonard Cohen, die laatste als specialiteit van 
redacteur Mus. Grote verrassing is Jo Nesbø, 
die frontman van de Noorse band Di Derre blijkt 
te zijn geweest. Tussen de literaire publicaties 
blijken meer en minder geslaagde titels te zitten. 
Maar dit boek is niet bedoeld om die werken te 
recenseren. Men is vooral geïnteresseerd in de 
drijfveren, de ontwikkeling en de thema’s van 
de schrijvende muzikanten. Met bijdragen van 
onder meer Tom Engelshoven, Thomas Heerma 
van Voss, Sven De Potter, Christophe Levaux en 
Remco Sleiderink in mooi vormgegeven uitgave. 
Voor de wat intellectuelere popmuziekliefhebber. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Klokken voor Amerika
Weerklank van de bevrijding
Diederik Oostdijk
Boom 
ISBN 9789024433810

In het kader van 75 jaar bevrijding verscheen 
de Nederlandse editie van een oorspronkelijk 
Engelstalig boek van VU-hoogleraar Oostdijk over 
het Netherlands Carillon, een klokkentoren op 
de oorlogsbegraafplaats in Arlington, Washing-
ton. Het carillon was een cadeau van Nederland 
aan de VS als dank voor de bevrijding en het 
Marshallplan. De totstandkoming verliep vol mis-
kleunen en kan gezien worden als symbool voor 

de moeizame 
heruitvinding 
van de Neder-
landse identiteit 
na WO II. Zo 
werd er veel 
minder geld op-
gehaald omdat 
Nederlanders de 
VS verweten dat 
Nederlands-Indië 
moest worden 
opgegeven. 
Daarnaast werd 
de oorspronke-
lijke architect 

Rietveld door Luns teruggetrokken omdat hij te 
communistisch was voor het Amerika in de jaren 
’50. Maar vooral het feit dat er drie klokkengie-
tersbedrijven aan 49 klokken werkten was een 
vergissing. Het polderantwoord voor samenwer-
king leidde tot een vals klinkend instrument. 
Deze en nog veel meer anekdotes bewijzen 
eens te meer dat ook over op het oog vrij saaie 
onderwerpen fascinerende verhalen te vertellen 
zijn. Spoileralert: het instrument is pas onlangs 
herstemd. Met veel foto’s. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Muziek beleven in het negentiende-eeuwse 
Nederland
Jeroen van Gessel
IJzer
ISBN 978908684204

Je zou haast vergeten dat de 19e-eeuwse mu-
ziekgeschiedenis zich ook afspeelde buiten de 
kamertjes van eenzame componisten en de we-
reldberoemde concertzalen in de hoofdsteden, en 
buiten de blik van kritische kenners. In de nieuw-

ste publicatie van 
musicoloog Jeroen 
van Gessel draait 
het eens een keer 
om de liefhebber.
Om de Nederland-
se identiteit te on-
derstrepen werden 
tijdens de natio-
nalistische 19de 
eeuw de oude 
meesters weer 
van stal gehaald. 
In eerste instantie 
vooral Orlandus 
Lassus (1532-

1594), maar hij bleek na de afscheiding van de 
zuidelijke provincies in 1830 opeens een Belg te 
zijn. De nieuwe icoon werd vervolgens Jan Pie-
terszoon Sweelinck (1562-1621). Het Nederland-
se publiek reageerde aanvankelijk wat onwennig, 
maar de nationale trots maakte dat de muziek 
als waardevol werd gezien. Het samen musiceren 
vormde volgens Van Gessel de hoeksteen van 
het muziekleven, maar dat werd bij voorkeur wel 
in het juiste gezelschap gedaan. Baron Michiels 
van Kessenich uit Roermond vond het maar niets 
dat edelen en burgers samen musiceerden. Het 
gezamenlijk onderwerpen aan de muziek bood de 
adel geen gelegenheid zijn autoriteit te laten gel-
den. In 1870 vond in Rotterdam de Nederlandse 
première van Bachs Matthäus Passion plaats. 
Ook al vond men Bachs muziek aanvankelijk saai 
en mathematisch, een langzame maar gestage 
verspreiding volgde. (flaptekst)



