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Pieter Goossen hield op de Net-
werkmiddag van 9 februari een 
boeiende lezing over zijn betrok-
kenheid bij de herontdekking van 

Op het puin, een openluchtspel dat, vlak 
na de Tweede Wereldoorlog in 1946 werd 
uitgevoerd door 500 jongeren, drie koren, 
de Arnhemse Orkest Vereniging en enkele 
acteurs, op de puinhopen van de Eusebius-
kerk van Arnhem.
Pieter Goossen, werkzaam bij de Gelder-

landbibliotheek / Rozet, in Arnhem vervulde 
een cruciale rol bij de herontdekking van 
het bijzondere muziekstuk. Pieter slaagde er 
samen met het NMI in de verloren gewaan-
de partituur terug te vinden en een nieuwe 
uitvoering te programmeren. De laatste be-
richten zijn dat de uitvoering gepland staat 
voor mei 2021. Wil je de opgenomen stream 
van deze presentatie terugkijken, mail dan 
naar Noor Breunig E.Breuning@uva.nl voor 
een toegangscode. Zie ook de website: 
https://ophetpuin.nl/. 

In het hierna volgende artikel evalueert Pieter 
zijn werkjaar.

Het jaar 2020
Op woensdag 4 maart 2020 ont-
vang ik, bibliothecaris bij Erfgoed-
centrum Rozet te Arnhem, een 
delegatie van zo’n 7 medewerkers 

van Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Als hij bij het 
afscheid hen allen een hand geeft zegt de 
laatste persoon: “Een hand geven moeten 
we eigenlijk niet doen”, maar bij die op-
merking denk ik: “Ach, anders krijg ik die 
nieuwe griep, daar kom ik ook wel over-
heen.” Anderhalve week later wordt wegens 
de eerste lockdown gesloten. 

– Pieter Goossen –

Lockdown
Dat is meteen heel vreemd, zoiets is nog nooit 
voorgekomen en wat moet ik nu doen? Er is 
nog wel wat achterstand in het trefwoorden van 
tijdschriftartikelen, dus die tijdschriften haal ik 
maandag 16 maart nog uit Rozet, zodat ik van 
huis uit verder kan werken. Gelukkig was de 
ICT-afdeling van Rozet gedurende het half jaar 
daarvoor al de systemen aan het aanpassen 
en is in februari Office 365 ingevoerd. Door de 
lockdown moet iedereen met dit systeem aan 
de slag zonder cursus, alleen teksten met uitleg 
zijn in het begin voorhanden. Omdat het ook iets 
spannends heeft zijn deze opstartproblemen voor 
niemand een obstakel. 

Nog vóór de lockdown is er een Incidententeam 
opgezet vanwege de alarmerende geluiden uit 
het land, maar ook uit de hele wereld natuurlijk. 
Een ander groot probleem voor de bibliotheek-
functie is het uitlenen van materiaal. Al vrij snel 
wordt er een Afhaalbieb, een Take Away van de 
bibliotheek, opgezet en is direct populair. Zo kan 
er toch worden doorgegaan met uitlenen. Tijdens 
die eerste lockdown is alles nieuw, er heerst 
grote saamhorigheid onder de hele bevolking en 
iedereen houd zich aan de regels. 

Op het puin
Erfgoedcentrum Rozet is ondertussen met een 
groot project “Op het puin” aan de slag samen 
met Muziektheater de Plaats. Er zullen enkele uit-
voeringen komen van dit oorspronkelijk in 1946 
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Zomerlicht

- redactioneel - 

We leven nu een jaar onder het 
coronaregime. Bibliotheken, 
podia, musici en musea werden 
onmiddellijk en tot op heden hard 
getroffen. Deuren van instellin-
gen blijven gesloten, muzikanten 
kunnen niet optreden. Toch lijkt 
er wat dit aspect van corona be-
treft, licht aan het einde van de 
tunnel te zien, zomerlicht, als we 
Hugo de Jonge mogen geloven. 
Ondertussen werken we allemaal 
gewoon door, zo goed en zo 
kwaad als dat kan, voor als we 
straks weer voluit mogen leven. 
Zoomen, Teams en thuiswerken 
zijn prachtige verworvenheden 
van het laatste jaar, maar wat 
zal het heerlijk zijn om weer eens 
samen in een zaal ergens live van 
te genieten.

Algemene 
Ledenvergadering 

11 mei
Op 11 mei 2021 
vindt de jaarlijkse 
NVMB-ledenvergade-

ring plaats. Ook dit keer weer 
digitaal. De ALV staat gepland 
van 10.15 tot 12.15 uur. Nadere 
informatie volgt.



Erard-vleugel zoekt 
onderkomen

In de Oude Kerk Scheveningen 
staat de Engelse Erard concert-
vleugel van Hendrik Vonk. In 

verband met de commerciële verhuur van 
de Oude Kerk wordt er al enige tijd gezocht 
naar een andere locatie. Hendrik Vonk zet 
zich o.a. in voor 401 Dutch Opera’s.
https://www.401dutchdivas.nl/nl/component/
content/article/846-hendrik-vonk-1954.html

Wie weet een geschikte locatie voor de Grand 
Erard concertvleugel met mogelijkheid tot voort-
zetting van de concertserie en het opnemen van 
liederen/aria’s van o.a. Nederlandse componis-
ten? Mail voor meer info over het instrument en 
de plannen naar Emmy van Diesen

in de Historische Kelders en het 
bakken van kruidnoten). Er is wel 
een sinterklaasfilm gemaakt door 
de Gemeente Arnhem met Rozet 
en verschillende ondernemers 
uit de stad. De boekcollectie met 
betrekking tot Sinterklaas is ook 
doorgenomen, ook de bladmuziek-
collectie met Sinterklaasliedjes. 
Hierbij zijn de mogelijk kwetsende 
boeken niet gepresenteerd (toen de 
bibliotheek nog open was) maar wel 
in de collectie gebleven. Het gaat 
daarbij om kwetsende illustraties 
en omslagen en bijvoorbeeld de be-
nadrukking van het zwarte gezicht 

van Zwarte Piet. Hier is een goede discussie aan 
voorafgegaan. 

