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Na 2 jaar was het eindelijk weer 
mogelijk, een Netwerkdag op loca-
tie! Op dinsdag 9 november 2021 

waren we te gast in dbieb in Leeuwarden, 
in het culturele terrein ‘De Blokhuispoort’, 
waar de openbare bibliotheek van Leeuwar-
den sinds 2018 gehuisvest is. We werden 
hartelijk ontvangen door Ronald Slager, die 
werkzaam is bij het Frysk Muzyk Argyf, dat 
weer nauw verbonden is met de dbieb. 

– Noor Breuning – 

Er stonden 3 presentaties op het programma, 
met als overkoepelend thema: de muziek uit het 
noorden van het land.

Ronald Slager gaf een presentatie over het Frysk 
Muzyk Argyf. Dit archief is ontstaan uit archief 
van de Friese componist Paulus Folkertsma. In-
middels is er werk en biografische informatie over 

115 Friese componisten in het klassieke genre 
beschikbaar. Bladmuziek is te downloaden, voor 
een paginaprijs. Jaarlijks worden zo’n 700/800 
stukken gedownload. Voor rechtenvrije werken 
kost dat 50 cent per pagina. Geld daarvoor komt 
ook ten goede aan Cd-opnames, recitals etc. om 

muziek voor het voetlicht te brengen. Want het 
Frysk Muzyk Argyf stelt zich ook ten doel om 
muziek onder de aandacht te brengen door het 
uit te laten voeren door musici die bekend zijn, 
het liefst musici met Friese roots. Via het Frysk 
Muzyk Argyf zijn ook Cd’s te bestellen met opna-
mes van Friese muziek. Ronald had ook 2 musici 
uitgenodigd om voor ons te komen spelen! Een 
geweldige verrassing. Het waren de celliste Wy-
tske Holtrop en de pianist Frans Douwe Slot. Ze 
speelden werken van Henk Stam, Sipke Hoekstra 
en Peter Visser, erg mooie muziek. 

De tweede presentatie was van Gert Plas, over 
het Poparchief Groningen. Gert werkt daar samen 
met ongeveer 15 vrijwilligers. Dit archief is in 

2006 gestart als een publiek project met crowd-
funding, schenkingen, en samenwerking met 
organisaties als ESNS (Eurosonic Noorderslag) 
en POPgroningen. Zo is, en wordt nog steeds, 
een archief opgebouwd van Groningse bands, 
en andere informatie die de popcultuur van 
stad en provincie Groningen betreft, met allerlei 

Muziek in het noorden
Netwerkdag in dbieb Leeuwarden, 9 november 2021

De hippies van toen nog 
steeds op de bres voor 
betere wereld 

- redactioneel - 

Het waren de oudste muzikanten 
die als eerste hun muziek van 
Spotify haalden om een gebaar 
te maken tegen de Spotify-pod-
cast van Joe Rogan, (de best 
beluisterde podcast van Spotify) 
die corona-desinformatie en 
rascistische uitlatingen bevatte. 
Neil Young, Joni Mitchell, Graham 
Nash en Nils Lofgren (allemaal 
oude hippies), maakten een vuist 
tegen het oppertunisme van het 
grootkapitaal. Alleen konden 
de zakenmannen van nu hun 
kleinkinderen zijn. Spotify CEO 
Daniel Ek gaf zijn oppertunisme 
ruiterlijk toe; “De podcast staat 
momenteel op nummer één in 
93 markten waar Spotify actief 
is. Het is dus onmogelijk om de 
schaal en zijn bereik te nege-
ren. Of simpeler gesteld: hij is 
verreweg de grootste podcaster 
in de wereld.” Niet veel later 
waren er 70 afleveringen van Joe 
Rogan verwijderd. Daar had Joe, 
volgens Ek, zelf voor gekozen. De 
inflatie van waarheid en feiten. 
Ook in de muziekindustrie aan de 
orde van de dag.



van het NMI blijft in de kelder van 
het Haags archief staan, maar kan 
online, en aan de informatiebalie 
op de Muziekverdieping worden 
opgevraagd.   
De Muziekverdieping zelf is overi-
gens is nog niet helemaal klaar. Er 
wordt nog gewerkt aan een podium 
en oefenruimtes met een piano.  
De drie afzonderlijke catalogi zullen 
in het najaar van 2022 digitaal 
gefuseerd worden in het nieuwe bi-
bliotheeksysteem van de Bibliotheek 
Den Haag. Tot die tijd wordt er nog 
met de respectievelijke catalogi en 
uitleensystemen gewerkt. 
Het 25-jarig jubileum van de NVMB 
zal gevierd op de Muziekverdieping 
en dus zal iedereen deze nieuwe 
situatie binnenkort te zien krijgen. 
Neem alvast een kijkje op: https://
www.bibliotheekdenhaag.nl/muziek-
verdieping.html, waar ook enkele 
video’s van de Muziekverdieping te 
vinden zijn.

Op 17 januari werd op de 5e etage 
van de centrale vestiging van de 
Openbare Bibliotheek van Den 

Haag De Muziekverdieping geopend. Op de 
Muziekverdieping vormen de muziekafde-
lingen van bibliotheek Den Haag, de biblio-
theek van het Conservatorium van Den Haag 
en het Nederlands Muziekinstituut samen 
een van de grootste openbaar toegankelijke 
muziekcollecties van Nederland.  

De Centrale Bibliotheek zit midden in een ver-
bouwing (door Meccano), maar omdat de 5e 
etage als eerste een opfrisbeurt kreeg kon de 
collectie al geplaatst worden. De enorme collectie 

waar allerlei doelgroepen mee te bereiken zijn. 
Bijv. impact door connectie waarbij aan kinderen 
gevraagd wordt: stel je kunt iets veranderen in 
je omgeving, wat en wie heb je nodig om het 
te realiseren? Of een project met een spelshow 
over digitale privacy. Ook noemde hij Project 
De Waardenzegger: gesprek faciliteren over wat 
belangrijk is, op waarden gebaseerd. Op YouTube 
staat een presentatie. 

Naast deze presentaties was er ruimte voor 
berichten uit het veld. Jenny van Kampen pleitte 
voor een kortetermijnoplossing voor de beschik-
baarheid van bladmuziek en verwees naar het 
rapport over het muziekaanbod van de Zeeuwse 
bibliotheek dat kort voor de netwerdag via de 
Google group is rondgestuurd. Philomeen Lelie-
veldt presenteerde de nieuwe website van het 
Nederlands Muziek Instituut. Paula Quint vertelde 
over de stand van zaken m.b.t. de verhuizing van 
de bibliotheken van Nederlands Muziek Instituut, 
Koninklijk Conservatorium en openbare biblio-
theek van Den Haag, en over het project Forbid-
den Music Regained. En Eric van Balkum praatte 
ons bij over de werkzaamheden rond metadate-
ring voor Podiumkunst.net. 