Naast de brieven bevat deze (geïllu-
streerde) uitgave ook een Voor- en 
Nawoord, een Inleiding, voet- en 
eindnoten, en een Personenregis-
ter. Voorop zien wij Alma met een 
uitdagende blik, achterop staat een 
interessant commentaar van Marina 
Mahler over haar grootmoeder. Alle 
teksten zijn in het Duits. De totale 
omvang bedraagt 212 pagina’s. De 
bedoeling was natuurlijk geweest 
om deze publicatie aan te bieden 
tijdens het Mahlerfestival, dat heeft 
niet zo mogen zijn, maar we zijn er 
trots op dat we het nu als het ware 
in het kielzog aan kunnen bieden. 
Het is een waar document humain 
waarin ook Alma’s angst voor de 
toekomst steeds meer voelbaar 
wordt. 
(Uitgevers-informatie)

Gespot in 
Noorwegen

Door Gea van Veen

Briefwechsel Alma Mahler - Allert de Lange 
Verlag
Een uitgave van de Gustav Mahler Stichting 
Nederland, bezorgd door Matthijs Boumans en 
Eveline Nikkels
Allert de Lange
ISBN 9789081858830

In maart 1940 kwam Alma Mahlers boek Gus-
tav Mahler, Erinnerungen und Briefe uit bij de 
Nederlandse uitgeverij Allert de Lange. Het was 

een spannende 
tijd omdat een 
aankomende 
catastrofe wel 
in de lucht 
hing, maar door 
velen nog niet 
werd gevoeld. 
Omdat er in 
Wenen van-
af 1938 geen 
plaats meer 
was voor een 
publicatie met 
een ‘Joods 
tintje,’ besloot 
Alma om uit te 

wijken naar Amsterdam en zocht daar contact 
met Allert de Lange. Ter voorbereiding op haar 
geplande publicatie correspondeerde Alma Mahler 
met Walter Landauer, de leider van de Duitstalige 
afdeling van de uitgeverij, maar daar bleef het 
niet bij. Tijdens ons onderzoek bleek dat beiden 
ook correspondeerden met Ernst Polak, een lite-
ratuurcriticus en vriend van Franz Werfel, die het 
manuscript van Alma, waaraan zij al in de jaren 
twintig van de vorige eeuw begonnen was, van 
kritisch commentaar voorzag en haar daarbij ook 
niet spaarde! 
De correspondentie tussen Alma Mahler en Wal-
ter Landauer is in de Briefwechsel in zijn geheel 
opgenomen. Van de brieven van en aan Ernst Po-
lak zijn de meest relevante opgenomen. In totaal 
bevat de Briefwechsel 134 brieven.

Songbook van Ruud de Wild
Martine de Bruin, Garrelt Verhoeven en 
Ruud de wild.
Walburg Pers
ISBN 9789462494480

Uitgave naar aanleiding van de tentoonstelling: 
Ruud de Wild, songbook : reis langs de mooiste 
Nederlandse liedboeken, in Huis van het boek 
(voorheen Meermanno). De bekende dj werd 
gevraagd zijn reputatie te verbinden aan dit 
project, maar helemaal passen doet dat niet. Het 
boek over de geschiedenis van het Nederlandse 
lied vanaf het Middelnederlands, is een zeer lees-
baar, rijk geïllustreerd overzichtswerk geworden, 
maar het echte werk is gedaan door G. Verhoe-
ven (gastconservator) en M. de Bruin (Meertens 
Instituut). In thematische hoofdstukken als: lief-

desliederen, ker-
kelijke liederen, 
feestliederen, 
kinderliedjes, 
zeemansliederen, 
moordballaden, 
spotliedjes en 
levensliederen, 
komt het comple-
te spectrum aan 
Nederlandstalig 
erfgoed voorbij. 
Hoewel dat in 
naam doorloopt 
tot de huidige 
tijd met artiesten 

als Typhoon en Guus Meeuwis ligt de nadruk op 
het grijze en verre verleden. Ruud de Wild speelt 
niet meer dan een decoratieve rol op de foto’s en 
bij de samenstelling van top 10 lijstjes. Maar ver-
geet de dj, de tekst en illustraties zijn op eigen 
kracht zeer de moeite waard. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Spotify 
Hoe een kleine start-up een miljardenindustrie 
voor altijd veranderde
Sven Carlsson & Jonas Leijonhufvud 
Kosmos 
ISBN 9789021575476