Omdenken
In december moest Rozet weer dicht. Het hele 
jaar is gezocht en “omgedacht” om te kijken wat 
er wel kan gebeuren en wat voor nieuwe service 
Rozet kan bieden (Rozet is Bibliotheek, Centrum 
voor Amateurkunsten, Historisch Museum met 
Gelderlandbibliotheek en nog meer). Daarmee 
laat Rozet zijn belang ook in moeilijke tijden zien 
voor alle Arnhemmers.

uitgevoerde stuk, in oorspronkelijke vorm en in 
geactualiseerde vorm. Door de lockdown en de 
nieuwe regels moet het Arnhems Oratorium Koor 
afhaken omdat koren als bron van bezetting wor-
den gezien. Dat is een grote teleurstelling voor 
koor en organisatie. Ook de uitvoering voor The-
ater Na de Dam, die Op het puin als voorbeeld 
heeft in Arnhem, kan niet doorgaan. Uiteindelijk 
wordt er wel doorgegaan met de voorbereidingen 
en wordt het oorspronkelijke stuk vlak voor de 
tweede lockdown uitgevoerd in Musis Sacrum 
met een orkest, een klein koor en alle corona-
maatregelen die getroffen moeten worden. Ook 
de voorbereidingen voor het thema De Nieuwe 
Stad (die de wederopbouw van de stad in 1946 
en die van na de coronacrisis als voorbeeld heeft) 
gaan door, dit moet in 2021 worden uitgevoerd. 

BLM
Een ander aspect van 2020 is de BlackLivesMat-
ter-discussie die door Rozet wordt aangegrepen 
om (corona-proof) de medewerkers bewust te 
maken van ingebakken vooroordelen maar ook 
bewust te maken hoe omgegaan zou moeten 
worden met alles rondom het Sint Nicolaasfeest. 
In Rozet wordt ruim aandacht besteed aan het 
Sinterklaasfeest, en 2020 is dit niet minder. 
Door de lockdown zijn er allerlei onderdelen 
van dit Sinterklaasfeest niet door kunnen gaan 
(van het bezoek van Sinterklaas, tot de spelen 

Muziek als medicijn 
tegen coronastress

- Muziek in de media - 

Hersenwetenschappers Erik 
Scherder en Dick Swaab zeggen 
dat muziek kan helpen bij 
coronastress. Mensen die extra 
kwetsbaar zijn voor stress, 
hebben volgens Swaab weinig 
nodig om in een depressie te 
schieten. Scherder zet daar iets 
positiefs tegenover: muziek 
komt op dezelfde plek de herse-
nen binnen als waar stressver-
oorzakend nieuws arriveert. Om 
er vervolgens zijn helende wer-
king te doen. De frequentie van 
de ademhaling en de hartslag 
dalen op het ritme van rustige 
muziek en de angst vermindert. 
Het overviel Swaab niet dat bij 
veel jongeren de vlam in de 
pan sloeg nadat de avondklok 
een feit was. De wetenschapper 
legt uit dat het brein tot het 
25e levensjaar niet in staat is 
alle impulsen af te remmen. 
Toen jongeren langere tijd hun 
vrienden niet mochten zien, niet 
konden feesten en daarnaast 
ook met een avondklok werden 
geconfronteerd, rezen bij hen 
stresshormonen de pan uit en 
legden die de impulsbeheersing 
plat. Met rellen als resultaat. 
Beide hersenonderzoekers bre-
ken een lans voor het zingen, 
vanwege de sociale functie 
ervan. Niet voor niets verhieven 
Italianen tijdens de lockdown 
hun stem vanaf het balkon om 
deze moeilijke periode door te 
komen.

https://www.401dutchdivas.nl/nl/component/content/article/846-hendrik-vonk-1954.html


Rilm Webbinar

Op 12 februari was 
er een webbinar van 
EBSCO.

Daarin was er een presentatie over 
de mogelijkheden en het gebruik 
van de database van RILM, de 
database over muziekliteratuur met 
bibliografieën, uittreksels en indexe-
ringen. Kijk het webbinar terug op 
YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?
v=BLOrMnbXZwU

Lyrebird Music, een nieuwe 
uitgever oude klavierwerken

Lyrebird Music is een nieuwe uit-
gever die in het gat is gesprongen 
dat de Franse uitgever l’Oiseau-

Lyre achterliet toen die stopte met het uit-
geven van bladmuziek. 

Lyrebird heeft in 2020 in hoog tempo een serie 
fraaie praktische uitgaven gepubliceerd met de 

werken 
voor kla-
vecimbel 
en orgel 
van 
onder 
meer: 
Gaspard 
le Roux, 
Louis-

Nicolas Clérambault Nicolas de Grigny en Pierre 
Dandrieu. Daarnaast zijn er ook nagelnieuwe edi-
tes van het Fitzwilliam Virginal Book en de Kunst 
der Fuge van Bach. De edities vallen op door het 
heldere notenbeeld en frisse uiterlijk. De edities 
zijn verzorgd door Jon Baxendale, een Noorse 
organist en musicoloog. Zie voor meer info: 
https://lyrebirdmusic.com/

Best edition 2020
De Duitse vereniging van muziekuit-
gevers heeft de prijzen uitgereikt voor 
beste bladmuziekuit

gaven van 2020. Onderschei-
dingen waren er onder meer 
voor Carus met Christus am 
Ölberge van Beethoven, de 
Orgel- und Clavierwerke van 
Frescobaldi van Bärenreiter en 
het Clavier-Büchlein für Anna Magdalena Bach 
1722 & 1725 van Peters. Kijk hier voor meer 
informatie: 
https://www.best-edition.de/preistraeger.html

Concertgebouw klonken composities van Henri-
ette Bosmans en Leo Smit. Nederland was een 
veilige haven waar buitenlandse vluchtelingen 
als Franz Weisz en Hans Krieg een nieuw leven 
opbouwden. 

De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt 
einde aan soms pas ontluikende, soms glansrijke 
muzikale carrières. Dit deel van de Nederlandse 
muziekgeschiedenis wordt maar weinig verteld. 
In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis 
met deze – bijna – vergeten componisten door 
verhalen en brieven te lezen, foto’s en manus-
cripten te bekijken en naar de muziek te luiste-
ren.

De tentoonstelling is de komende tijd te zien in 
Kamp Vught (november 21 – maart 2022), de 
Martinikerk Franker (april – juni 2022) en de Sint 
Joriskerk Amersfoort (juni – juli 2022).  Wil je 
deze tentoonstelling plaatsen in je eigen orga-
nisatie, neem dan contact op met de Leo Smit 
Foundation. 
https://leosmitfoundation.org

In deze reizende tentoonstelling 
komt een vergeten geschiedenis 
tot leven. 

