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De eerste palen

Het notenschrift kent eenzelfde historie. De  Italiaanse 
monnik en muziektheoreticus Guido d’Arezzo (995-
1050) wordt beschouwd als de grond legger van onze 
notenbalk. Aan hem hebben we in elk geval het ‘ut 
(later werd dat do)-re-mi-fa-sol-la-si’ te danken, dat 
hij ontleende aan een Latijnse hymne. Zijn Guido-
nische notennamen zijn in Noord Europese landen 
nauwelijks in gebruik. Wij hanteren de lettervariant 
‘c-d-e-f-g-a-b’.

D’Arezzo bedacht een methode om musiceren-
den de namen van tonen, de opeenvolging en de 
toonhoogte te laten zien en onthouden, door middel 
van een hand en de vijf opgestoken vingers. Zijn zoge-
naamde ‘guidoonse hand’ liet hij later volgen door een 
methode op schrift, met nog een vierlijnige notenbalk.  
Een Franse monnik was hem echter ruim een eeuw 
eerder, in een klooster bij Metz, al voorgegaan in het 
zichtbaar maken van muziek. De door paus Gregorius I  
in de zesde eeuw dwingend voorgeschreven ordening 
van de ‘gregoriaanse’ liederen uit de katholieke 
eredienst dienden allemaal uit het hoofd te worden 
geleerd en zo mondeling te worden doorgegeven aan 
volgende generaties. Hij begon met het Gloria uit 
te schrijven in tekens, die het kloosterleven een stuk 
eenvoudiger maakten.

Het oudste bekende muziekschrift stamt uit de 
twaalfde eeuw voor Christus. Het werd in de jaren 
zestig van de vorige eeuw gevonden in de ruïneheuvel 

Ras Shamra, op de plek waar de oude handelsstad 
Ugarit aan de Syrische Middellandse zeekust heeft 
gelegen. Na jaren onderzoek ontdekten wetenschap-
pers dat het kleitablet een gebed aan de maangodin 
Nikkal bevatte, met daaronder de notatie van de 
begeleidende muziek op de lier.

Boven en onder de teksten in de Hebreeuwse 
bijbel van 1000 voor Christus staan vijfentwintig 
toontekens, de te’amin, die uitspraak en betekenis 
verduidelijken, maar tevens de rabbi behulpzaam 
waren bij het zangerig reciteren van de bijbelteksten. 
De zangers in het oude Egypte hadden handtekens 
en ritmische en melodische gebaren en al een vorm 
van grafische tekens die het verloop van een melodie 
aangaven. In het Leids Papyrologisch Instituut  
bevindt zich een stukje papyrus, 2250 jaar oud, 
waarop enkele fragmenten van versregels staan uit  
de Griekse tragedie Euripides. Boven de Griekse 
woorden zijn muzieknoten geschreven.

Koorzangers verzameld 

rondom een lessenaar zingen 

gregoriaanse  gezangen uit een 

groot koorboek. (Titelpagina 

van Practica musicae uit 1512).

Grote uitvindingen worden zelden toegeschreven aan één persoon. Nederlanders 
en Duitsers hebben elkaar eeuwenlang chauvinistisch bestreden over de uitvinder 
van de boekdrukkunst. Laurens Janszoon Coster, zeggen wij en we hebben er in 
Haarlem een standbeeld voor opgericht. Terwijl sterk wordt betwijfeld of de man 
wel heeft bestáán. Johann Gutenberg, zeggen onze oosterburen. En zij hebben 
gelijk. Dat de oude Chinezen al vele eeuwen eerder druktechnieken toepasten is 
echter lange tijd, vanuit westers superieur denken, veronachtzaamd. 
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‘Johan A. Alsbach, onze vitale, actieve nestor en voor
zitter vanaf het eerste uur en voorts de onverwoestbare 
heren H. Doyer (Alsbach & Doyer), H.C. Dupont (Peters 
en Dupont Nijmegen) en C. Wagenaar ( fa. Wagenaar 
Utrecht) hebben op 16 juli 1909 mede onze vereniging 
 gesticht. Het moet voor hen een zeer ongewone vol
doening zijn om gezond en wel, veertig jaar later in  
het midden van de hen zeer waarderende medeleden  
dit jubileumfeest mee te vieren’. 

Op een week na veertig jaar eerder, op 16 juli 1909 
werd de koninklijke goedkeuring op de ‘Statuten onzer 
Vereniging’ verleend. Maar al enkele jaren daarvoor,  
in 1907, waren aan de Oudezijds Voorburgwal 99  
in Amsterdam, het kantoor van de van oorsprong 
Rotterdamse muziekhandelaar G. Alsbach & Co, de 
eerste palen geslagen door ondermeer de vier heren 
die op 8 juli 1949 ‘gezond en wel’ het veertigjarig 
bestaan konden meevieren. Alsbach vierde op die dag 
overigens ook zijn zestigjarig jubileum als uitgever.

Het motief voor de oprichting van de VMN was 
puur defensief. Met lede ogen zagen de handelaren 
al vele jaren aan hoe hun collega’s soms wel tot vijftig 
procent korting gaven aan grote klanten als onder-

wijzers en leerlingen van muziekscholen en conser-
vatoria bij de aanschaf van hun bladmuziek. Bijna 
nergens werd meer de volle particuliere prijs betaald. 

Er moesten orde, regels en eenheid komen. 
Aangename en vruchtbare verstandhoudingen met 
de heren collega’s. In datzelfde jaar 1907 werden 
al besprekingen begonnen met de directeuren van 
muziekscholen en conservatoria. Daarbij werd bepaald 
dat met ingang van 1 januari 1908 alleen aan leerlingen 
die werkelijk een vakopleiding genoten en die dat 
konden bewijzen met een briefje van de directeur, 
een maximale korting van twintig procent zou worden 
gegeven op hun bladmuziek. 

Dat succes was een extra stimulans de krachten te 
bundelen. De VMN werd een bijzondere belangenver-
eniging, de eerste en voor zover bekend enige waarin 
leveranciers en afnemers, ondanks hun tegengestelde 
belangen, samen gingen optrekken ‘voor de goede zaak’. 

 Een van de belangrijkste redenen voor Alsbach 
om het initiatief voor de VMN te nemen, was de op 
handen zijnde toetreding van Nederland tot de Berner 
Conventie, een internationale auteursrechtenunie, 
waarin een wereldstandaard voor auteursrechten werd 
geregeld. De meeste landen hadden hun eigen wetten 

Johan A. Alsbach, stichter van 

de VMN in 1909, ontvangt op 

12 april 1953 uit handen van 

componist Bernhard van den 

Sigtenhorst Meyer een boekje 

met een van diens composities.

Het notenschrift, de gebruiksaanwijzing of het navigatiesysteem voor 
de musicus en de componist, heeft in de loop van de eeuwen talrijke 
veranderingen en vooral verfijningen ondergaan. In een partituur van 
Mozart is niets meer te herkennen van het Syrische kleitablet of de 
poging van de Franse monnik. Ze vormen echter allen de basis voor 
een wereldwijde handel waarin de laatste eeuw miljarden omgaan. 
Handel waaruit de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in 
Nederland is ontstaan in 1909. Een bijzondere vereniging, die tijdens 
de herdenking van haar honderdjarig bestaan op een kruispunt staat 
en zich de vraag stelt hoe zij de nieuwe ordening in de muziekwereld 
kan omarmen.