Verder lezen: 
https://www.fryskmuzykargyf.nl/ 
https://esns.nl/about-esns/ 
https://popgroningen.nl/ 
https://fers.nl/ 
https://www.youtube.com/watch?v=pOCjm-
WrAkh0 
https://www.podiumkunst.net/ 

typen materiaal: affiches, flyers, documentatie, 
foto’s, video, film, audio, plakboeken, promo, 
concertkaartjes en realia (bijv., T-shirts, typisch 
voor popcultuur). Archiefmateriaal wordt mede 
aangedragen door muzikanten zelf, particulieren, 
poppodia, festivalorganisaties, poporganisaties, 
lokale en regionale omroep. Het archief wordt 
ook gedigitaliseerd. Een voorbeeld is het lemma 
over de band Catweazle. Alles van A tot Z over 
deze band in het archief, als je zoekt op de naam 
van de band krijg je veel resultaten. Het streven 
is om een dergelijk rijke collectie over alle bands 
op te bouwen. Als er weinig informatie over een 
band is, dan wordt deze toch geplaatst en hulp 
van het publiek gevraagd. 

En Jeroen de Boer van Fers (voorheen Biblio-
theekservice Fryslân) vertelde over recente en 
lopende projecten waar hij als adviseur Innovatie 
bij betrokken is. Bij een van deze projecten wordt 
van materiaal van anderen beschikbaar gesteld 
en netwerken gebruikt om iets nieuws te creëren, 
bijv. een mashup van 100 online versies van een 
nummer van Led Zeppelin. Bij een ander project 
wordt een Maketour met een bus georganiseerd 

Muziekverdieping geopend!
i

Directeur van Bibliotheek Den Haag Sam Hermans heette haar collega’s welkom: Voor-
zitter van het College van Bestuur en Directeur Koninklijk Conservatorium Henk van der 
Meulen, Muziekbibliothecaris Nederlands Muziek Instituut Paula Quint, Hoofd bibliotheek 
Koninklijk Conservatorium Martie Severt en conservator bij het Haags Gemeentearchief 
voor de collecties van het Nederlands Muziek Instituut Philomeen Lelieveldt. 
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IAML Praag 2022 
Van 24 t/m 29 juli
is er weer een 
fysieke editie van 
de IAML-conferen-

tie. De belangrijkste locaties 
zijn de Gemeentebibliotheek 
van Praag en de Nationale 
Bibliotheek van Tjechië. 

Check de conferentiewebsite 
voor meer info: 
https://www.iaml2022.cz/ 

ALV 21 april 
Op donderdag 21 april is er weer 
een digitale Algemene Leden-
vergadering van de NVMB. Nadere 
informatie volgt.

Muziekwinkel 
Albersen in 
zwaar weer 

Albersen Muziek staat op 
omvallen. De bladmu-
ziekwinkel is al 94 jaar 
gevestigd in Den Haag, 

maar dalende omzetten en stijgen-
de huurprijzen maken het voortbe-
staan hachelijk. Het huidige huur-
contract loopt in mei dit jaar af. De 
huidige uitbaters zoeken doorstart-
mogelijkheden. Maria voor ’t Hekke 
is winkelmanager, Tomas Deuss is 

mede-eigenaar en Wim Ruitenberg 
is vrijwilliger. Probleem met het 
huurcontract is dat dit alleen voor 
vijf jaar getekend kan worden. Een 
kortere termijn is niet bespreek-
baar. De eigenaren durven zich 
daar niet aan te branden. Er wordt 
is met belangstelling gekeken naar 
antiquariaat Colette dat is gered 
door crowdfunding vanuit de buurt. 
“Maar óók doordat daar wel hon-
derd vrijwilligers actief zijn,” zegt 
Wim Ruitenberg. “Tot nog toe ben 
ik hier de enige.” Verder wordt er 
gedacht aan een samenwerking met 
boekhandel Paagman of een andere 
ondernemer die de zaak overneemt 
er iets anders naast verkoopt. Haast 
is geboden, doortimmerde plannen 
zijn welkom. 
https://www.albersenmuziek.nl/ 

Simon Groot ontvangt 
Andreaspenning 

In oktober 2021 heeft Simon Groot 
de Andreaspenning ontvangen uit 
handen van de wethouder van Am-

sterdam. Hij ontving de onderscheiding voor 
zijn inzet voor het Sweelinck Festival 2021. 

Naast zijn werk als conservator muziekhistorische 
collecties bij de Universiteit van Amsterdam was 
Simon Groot initiatiefnemer en voorzitter van de 
Stichting Sweelinck Festival 2021. In die rol was 
hij de drijvende kracht achter de organisatie van 
het Sweelinck Festival: een week vol concerten 

en andere 
activiteiten 
die een 
ode bren-
gen aan de 
componist, 
organist 
en muziek-
pedagoog 
Sweelinck, 
precies 400 
jaar na zijn 
dood. 

De kennis en gedrevenheid van Groot, die bijna 
tien jaar in de voorbereiding van het festival stak, 
zijn uitzonderlijk. Zonder zijn inzet was dit unieke 
muzikale festival niet tot stand gekomen. Als 
bedenker en artistiek leider wist hij artistieke en 
zakelijke partners te verbinden om de grootste 
Nederlandse componist onder de aandacht van 
een groter publiek te brengen. 

De Andreaspenning wordt toegekend aan per-
sonen die grote prestaties hebben verricht op 
sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch 
gebied voor Amsterdam met een landelijke uit-
straling, en aan personen die zich minimaal tien 
jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel 
hebben ingezet. (bron: gemeente Amsterdam) 

25 jaar NVMB 
17 mei 

Op 17 mei wordt uitgebreid stil-
gestaan bij het 25-jarig bestaan 
van de NVMB. 

We vieren dit met een feestelijk programma op 
de net geopende Muziekverdieping in de Cen-

trale Bibliotheek 
van Den Haag. Hoe 
het programma 
er precies uit gaat 
zien kunnen we nog 
niet bekend maken, 
maar reken op een 
aantal aantrekke-

lijke presentaties, muzikale intermezzi en een 
rondleiding door het eveneens net geopende 
muziekgebouw Amare. 