Nederland kende een bloeiend muziekleven in 
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. 
Componisten als Géza Frid en Rosy Wertheim 
hadden een internationale carrière, koordiri-
gent en componist Israël Olman was geliefd bij 
duizenden zangers. Max Vredenburg en Hans 
Lachman componeerden muziek bij films, in het 

Reizende tentoonstelling Componisten in oorlogstijd

i

21 van Adele is beste 
verkochte album van 
21 eeuw

- Muziek in de media - 

Dat wil zeggen het best ver-
kochte album door een Britse 
zangeres sinds 2000.Het album 
is in totaal zo’n 6 miljoen 
keer verkocht in het Verenigd 
Koninkrijk. De zangeres staat 
bovenaan de lijst van ‘The 
British Phonographic Industry’, 
de muziekorganisatie die ook 
onder andere de BRIT Awards 
organiseert. In de hitlijsten ver-
sloeg Adele artiesten als P!nk, 
Madonna, Amy Winehouse, 
Rihanna en Dido. Winehouse is 
de eerstvolgende Britse in de 
lijst, op plek 6.

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


Liedjeslust
BNNVARA
Dolf Jansen duikt met anderen in songteksten. 
Dolf: ‘Ik hou van de energie en de swing en de 
gierende gitaren in de muziek die ik draai, maar 
juist de lyrics geven een liedje, of een hele plaat 
zelfs, voor mij vaak de meerwaarde. Daar wil ik 
het over gaan hebben in ‘LiedjesLust’. Door lyrics 
letterlijk te delen, door te vertellen waar een 
tekst over gaat, waar in de tekst naar verwezen 
wordt, waar het door beïnvloed is, hoe het de 
schrijver gelukt is die ene emotie vast te leggen, 
dat ene verhaal uit te vergroten tot iets univer-
seels, het persoonlijke zo te vertellen dat het 
(bijna) iedereen raakt.

Praten over muziek
Concertgebouw
‘Talking about music is like dancing about archi-
tecture’. En toch is dit precies wat Gijs Groente-
man doet, met muziekkenner Thomas de Jonker 
aan zijn zijde. In de podcast Praten over Muziek 
praten zij met een Nederlandse musicus uitge-
breid over een bepaald meesterwerk.

Podcasts 
Heb je nog niet eerder naar een 
podcast geluisterd, kijk dan hier 
voor een eenvoudige handleiding. 

http://www.dagennacht.nl/hoe-luister-naar-pod-
cast-op-iphone/

De castraten / Klara
Auteur Daan Esch duikt in de fascinerende ge-
schiedenis van de castraatzangers en de roem-
rijke, maar vaak ook tragische levens, van deze 
vergeten kunstenaars uit de muziekgeschiedenis.

Bach tot op het bot / Radio 4
Schrijver en journalist Bert Natter vond dat er 
nog veel te vertellen viel over Johann Sebastian 
Bach. Hij maakte een podcast-serie van maar 
liefst 15 delen. Hoe zat het bijvoorbeeld met de 
beenderen van de componist? Een verhaal dat 
eindigt in het Nederlandse Eemnes. 

Uitbaatster Opus 391 
overleden

Iedereen verklaarde haar voor 
gek, maar Anke Kuijpers zag meer 
dan veertig jaar geleden een markt 

in oude bladmuziek en begon op haar 27ste 
Opus 391 In de Amsterdamse Pijp. 

Zolang het kon, zou ze doorgaan met haar mu-
ziekmagazijn. Kuijpers overleed in februari en het 
is nog maar de vraag of haar winkel, met meer 
dan 40.000 stuks bladmuziek en de laatste in zijn 
soort in Amsterdam, kan blijven voortbestaan. Ze 
was ‘in gesprek’, zei ze er zelf over, want ze zou 
het heel erg vinden als Opus 391 zou verdwijnen. 
“Het is toch een beetje m’n kindje.” 

Ze woonde boven haar winkel, drie kamers 
volgepakt met bladmuziek, in wat ooit een rij-
wielstalling was. Ogenschijnlijk een muffe opslag 
van oud papier, maar in feite was Opus 391 een 
enorme digitaal toegankelijke muziekwinkel: 
twee stiefzoontjes hadden haar achter de compu-
ter gezet. Ze ontving via haar eenvoudige maar 
functionele website bestellingen van over de hele 
wereld. Volgens de website is men ‘hard aan het 
werk’ aan een nieuwe webwinkel.

i
i

Museum voor muziek

- Muziek in de media - 

In Nashville werd vorige maand 
het Natinal Museum of African 
American Music geopend. Het 
vertelt het verhaal van de niet 
te overschatten invloed van 
zwarte Amerikanen op de mu-
ziekgeschiedenis. De muzikale 
reis begint in 1619 toen een 
Nederlands schip de eerste Afri-
kanen in Virginia verkocht. Net 
als elders werd ook in grote de-
len van de Verenigde Staten de 
drum verboden, maar vonden 
spirituals, jazz en blues uitein-
delijk toch hun weg. De genres 
die er uit voortvloeiden wortel-
den in een nog altijd broodnodi-
ge emancipatiestrijd. De blues 
werd rock-’n-roll, soul en gospel 
vormden het songbook van de 
burgerrechtenbeweging, hiphop 
bood een uitlaatklep voor gene-
ratielange frustratie. Inmiddels 
is de draaikolk een paar rondjes 
verder en is hiphop het domi-
nante genre in de popindustrie. 
De laatste jaren zijn daarbij de 
ogen gericht op Lagos, Accra 
en andere Afrikaanse steden. 
Een goed voorbeeld is rapper 
Davido, opgegroeid in Amerika 
en Nigeria. Zijn nummer ‘FEM’, 
werd niet in de club, maar op 
de straten van Lagos een hit. 
Het werd een strijdlied voor de 
protesten tegen politiegeweld 
in Nigeria, geïnspireerd op de 
Black Lives Matter-protesten 
aan de andere kant van de oce-
aan. De muziek blijft een strijd-
middel tegen onderdrukking.

http://www.dagennacht.nl/hoe-luister-naar-podcast-op-iphone/


De stilte voor de muziek van Bach
Zestig sleutelwerken uit tien eeuwen (600-1600)
Liesbet Vereertbrugghen
Borgerhoff & Lamberigts / Klara
ISBN 9789463932448