Jan, maak jij ’s gauw een liedje
Dan schrijf ik muziek erbij
En dan laten we het drukken,
De winst is dan voor jou en mij.

We sturen dan bedoelden handel
Elk twintig exemplaren toe,
En geven dan een flinke korting,
’t Kan loopen man, je weet niet hoe.

Ja…., maar d’r is al zooveel rommel,
Als wij nou ook nog mee gaan doen,
Dan is de spoeling zooveel dunner
Dus risico, ’n heele boel

Praat toch geen onzin beste jongen,
’t Is maar hoe je ’t bekijkt
’n Mooi plaatje, ’n Engelse titel,
Let op, wie daar niet voor bezwijkt.

Goed, laten we ’t maar proberen,
De kosten komen er wel uit
En als ’t inslaat, wie zal ’t zeggen,
Des te grooter is de buit.

Opgepast, muziekverkoopers,
Er zijn veel kapers op de kust,
Laat u dus door niets misleiden,
Koopt met zorg, koopt bewust.

C.A. Mulder uit Zwolle schreef dit licht ironische vers rond het veertig-
jarig bestaan van de ‘Vereniging van Muziekhandelaren en  -uitgevers  
in Nederland’ in het jubileumnummer van ‘De Muziek handelaar’, het 
mededelingenblad van de VMN. We schrijven 1949.  
Op 8 juli, – ‘een dag als een lied’, schrijft de voorzitter van de jubileum-
commissie, de uitgever A.J.G. Strengholt in een speciaal feestnummer 
van het blad – staan in het Amsterdamse Vondelpark-Paviljoen het 
jubilerende bestuur en vier nog in leven zijnde oprichters van de VMN 
honderden handen te schudden. 



Wij Zijn MuZiek  6 7

‘Grondig onderwijs in het behandelen der viool’ te 
laten drukken. Met muzieknoten die waren gesneden 
door J.M. Fleischman. Dat Enschede al eeuwen de 
drukker van ons Nederlandse papiergeld is, dankt het 
bedrijf aan deze gesneden muzieknoten, die het in de 
jaren die volgden op het bezoek van Leopold Mozart, 
gebruikte bij het beveiligen van waardepapieren. De 
muzieknoten die aan de randen van het waardepapier 
rond de tekst werden gedrukt, waren zo uniek dat zij 
onmogelijk na te maken waren. Valse kopieën werden 
direct herkend.

Een van de belangrijkste drukkers en uitgevers 
in de achttiende eeuw was Etienne Roger. Een Franse 
vluchteling, die zich in 1690 in Amsterdam vestigde 

als muziekuitgever. Hij vervulde een voortrekkersrol 
in de introductie van de plaatdruk in Nederland, 
een veel minder omslachtige methode om muziek 
op papier te drukken dan de ‘typendruk’ die tot die 
tijd werd gebruikt. Roger werd tot ver buiten de 
landsgrenzen beroemd. Vooraanstaande Italiaanse 
componisten als Vivaldi, Scarlatti, Caldara, Lully, 
Corelli en later Locatelli lieten hun muziek door hem 
uitgeven. 

De bloei van de muziekhandel zat hem echter 
voornamelijk in de grote binnenlandse behoefte aan 
bladmuziek. Het volk musiceerde en zong er lustig 
op los. Maar een openbaar concertleven was er tot de 
negentiende eeuw nauwelijks. 

Autografe paukenpartij van de 

Tweede Symfonie met door

halingen van de componist 

Gustav Mahler. (Archief  

dirigent Willem Mengelberg).

en beperkten bescherming tot hun eigen nationale 
auteurs, tot in 1886 dat verdrag werd gesloten. In de 
eeuwen ervoor was er in veel landen niets geregeld 
voor werk van auteurs uit het buitenland. Landen had-
den onderling wat verdragen. Nederland sloot in het 
midden van de negentiende eeuw auteursrechtverdra-
gen met Frankrijk, België en Spanje. Maar weigerde 
zich lange tijd aan te sluiten bij de Berner Conventie. 

In Nederland was een wat karige auteurswet van 
kracht geworden in 1881, die zowel het reproductie- als 
het op- en uitvoeringsrecht regelde. Voor dramatisch-
muzikale werken. ‘Gewone’ muziek werd buiten 
beschouwing gelaten. Tot een nieuwe auteurswet 
in 1912 aan die discriminerende situatie een einde 
maakte, moesten componisten en tekstdichters van 
populaire wijsjes en teksten lijdzaam toezien hoe hun 
werken overal konden worden opgevoerd, zonder hun 
toestemming en zonder geldelijke vergoeding. De wet 
uit 1881 regelde helemaal niets voor auteurs uit het 
buitenland, behalve voor genoemde landen waarmee 
onderling een verdrag was gesloten. 

Nederland stond niet te popelen om toe te 
treden tot de Berner Conventie. Vooral de boekuitge-
vers zagen daarin een gevaar voor hun portemonnee. 
Ons land was in de negentiende eeuw een vrijhaven 
voor buitenlandse schrijvers en vrijdenkers, die hier 
werken konden laten publiceren die in eigen land ver-
boden waren. Boekuitgevers 
en drukkers voeren er wel bij. 
Maar tegelijk werd ons land 
gezien als een ‘roofstaat’, 
waar werken vertaald, ge - 
drukt en verspreid konden 
worden, zonder toestem-
ming van de oorspronkelijke 
schrijvers en zonder daarvoor te betalen. De wet uit 
1881 erkende wel de rechten van de vertaler, niet de 
rechten van de oorspronkelijke schrijver. De Berner 
Conventie zou een einde maken aan die lucratieve 
handel. 

Toen Johann Alsbach een internationaal congres 
van muziekuitgevers bezocht, waar tot een inter-

nationale overkoepelende organisatie van muziek-
uitgevers moest worden gekomen die het nadrukken 
van muziek zou gaan bestrijden, werd op zijn komst 
niet positief gereageerd. Alsbach was een vertegen-
woordiger van Holland, het land van de nadruk. Maar 
de Amsterdamse uitgever was juist naar het congres 
gekomen om te bewijzen dat de goedwillende 
meerderheid van de Nederlandse muziekuitgevers 
niets liever wilde dan een verbod op die nadruk, een 
betere auteursrechtregeling en handhaving in ons 
land en aanpassing van de regels zoals die interna-
tionaal gebruikelijk waren. Ook bij de boekuitgevers 
was langzaam de kijk op het auteursrecht veranderd. 
Onder druk van kunstenaarsorganisaties en auteurs 
besloot het Nederlandse kabinet in 1912 zowel de 
auteurswet uit 1881 te moderniseren als toe te treden 
tot de Berner Conventie.