Oproep Serendipity
Voor onze jubileumviering op 17 
mei, zijn we op zoek naar jul-
lie persoonlijke ervaringen met 

toevalstreffers in het ontdekken van mu-
ziek waarvan je nog nooit gehoord had. We 
willen die graag opnemen in onze speciale 
Jubileumuitgave van 25 jaar NVMB. 
Was je ooit voor een klant op zoek naar iets en 
bleek je dat zelf ook prachtige muziek te vin-
den? Kreeg je op je werkplek een schenking te 
verwerken 
en ontdekte 
je een waar 
juweeltje? 
Of was je op 
zoek naar 
een bepaald 
werk en viel 
je oog op iets totaal anders waar je erg gelukkig 
van werd? Schrijf over je ontdekking en hoe die 
tot stand kwam en mail die naar: 
r.warmerdam@koncon.nl. 
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Fusie Muziek-
web met Beeld 
en Geluid 

Muziekweb is vanaf 1 
januari gefuseerd met 
het Nederlands Insti-

tuut voor Beeld en Geluid. De 
collectie bestaat uit meer dan 
600.000 CD’s en 300.000 LP’s 
en gaat volgend jaar ook fysiek 
verhuizen van Rotterdam naar 
Hilversum. 

Samen met de archieven van Beeld 
en Geluid, wordt dit de groot-
ste muziekcollectie van Europa.
Beeld en Geluid neemt de uitleen 
aan bibliotheken over. Een dienst 
die nog steeds veelvuldig wordt 
gebruikt, ondanks de opkomst van 
digitale streamingsdiensten. De 
twintig werknemers van Muziekweb 
verhuizen mee.Wat gaat de luiste-
raar merken van deze fusie? Welke 
toekomstplannen liggen in het ver-
schiet? En hoe kijkt Beeld en Geluid 
naar de toenemende digitalisering in 
de muziekwereld? Eppo van Nispen 
tot Sevenaer, directeur van Beeld 
en Geluid, was te gast bij Podium 
op Radio 4 om dit vergezicht te 
schetsen:  
https://www.nporadio4.nl/klassiek/
podium/26acec11-19fc-4489-9626-
5cec4d2296ef/muziekweb-gefu-
seerd-met-beeld-en-geluid-groot-
ste-muziekcollectie-van-europa

Amare geopend 
Amare in Den Haag opende op 2 
september 2021 haar deuren. Het 
huis voor cultuur, educatie, events 

en ontmoeting heeft vier grote theater- en 
concertzalen, diverse vergaderruimtes, een 
groot aantal publieke ruimtes en twee hore-
cagelegenheden. 

Amare is dé plek om theater, dans en concerten te 
bewonderen en te beluisteren. Centraal gelegen, 
in het hart van Den Haag. Naast het  Residentie 
Orkest en Nederlands Dans Theater is het konink-
lijk conservatorium een van de nieuwe bewoners.

De architectuur van het gebouw Amare is in-
drukwekkend en uniek. De kolommen aan de 
buitenzijde die ogen als stemvorken, hebben een 
belangrijke functie: het is de fundering van het 
gebouw. De fundering is bewust aan de buitenzij-
de geplaatst, zodat het aantal verticale verbindin-
gen in het gebouw minimaal is. Dit houdt geluids-
overlast tegen tussen de verschillende zalen. 
Maar ook de interne constructie van Amare is 
bijzonder. Aan de buitenkant is namelijk niet te 
zien dat elk van de vier zalen afzonderlijk in het 
gebouw zijn geplaatst. Zo blijven de geluidstril-
lingen binnen de zaal en onderling ondervinden 
de zalen geen geluidsoverlast van elkaar. De 
geluidsbeleving in de zalen is uiterst zuiver en 
flexibel, dankzij de moderne akoestische voorzie-
ningen.  Kijk voor meer info en de agenda op: 
https://www.amare.nl/nl/

Coosje Wijzenbeek (72 
jaar) 
Beroemd en geliefd viool-
pedagoog. Had zelf les van 
Davina van Wely en gaf les 
aan onder meer Rosanne 
Philippens, Carla Leurs, Noa 
Wildschut en Janine Jansen. 
 

Jeroen van Merwijk 
(65 jaar)
Nederlandse tekstschrijver, 
zanger en cabaretier. Beste 
liedjesschrijver van Nederland 

die nooit 
helemaal 
doorbrak. 
 
Chick Corea (79 jaar) 
Amerikaanse jazzpianist en 
-componist. Spin in het web 
van the jazzrock, fusion en 
daaropvolgende genres. 
 

Mary Wilson (76 jaar) 
Amerikaanse Motown-zange-
res. Beroemd van The Supre-
mes. Volgens velen de beste 
zangeres van dit trio. 
 

Phil 
Spector 
(81 jaar) 
Amerikaanse muziekpro-
ducent, beroemd vanwege 
zijn ‘Wall of Sound’, en zijn 
grensoverschrijdende gekte 
die hem 
uitein-

delijk in de gevangenis deed 
belanden waar hij stierf aan 
Corona.

Overleden in 2021 
Stephen Sondheim 
(91 jaar) 
Amerikaanse theatercompo-
nist. Schreef liedteksten van 
West Side Story en musicals 
als Follies, Sweeney Todd, 
Sunday in the park with Ge-
orge en Into the woods. 

Ack van Rooyen (91 jaar) 
Nederlandse jazztrompettist 
en flugelhornspeler. Een van 
de grondleggers van de mo-
derne jazz in Nederland. 
 

Bernard 
Haitink 
(92 jaar) 
Nederlandse dirigent. Maakte 
furore over de hele wereld 
met het Concertgebouwor-
kest. 
Charlie Watts (80 jaar) 
Drummer van de Rolling Sto-

nes, vanaf 1963 tot zijn dood. 

Louis Andriessen (81 jaar) 
Nederlandse componist en 
in het buitenland de bekend-
ste eigentijdse Nederlandse 
componist. 

Milva (81 
jaar) 
Italiaanse zangeres en ac-
trice. Bij ons vooral bekend 
van een concertenreeks met 
Astor Piazzolla en de daar-
uit volgende LP: Live At The 
“Bouffes Du Nord” (1984). 

i
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55 uur filmopnamen zijn gebundeld 
in dit boek. Het boek verschijnt 
wereldwijd naast de gelijknamige 
documentaire, te zien op Disney+. 
Met voorwoord van filmmaker Peter 
Jackson, regisseur en coproducent 
van Get Back (de documentaire), en 
inleiding van auteur Hanif Kureishi. 
(Flaptekst) 
 