Prachtig uitgevoerde luistergids voor oude mu-
ziek, een initiatief van de musicologe en netcoör-
dinator van Klara (het Vlaamse Radio 4). De gids 
in de vorm van een kloek boek, is te zien als de 
verdieping van een playlist van 60 muziekwer-
ken uit de tijd tussen 600 en 1600. Gregoriaans, 
motetten, madrigalen, chansons, missen en 
instrumentale werken uit de middeleeuwen en 
renaissance. Ieder werk word benaderd vanuit de 
persoonlijke beleving. Wat hoor je en wat doet 
het me je. Daarna wordt het werk geanalyseerd 

en in de tijd 
geplaatst. 
In kadertek-
sten wordt 
het verloop 
van de 
muziekge-
schiedenis 
geschetst. 
Het op-
merkelijke 
van deze 
uitgave is 
dat de luis-
terervaring 
op de eerste 

plaatst staat. De illustraties sluiten daarop aan. 
Net als de muziek, kenmerken verstilling, medi-
tatie en reflectie de keuze en opmaak van tekst 
en afbeeldingen. De playlist is via de website van 
Klara en een QR-code in het boek te vinden. Een 
ideale handleiding voor een breed geïnteresseerd 
publiek en een ideale vluchtroute voor het turbu-
lente woeden van de wereld van nu. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Een kleine muziekgeschiedenis van hier en 
nu nieuwe esthetische tendensen in de westerse 
klassieke muziek sinds 1950
Mark Delaere 
Pelckmans 
ISBN: 978-94-6337-268-8 

Er zijn veel werken over de geschiedenis van de 
muziek. Over de hedendaagse muziek bestaat, 
zeker in het Nederlands, weinig. Deze muziek-
geschiedenis ‘van hier en nu’ (de Westerse 
klassieke muziek vanaf 1950) wil deze leemte 
opvullen. MATRIX, het Leuvense Centrum voor 
Nieuwe Muziek, vroeg een aantal specialisten om 

een bijdrage 
te leveren. Het 
boek valt uiteen 
in twee grote 
blokken. Deel 1 
is een historisch 
overzicht, dat 
acht hoofdstuk-
ken telt (o.a. 
seriële muziek, 
elektronische 
muziek, mi-
nimal music, 
postmoder-
nisme). Deel 
2 gaat in op 

een aantal belangrijke sleutelbegrippen, zoals 
muziek en politiek engagement, de plaats van 
de vrouw in de hedendaagse muziek, muziek en 
computer. Ieder essay begint met een schets van 
de culturele en maatschappelijke context van de 
behandelde muziek. Een bibliografie nodigt uit tot 
verdere lectuur. Belangrijk is het namenregister. 
Zo zie je bijvoorbeeld dat Philip Glass op achttien 
verschillende plaatsen aan bod komt. Dit boek 
is een handig instrument voor wie wil kennisma-
ken met of zich wil verdiepen in de hedendaagse 
muziek. 
(Bernard Huyvaert voor NBD Biblion)

Verschenen

Beethoven
Richard Wagner
IJzer
ISBN 9789086841998

Door de corona-pandemie is Beethovenjaar 2020 
nooit echt begonnen maar ook nog niet afgeslo-
ten. Daardoor blijven er nog steeds publicaties 
rond Beethoven (1770-1827) verschijnen waar-
onder deze vers vertaalde Beethoven geschriften 
van bewonderaar Richard Wagner (1813-1883). 

Ook Wagner had 
aanvankelijk moeite 
om uit de slag-
schaduw van het 
muzikale genie te 
kruipen. Hij koos 
mede daarom voor 
een genre dat Beet-
hoven nauwelijks 
had aangeraakt: 
de opera. Diens 
negende symfonie, 
redeneerde Wagner, 
was eigenlijk een 
oervorm van zijn 
eigen Gesamt-

kunstwerk, het samenspel van alle kunstvormen 
(tekst, muziek, dans, schilderkunst, architectuur 
etc.). Voor dit boek selecteerde en vertaalde de 
literatuurwetenschapper Westbroek drie teksten 
over de negende symfonie. Verder een opstel 
rond het feest rond 100 jaar Beethoven (1870), 
waar Wagner zelf niet voor uitgenodigd was, en 
een aantal programmatoelichtingen. Met een 
uitgebreide inleiding waarin de teksten worden 
geanalyseerd en in hun context geplaatst. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Intro’s veranderen

- Muziek in de media - 

Uit onderzoek blijkt dat sinds 
het streamen van muziek via 
Spotify gewoon is geworden de 
intro’s van popmuziek verande-
ren. Voor een klein bedrag per 
maand kunnen luisteraars een 
gigantische hoeveelheid muziek 
tot zich nemen. Mensen gaan 
niet meer rustig zitten voor een 
heel album en slaan snel een 
nummer over als het hen niet 
bevalt. Het individuele nummer 
wordt dus belangrijker. Platen-
maatschappijen en artiesten 
spelen daarop in. Geen tijd 
meer voor lange intro’s of spet-
terende gitaarsolo’s. Het gaat 
allemaal om het snel vangen 
van de aandacht. Het indik-
ken van nummers heeft twee 
voordelen voor de makers. Hoe 
korter de nummers, hoe meer 
een luisteraar er in een uur kan 
draaien. En dus hoe meer geld 
dat oplevert. Kortere nummers 
zullen ook vaker opnieuw af-
gespeeld worden. Het boven-
staande hangt nauw samen met 
de zogenoemde play count van 
Spotify. De streamingdienst 
betaalt een artiest als een 
luisteraar dertig seconden van 
een nummer heeft gehoord. De 
eerste halve minuut wordt dus 
cruciaal voor makers. 