Nederland was in de voorgaande eeuwen een 
toonaangevend land geworden in het Europese 
muziekleven, met een bloeiende muziekuitgevers-
branche, die, zoals gezegd, nauwelijks een strobreed 
in de weg werd gelegd. Maar het land kende wel een 
‘uitgeversrecht’: de uitgever kon zich door de auteur 
een exclusief recht op uitgave laten overdragen, en 
dat vervolgens door aanvraag van een privilege bij de 
gewestelijke Staten laten effectueren. Na toekenning 

had de uitgever een exclu-
sief drukrecht verkregen, 
dat met de term ‘kopijrecht’ 
werd aangeduid gedurende 
een bepaalde periode, 
doorgaans vijftien jaar, en 
verlengbaar. Dit drukrecht 
werd aangeduid met de 

term ‘kopijrecht’. Zo kon de uitgever topkwaliteit 
drukwerk leveren, dat aan alle zorgvuldigheidseisen 
voldeed waaraan een muziekwerk diende te voldoen. 
Mede op deze bescherming berustte de internatio-
nale bloei van het Hollandse drukkersvak.

Leopold Mozart – de vader van – reisde naar 
Haarlem, om bij de drukkerij van Johan Enschede zijn 

Ons land was vrijhaven voor buiten landse 
schrijvers en vrijdenkers. Boekuitgevers  
en drukkers voeren er wel bij. 
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In de ogen van ons omringende landen waren wij 
een volk van cultuurbarbaren, getuige het oordeel dat de 
Mannheimer Theater-Almanach in 1795 over ons velde:

‘De smaak voor schoone kunsten ligt in dit rijke land 
nog in de wieg. Het klimaat en de wingeest der natie 
verstikken alle prikkel tot bevrediging der fijnere organen. 
Men hoort muzijk en hoort tooneelspelen enkele om de 
tijd te dooden en om over handelszaken te spreken. Ieder 
ondernemer van een concert moet zijne toehoorders op 
stoven en dranken regaleren, welke in slechte koffij en 
thee bestaat. Dikwijls ook rookt men tabak en wordt er 
hardop gepraat. Het eigenlijke verhevene en schoone der 
kunst wordt door zeer weinigen gevoeld. Kwakzalverijen 
echter worden met luiden bijval ontvangen.’

 
Maar zo slecht als deze Duitse almanak over onze 
muzikale smaken schreef, was het niet. Wij hadden 
groot plezier in het samen musiceren en zingen, maar 
dat deden we in huiselijke kring. 
Talrijke bewijzen zijn ervoor 
ge vonden. Schilderijen en pren-
ten van Hollandse  meesters als 
Frans Hals, Jan Steen, Pieter de 
Hoogh, Johannes Vermeer en 
 Adriaen van Ostade hadden vaak 
muzikanten als onderwerp: een 
muziekles, een luitspelend meisje, of een musicerend 
groepje. Uit wat er in die eeuwen werd gedrukt en 
uitgegeven kan worden opgemaakt wat er zoal werd 
uitgevoerd en waar de smaak van het volk lag. Talrijk 
zijn de liedboekjes die onder fraaie titels (‘galante’ 
titels noemde men het in die tijd) het licht zagen.  

Het formaat ervan was klein. Het voorwoord in een 
van de boekjes geeft daar een verklaring voor: 

‘Omdat men hetselve het bequamste ende het ghevoegh
lijkst achtte te wesen om in de sack hier en daar mede te 
draghen als ghij lieden soete bijeenkomsten houdt.’
 
Iedere stad die zichzelf een beetje serieus nam, had in 
die eeuwen haar eigen liedboekje. Amsterdam kende 
de ‘Lachende Apol’, opgedragen aan de Amsterdamse 
‘ jufferschap’, die er in werden aangesproken als ‘soete 
diertjens’, ‘geestige keeltjens’ of ‘herte boeystertjes’. 
Haarlem had haar ‘Haarlemse Somerbloempjes’, 
Utrecht zong uit de bundel; ‘Utrechts Zang-preeltjen’ 
en Den Haag kende de ‘Haegsche Coeckoek’. 

 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat muziek uitgevers 
tot het midden van de negentiende eeuw deel uit-
maakten van de ‘gegoede burgerij’. Er viel goed geld 

te verdienen aan de zanglust en 
het plezier in het zelf musiceren. 
En toen was daar, in 1878, plotse-
ling de phono graph. Thomas Alva 
Edison streek met de eer de eerste 
te zijn die de menselijke stem kon 
‘vangen’ en naar believen op elk 
moment kon reproduceren. Waren 

enkele uitvinders in Frankrijk niet zo armlastig geweest 
dat zij voor hun Phonoautographe en Paléophone al 
jaren eerder geen patent konden aanvragen, dan had 
de uitvinder van de grammofoon een andere naam 
gehad en zouden in Nederland niet elk jaar de Edisons 
worden uitgereikt. Als apparaat om ook muziek te 
registreren werd de vinding tientallen jaren niet al 
te serieus genomen. Het werd voornamelijk gezien 
als een curieus dicteerinstrument. Tot de Duitse 
immigrant Emil Berliner in de Verenigde Staten de 
grammofoonplaat uitvond die in massa geproduceerd 
kon worden. 

Voor tekstdichters, componisten, uitgevers en 
handelaren veranderde in rap tempo de wereld. 

In de ogen van ons omringende 
landen waren wij een volk van 
cultuurbarbaren.

Omslag van de door Jan  

Zwart uitgegeven serie  

Nederlandsche Orgelmuziek. 

Hij publiceerde hierin eigen 

orgelmuziek, maar ook werken 

van collegatijdgenoten.  

(Eerste druk verscheen in 1917).
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‘De mensen zijn niet zuinig hè. 
Archieven vol matrijzen van oude 
opnames worden tegenwoordig 
zomaar in de vuilnisbak gegooid, 
omdat ze de ruimte nodig hebben 
voor een tafeltennistafel. Als het 
geen geld meer oplevert, verdwijnt 
het. Ik krijg mensen aan de deur 
met een paar lp’s, die vertellen dat 
ze ook een heleboel 78-toerenplaten 
hadden. En bladmuziek. Maar daar 
hadden ze niks meer aan. Dus weg 
ermee.

Neem nou een vooroorlogs 
orkest als De Decibels. Die werden 
in 1935 op staande voet ontslagen 
door de omroep. Een dag later lagen 
in Hilversum alle opnamen al in een 
vuilcontainer. Het was maar goed 
dat er nog iemand enig historisch 
besef had en ze heeft gered.

Of brieven van de schrijver Frits 
Hotz. Ik correspondeerde met hem 
over Jazzmuziek, hij kwam hier vaak 
een babbeltje maken en muziek 
luisteren. Ik bewaar die brieven, 
maar zijn zus heeft zijn archief na 
zijn dood verbrand. 

Tja…, waarom verzamelt een 
mens wijwaterbakjes? Of sigaren-
bandjes, olifantjes? Dat is een tic. 
Ik verzamel muziek. Omdat ik dat 
interessant vind. De platen omdat 
je die kunt hóren en je steeds weer 
nieuwe dingen ontdekt. En de blad-
muziek omdat de muziek daarmee 

nog meer gaat leven. Dat is een 
aanvulling. Vooral voor 78-toeren-
platen. Daar kon vroeger vaak maar 
drie minuten muziek op, terwijl de 
stukken langer waren. Dan hoorde 
je ineens dat het afgebroken werd, 
dat het stuk incompleet op de plaat 
stond. Met bladmuziek zie je dan 
hoe de muzikant het heeft bedoeld. 