De avonturen van een rossig 
jongetje 
Vera Laporeva 
ISBN: 9789464370294  

Met dit 
boek wil vi-
oliste Vera 
Laporeva 
op een 
toegan-
kelijke en 
leuke wijze 
kinderen 
in aanra-
king laten 
komen met 

klassieke muziek. De liefde voor de 
muziek verbindt ook alle mensen 
die aan dit boek hebben meege-
werkt. De tekst van het luisterboek 
is ingesproken door AVROTROS 
presentator van Radio 4 Hans van 
den Boom. De muziek is geschreven 
door de componist Georges Sosno-
vski en wordt gespeeld door de au-
teur zelf op de viool en Thomas Her-
rmann op de piano. Het leesboek is 
voorzien van prachtige illustraties 
van Oksana Arakcheyeva. ‘De 
avonturen van een rossig jongetje’ 
bestaat uit 16 verhalen. De hoofd-
personages Tom, het rossige jon-
getje, en zijn teckeltje Tata maken 
van alles mee. De alledaagse dingen 
zoals naar school gaan en voor het 
eerst verliefd worden, maar ook 

officiële biografie. ‘Tim’ 
is de intieme en officiële 
biografie van Avicii. Tim 
Bergling was een zeer 
succesvolle dj en produ-
cer, maar ook een intro-
verte jongen die moeilijk 
om kon gaan met zijn 
wereldwijde succes. 
Zijn mentale en fysieke 
problemen hadden het 
einde van zijn leven tot 
gevolg. Onderzoeksjour-

nalist Måns Mosesson schetst, door middel van 
interviews met Tims familie, vrienden en collega’s 
uit de muziekindustrie een eerlijk en aangrijpend 
beeld van Tim en zijn zoektocht in het leven. 
‘Tim’ is een aangrijpend verhaal over je weg 
vinden in het leven, terwijl je op jonge leeftijd te 
maken hebt met stress, depressie, angst, me-
gasucces, roem en verslaving. (Flaptekst)  

Beatles: Get back 
Luitingh-Sijthoff  
ISBN 9789024598519  

Naar de gelijkna-
mige serie op Dis-
ney+: The Beatles: 
Get Back. Dit boek 
vertelt het lang 
verborgen verhaal 
achter het laatste 
album– in hun 
eigen woorden. 
The Beatles: Get 
Back is het door de 
band geautoriseer-
de verslag van het 

maken van Let It Be in 1970. Door het transcri-
beren van ruim 120 uur aan originele geluidsop-
namen biedt toonaangevend muziekjournalist en 
auteur John Harris een ware vlieg-op-de-muurer-
varing van de aanloop naar het laatste album. 
Gesprekken tussen de bandleden, jamsessies, 
prachtige spontane foto’s van Ethan A. Russell 
en Linda McCartney, en stills die zijn gekozen uit 

Chansons! 
Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps 
Meulenhoff  
ISBN 9789029095082 

Rijk geïllu-
streerd boek 
bij het onver-
wachte succes 
van de tv-serie 
Chansons! van 
Matthijs van 
Nieuwkerk en 
De slimste 
mens-winnaar 
Rob Kemps. 

Het boek bevat zowel verhalen uit de tv-pro-
gramma’s, maar ook artiesten en onderwerpen 
die de serie niet haalden. Zo is bijvoorbeeld de 
integrale toespraak van Macron bij het overlijden 
van Aznavour opgenomen. Grote namen van de 
Franse liedkunst waaronder Piaf, Gainsbourg, 
Brel, Gréco, Barbara, Aznavour, Brassens en 
Dalida passeren de revue in de hoofdstukken 
Paris, L’amour, Joie de vire en Mélancolie. In 
het boek worden de bezoeken aan onder meer 
zanger Dave, de broer van Dalida en de schrij-
ver van het lied Non, je ne regrette rien uitge-
breid behandeld. Daarnaast overzichtjes met de 
locaties op de kaart van Parijs en natuurlijk (hoe 
kan het anders met Matthijs van Nieuwkerk) vele 
lijstjes met de beste, de mooiste, de vrolijkste 
etc. Grote kracht van deze uitgave is de prach-
tige fotografie. Sfeervolle Parijse platen, Rob en 
Matthijs tijdens hun struintochten door de stad 
en mooie portretten van de aanbeden chanson-
niers en chansonnières. (Ria Warmerdam voor 
NBD Biblion) 

Tim 
De officiële biografie van Avicii 
Måns Mosesson 
Kosmos 
ISBN 9789021576473  
Tim Bergling, beter bekend als dj Avicii, was 
geliefd en wereldberoemd, maar werd ook ge-
plaagd door psychische problemen. Dit is Tims 

Verschenen
Inspiratie wantrouw ik ten zeerste 
Otto Ketting, een componistenleven 
Elmer Schönberger 
Prometheus 
ISBN 9789044641325 

Alles moest op de schop in 
de jaren zestig, inclusief 
de muziek. Ook compo-
nist Otto Ketting (1935-
2012) gooide het roer 
drastisch om. Hij volgde 
134 composities lang zijn 
eigen kompas, steeds met 
dezelfde scherpe intuïtie 
voor timing en proportie 
en met hetzelfde feilloze 
gevoel voor klank. Wat 

hem in 1966 in het Concertgebouw nog op pu-
blieksprotesten tegen zijn Collage no. 9 kwam te 
staan, leverde zes jaar later een eerste onver-
valste hit op: Time Machine. Deze meesterproef 
van high energy groeide in korte tijd uit tot een 
van de grootste internationale successen van 
het naoorlogse Nederlandse componeren. Over 
hits gesproken: ook wie Otto Ketting niet denkt 
te kennen, kent hem van zijn filmmuziek voor 
Haanstra’s Alleman, een van de meest bekeken 
Nederlandse films aller tijden. Inspiratie wan-
trouw ik ten zeerste is zowel een biografie van de 
persoon Ketting als van zijn oeuvre. Wat die twee 
met elkaar te maken hebben? Zelf zei de compo-
nist over zijn getroebleerde jeugd dat die ‘toch 
wel op de een of andere manier mijn smaak als 
componist en muzikant mede bepaald moet heb-
ben’. Elmer Schönberger (1950) is musicoloog, 
componist en schrijver van fictie (romans, toneel) 
en non-fictie (muziek). Hij schreef decennialang 
voor Vrij Nederland over muziek en publiceerde 
onder meer De kunst van het kruitverschieten, 
Het gebroken oor en Hier rust Schönberger. Sa-
men met Louis Andriessen schreef hij Het apolli-
nisch uurwerk, een zowel in het Engels, Russisch 
als Italiaans vertaald standaardwerk over Igor 
Stravinsky. (Flaptekst) 



Nieuw is een 
hoofdstuk 
over het 
leven van 
Sweelinck, 
waarin 
Dirksen on-
der andere 
beargumen-
teert dat de 
componist 

toch echt in 1561 en niet in 1562 
moet zijn geboren. Boeiend is de 
beschrijving van een schilderij van 
Pieter Lastman uit 1618 waarop 
een muziekgezelschap in de Oude 
Kerk in Amsterdam is te zien waarin 
ook Sweelinck zou figureren. Was 
de componist de opdrachtgever? 
Intrigerend is ook het hoofdstuk 
waarin Dirksen het werk van 
schilder Gerrit Pieterszoon –broer 
van– bespreekt en met de hypothe-
se komt dat het bekende anonieme 
portret van Sweelinck uit 1606 niet 
van Gerrits hand kan zijn maar dat 
het weleens om een vroege Frans 
Hals zou kunnen gaan. Daar moeten 
kunstkenners zich nog maar eens 
over uitspreken. (uit recensie in 
Reformatorisch Dagblad). Te koop 
via www.pieterdirksen.nl 
 