Heilige herrie
Geloven in de popmuziek
Corjan Matsinger
Buijten & Schipperheijn
ISBN 9789463691017

In de traditionele protestantse kringen heeft de 
mainstream popmuziek geen goede reputatie. 
Nog maar enkele decennia geleden was de over-
heersende opvatting dat het muziek van de dui-
vel was en vooral vermeden en bestreden diende 
te worden. Tegenwoordig ligt het al veel genuan-
ceerder. De zelfbenoemde religieuze trendwat-
cher Corjan Matsinger gaat nog een stapje verder 
en onderzocht de christelijke verwijzingen in de 
reguliere popmuziek. Matsinger is van gerefor-
meerde achtergrond, doet evangeliserend jeugd-

werk, en ia fan 
van U2. Hij slaat 
aan op regels 
uit songteksten 
als Hallelujah 
(Cohen), Do you 
hear me coming 
Lord (U2), I ain’t 
gonna sell my 
soul tot he devil 
(Kings of Leon) 
en zo verzamelde 
hij een was-
lijst aan songs 
die hij onder-
verdeelde met 

thema’s als gebed, exodus, bijbelverwijzingen 
en introspectie. Luchtig aan elkaar gepraat met 
overpeinzingen en doorsneden met lijstjes en 
anekdotes. Doel van deze exercitie is om op een 
onderhoudende manier aan te tonen dat het best 
vaak over God, geloof en de Bijbel gaat in de 
popmuziek. Vooral geschikt voor jonger (latent)
christelijk publiek. Bijbehorende afspeellijsten op 
Spotify. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Rock
Flip Vuijsje
Nieuw Amsterdam
ISBN:9789046823194

Analyse van de opkomst en het aanhoudend suc-
ces van de rockmuziek. En met rock wordt hier 
bedoeld de popmuziek met een centrale rol voor 

de gitaar zoals 
die begon met 
de Beatles en de 
Stones en ver-
volgde met Eric 
Clapton, Janis 
Joplin, Jimi Hen-
drix, The Eagles, 
Bob Dylan, Bruce 
Springsteen en 
zo verder. De 
focus ligt op de 
muziek van de 
jaren ’60 en ’70. 
Volgens Vuijsje 
(schrijver/redac-

teur) komt dat door een aantal factoren. De rock 
heeft de aantrekkelijke kenmerken van stijlen als 
rhythm & blues, country, folk en blues gefuseerd 
en kon daardoor de dwingende formats van die 
genres negeren. Er kwam ruimte voor het expe-
riment door studiotechnieken, zelfgeschreven re-
pertoire en aandacht voor hele albums (i.p.v. een 
reeks losse hits). Verder beargumenteert Vuijsje 
dat de toenemende welvaart en vrijheid van die 
tijd, de rockmuziek alle ruimte gaf om te bloei-
en en dat de kwaliteit van de gitaar gedreven 
muziek steeds nieuwe generaties voor zich zal 
winnen. Doortimmerd betoog van een liefhebber, 
voor een breed publiek, dat evenwel toch vooral 
zal landen bij zijn collega babyboomers. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Rob de Nijs
’t is mooi geweest
Robert Haagsma
Universal
ISBN: 9789024593750

In 2007 verscheen er al een biografie over Rob 
de Nijs (van dezelfde auteur), die toen zijn pen-
sioengerechtigde leeftijd bereikte. Maar stoppen 
deed hij nog niet. Zelfs toen hij Parkinson kreeg 
(en dat hij aanvankelijk voor zichzelf hield), bleef 
hij optreden. Ondertussen lijkt het einde van zijn 
bijna zestigjarige carrière in zicht. De Parkinson 
haalt hem in. De ondubbelzinnige titel van zijn 
40ste cd, hier begeleid door een boek, is het 
slotakkoord voor de 77-jarige zanger. Het boek 
bevat de teksten en de ontstaansgeschiedenissen 

van zijn laatste 
boeket liede-
ren. Daarnaast 
interviews met 
de tekstschrij-
vers (onder 
meer Belinda 
Meuldijk, Paskal 
Jakobsen en 
Daniel Löhues), 
componist/
producer Han 
Kooreneef en 
vele vakgeno-
ten waaronder 
Frank Boeijen, 

Willeke Alberti, Ad Visser, Boudewijn de Groot, 
Spinvis en Frits Spits. Luxe opgemaakt met veel 
kleurenfoto’s. Alles duidt op een krachtig uit-
roepteken achter het oeuvre van zanger die een 
unieke plaats in het Nederlandstalige repertoire 
in heeft genomen, ergens tussen het levenslied, 
de pop en het luisterlied. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)

Zeven eeuwen 
Stabat Mater

- Muziek in de media - 

Op Goede Vrijdag, werd de 
website  Ultimate Stabat Mater 
gelanceerd (www.stabatmater.
info). De site biedt een gedocu-
menteerde muzikale reis door 
30 landen, langs 300 compo-
nisten vanaf 1400 tot nu. Op de 
vernieuwde website, met een 
Engelstalig en een Nederlands 
deel, zijn de composities te 
beluisteren. In een blog staat 
internationaal nieuws over 
composities, uitvoeringen en 
opnames. Het Nederlandse deel 
heeft een agenda van Stabat 
Mater uitvoeringen in ons land. 
Al die componisten werden 
geïnspireerd door die ene 
tekst: Stabat Mater Dolorosa, 
een Middeleeuws gedicht in 
het Latijn over een bedroefde 
moeder, het verhaal van 2000 
jaar geleden, over Maria bij het 
kruis als haar zoon Jezus sterft. 
D site werd gestart door Hans 
van der Velden uit Heemstede 
(1937-2005). Hij begon met het 
verzamelen van Stabat Maters 
in 1992. De vernieuwing van 
stabatmater.info kon gereali-
seerd worden dankzij een dona-
tie van de Stichting tot bevor-
dering van sacrale muziek.



Supersister 
Looking Back, Naked
Frans Baggen
Aldus Boek Companie, €29,90.
Te bestellen via supersister-de-bio-
grafie.nl en supersister.nl.

Supersister was een Nederlandse 
popgroep uit Den Haag. De groep 
was actief in de eerste helft van de 
jaren zeventig en speelde progres-
sieve rock, gaande van jazz tot pop. 
Na het uiteenvallen van de band 
in 1974 maakte vooral Robert Jan 
Stips nog een enorme carrière in 
de muziek als producer, componist, 
toetsenist en zanger (onder meer 
bij Golden Earring en The Nits. Deze 
zeer uitgebreide biografie werd 
geschreven door ‘superfan’ Fred 
Baggen. Bijna 1000 pagina’s lang 
wordt minutieus het wel en wee van 
de bandleden, de geschiedenis van 
de band, de optredens en het leven 
“on the road”, platenopnames en 
alles wat er maar te vertellen valt 
over deze band beschreven en met 

vele 
unieke 
foto’s 
ge-
toond 
Daar-
naast 
geeft 
dit 
boek 
ook 
een 
goede 
inkijk 

in de ontstaansgeschiedenis van 
met name de Haagse popscene in 
de vroege jaren ‘60 van de vorige 
eeuw. Het boek is alleen online 
bestellen. (bron: Wikipedia)