Bedrijfsbiografie van het Zweedse Spotify, 
geschreven door twee Zweedse onderzoeksjour-
nalisten. De oprichter Daniel Ek, verleende geen 
medewerking. Net als bij andere grote internet-
bedrijven is geheimhouding de modus operandi. 
De financiële belangen zijn te groot en de concur-
rentie is te gehaaid. In korte stukjes (met een 

bekend nummer 
als titel, zoals 
Money for nothing 
en Come as 
you are), wordt 
de hobbelige 
ontwikkelingsge-
schiedenis van de 
nu belangrijkste 
streamingdienst 
voor audio uit de 
doeken gedaan. 
Het blijkt een 
groot gevecht 
geweest te zijn. 
De techniek was 

daarbij het minste probleem, vooral de concur-
rentie met iTunes, het onderhandelen met de pla-
tenmaatschappijen en het binden van luisteraars 
waren taaie hordes. Ondertussen kunnen arties-
ten niet meer om Spotify heen, ook al krijgen ze 
maar een halve eurocent per draaibeurt. Spotify 
verwijst de artiesten naar hun labels aan wie 
miljarden voor de licenties zijn betaald. Misschien 
maakt Spotify straks de platenmaatschappijen 
overbodig en werken ze naar een monopolie, 
wat net als bij andere techreuzen als Amazon, 
Facebook en Google ongewenst is. Ze zijn er in 
ieder geval nietsontziend genoeg voor, blijkt uit 
dit onderzoek. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)



Quadro Nuevo
Piano Book for Christmas Nights
22 World Music Christmas Songs arranged by 
Susi Weiss
PPN 424355035
Uitgave Dux
ISBN 9783868493405
ISMN 9790500175131

Al eerder kwam in deze rubriek muziek van 
Quadro Nuevo voorbij, de jazz- wereld- en vooral 
tangomuziekgroep. Pianiste Susi Weiss wist van 
succesnummers uit hun repertoire prachtige, 
originele bewerkingen voor piano solo te ma-

ken. Omdat 
deze uitgaven 
nog steeds 
vrij onbekend 
blijven onder 
pianisten maak 
ik er nog maar 
eens reclame 
voor. Nu met 
een kerstbun-
del van Weiss 
die vorig jaar 
al verscheen. 
Het repertoire 
bestaat uit 

een mix van bekend en onbekend, op onderdelen 
door de arrangeur flink ingekort en vereenvou-
digd ten opzichte van de Quadro Nuevo origine-
len. Op het eerste gezicht ziet het notenbeeld er 
eenvoudig uit maar voor de 3/4, 5/4, 6/4 maten, 
tempo- en tijdveranderingen, modulaties, onge-
bruikelijke en veeleisende akkoordprogressies, 
complexe ritmes, improvisatiedelen heb je beslist 
een paar jaar speelervaring nodig. Kortom: in de 
speelse geest van de muziek van Quadro Nuevo, 
zo veelzijdig en variabel dat je eigenlijk niet mag 
klagen. De akkoorden worden ook als symbolen 
gegeven en in het voorwoord wordt je aange-
moedigd om vooral ook zelf te arrangeren, zelfs 
vereenvoudigen is toegestaan. 

kingsboekje uitgegeven door het Beethoven 
Haus-Bonn in samenwerking met uitgeverij 
Peters. Een klein maar fijn soort cadeautje dat 
slechts 19 x 27 cm met 49 pagina’s behelst maar 
desondanks wel treffende afbeeldingen en frisse 
teksten bij 7 Beethoven hoogtepunten com-
bineert. Bijvoorbeeld Und wer war Elise? (Für 
Elise), Helden im Galopp (Klavierkonzert Nr. 5, 
3. Satz, Arr.), Glück im dritten Anlauf (Ouvertüre 
zur Oper “Fidelio”, Arr). Goede druk op mooi pa-
pier, goede arrangementen, een eerbetoon.