Kijk hier, ‘Aan de lus van Lijn 2’ 
een liedboekje van J.P.J.N. Clinge 
Doorenbos. Uitgeverij Scheltens 
& Giltay, drukkerij Braakensiek uit 
Amsterdam. De omslag is van Willy 
Sluiter. Rokken tot aan de enkels, 
dus het moet aan het begin van de 
vorige eeuw zijn geweest. Voor mij 
is het een ramp dat in Nederland 
de bladmuziekbundels nooit 
gedateerd werden. In Engeland 
en Frankrijk staat er een jaartal in, 
maar bij Nederlandse bladmuziek is 
het een beetje gokken. Of neem dit 
stuk: ‘Ik hou van Holland’, geschre-
ven door Willy Schootemeyer. Daar 
heb ik twee versies van. Eentje van 
voor de oorlog met de naam en de 
foto van zanger Joseph Schmidt 
groot erop en een van uit de oorlog 
waar die zijn weggewerkt, omdat 
Schmidt Joods was. En nog slecht 
weggewerkt ook. 

Je hebt prachtige omslagen, 
gemaakt door bekende kunstenaars. 
Joop Geesink illustreerde ‘Als op het 
Leidscheplein’ van Bert van Eijck, 
een schuilnaam voor Jacques van 
Tol; Carol Voges, werkzaam bij de 
Toonder Studio’s, tekende omslagen 
voor Metro Muziek uit Amsterdam. 
Ik heb omslagen van Jan Sluijters en 
Toulouse Lautrec.

Ik heb, denk ik zo’n tienduizend 
platen. Voornamelijk jazz. En alleen 
puntgave exemplaren, die ik nog 
helemaal kan draaien. Je hebt ook 
label-verzamelaars, die het niet inte-
resseert of er een gat in een plaat 
zit. Als het label maar origineel is. 
Van bladmuziek heb ik ook zo’n tien-
duizend stuks. Originele uitgaven. 
Behalve jazz ook lichte muziek en 
cabaret. Klassiek is niet interessant. 
Die muziek ligt al eeuwen vast. Van 
Jazz kun je bewerkingen krijgen, pla-
giaten, verschillende toonzettingen. 
Die bestudeer ik. Ik breng het in 
kaart, schrijf alles op. Wanneer het 
is gemaakt, waar en wanneer het is 
opgenomen, welke maatschappij of 
uitgeverij. Ik weet precies wat ik heb 
en waar ik het kan vinden.’

Herman Oppeneers Nederlands 
Jazz Archief, zijn bladmuziek, zijn 
duizenden foto’s en cartoons liggen 
opgeslagen in zijn slecht onderhou-
den benedenwoning in Amsterdam. 
Als er brand mocht uitbreken, zegt 
hij, is het redde loos verloren. Hij 
heeft de collectie wel verzekerd, 
maar de waarde van de historie gaat 
elk bedrag te boven.

Hij is 74 jaar nu en van zijn  
aow kan hij zich geen grote aan-
kopen meer permitteren. Zijn vaste 
bezoekjes aan het Waterlooplein om 
daar voor een habbekrats muziek te 
‘scoren’, behoren tot het verleden. 
Ouderdom komt met gebreken en 
bij Oppeneer zijn dat de benen.

‘Ik ontdekte de jazz in de oorlog. 
In 1944, tijdens de hongerwinter. Mijn 
ouders kregen vaak bezoek van een 
oom, die bij ons thuis danslessen gaf. 
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HErMAN OPPENEEr

Bij je eerste aankoop weet je nog niet dat je verzamelaar wordt. Dat je de rest 
van je leven gaat proberen iets compleet te krijgen. En God verhoede dat 
zoiets ooit zou gebeuren, want dan houdt dat levenswerk op. Dan is hij ineens 
geen verzamelaar meer. Volgens Herman Oppeneer, een van de grootste 
particuliere verzamelaars van bladmuziek, jazzplaten, muziekfoto’s en muziek
strips, is een verzamelaar juist iemand die nóóit iets compleet heeft. En dat 
klinkt volkomen logisch.

Een verzamelaar
mist altijd iets
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Aldus de allereerste statuten van de VMN. Die zijn in elk geval bewaard 
gebleven. Het grootste deel van het archief van de Vereeniging is echter 
verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog. In het boekendepot van de 
Universiteits Bibliotheek Amsterdam staan vijfenveertig dozen van wat 
nog rest van de vroege geschiedenis. Veilig gesteld door oud-voorzitter 
Edi Breitenstein en Cor Smit: vele jaargangen van het Orgaan voor den 
Nederlandschen Muziekhandel, dat voor het eerst  verscheen in septem-
ber 1919 en in 1928 een wat sjiekere uitstraling kreeg met een omslag en 
de huidige naam: ‘De Muziekhandel’.

Latere statuten, de huishoudelijke reglementen, notulen der 
bestuursvergaderingen van voor de oorlog zijn er niet meer. Verhalen  
uit die tijd zijn met de leden het graf in gegaan. 

Het VMN-bestuurslid en uitgever A.J.G. Strengholt had zowel tijdens 
het veertigjarig bestaan als tijdens het vijftigjarig bestaan in 1959 grote 
moeite de geschiedenis van de VMN op papier te zetten. Want, zo schrijft 
hij, de vereniging werd door de  Kulturkammer van de Duitse bezetters in 
1942 ge liquideerd, kasmiddelen en archief werden ‘beschlagnamt’ en zijn 
nooit meer boven water gekomen.

Ook geschriften over het allerbelangrijkste wapenfeit van de VMN 
ontbreken derhalve. Nadat Nederland in 1912 tot de Berner Conventie 
was toegetreden, was de weg vrij voor de exploitatie van het muziek-
opvoerings recht ten behoeve van componisten en uitgevers. De muziek-
auteurs hadden zich al enkele jaren op die toetreding voorbereid en kwa-
men als Genootschap van Nederlandsche Componisten met het plan voor 
een organisatie die namens hen de auteursrechten zou gaan regelen en de 
gelden innen. Vrijwel tegelijkertijd onderzocht Johann Adam  Alsbach, als 
eerste voorzitter van de VMN, hoe de auteursrechten het beste gehand-
haafd zouden kunnen worden, als de conventie eenmaal in werking zou 
zijn getreden in ons land.

Wapenfeiten
De Vereeniging van Muziekhandelaren en –uitgevers in Nederland stelt zich ten 
doel het behartigen der belangen van den Muziekhandel in het algemeen, vol
gens de beginselen van recht, goeder trouw en welbegrepen handels vryheid. 
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg door samenwerking harer 
leden (Artikel 1  Doel en inrichting). 

Bij de watersnoodramp in 1953 

 bundelden artiesten, compo

nisten en muziekuitgevers de 

krachten en schonken hun 

inkomsten aan de slachtoffers.
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Jazz was verboden, dat was ontaarde 
muziek van ‘de vijand’. Mijn ouders 
kochten een plaat van het orkest van 
Artie Shaw op de zwarte markt. Met 
een drumsolo van Buddy Rich. Dat 
hoorde ik die avonden en ik werd 
erdoor gepakt.