Berlijn 
muzikale revolutie
Leo Blokhuis
De Bezige Bij
ISBN: 9789403118413 
 
Leo Blokhuis (1961) is een van onze bekendste 
‘muziekkenners’ door radio 2, de Top 2000 a 
gogo en boeken over popmuziek. In zijn nieuwste 
boek zoomt hij in op de rol die Berlijn speelde 
in de geschiedenis van de popmuziek. Centraal 
staat daarin David Bowie, die zich voor drie 
albums liet inspireren door Berlijn en de experi-

mentele Duitse 
‘krautrock’. Maar 
voor Blokhuis 
daar aankomt, 
beschrijft hij mi-
nutieus de mu-
zikale betekenis 
van het tegen-
draadse Berlijn. 
Hij begint bij de 
Eerste Wereld-
oorlog en we 
maken kennis 
met het door 
oorlog geteis-
terde Duitsland 
van de eerste 

helft van de vorige eeuw. Waarom ontstond daar 
de atonale muziek, die later voedingsbodem was 
voor de ‘kosmische Musik’ (of ‘krautrock’)? De-
cennia later inspireerde vooral Kraftwerk buiten-
landse artiesten als David Bowie, Iggy Pop en 
U2. Blokhuis neemt de tijd, bouwt zijn historische 
verhaal goed op en toont veel dwarsverbanden in 
de popmuziek en kunst. Je hebt meteen zin om 
zelf op zoek te gaan naar al die muziek. Interes-
sant, origineel en vlot geschreven. Ruim geïllu-
streerd. 
(Gerard Zeegers Voor NBD Biblion)

The original soundtrack
Wat je moet weten over de beste filmmuziek 
aller tijden 
Robin Broos
Borgerhoff & Lamberigts
ISBN: 9789463933100 

In 41 korte artikelen voert filmjournalist Robin 
Broos ons door de wereld van de meest toonaan-
gevende filmmuziek. De ondertitel suggereert 
een alomvattend beeld van de hoogtepunten, 
maar de besproken thema’s, films en compo-
nisten beslaan toch vooral de periode waarin de 
huidige generatie filmkijkers is opgegroeid, zo 
grofweg vanaf 1960 met het verschijnen van de 
film Psycho, omschreven als ‘de perfectie van het 
muzikale schrikeffect’. Volledig hoeft zo’n boek 
niet te zijn in haar keuzes. Soms kun je vragen 
stellen bijvoorbeeld bij de keuze van aangehaal-
de componisten uit de lage landen, waarbij een 

coryfee 
als Rogier 
van Otter-
loo slechts 
terloops 
genoemd 
wordt. Leuk 
om te lezen 
dat bij het 
nog ontbre-
ken van de 
muziek de 
dansen in 
de film Dirty 
Dancing op 
de tikken 

van een metronoom werden opgenomen. Met 
aandacht voor de orkestrale muziek in computer-
spellen of onder de logo’s van de filmmaatschap-
pijen verkent Broos ook even de grenzen. Net 
zoals de gelijknamige podcast is dit boek met zijn 
achtergrondverhalen, weetjes, anekdotes zeer 
toegankelijk en onderhoudend voor een breed 
publiek. 
(John Valk voor NBD Biblion)

Little white wonder
Opkomst van de witte plaat in Nederland
Charles Beteram
Permafrost
ISBN: 9789082689358

Pink Floyd-kenner, -verzamelaar en -platenhan-
delaar Charles Beterams onderzocht de wereld 
van de bootlegs (witte platen) in het Nederland 
van de jaren ’60 en ‘70. De titel Little White Won-

der, refe-
reert aan de 
Amerikaanse 
bootlegbijbel 
die in 1994 
verscheen, 
en het eerste 
‘witte dub-
belalbum’ 
van Bob 
Dylan uit 
1969. Een 
plaat met 
demo’s en 
opnames die 
niet bedoeld 

waren voor een uit te brengen plaat, maar ille-
gaal was geperst en gedistribueerd. In Nederland 
ging Ton Scheurders als eerste aan de slag met 
dit nieuwe fenomeen. Onder de legale markt 
ontstond een internationale productie- en distri-
butieketen, deels om de hegemonie van de grote 
labels te doorbreken. Bootlegs van live-concerten 
van onder meer de Rolling Stones en Pink-Floyd 
bleken zeer succesvol en werden ook besproken 
bij bovengrondse media als de VPRO en Vrij Ne-
derland. Zelf platenhandels als Elpee en de Free 
Record Shop hebben hun wortels in deze half 
illegale, half idealistische piraterijpraktijken. Be-
terams levert gedegen en fascinerend onderzoek 
af en illustreert dat met sprekend beeldmateriaal. 
(Ria Warmerdam voor NBD Biblion)



voor tokkelaars: Strum together. 
Elke uitgave bevat de zangpartij 
van de songs in notenschrift met 
akkoorden en met begeleiding naar 
keuze van ukeleles, gitaar, banjo of 
mandoline (zowel afzonderlijk als 
ook als ensemble). Notenschrift, 
gitaardiagrammen, ukelelediagram-
men, mandolinediagrammen, ban-
jodiagrammen. Moeilijker dan graad 
2 wordt het niet. Behalve dit deel 
met songs van The Beatles is ook 
verschenen: Folk songs ; Christmas 
songs ; Campfire songs ; Celtic 
songs ; Pop standards.

al een jaar bijna 
volledig stil liggen. 
Men breekt zich 
het hoofd hoe 
verbinding kan 
worden gehou-
den en de leden 
gemotiveerd kun-
nen worden hun 
instrument uit de 
koffer te pakken. 
Tip: Stay tuned 
van componist 
Otto M. Schwarz. 

In plaats van voor orkest verlegde hij zijn accent 
naar het componeren voor ensemble. Stay tuned 
is de titel van een reeks frisse duetten in pop en 
jazz genre. Met titels als Swing State ; Rush ; 
Jazz Waltz #2 ; Funk Tune ; Clever and Smart ; 
Wondering ; In Good Mood ; Stay Tune ; Samba 
de Amigo ; Lullaby for my Princess krijg je er 
toch al een beetje zin in. Zoek een compagnon 
en spelen maar. Er is keuze genoeg, Stay tuned 
is uitgebracht voor verschillende bezettingen (2 
klarinetten, 2 fluiten, 2 saxofoons, 2 trompetten, 
2 hoorns, 2 trombones, fluit + klarinet, altsaxo-
foon + tenorsaxofoon, trompet + trombone) die 
onderling te combineren zijn. 