Strijkkwartetten in Nederland 
Een blik achter het podium 
Willem Korthals Altes 
Walburg Pers 
ISBN 9789462497825 

Neder-
land is 
bijna 
dertig 
profes-
sionele 
strijk-
kwartet-

Toekomstmuziek Muziek, improvisatie en de 
hersenen 
Artur C Jaschke 
Hetmoet  
ISBN 9789083131627  

Toekomstmuziek is een 
lofzang op ons oer-mense-
lijke vermogen tot improvi-
satie. Improviseren wordt 
vaak in de eerste plaats 
geassocieerd met theater 
of jazzmuziek. Niet voor 
niets concentreert dit boek 
zich op de manier waarop 
de hersenen ons in staat 
stellen om te luisteren naar 
muziek en vooral ook om 

zelf te musiceren. Maar de creatieve vaardighe-
den die daaraan ten grondslag liggen hebben we 
iedere dag nodig! Of we nou een brood bestel-
len bij de bakker of een praatje maken met de 
buurman, we improviseren de hele dag door, dag 
in dag uit. Improvisatie is nauw verweven met 
creativiteit en vrije wil; met hoe we leren en hoe 
we leven. Neurowetenschapper en jazzmuzikant 
Artur Jaschke brengt in kaart wat er in onze 
hersenen gebeurt als we improviseren en muziek 
beluisteren of beoefenen. Hij laat zien hoe be-
langrijk het is om ons brein levenslang te blijven 
trainen in het maken van intuïtieve beslissingen. 
Daar worden we niet alleen gezondere mensen 
van – in een steeds meer door algoritmen gedo-
mineerde wereld zorgt het ook voor een mooiere 
toekomst. (Flaptekst) 

Jan Pieterszoon Sweelinck 
De Orpheus van Amsterdam 
Pieter Dirksen 
Caecilia  
ISBN 978-90-903-5074-5 
Voor een groot deel bevat ”Jan Pieterszoon 
Sweelinck, de Orpheus van Amsterdam” materi-
aal dat Dirksen eerder schreef voor de integrale 
opname van Sweelincks muziek in ”Het Sweelinck 
Monument” (23 cd’s in 8 boeken). Die teksten 
zijn geüpdatet en met veel illustraties verlucht. 

keur beschrijft, waarin hij een lans breekt voor 
de muziek van Vlaanderen en het internationale 
belang ervan en waarin hij het huidige muziek-
leven schetst. In andere lezingen gaat hij dieper 
in op zijn eigen muziek en zijn eigen esthetiek. 
Alle composities van zijn oeuvre zijn voorzien van 
zijn eigen commentaar, waarbij uiteraard veel 
aandacht gaat naar zijn opera Das Schloss. Door 
deze veelzijdige benadering geeft André Laporte 
een diepgaand inzicht in zijn persoonlijke manier 
van componeren en in zijn kritische visie op het 
eigentijds muziekgebeuren. Dit beeld wordt ver-
volledigd door perskritieken en commentaren en 
door essays van Guido Defever, Yves Knockaert 
en Herman Sabbe. (Flaptekst) 
 
Randy Newman 
Wouter Bulckaert 
Epo  
ISBN 9789462673243  

Randy Newman is de 
beste Amerikaanse song-
schrijver van de laatste 
vijftig jaar. Dat vindt ook 
Bob Dylan. Nochtans is 
Newman een absoluut 
buitenbeentje in de we-
reld van de rockmuziek. 
Zijn songs zijn op muziek 
gezette kortverhalen, 
voorzien van filmische 
arrangementen. New-

mans pianospel toont de invloed van Fats Domino 
en Ray Charles. Zijn stem klinkt zwart, en zijn 
teksten zitten vol ironie en sarcasme. Wouter 
Bulckaert gaat in Randy Newman op zoek naar 
hoe Newman tegelijkertijd Amerika een spiegel 
voorhoudt én de liefde voor zijn land uitspreekt. 
En hij toont aan dat er achter de schrijver van 
populaire deuntjes als ‘You’ve Got a Friend in Me’ 
en ‘Short People’ een componist van een tijdloos 
oeuvre schuilgaat. Grafisch artiest Antoine Lamon 
vat de persoon en het werk van Newman in veer-
tig popartcollages. (Flaptekst) 

bijzondere gebeurtenissen zoals de repetitie 
van een groot orkest bijwonen, naar het concert 
gaan en iemands leven redden. Alle verhalen zijn 
omlijst met muziekfragmenten, die de inhoud van 
de verhalen weerspiegelen en speciaal voor dit 
project geschreven zijn. Daarnaast gebruikt de 
auteur ook bestaande opnames van het Metropo-
le Orkest en klassieke componisten zoals Händel, 
Beethoven en Saint-Saëns. Dit boek is geschre-
ven voor kinderen vanaf 6 jaar, hun ouders en 
grootouders. Vera Laporeva is violiste van het 
Erasmus Trio en een concertmeester van het 
Metropole Orkest. Vera speelde talrijke concerten 
en maakte tournees in binnen- en buitenland. Ze 
maakte radio-opnames voor de Nederlandse Om-
roep en de AVRO. In 2017 speelde Vera Laporeva 
tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam. ‘De avonturen van 
een rossig jongetje’ is te verkrijgen onder: www.
veralaporeva.com (€ 29,95 excl. Verzendkosten). 

Autobiografie: Onvermijdelijk beeldend 
André Laporte  
Stichting Kunstboek 
ISBN 9789058566652  

André Laporte is niet al-
leen een van de belang-
rijkste Vlaamse com-
ponisten van deze tijd, 
hij geniet ook een grote 
internationale bekend-
heid. Ter gelegenheid 
van zijn negentigste 
verjaardag in 2021 heeft 
hij zijn autobiografie sa-
mengesteld. Hij vertelt 
over zijn leven, over zijn 

verschillende beroepsbezigheden, hij beschrijft 
zijn contacten met andere kunstenaars, zijn inzet 
voor de muziek van Vlaamse componisten, zijn 
interesse in andere kunsten en hoe die interesse 
zijn componeren heeft beïnvloed. In deze publi-
catie zijn verschillende lezingen en essays van 
Laporte opgenomen, waarin hij zijn persoonlijke 
visie op de evolutie van de oude en de nieuwe 
muziek geeft, waarin hij de muziek van zijn voor-



komen 
Willeke 
Alberti, 
Imca 
Marina, 
Maggie 
Mac-
Neal, Fay 
Lovsky, 

Edsilia Rombley, Hind, Linde Schöne 
en Eefje de Visser. Over dromen, 
succes, schaduwkanten van de busi-
ness en de toekomst. 

ken. Soms geven ook musici en familieleden van 
de componist commentaar op het stuk. Aan het 
eind van het verhaal klinkt de volledige composi-
tie. Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot 
Omroepkoor hebben de coronaperiode aangegre-
pen om ensembles te formeren om die geselec-
teerde werken opnieuw in te spelen. 
 