Na de oorlog ben ik met 
mijn rijksdaalder zakgeld naar het 
Waterlooplein gegaan, elke week. De 
platen waren vijftig cent tot een gul-
den. Bladmuziek een kwartje. Ik heb 
het verzamelen op straat geleerd. In 
een tweedehands platenzaak aan de 
Rozendwarsstraat kwam ik in 1952 
een paar platen van Bigs Beiderdeck 
& The Gang en van Trum Bauer 
tegen. Ik dacht dat die verkoper me 
wat Duitse troep stond aan te sme-
ren, maar het was oude Amerikaanse 
jazz uit 1927. Toen ben ik me maar 
eens beter gaan verdiepen.

Op het Waterlooplein lagen in 
1957 ineens stapels platen van het 
label Harmony. Een low budget label 

van Columbia dat in 1932 failliet was 
gegaan en waar alle groten voor 
hebben gespeeld onder een pseudo-
niem. Zo konden die platen een stuk 
goedkoper worden verhandeld. Ik 
ben me op Harmony gaan richten. 
Daar wil ik echt alles van hebben. 
Platen en bladmuziek. Ik heb er nu 
vierhonderd, van de veertienhon-
derd die zijn geproduceerd. Dus ik 
denk niet dat ik lang genoeg leef om 
het hele label compleet te krijgen.

Daarnaast streef ik ernaar het 
complete originele ouevre van Paul 
Whiteman in bezit te krijgen, plaat 
en papier. En ik wil alles van die man 
weten. Dat gaat ook niet lukken, 
vrees ik. ’ 

Herman Oppeneer is een 
wandelende encyclopedie. Bij wie 
menig muzikant nooit vergeefs 
aanklopt om zich te laten inspireren. 
Dat is ook de enige drijfveer voor 
zijn verzameldrift. Hij wil er zelf van 
genieten en zijn kennis doorgeven. 

Verkopen doet hij niks, zelfs niet 
om het financieel wat breder te 
kunnen hebben. Zijn serie Duitse 
propaganda platen en opnamen uit 
1930 van de trompettist Jabbo Smith 
en bladmuziek uit het begin van 
de vorige eeuw zijn zeer zeldzaam 
en duur, maar een verzamelaar 
verkoopt niet. Behalve dubbele 
exemplaren. Daarvoor gaat hij elk 
jaar naar de muziekbeurs van het 
blad Doctor Jazz, in Wageningen.

‘Ik help anderen ermee. Loes 
Luca kwam hier omdat ze de rol van 
Sophie Tucker moest spelen, Brigitte 
Kaandorp in de aanloop naar een 
nieuwe theatershow, Armando komt 
regelmatig om naar vioolsolo’s te 
luisteren en Willem Breuker om te 
luisteren en over jazz te praten. Ik 
heb van alles en iedereen mag er 
gebruik van maken. 

Het is mijn levenswerk, dat 
nooit af komt. Mijn bezigheid. Of 
het me gelukkig maakt? Nou, nee. 
Het is prettig en leuk mensen op 
weg te helpen met mijn kennis. 
Maar het interesseert me niet wat er 
mee gaat gebeuren als ik er eenmaal 
niet meer ben. Ik ben een gebruiks-
verzamelaar; ik heb er mijn leven 
lang van genoten, daar gaat het om. 
Mijn zoon weet wel wat er dan mee 
moet gebeuren. Mensen die me 
door dik en dun hebben gesteund 
de laatste jaren, krijgen een paar 
dingen. Het Nederlandse deel gaat 
naar het Jazz Archief van het Muziek 
Centrum Nederland. Ik hoop dat ze 
er blij mee zullen zijn en zo niet…, 
dan kan ik me er niet meer druk 
over maken.’ 

‘Aan de lus van Lijn 2’  

van Clinge  Doorenbos 

vervaardigd door 

 kunstenaar Willy Sluiter.
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Wie door de jaargangen vanaf 1919 van het 
Verenigingsorgaan bladert krijgt bepaald geen 
beeld van een ‘gezelligheidsvereniging’. Het was een 
vergaderclub, een belangenvereniging, niks meer en 
niks minder. Ja, de viering van het tienjarig bestaan 
werd er in aangekondigd, een cabaret-dansant met 75 
artiesten uit binnen- en buitenland, met als speciale 
attractie de Piperband van het Britse regiment The 
Scots Greys. 

Dat feest werd druk bezocht. Kennelijk in tegen-
stelling tot de vergaderingen, in het centraal gelegen 
en goed bereikbare Utrecht. De secties handelaren 
en uitgevers vergaderden onder een eigen voorzit-
ter eerst apart, om daarna alle punten gezamenlijk 
nog een keer aan de orde te brengen. De eerste 
jaren kwamen er nog wel eens vijftig handelaren en 
uitgevers opdagen, daarna nam het in rap tempo 
af. Men las het later wel in het Orgaan. Dat was dan 
ook niet veel meer dan een uithangbord voor deze 
taaie bijeenkomsten. Met af en toe een wetenswaar-
dig verhaaltje zoals over ‘den oorsprong van den 
metronoom’.

Een anoniem bestuurslid, kennelijk een beetje 
cynisch geworden van het gebrek aan betrokkenheid 
der leden, schreef in het zomernummer van 1929 De 
Tien Vereenigingsgeboden. Gebod 1 luidde: Ga nooit 
naar vergaderingen. Gebod 2: Maar als ge gaat, kom 

dan te laat. Dan is gebod 8 nog vermeldenswaard: 
Doe zelf niet méér dan het absoluut noodzakelijke, maar 
als andere leden belangeloos hun krachten en kundig
heden wijden aan een goeden gang der zaken, ga dan 
rondschreeuwen dat de Vereeniging wordt geleid door 
een kliek. 

De bekende uitgever A. Noske adverteerde 
met: ‘variaties op het bekende Sint Nicolaaslied ‘Zie 
Ginds Komt De Stoomboot’ voor piano, vierhandig, 
middelzwaar van de componist Jan van Gilse, fl. 1,80’ 
en met ‘Hebt gij in voldoende aantal in voorraad de 
alom bekende Rhapsodie ‘Piet Hein’ van Peter van 
Anroy?’

Het blad was ook een schandpaal. Voor diegenen 
die geen lid waren en toch handelden in bladmu-
ziek, vaak onder de door de uitgevers vast gestelde 
minimale verkoopprijs voor particulieren. Wie als 
handelaar geen lid van de VMN was, kreeg van de 
uitgevers wel geleverd, maar diende zich wel aan de 
vaste verkoopprijzen van de vereniging te houden. 
Beunhazen die langs slinkse wegen bladmuziek  
uit het buitenland betrokken en dat onder de vast-
gestelde prijs verhandelden, werden met naam en 
toenaam op Zwarte Lijsten in de ‘De Muziekhandel’ 
gezet. Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw 
was dat praktijk. 

Alle leden van de vereniging 

ontvingen regelmatig kaartjes 

waarop naast de wissel

koersen ook werd vermeld 

welke handelaren op de 

Zwarte Lijst waren geplaatst.