Strum together: Beatles 
Tokkelinstrumenten
Hal Leonard

Variabel is een woord dat tegenwoordig heel vaak 
opduikt, variabele rente, variabel arbeidscontract 
en ga zo maar door, niet per sé een positieve 
lading. Variabele bezetting is er ook zo een, 
maar dan wel positief. Als muzikant wil je graag 
samenspelen maar je weet eigenlijk niet pre-
cies met wie dat kan. Uitgevers spelen in op de 
behoefte aan uitgaven voor variabele bezetting. 
Je ziet het in koorpartituren (hebben we genoeg 
mannen om te splitsen in tenor en bas?), muziek 
die wordt herschreven voor variabele (schoolklas) 
ensembles en er is nu een nieuwe reeks speciaal 

Tijdens de hoog-
tijdagen van de 
traditionele tango, 
tussen ongeveer 
1940-1955, telde 
Buenos Aires rond 
de duizend tan-
go-orkesten die 
muziek speelden die 
was bedoeld om de 
tango op te dansen. 
Iedere tangoliefheb-
ber had zijn eigen 
favoriete orkest, 

dat was de club waar je van was. Dat de muziek 
van Piazzolla juist in eigen land moeite had om 
door te breken illustreert de volgende anekdote. 
Een Argentijnse taxichauffeur weigerde Piazzolla 
ooit een rit, uit woede over diens te ver doorge-
voerde tangovernieuwing. Terwijl het pure liefde 
was. Piazzolla heeft de tango behoedt voor een 
stille dood en opnieuw geboren laten worden. Dat 
beseffen ze in Argentinïe nu ook wel. 

Stay tuned 
Otto M. Schwarz 
2 blaasinstrumenten
Symphonic Dimensions Publishing

Corona, lockdown, een ramp voor de muzikanten 
die er hun brood mee moeten verdienen. Maar 

ook voor al die 
amateurs die elke 
week een avond 
bijeen komen 
om beslomme-
ringen van zich 
af te spelen in 
het plaatselijke 
repetitielokaal 
met een pilsje na 
afloop. Nederland 
telt duizenden van 
dergelijke (blaas)
orkesten die nu 

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

het recente aanbod die wat extra aandacht 
verdienen.

C’est l’amour 
Astor Piazzolla 
Piano solo
Edition 49
Uitgave nr. 90379-0
ISMN 9790204308101

In 2021 vieren we de 100ste geboortedag van 
Astor Piazzolla, componist en bandeonspeler. 
Na de traan van Maxima is zijn warmbloedige 
muziek ook in Nederland populairder dan ooit. 
Aan het conservatorium van Rotterdam kun je 
bijvoorbeeld bandeon studeren. Maar ook voor 
talloze andere bezettingen is zijn werk versche-
nen bij allerhande uitgevers die er dit jaar na-
tuurlijk nog een schepje bovenop doen. Uitgeverij 
Tonos heeft een reeks bekende titels in pianosolo 
bewerkingen in losse delen opnieuw uitgebracht. 
Goed behapbaar voor een in enige mate geoefen-
de pianist(e). 



Vanaf 15 maart is 
Philomeen Lelie-
veldt de nieuwe 
conservator van de 
muziekcollecties 
van het NMI in het 
Haags Gemeente-
archief. Zij studeer-
de musicologie in 
Utrecht en deed een 
promotie-onderzoek 

naar de loopbanen van musici in Nederland 
tijdens het Interbellum. Zij werkte als do-
cent onderzoeker aan de universiteit Utrecht 
waar zij doceerde en onderzoek deed naar 
cultuurbeleid en muziekprogrammering en 
de relatie tussen de muziekwereld en de 
radio.

De muziek die ik meeneem naar het onbewoonde 
eiland? Dat zal die muziek zijn die mij verbindt 
met de belangrijke mensen en momenten uit 
mijn leven.
Ik groeide op in Rotterdam in een muzikaal ge-
zin. Kinderliedjes zongen we zittend bovenop de 
piano terwijl mijn vader begeleidde. Mijn moeder 
organiseerde verjaardagsfeestjes waar we de 
oude kringspelletjes ‘zakdoekje leggen’ en ‘schip-
per mag ik overvaren’ speelden. Ik had negen 
jaar pianoles van Jaap Keppel bij de Rotterdamse 
muziekschool, die ook Nederlandse muziek voor 
mijn neus zette, en Erik Satie, die dankzij platen 
van Reinbert de Leeuw met vrij trage versies van 
de Gymnopedies en Gnossienes, heel populair 
werd. Toen ik in de Rotterdamse discotheek (nu 
Muziekweb) de wat vlottere Satie interpretaties 
van Aldo Ciccolini ontdekte, haalde ik de bladmu-
ziek uit de bibliotheek en ging er zelf mee aan de 
slag. Mijn drie broers en ik ontwikkelden allemaal 
andere muzikale interesses, waardoor ik ver-
trouwd raakte met het geluid van David Bowie, 
Prince, Abba en Charlie Parker, terwijl mijn vader 
de jazzpianisten van de jaren veertig en vijftig 
bleef koesteren.

Widor
Bijna iedere zondag bezochten we de St. Lamber-
tuskerk in Rotterdam, waar ik vertrouwd raakte 

met het warme geluid 
van het Maarschalker-
weerd-orgel. Ik zong 
er jeugdmissen en een 
kerstmusical met het 
koor van mijn lagere 
school, en later von-
den er uitvaarten van 
mijn oma, moeder en 
vader plaats. Daarom 

moet een CD mee uit deze kerk. Ik kies voor een 
prachtige live uitvoering van de Tweede en Vijfde 
Symphonie van Charles-Marie Widor (1844-1937) 
door Eric Koevoets. Dankzij geluidstechnicus 
Anton Visser roepen de klanken van het orgel, 
de kerkklokken, het geluid van vogeltjes in de 
tuin van de pastorie en de akoestiek van de kerk 
direct een thuisgevoel op. 

Janáček
Vanaf de middelbare schoolperiode bezocht ik 
met twee vriendinnen regelmatig voorstellin-
gen van het Scapinoballet, Nationale Ballet of 
Nederlands Danstheater. Ik werd een fan van 
choreograaf Jiri Kilian, die mijn muzikale kennis 

verbreedde met de 
muziek van Janacek, 
Stravinsky, Martinu. 
‘On The Overgrown 
Path’ van Leos Janacek 
maakte grote indruk 
met de pianist aan de 
vleugel samen met 
de dansers op het 
podium. De interpre-

tatie van Leif Ove Andsnes van dit stuk vond ik 
zo mooi dat ik de bladmuziek aanschafte om het 
stuk zelf in te studeren, en omdat mijn piano niet 
mee kan naar het eiland, dan maar de CD. 