De maestro met de breinaald 

Lekendirigenten 
lijken een trend te 
zijn. We hadden al 
Maestro, toen kwam 
Tijl Bekandt met zijn 
Beethoven 9 en nu is 
er ook een podcast 
over een leek die echt 
wil dirigeren In ‘De 

Maestro met de Breinaald’ onderzoekt Christiaan 
Kuyvenhoven wat ervoor nodig is om dirigent te 
worden. Hiervoor probeert hij zijn jongensdroom 
te verwezenlijken: het dirigeren van Mahlers 5de 
Symfonie. Nadat hij een echt dirigeerstokje heeft 
gekocht, volgt hij lessen bij topdirigenten Antony 
Hermus en Ed Spanjaard. Hij struint YouTube af 
naar de wijze woorden van Leonard Bernstein, 
spreekt met trompettist Andre Heuvelman over 
angstwekkende solo’s, en droomt met deelne-
mers aan The International Conducting Com-
petition Rotterdam (1 - 3 Juni 2021) van grote 
internationale carrières. Slaagt hij erin om dit 
veeleisende vak onder de knie te krijgen? En lukt 
het hem om voor het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest te komen te staan en een succesvolle 
uitvoering te leiden? Je hoort het in De Maestro 
met de Breinaald!  
 
De nederpopcast 
In De Nederpopcast duiken Carolien Borgers en 
Tim Treffers in de geschiedenis van de Neder-
landse popmuziek. Het eerste seizoen staat in het 
teken van de onderbelichte rol van vrouwen in 
deze historie. Acht Nederlandse solozangeressen 
van verschillende generaties vertellen openhartig 
hoe het is om als vrouw volwassen te worden 
in de Nederlandse popmuziek. Aan het woord 

Podcasts
Jules de Corte 
NPO Radio 4 

Jules de Corte maakte 
bij leven meer dan 
3.000 liedjes. Compo-
sities die bol staan van 
het muzikaal vernuft 
en vaak geestig, 
kritisch, creatief en 
beschouwend tegelijk 
zijn. Wie was de man 

achter deze klanken? En wat maakte zijn muziek 
zo bijzonder?  In De Corte Podcast van Omroep 
MAX en NPO Radio 4 reist presentator Sander 
Zwiep door het land, op zoek naar antwoorden 
op deze vragen. Antwoorden vindt hij onder meer 
bij Jules’ zoon Ernst, een oude studievriend en bij 
vrienden en collega’s. 
 
Hilversumse muziekschatten 
NPO Radio 4 

In het kader van het 
75-jarig bestaan van 
de omroepensembles 
hebben de NTR, NPO 
Radio 4 en Stichting 
Omroep Muziek (SOM) 
de handen ineengesla-
gen voor de 18-delige 
podcastserie Hilver-
sumse Muziekschat-

ten. In Hilversumse Muziekschatten hoor je de 
verhalen achter 18 vergeten muzikale parels uit 
het omroeparchief. Een selectie composities die 
ooit op de radio heeft geklonken, maar waarvan 
de opnames verloren zijn gegaan. De partituren 
zijn gelukkig zorgvuldig bewaard gebleven in de 
collectie Muziekschatten, en vormen het vertrek-
punt van elke aflevering. Podcastmaker Frans van 
Gurp (NTR) in elke aflevering over de zoektocht, 
de vindplaats en ontstaansgeschiedenis van het 
werk. Muziekexperts Philomeen Lelieveldt, Leo 
Samama, Eleonore Pameijer en Jan Jaap Kassies 
laten hun licht schijnen over deze vergeten stuk-

ten rijk. Aan de hand van interviews met al deze 
ensembles en een aantal betrokken deskundigen 
geeft de auteur een beeld van deze bijzondere 
kamermuziekvorm en de wijze waarop de spelers 
in ons land die vormgeven. Waarom spelen ze 
strijkkwartet? Waarom en hoe komen – en blij-
ven – ze bij elkaar? Hoe weten ze zich staande 
te houden? Kan dat, als je alleen strijkkwartet 
speelt? Wat spreekt, muzikaal en sociaal, bij 
strijkkwartetten zo tot de verbeelding? Hoe hard 
moeten de musici werken om een vaste plaats op 
het podium te verwerven. (Flaptekst) 
 
De kracht van muziek voor 
kinderen en jongeren met autisme 
Aaltje van Zweden - van Buuren 
Lannoo 
ISBN 9789401481106  

Muziek stimuleert de 
emotionele en cog-
nitieve ontwikkeling. 
Muziek brengt emoties 
teweeg en kan mensen 
met elkaar verbinden. 
Hierdoor is het een uit-
stekend hulpmiddel om 
contact te maken met 
kinderen en jongeren 
met autisme. In De 
kracht van muziek gaan 

de auteurs in op hun eigen ervaringen, inspire-
rende gevalsbeschrijvingen, recent wetenschap-
pelijk onderzoek en wordt er gekeken naar de 
unieke eigenschappen van muziek. Daarnaast 
komen verschillende technieken en werkvormen 
aan bod. Deze publicatie maakt inzichtelijk hoe 
muziek ingezet kan worden. Het is niet alleen te 
gebruiken in een klinische setting of in het onder-
wijs, maar is zeker ook interessant voor ouders 
die meer willen weten over hoe muziek gebruikt 
kan worden als middel om hun kind te stimuleren 
in hun ontwikkeling. 
Met medewerking van: Prof. Dr. Erik Scherder, 
Tony Bloemendaal, Prof. Dr. René Kahn, Prof. 
Dr. Rutger Jan van der Gaag en Kees Momma. 
(Flaptekst) 

Cd beleeft revivaltje 

- Muziek in de media - 

De NRC van 22 februari be-
schreef de lichte stijging in 
de cd-verkoop. Opmerkelijk 
nieuws. In de VS werden voor 
het eerst in 17 jaar meer cd’s 
verkocht dan het jaar ervoor. 
Ook in Nederland is de stijging 
geregistreerd bij platenwinkels 
als Concerto, Record Mania 
en Plato. De gedachte is dat 
de hoge prijs van vinyl en het 
minder praktische gebruik, 
mensen toch weer naar de cd 
doet grijpen. Ook opmerkelijk is 
dat steeds meer jongeren cd’s 
aanschaffen. Een van de meest 
genoemde redenen daarbij is 
dat de grenzeloze toegang tot 
alle muziek overweldigt en het 
maken van keuzes bemoeilijkt. 
De cd met het cd-boekje vol 
achtergrondinformatie en een 
begrensde speelduur is beter 
voor de geconcentreerde aan-
dacht. En is het fijn iets fysieks 
in handen te hebben van de ar-
tiest of band waar je van houdt.