 Alsbach reisde naar Duitsland en Frankrijk, waar een auteursrechtenorganisatie al  langer 
bestond en waar respectievelijk de auteurs en componisten de dienst uitmaakten. Dat leek 
hem een onwenselijke situatie. Het Genootschap en de VMN waren van mening dat uit-
gevers en auteurs evenveel in de leiding van een dergelijk bureau te zeggen zouden moeten 
krijgen. In 1913 vonden zij elkaar in de oprichting van het Bureau voor Muziek auteursrecht, 
waarvan de afkorting een begrip werd: Buma. 

Het Bureau voerde vanaf de eerste jaren ook de controle uit op de mechanische repro-
ductierechten, zoals dat in de nieuwe Auteurswet van 1912 was vastgelegd. Buma beperkte 
die controle echter tot de rechten van haar eigen aangeslotenen. Niet-leden en buitenlandse 
auteurs konden niet bij Buma aankloppen voor een vergoeding voor het verveelvuldigen van 
hun muziek. Dat werd internationaal onhoudbaar toen de productie en de bereikbaarheid voor 
de ‘gewone’ man van geluidsdragers een grote vlucht nam. Het duurde nog tot 26 oktober 
1936, voordat vanuit Buma een aparte organisatie in het leven werd geroepen die zich geheel 
ging richten op de controle op het mechanische reproductierecht, de Stichting tot Exploitatie 
van Mechanische Reproductierechten der Auteurs, de Stemra. Ook van de Stemra bestond het 
bestuur uit vertegenwoordigers van auteurs- en uitgevers organisaties. Namens de VMN uiter-
aard Johann Alsbach, die ook al jaren secretaris bij Buma was, en Cor B. Smit Sr.

Vaak werd de ver bondenheid 

met het koningshuis bezongen 

en was de bladmuziek ervan 

volop verkrijgbaar. Deze jubel

zang bij het 25jarig jubileum 

van Koningin  Wilhelmina werd 

in 1923 uitgebracht.
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In maart 1942 werd voorlopig de laatste bestuurs-
vergadering gehouden. In augustus werd de VMN 
geliquideerd en werden de leden verplicht zich aan 
te sluiten bij de Kultuurkamer. Volgens de muziek-
verzamelaar en –muziekhistoricus Herman Oppeneer, 
schreven componisten als Jack Bulterman veel Duits-
talige muziek in die jaren, dat op de Duitse markt 
werd gebracht door Nederlandse uitgevers en zeer 
populair werd in het land van de bezetter. Ook het 
repertoire van Malando vond er gretig aftrek. Want 
dat was Spaanstalig en dus niet verboden, zoals veel 
Engelstalig werk. 

In 1944 verscheen in ‘De Wereld der Muziek’,  
het orgaan van de Kultuurkamer, de mededeling dat 
het verbod op muziek dat de kenmerken draagt van  
arrangementen van negers en negrito’s, ook geldt 
voor het onderwijs door muziekpedagogen en op 
muziekscholen. ‘Eveneens is het verboden onderwijs  

in den Hawaiï-stijl van gitaarspel te verstrekken’. 
Ongetwijfeld zijn er uitgevers en handelaren geweest  
die hun voorraden verboden muziek op de brand-
stapel hebben vernietigd, maar de meeste VMN-
 leden borgen ze veilig op. Wachtend op betere tijden.

Op 12 december 1945 kwam het bestuur voor het 
eerst weer bij elkaar, in vrijheid. Een aantal Joodse col-
lega’s, waaronder de in ‘De Muziekhandel’ verguisde 
familie Cohen uit Amsterdam, was er niet meer. Het 
in 1938 met ‘Meneer Dinges weet niet wat swing is’ 
populair geworden duo Johnny and Jones, Nol van 
Wesel en Max Kannewasser, was met de allerlaatste 
trein uit Westerbork op transport gezet naar There-
sienstadt. Dat kamp overleefden de twee. Evenals 
Auschwitz, Sachsenhausen en Buchenwald. Bergen 
Belsen was hun laatste station, een maand voor de 
capitulatie van Duitsland.

Het Joodse duo Johnny en 

Jones mocht tijdens de oorlog 

Kamp Westerbork verlaten  

om een plaat op te nemen  

in  Amsterdam. Tegen alle 

 adviezen in keerden zij toch 

weer terug naar het kamp,  

met uiteindelijk fatale afloop.
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‘Koopt niet van hen! Gij steunt anders de knoeiers en 
benadeelt Uw eigen zaak!’ A. Cohen van Cohen’s 
Boekhandel werd op die manier te kijk gezet. En de 
Amsterdamse handelaar Henri Leicher, die in Duits-
land was betrapt op het nadrukken van auteursrech-
terlijk beschermde muziek, geheel in strijd met de 
Berner Conventie. Hij had de twijfelachtige eer als 
eerste voor het gerecht te worden gesleept. Jaren  
later werd hij lid van de VMN en roerde in bestuurs-
vergaderingen regelmatig zijn mond. Ook de  
Nieuwe Muziekhandel uit Arnhem was lange tijd 
uiterst verdacht in de ogen van de VMN.

Het verenigingsblad werd in 1931, een jaar 
nadat de VMN was gefuseerd met de Bond van 
Piano handelaren en de Vereniging van Winke-
liers in Muziekinstrumenten, herdoopt in GMP, 
 ‘Gramophone, Muziek, Piano’. In de jaren dertig  
liep het ledental van de VMN sterk terug, van 110 
naar 80. Of dat op enige wijze te maken had met  
deze fusie, of dat de crisis jaren toesloegen, is  
geheel onduidelijk. 

De oorlogsjaren die volgden lieten weer een grote 
aanwas van leden zien. Want in tijden van nood leert 
men zijn vrienden kennen. En in tijden van nood is de 
behoefte om te musiceren het grootst.

Het jaarverslag over 1940 van secretaris  
L. Duwaer begint somber:

‘De hoop, uitgesproken in ons vorige jaarverslag, om 
buiten den oorlog te blijven, is niet in vervulling gegaan. 
Dat feit heeft ons allen diep geschokt en door velen werd 
dientengevolge de toekomst donker ingezien. Vele mid
denstanders vreesden de vernietiging van hun economi
sche bestaan. Doch ziet, nauwelijks waren de krijgsver
richtingen in Nederland, althans voorlopig, beëindigd, of 
de oude stoere veerkracht van ons volk deed zich gelden. 
Deze tijd heeft voor Nederland gebracht een groot gevoel 
van saamhorigheid en heeft het te sterke individualisme 
doen verdwijnen en ons duidelijk doen beseffen dat wij 
een geheel vormen, bereid om gezamenlijk voor de nieuwe 
toekomst te werken in Nederlandschen cultureelen geest, 
zonder verschil van ras of stand’. 