Sing gently 
Eric Whitacre
PPN 428754082
Hal Leonard
HL 00354707

Al meer dan 10 jaar pioniert Whitacre met zijn 
project The Virtual Choir. Met daarin composities 
van zijn eigen hand is succes verzekerd. Welk 

koor is niet dol op 
zijn werk? 19 juli 
2020 was de pre-
mière van alweer 
het 6e Virtual 
Choir: meer dan 
17.500 zangers 
in de leeftijd van 
5-88 uit 129 ver-
schillende landen 
zongen samen 
Sing gently. Groter 
dan ooit en meer 
dan ooit gericht 
op diversiteit, toe-
gankelijkheid en 

inclusiviteit. Meer dan een muziekproject, het is 
een community geworden. Het stuk, ontstaan in 
de Covid-19 pandemie, probeert door simpelweg 
samen te zingen troost en hoop te geven. Nu ook 
officieel uitgegeven. SATB met piano.

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

het recente aanbod die wat extra aandacht 
verdienen.

Musikalische Kostbarkeiten für Klavier 
L. van Beethoven
PPN 428164153
Peters
EP 11634

Op de valreep in dit herdenkingsjaar aandacht 
voor Beethoven. Niet met een grondige nieuwe 
Urtext uitgave maar met een schattig herden-

Coronaschade aan de 
populaire muzieksec-
tor

- Muziek in de media - 

3voor12 van de VPRO heeft een 
instructieve en ontluisterende 
video over het omzetverlies in 
de sector van de poppodia en 
evenementen voorgerekend. 
Zie Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=RakNzt5N6zk


John Valk werkte na 
zijn studie musi-
cologie tot zijn net 
ingegane pensioen 
jarenlang bij Biblio-
theek Rotterdam in 
meerdere functies, 
van medewerker 
grammofoonpla-
tenafdeling , tot 

coördinator collectievorming en de laatste 
jaren als specialist media. De rode draad in 
zijn loopbaan bestond uit zijn betrokkenheid 
bij de bladmuziek. Zo stond hij aan de wieg 
van de landelijke Digitale Etalage muziek en 
ging hij als aanvulling op de dienstverlening 
rond fysieke bladmuziek na de invoering 
van de tablet bloggen over digitale vormen 
en bronnen van bladmuziek, over nieuwe 
vormen van muziek leren en de invloed 
van techniek op de muziekbeoefening. Een 
recent gedeelte is terug te vinden op de 
website van Bibliotheek Rotterdam. 

Welke cd’s ik bij me zou willen hebben als ik nu 
achtergelaten zou worden op een onbewoond 
eiland? Zo met mijn pensioen duidelijk in zicht 
kan ik gelukkig terugkijken op vele momenten, 
die muzikaal indruk hebben gemaakt. Dat zijn 
er meer dan 5. Ook kan ik als pianist die luis-
terervaringen niet altijd los zien van het leren 
doorgronden, het uitdrukking geven aan muziek, 
alleen of samen met anderen, met of zonder 
publiek.

Een cd die ik een tijdlang heb stukgedraaid is een 
verzamelcd van Vladimir Horowitz, een pianist die 
mij altijd geïnspireerd heeft met zijn precisie met 
zijn verfijnde, lyrische spel, de manier waarop hij 
muzikale lagen met elkaar vervlecht. Een van de 
stukken die hij hier speelt is voor mij één van de 
mooiste, meest uitgebalanceerde sonates van de 
hand van de van oorsprong Italiaanse componist 

Domenico Scarlatti, 
de sonate in b kl.t 
K87. Deze componist 
neemt een geheel 
eigen plek in binnen 
de geschiedenis van 
klaviermuziek. Uniek is 
de manier waarop hij 
Spaanse elementen in 

zijn muziek, zijn sonates verwerkte. Over zijn le-
ven is weinig bekend en hij werkte een groot deel 
van zijn leven aan het Spaanse hof vrij afgezon-
derd van het Europese muziekleven. Zijn sonates 
waren bestemd voor de aan het hof aanwezige 
klavecimbels en pianofortes. 