Variations on the melody of the 
song 
‘Ich wandre durch Theresienstadt’ 
(Ilse Weber) 
Euwe de Jong 
Boeijenga Music Publications 
BE307 
Viool en orgel 

Ilse 
Weber 
(1903-
1944) 
schreef 
haar 
liede-
ren 
“Ich 
wandre 
durch 
Therie-
sien-
stadt” 

in Theresienstadt waar ze ze zong 
met kinderen uit het ghettto. 
Letterlijk tot in de gaskamer van 
Auschwitz heeft ze geprobeerd met 
Wiegala (een slaapliedje uit de cy-
clus) kinderen troost te bieden. Een 
indrukwekkend stuk geschiedenis 
dat dankzij de uitgave van de cyclus 
na haar dood in het vernietigings-
kamp levend wordt gehouden. Ook 
de prachtige melodie blijft mensen 
inspireren. Musicus Euwe de Jong 
(organist, docent conservatorium 
Utrecht) componeerde 3 variaties 
voor viool en orgel. Hij deed dat 
in de stijl van tijdgenoten van Ilse 
Weber: Erich Wolfgang Kornold 
(1897-1957), Olivier Messiaen 
(1908-1992) en Hugo Distler (1908-
1942). 

reeks: Pops for string quartet van uitgever De 
Haske. Ook daar een mix van populaire titels, 
o.a. Rehab (Amy Winehouse), Final countdown 
(Europe) en Moon river (Henry Mancini). Hier ligt 
de moeilijkheidsgraad gemiddeld nog iets lager 
op 2 en zijn er bij de partituur niet 4 maar 5 
partijen geleverd. De extra partij is reuze handig 
want dat is een 3e viool- in plaats van altviool-
partij. 
 
 
Sarah Quartel songbook 
10 songs for upper voices 
Oxford University Press 
ISBN: 9780193551053 
Koor 

Een speciale verza-
meling koorwerken 
voor vrouwenkoor 
van de Canadese 
componiste Sarah 
Quartel (1982- ). 
In de koorwereld 
heeft zij haar naam 
al gevestigd met 
titels als Song bird 
en Snow angel. 
Haar eigentijdse 
klanken zijn geliefd 
door de energie en 

melodische schwung die erin zit, en waarbij de 
zangtekst altijd goed past. Inspiratie voor de 
tekst haalt ze op bij de koorzangers waarmee 
ze als ‘choir educator’ werkt. De verbinding en 
het plezier dat samen zingen geeft staat daar-
bij centraal. Na de repetitie zingend op de fiets 
naar huis, vertel het Sarah en ze maakt All the 
way home. Vaak a cappella maar net zo goed 
kan een slagwerkinstrument als begeleiding zijn 
voorgeschreven. Gelijktijdig met de bundel voor 
uppervoices verscheen ook de bundel voor mixed 
voices. 
 

breakdown en fillers voor zowel gitaar als bas. In 
notenschrift en tabulatuur, en voorzien van nuttig 
commentaar/aanwijzingen. Behalve Chic hits als 
Le Freak en Happy man ook songs van andere 
popartiesten. Want naast Chic was het duo ook 
erg succesvol als songwriter en producer voor 
onder meer  Sister Sledge (We are family, Lost in 
Music) en Diana Ross (Upside down, I’m coming 
out).  
 
Pop for String Quartets 
Serie van Hal Leonard 
Pops for String Quartet 
Serie van De Haske 
2 violen, altviool en cello 

Pas als je een goed 
strijkkwartet kunt 
componeren be-
antwoord je binnen 
bepaalde kringen 
aan de norm voor 
goed componist. 
Daarmee wordt dan 
uiteraard de streng 
klassieke vorm be-
doeld zoals bijvoor-
beeld Beethoven 
ze wist te maken. 
Oók een uitdaging: 
voor strijkkwartet 
bezetting een leuk, 
niet moeilijk te 
spelen arrangement 
maken van pop-
hits en filmmuziek. 
In dat segment 
timmeren 2 reeksen 
aan de weg met 
voortdurend nieuwe 
uitgaven. De eerste 
is Hal Leonard Pops 

for String Quartets met arrangementen van 
onder andere Happy (Pharrell Williams), I will al-
ways love you (Dolly Parton) en The mandalorian 
(Stars Wars). Moeilijkheidsgraad 2, 1 partituur 
+ 4 partijen. Niet te verwarren met de tweede 

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

het recente aanbod die wat extra aandacht 
verdienen. 

The Chic book 
guitar & bass transcriptions 
Bassline publishing 
ISBN: 978-1-912126-26-2 
Basgitaar en gitaar 

Muzikale breinen 
achter het succes 
van groep Chic 
waren Nike Rodgers 
(gitarist) en Bernard 
Edwards (bassist). 
Hun experimentele 
funk/disco uit de ja-
ren 70 is evergreen: 
ook in de 21e eeuw 
stroomt de dans-
vloer moeiteloos 
vol met millennials 
die deze muziek 

intussen dance noemen. Dit boek geeft van 
18 hits karakteristieke licks van intro, chorus, 



Sinds juli 2021 is 
Jenny van Kampen 
de nieuwe muziek-
bibliothecaris van 
ZB Bibliotheek van 
Zeeland in Middel-
burg. Ze studeerde 
Muziek en Beweging 
aan het Rotterdams 
Conservatorium. 

Daarna werkte zij als muziekdocent, con-
sulent muziekonderwijs en adviseur voor 
koren en blaasorkesten. Daarnaast leidde 
ze veel amateurkunstprojecten en was ze 
adviseur Fondsen en Subsidies. 

Wat een onmogelijke keuze, 5 cd’s..! Niet alleen 
omdat ik moeilijk kan kiezen uit alle muziek die 
ik mooi, leuk, boeiend of dansbaar vind (ik heb 
nogal een brede smaak). Maar ik heb geen cd’s. 
Ik draai alleen nog LP’s, omdat ik die geluids-
kwaliteit mooier vind. Verder zal er wellicht geen 
elektriciteit zijn op dat eiland. 
Om te beginnen neem ik dan ook een transistor-
radio mee, waarop hopelijk BBC Sounds / BBC3 
te beluisteren is. Mijn favoriete zender, met 
zeer inspirerende programma’s. Klassiek, Jazz, 
wereldmuziek, soms ook pop. Je hoeft bijna geen 
plaat meer te draaien met zo’n zender. En de 
geweldige programma’s van Tom Service vind 
ik niet te missen. Met een aanstekelijk enthou-
siasme legt hij uit hoe muziek werkt en laat dat 
vanuit alle genres horen. 
Toch ook maar een koffergrammofoon met slin-
ger op de rug, voor de paar platen die ik mee wil 
nemen. Omdat ze me doen denken aan heel veel 
andere muziek, die ik dan verder in mijn hoofd 
kan afspelen of al wandelend kan fluiten.