Tijdens de eerste bestuursvergadering van het eerste 
oorlogsjaar, 6 juni 1940, werd nagegaan welke col-
lega’s oorlogsmolest hadden geleden, met name in 
het gebombardeerde Rotterdam en op welke wijze de 
 vereniging hen te hulp zou kunnen komen. In Rotter-
dam waren drie muziekhandelaren ernstig getroffen, 
in Middelburg twee. Er werd een noodfonds ingesteld, 
waarin de leden fl. 1667,50 stortten en dat door de 
vereniging werd verhoogd met fl. 500,- uit de kas. 
Daarnaast schonken enkele leden een belangrijke partij 
bladmuziek aan de getroffen collega’s. Het jaarverslag 
besluit met een gedicht van Potgieter, ‘Holland’.

Blijf, wat ge waart, toen  
ge blonkt als een bloem:
Zorg, dat Europa den  
zetel der orde,
Dat de verdrukte zijn  
wijkplaats u noem
Land mijner vad’ren, mijn  
lust en mijn roem

En wat de donkere  
toekomst bewaart
Wat uit haar zwangere  
wolken ook worde
Lauw’ren behooren aan  
’t vleklooze zwaard
Land, eens het vrijst’ en 
 gezegeldst’ der aard.



ViNCE MENDOZA

Een muzikant moet recht doen aan de bedoelingen van de componist. Net als 
een acteur zich moet inleven in de uitgangspunten van een toneelschrijver. 
Het kan in elk geval niet zo zijn dat je met het verkeerde been uit bed stapt en 
het allemaal net even anders laat klinken dan het moet, vindt Vince Mendoza, 
Amerikaans jazzcomponist, muzikant, winnaar van vier Grammy Awards, 
arrangeur van popgrootheden als Sting en Elvis Costello en sinds 2005 zowel 
chefdirigent als artistiek leider van het Metropole Orkest. Het enige fulltime 
symfonische jazzpoporkest ter wereld. 

Bladmuziek is  
een sprinkplank
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Maar direct brengt hij wat nuances 
aan in dat standpunt. Immers, jazz 
is geen ‘geschreven kunstvorm’. 
Het is een wereld waarin voor-
namelijk ideeën op papier worden 
gezet, waarop musici volop kunnen 
improviseren. “Bladmuziek is zowel 
in de jazz- als in de popscene niets 
meer dan een springplank voor je 
eigen interpretatie. Een navigatie-
systeem, meer niet. Je moet zelf 
blijven sturen en opletten, anders 
krijg je ongelukken. Een jazzstuk 
uit 1925 heeft in de loop der jaren 
waarschijnlijk voortdurend updates 
ondergaan, onder invloed van de 
uitvoerders en hun manier van 
lezen ervan.”

Je componeerde voor jazz groot      
he den als John Scofield, Michael en 
Randy Brecker en Pat Metheny, maar 

 arrangeert ook voor Chaka Khan, 
Sting, Robbie Williams, Elvis Costello 
en Joni Mitchel. Geen muzikanten die 
hun melodieën op papier zetten.
“Het mooie van pop is dat het uit 
traditionele muzieksoorten voor-
komt, als de blues. Het gaat meer 
om de tekst, de melodie is niet al 
te ingewikkeld. Ik luister en schrijf 
het op. En van daaruit maak ik een 
arrangement. Waarbij ik mezelf 
steeds moet afvragen: ‘hoeveel van 
mijzelf mag ik er in brengen? Is het 
niet teveel?’”

Hoe dicht bij het origineel moet je 
blijven, als arrangeur én dirigent?
“Dat hangt er van af. Pop, jazz, 
wereldmuziek of klassiek? Maar 
als je wilt snappen hoe je een stuk 
moet spelen, zul je altijd alles van 
de componist moeten weten.  
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Ik vind Strawinsky de grootste klas-
sieke componist, maar ik zal hem 
tot mijn dood niet helemaal kunnen 
doorgronden. Hij snapte niets 
van jazz, hij wist niet eens wat een 
‘groove’ was en toch schreef hij het 
‘Ebony Concerto’. Pure jazz soms. 
Hoe had deze man gewild hoe wij 
het spelen? Op zijn Strawinsky’s of 
jazzachtig? Ik ben voor het laatste 
en breng dan hele kleine verande-
ringen aan om het op die manier  
te laten horen. 

Als het Metropole Orkest 
Leonard Bernstein op het repertoire 
heeft, is het van belang te weten dat 
hij sterk onder invloed van mensen 
als Duke Ellington en Fletcher 
Henderson heeft gestaan. Dat hoor 
je. Dan begrijp je zijn keuzes om 
het zó op papier te zetten. Maar het 
grappige is dat ik als dirigent met 
een jazzachtergrond hoor dat hij de 
school van Ellington en Henderson 
wil eren, maar dat de interpretatie 
in mijn oren net niet goed is.  

Dan leg ik zelf andere accenten. Maar 
laat zijn erfgenamen dit niet horen! 

Ik loop ook wel eens tegen 
muziek aan waarvan ik sterk ver-
moed dat de uitgever iets met de 
notatie heeft gedaan wat niet de 
originele gedachte van de compo-
nist kan zijn geweest.”

Fouten dus? 
“O ja. In bladmuziek komen veel 
foutjes voor. Drukfouten, ongeluk-
jes, die er door de uitgever niet zijn 
uitgefilterd. Het zou veel minder 
moeten zijn, nu alles via de compu-
ter wordt aangeleverd door compo-
nisten. Maar het ís ook ingewikkeld 
natuurlijk. Ik raak bij vooral nieuwe 
muziek ook wel eens helemaal in de 
war en vraag me dan af: ‘staat daar 
nou een F? Maar moet dat geen G 
zijn?’ En vervolgens ga je natuurlijk 
ernstig twijfelen of die F nou juist 
niet de bedoeling van de componist 
is geweest, hoe merkwaardig die 
daar ook staat.”

Dat zie je al op het papier? 
“Niet in een stuk dat ik voor het 
eerst in handen krijg. Dat moet ik 
eerst horen en dan ga ik eens goed 
kijken hoe het is opgeschreven. Aan 
papier zie ik alleen de ritmische taal, 
het tempo, de dichtheid, waar de 
counterpoints liggen, welke keuze 
van instrumenten de schrijver heeft 
gemaakt.”

En waar de emotie zit...
“Hélemaal níet. Dat zie ik niet aan 
bladmuziek. Emotie komt pas als je 
het samen speelt. Op voor iedereen 
verschillende momenten. Dat kan 
een componist nauwelijks sturen. 
Heeft Bach de bedoeling gehad de 
mens te raken met zijn Mattheus 
Passion? Ik zie, als ik de partituur 
in handen heb, in alles dat het een 
ongelooflijk stuk muziek is. Onver-
gelijkbaar. Maar de spirituele impact 
ervan bepaal jij, de toehoorder, 
de ontvanger. Niet Bach, niet de 
muzikanten en niet de dirigenten. 
Ook al beweren de laatsten wel eens 
anders. Het doet er namelijk niet toe 
wie een prachtig stuk muziek speelt 
waardoor je wordt geraakt. Dat kan 
in het Concertgebouw zijn, maar 
evengoed kun je op de hoek van de 
straat ineens verpletterd worden 
door een man met een harmonica.”

in 1929 gaat de lijndienst 

Amsterdam – Batavia van 

start. Er werd voornamelijk 

post vervoerd en de reis 

duurde, zonder incidenten, 

maar liefst dertien dagen.