Zes vrouwelijke componisten
Mijn studie musicologie in Utrecht en het stu-
dentenmuziekleven in de jaren tachtig brach-

ten een enorme verbreding van mijn muzikale 
wereld. Ik werd van pianist geleidelijk zanger. Ik 
zong Gregoriaans in het opleidingskoor van Jan 
Boogaarts. Met het Utrechts Studenten Koor en 
Orkest (USKO) zongen we de passies van Bach 

en zijn Hohe Messe 
in een driejaarlijkse 
cyclus, en daarnaast 
een breed repertoire 
van oratoriummuziek 
van de Nicolas Cantate 
van Benjamin Britten 
tot het Gloria van 
Poulenc. Aan het eind 
van mijn studie raakte 

ik betrokken bij de oprichting van de Stichting 
Vrouw en Muziek, die concerten en lezingen met 
werken van componistes uit alle windstreken te 
organiseerde. Als aandenken aan het bijzondere 
teamwerk in deze jaren met alle vrijwilligers , 
auteurs en musici moet de CD Zes vrouwelijke 
componisten mee. (ed. Helen Metzelaar, 1991). 
Het bevat aanstekelijke pianomuziek van Ger-
trude van den Bergh, liederen van Catharina van 
Rennes, Elisabeth Kuyper en Henriëtte Bosmans 
en strijkkwartetten van Iet Stants en Tera de 
Marez Oyens.  ook via Spotify te beluisteren]

Coqu
In 1992 werd ik lid van het Kamerkoor Coqu in 
Utrecht, dat met wisselende dirigenten een breed 
repertoire uitvoert uit alle tijdvakken en landen. 
Ik ontmoette in dit koor mijn man en ontwikkel-

den er vriendschappen 
voor het leven. Onze 
verzamel-CD uit 2008 
met de Highlights uit 
onze concerten moet 
absoluut mee naar 
het eiland om me op 
eenzame momenten 
omringd te weten door 
mijn muziekvrienden. 

Tijdens een van onze projecten werkten we met 
Adrian van der Spoel, die met zijn ensemble 
Música Temprana een prachtige CD maakte, 

getiteld: Bailes, Tonadas & Cachuas, 
Songs and dances from Trujillo, 
Peru. De muziek komt uit een 18e 
eeuws manuscript waarin het dage-
lijks leven rondom Trujillo Peru werd 
afgebeeld. De muzikale nummers 
hebben betrekking op alle aspecten 
van het menselijke bestaan, van 
geloof, hoop en liefde tot lokale 
politiek, muziek in theaters, bij be-
grafenisrituelen, feesten en partijen. 
Sommige nummers swingen de pan 
uit, waardoor ik zeker weet dat ik 
op het eiland ook zal kunnen blijven 
dansen.

Kinderen voor kinderen
In 2003 woonden we met ons gezin 
een jaar in South Pasadena (CA) 
en raakten we via de scholen van 
de kinderen ondergedompeld in 
het Amerikaanse kinderlied-reper-
toire, dat nogal moralistisch bleek 
te zijn. Gelukkig hadden we een 

verzamel-CD van Kinderen voor 
Kinderen meegenomen, met daarop 
“Wakker met een wijsje’’. (Ik word 
altijd wakker met een wijsje in mijn 
hoofd… ik loop de hele dag te zin-
gen en te fluiten... “), die de rol van 
muziek in mijn leven treffend uit-
drukt. Deze CD werd grijsgedraaid 
waardoor die liedjes zijn vast ge-
beiteld in mijn brein, en niet meer 
mee hoeft, net als de vele andere 
prachtige muziekuitvoeringen die 
niet mee kunnen, maar op willekeu-
rige momenten zullen opflitsen in 
mijn brein, als ik me verveel op “dat 
onbewoonde eiland.” 

Onbewoond eiland (46)    De favoriete muziek van… Philomeen Lelieveldt  



Overleden in 2020
Eddie van Halen (65)
Amerikaanse stergitarist van Nederlandse origine, 
bekend van de hardrockband Van halen

Betty Wright (66)
Amerikaanse soulzangeres 
bekend van hits als Clean-up woman en Where is 
the love

Reinbert de Leeuw (81)
Nederlandse dirigent en componist 
bekend door zijn uitvoeringen van hedendaagse 
muziek.

Bill Withers (81)
Amerikaanse soulzanger en songwriter 
bekend van Lovely Day, Ain’t no sunshine en 
Just the two of us.

Kenny Rogers (81)
Amerikaanse countryzanger 
met commerciële inslag, bekend ook door duet-
ten met Dolly Parton

McCoy Tyner (81)
Amerikaanse jazzpianist 
met lange staat van dienst, bekendst van zijn 
werk met John Coltrane quartet.

Nikolai Kapustin (82)
Russische componist 
van werk op het snijvlak van jazz en klassiek. 
Werd door het westen ontdekt na de val van de 
muur.

Trini Lopez (83)
Amerikaanse zanger 
van If I had a hammer

Mirella Freni (84)
Italiaanse sopraan 
met een 50-jarige carrière in alle grote 
operahuizen van de wereld

Krzysztof Penderecki (86)
Bekendste Poolse componist 
van de tweede helft van de 20e eeuw

Little Richard (87)
Een van de eerste Amerikaanse sterren van Rock 
’n roll, werd later dominee en keerde nog later 
weer terug naar de Rock ’n roll met zijn hits als 
Tutti Frutti.

Julian Bream (87)
Brits klassiek gitarist 
met een breed oeuvre en een van de bekendste 
gitaarsolisten uit de 20e eeuw.

Ida Haendel (91)
Pools-Brits-Canadese violiste 
met een 70-jarige staat van dienst. Studeerde 
bij onder meer Carl Flesch, gaf zelf les aan onder 
meer Anne-Sophie Mutter en Maxim Vengerov. 
Maakte veel opnames van vioolconcerten op LP 
en CD.

Ennio Morricone (91)
Italiaanse componist 
van veel iconische filmmuziek. Bekendste titel: 
Once upon a time in the west.

Vera Lynn (103)
Britse zangeres 
bekend als the Forces’ Sweetheart 
met waarschijnlijk lucratiefste car-
rière op één lied: We’ll meet again.
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