1. Leo Cuypers – Zeeland Suite
Ik kies deze plaat omdat hij voor mij talloze as-
sociaties heeft met weer veel andere muziek. 
Op de middelbare school in Breda kregen we een 
culturele strippenkaart. Je kon daarmee voor een 
gulden naar een voorstelling of concert. Zo kwam 
ik terecht bij een muzikale theaterproductie van 
Michel Waisvisz en Moniek Toebosch. Er ging een 

nieuwe wereld voor me 
open. Experimenteel, 
onconventioneel, bru-
taal. Opgegroeid met 
Mozart en Bach, was 
deze kennismaking 
het begin van mijn 
belangstelling en liefde 
voor hedendaagse 

muziek. Veel concerten volgden nog. Op het con-
servatorium natuurlijk via leerlingenconcerten. 
Later bezocht ik met een collega vaak concerten 
avant-garde jazz en hedendaagse geïmproviseer-
de en gecomponeerde muziek in de Waag in Delft 
die Jacques Waisvisz met elan presenteerde. 
Toen hij met pensioen ging heb ik de presentatie 
een tijdje overgenomen. Geweldig om te doen! 
Eenmaal in Zeeland wonend bezocht ik zoveel 
mogelijk concerten van stichting Nieuwe Muziek. 
Ad van ‘t Veer zorgde voor een fantastische pro-
grammering met klinkende namen uit binnen- en 
buitenland. Helaas is hij vorig jaar overleden. 
Maar gelukkig kan ik als muziekbibliothecaris 
actief bijdragen in het ontsluiten van zijn erfenis.

2. Gesualdo - 5-stemmige madrigalen
In 1980 zag ik in 
Rotterdam het Klein-
koor Toonkunst onder 
leiding van Jan Eel-
kema met een pro-
gramma waarin onder 
andere Gesualdo werd 
gezongen. Ik werd 
absoluut betoverd 

door de chromatiek en soms schurende harmo-
nieën. De uitvoering op deze platen (het is een 
hele box), onder leiding van Angelo Ephrikian, is 
zeer ingetogen. Doorzichtige en vloeibare muziek 
las ik ooit, en zo voelt het ook. Ik kan er naar 
blijven luisteren. En ik droom nog steeds van een 
uitvoering in de Kloostergangen van de Abdij in 
Middelburg. Dat moet geweldig klinken daar.
Later, op het conservatorium, leidde Jan Eelke-
ma de eerste koorklas waar ik in zong. Wat een 
geweldige dirigent! De kracht van en het plezier 
in het samen zingen heb ik toen echt ontdekt.

3. Van Dyke Parks – Jump! 
Een plaat waar voor mij het plezier vanaf spat. 
En waar een aantal lichtere genres in samen-
komen; Van gospel tot vaudeville, van circus 

tot musical komt hier 
voorbij. Vooral dat 
laatste vind ik heerlijk; 
al tientallen jaren stu-
deer ik de liedjes in bij 
musicalproducties. 
Voor wie Van Dyke 
Parks nog niet kent; 
hij is meer bekend als 

tekstschrijver, arrangeur en producent dan door 
zijn platen, en samenwerking met en arrange-
menten voor bijvoorbeeld Brian Wilson van de 
Beach Boys. 

4. Béla Bartok - Muziek voor snaarinstru-
menten, slagwerk en celesta
Ik hou van beeldende kunst en muziek waar je 

een beetje in kunt ver-
dwalen. Deze muziek 
is daar voor mij een 
mooi voorbeeld van. 
Voor het vak ‘analyse’ 
tijdens mijn studie heb 
ik dit stuk ooit tiental-
len keren beluisterd. 
Waar het bij andere 

composities veel moeite kostte om 
er weer onbevangen in te duiken, 
lukte dat hier moeiteloos. 

5. Iggy Pop – Lust for life
Een 
beetje te-
genwicht 
is nodig 
in het le-
ven, vind 
ik. Deze 
plaat, 
en met 

name het titelnummer, is nog altijd 
een dierbare. Omdat ‘Lust for life’, 
een beetje tegendraads zijn op zijn 
tijd, en lekker dansen wel bij mij 
passen.

Al draai ik thuis dan vrijwel alleen 
nog LP’s, ik ben blij dat we – on-
danks een forse saneringsronde – 
nog cd’s hebben in de ZB! Onder-
staande anekdote is één van de 
redenen:
Een vrijdag eind van de middag, 
vlak voor sluiting van ZB Biblio-
theek van Zeeland . Ik ga nog even 
nieuwe cd’s in de bakken zetten. 
Er staan 2 mensen te praten. “Ik 
heb verse aanvoer”, zeg ik. “Leuk, 
maar eigenlijk zoek ik iets.” Zegt de 
mevrouw. De meneer moet er weer 
vandoor. “Misschien kan ik hel-
pen?” - “Ik zoek een nummer. Een 
nummer van... wacht even ik heb 
het opgeschreven... van Mozart.” 
Daar hebben we wel het één en 
ander van in huis dus ik vraag of ze 
weet welk nummer het is. En denk 
aan de keer dat een musicus streng 
zei dat ‘nummers’ niet bestaan in 
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klassieke muziek. Dat klinkt respectloos. Het heet 
een lied, een aria, of een symfonie, een sonate 
of desnoods een stuk, maar geen nummer! Als 
iemand echter wat zoekt zul je mij niet horen.
“Het heet... even kijken hoor... ja! ‘Lacrimosa’. Ik 
kijk altijd naar dat programma ‘Maestro’ en daar 
zat een rapper in die dat dirigeerde en dat vond 
ik zó mooi. Hij zit daardoor nu in de finale!”. “Ah, 
dat is uit het Requiem, dat staat ergens anders” 
zeg ik. We zoeken tussen de cd’s maar kunnen 
het niet vinden. “Ja ik ben natuurlijk niet de eni-
ge die dat nummer nu zoekt!” 

Ondertussen schalt een stem door de bieb dat 
mensen naar de uitgang moeten. Ik vertel de 
mevrouw dat ze de cd online kan reserveren. En 
als we ‘m niet hebben, dat ik hem dan bestel. Ze 
wil niet wachten tot ik het opgezocht heb, de mu-
ziek ter uitgeleide wordt steeds harder. “O, maar 
dan kom ik volgende week nog eens kijken!” zegt 
ze terwijl ze wegloopt. En natuurlijk hebben we 
die cd in huis. Misschien heeft die mevrouw nog 
nooit het Requiem van Mozart gehoord. Ik hoop 
dat ze de cd reserveert en terugkomt. Door een 
dirigerende rapper. Geweldig, wat een werelden 
er open kunnen gaan! 

En wat heb ik leuk werk. 
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