Muziek, die je eigenlijk niet op cd zou moeten 
beluisteren maar in de zaal is de symfonische 
muziek van Gustav Mahler. Een uitvoering, die 

me het meest ge-
raakt heeft is denk ik 
wel de uitvoering van 
de tweede symfo-
nie op 14 mei 1990 
in de Doelen ter 
herdenking van 50 
jaar bombardement 

en wederopbouw op Rotterdam. ‘Met onge-
hoord langzame tempi, gedragen en plechtig, 
die bovendien met grote kracht tijdens de hele 
symfonie werden volgehouden, kwamen orkest 
en dirigent tot een geïntensiveerde uitvoering, 
die zich vooral in het eerste deel liet beluisteren 
als een muzikale schildering van het verwoesten-
de bombardement’ zo berichtte de NRC destijds. 
Beter zou ik mijn eigen ervaring niet kunnen 
verwoorden. Op de website van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest is een video-opname terug 
te zien. 

Ik heb jarenlang allerlei zangers en zangeressen 
mogen begeleiden met mijn band. Zo heb ik niet 
alleen het American songbook leren kennen maar 

ook hoe rassensegregatie het leven van muzi-
kanten in de Verenigde Staten bepaald heeft. 
De laatste jaren stond een nummer van Nina 
Simone , Little girl blue op mijn repertoire. Het 
is tegelijkertijd de titel van haar debuutalbum uit 

1958. Opvallend is niet 
alleen haar indrin-
gende, intieme, bijna 
tragisch aandoende 
vocale vertolking maar 
ook haar door Bach 
geïnspireerde bege-
leidende spel op de 
piano. Eigenlijk had ze 

een carrière als klassieke pianist voor ogen. Dat 
bleek gezien haar huidskleur niet mogelijk. Leuk 
om te vermelden, dat haar eerste publieke optre-
den in een bibliotheek plaatsvond. Minder leuk en 
dat moet haar levenshouding en betrokkenheid 
bij de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging 
mede verklaard hebben, is dat haar ouders hun 
zitplaatsen op de eerste rij moesten afstaan aan 
blanken.

Als kind was ik gek op de liedjes van Harry Ban-
nink. Elke zaterdag zaten we thuis gekluisterd 
achter de tv voor weer een nieuwe aflevering van 
Ja Zuster, Nee Zuster. Harry Bannink is jarenlang 
denk ik een wat ondergewaardeerde compo-
nist geweest. Dat had denk ik deels te maken 

met zijn bescheiden 
karakter en ook zijn 
kritische houding ten 
aanzien van vertolkin-
gen van zijn muziek. 
Dat ging zelfs zover 
dat hij altijd zeer afwij-
zend stond tegenover 
bladmuziekuitgaven 

van zijn werk, dat uit meer dan 2000 liedjes be-
staat, zo liet hij mij ook een keer tijdens een ge-
sprek weten. Lees mijn blogs op de website van 
Bibliotheek Rotterdam over de muzikale beteke-

nis van Harry Bannink: ’Annie M.G. 
Schmidt, mijn muze’ en ‘Het is over’ 
van Harry Bannink en Annie M.G. 
Schmidt muzikaal ontleed’. En be-
luister vooral de podcasts van Gijs 
Groenteman, die in gesprek gaat 
met mensen, die nauw met hem 
hadden samengewerkt. De gekozen 
cd is inzoverre bijzonder, dat hij hier 
zijn eigen liedjes zelf zingt. 

Een van de eerste live concerten die 
ik kon bezoeken in de Coronatijd 
was een optreden van jazzpianist 
Rob van Bavel met een gitarist en 
drummer. Een bijzondere combina-
tie vergeleken met de traditionele 
jazztrio bezetting van piano, bas en 

drums. In 
de jaren 
dat ik 
me aan 
de piano 
wijdde 
aan het 
onder de 
knie krij-

gen van jazzimprovisatie was Oscar 
Peterson altijd een inspirerend 
voorbeeld geweest. Ik moest dus 
gelijk denken aan de plaat live at 
the Stratford … met Oscar Peterson 
aan piano, Herb Ellis op gitaar en 
Ray Brown contrabas. Vergeleken 
met latere cd’s, waarin Peterson een 
meer gepolijst spel tentoonspreidt, 
horen we hier een rauwe swingende 
jonge pianist.

Onbewoond eiland (45)    De favoriete muziek van… John Valk
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