Koorliederen werden vaak 

in bundels uitgegeven zodat 

een ruime keuze kon worden 

gemaakt uit het repertoire.
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“Er is helemaal niks veranderd. Je 
komt hier binnen en je kijkt tegen 
een wand papier aan. Daar weet je 
de weg niet in, dus vangen wij je 
op en helpen je zoeken. Dat is al 
veertig jaar zo, sinds ik hier in de 
winkel sta.

Ja, het koopgedrag van de 
mensen is veranderd, dat wel.  
Ze willen meer de hapklare brok. 
Een populair deuntje, een beetje 
vrolijk, liefst met een cd erbij, dat 
ze kunnen horen hoe het moet.  
De mensen musiceren nog wel, 
maar willen er geen moeite meer 
voor doen. Kinderen zien een liedje 
op tv en willen dat ook gaan doen. 
Kunnen ze beroemd mee worden, 
denken ze. Dan kopen pa en ma 
een gitaar voor ze en komen hier 
voor lesmateriaal en het boekje 
met dat liedje dat ze willen spelen. 
Maar dat is voor negen van de tien 
kinderen niet de bedoeling. Dat 
kost moeite, dus na een week is  
het klaar. Net zo makkelijk. 

Klassiek is uit bij de massa. Bij 
ons komen ze nog wel, omdat we 
zo’n grote collectie hebben, maar ik 
geloof niet dat een muziekhandel 
in Almere nog veel omzet. Wij zit-
ten naast het Concertgebouw. Dat 
geeft ook aanloop. Dirigenten als 
Valery Gergiev en Bernhard Haitink 
lopen hier wel eens binnen, de 
cellist Rostropovich kwam steevast 
als hij in Amsterdam speelde. 
We hebben hier componisten als 
Poulenc en Britten over de vloer 
gehad. Mijn grootvader correspon-
deerde met Bartok en had wekelijks 
contact met Louis Andriessen. 

De voorraad klassieke muziek 
ligt hier nu ook een beetje te 
verstoffen, hoor. Daar kwamen in 
het verleden nog de studenten van 
het Amsterdamse conservatorium 
voor, maar sinds dat is verhuisd, 
moeten ze een half uur fietsen om 
bij ons te komen. Doen ze niet. 
We hebben hier een grote kast 
fluitmuziek. Daar pakte ik vroeger 

Het merendeel van de bladmuziek van Broekmans & Van Poppel vindt tegen
woordig zijn weg naar de klant via de internetsite. Maar Giovanni Ganzinotti jr., 
de derde generatie Ganzinotti die de zaak sinds 1914 runt, zweert daarnaast bij 
zijn winkels in Amsterdam en Utrecht. Want muziek is emotie, veel mensen wil
len een boekje nog door hun handen voelen glijden, voor ze het kopen.

‘Ze willen muziek  
voélen’

GiOVANNi GANZiNOTTi Jr.
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blindelings bijna honderd procent 
van de handel uit, de laatste jaren 
hoogstens vijf procent.  

Muziek was voornamelijk voor 
de elite toen mijn grootvader en 
vader de zaak runden. Toen ik 
de winkel en uitgeverij met mijn 
broers Piet en Ron voortzette, 
begon de overheid de muziek-
scholen te subsidiëren en kon 
iedereen een instrument leren 
spelen. We verkochten honderden 
cursussen per week.

Nu zijn al die stimulerende 
maatregelen weer teruggedraaid. 
Muziek is weer hoogdrempelig aan 
het worden. Het is duur om een 
instrument te leren bespelen en dat 
merken wij hier in de zaak. We gaan 
steeds meer de kant van Amerika 
op, alles moet geschikt zijn voor de 
massa en het aparte krijgt niet de 
aandacht die het verdient.

Ik kan wel gaan vertellen dat ik 
hier uit liefde voor de muziek sta, 
maar dat zou raar zijn. We zijn met 

mensen bezig. Die verkopen we 
boekjes. Ik heb in het verleden vaak 
muziekstudenten aangenomen die 
hier graag wilden werken. Omdat ze 
dachten met muziek bezig te zijn. 
Maar je helpt mensen. Verstand van 
muziek is een pré natuurlijk, maar ‘t 
hoeft niet. Je moet vooral een goed 
geheugen hebben. En als jij het niet 
weet, lopen er nog drieëntwintig 
andere kenners rond in Amsterdam 
en Utrecht. Als er iemand komt die 
je iets moet voorzingen – dat komt 
voor – haal ik snel even een collega.

Vroeger bestelden onze klan-
ten - ik denk dat we er tweehon-
derdduizend hebben over de hele 
wereld - de muziek per post of 
telefoon. Sinds tien jaar heeft onze 
internetsite die functie overgeno-
men. Maar je moet er een winkel 
naast hebben, waar de mensen 
kunnen binnen lopen. Want als ze 
op onze site kijken, komen ze er 
niet altijd uit. Er staan twintig-
duizend stukken voor klarinet op.

De mensen kunnen niet lezen, 
dat is ook een probleem. Ze zien 
‘Beethoven-sonates’ staan en klik-
ken die aan. Als ze het dan thuis 
hebben, blijken ze de verkeerde te 
hebben besteld. Ja, natuurlijk..., 
je hebt sonates voor piano, voor 
viool, voor cello. Dus wélke wil je? 
Iedereen kan sinds 2005 zonder 
investeringen vanaf een zolderka-
mertje in muziek handelen. En dan 
verdiept men zich niet meer in de 
details. De vakkennis verdwijnt.

Bij ons als vakhandel niet. Bij 
ons is bladmuziek de hoofdzaak 
en we weten er alles van. Daarom 
komen er mensen naar de winkel. 
En voor het mooie boekje. Als 
mensen iets bestellen via internet 
en we moeten het drukken, krijg je 
een standaardkaftje er om. Maar 
voor de echte grote stukken, de 
klassiekers komen ze toch hier, 
Dat willen ze zien, in de handen 
hebben. Daar zit ook een mooie 
omslag omheen. Ze willen voelen. 
Muziek is emotie, nog altijd. 
Daarom maak ik me ook niet zo 
heel druk over het illegaal kopië-
ren. Je houdt het toch niet tegen. 
De echte muziekliefhebber doet 
het niet en die wil een origineel 
boekje. Geen pakje losse blaadjes.” 

‘Zonnig Madeira’ was de eerste 

hit van zanger en gitarist Eddy 

Christiani. Zijn populariteit 

nam in de periode na de oorlog 

reusachtige vormen aan. 

Corry Brokken vertegenwoor

digde Nederland drie keer op 

het Eurovisie Songfestival en 

won in 1957 met het liedje ‘Net 

als toen’, een tekst van Willy 

van Hemert op  muziek van 

Guus Jansen.
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Die bloei waarover het lied spreekt, kwam na 
de oorlog vanzelf. De VMN voerde voor muziekhan-
delaren het ‘verplichte lidmaatschap’ in, daartoe in 
staat gesteld door de Nederlandse overheid die in de 
opbouwjaren een geleide economie propageerde.

De vrijwillige gebondenheid aan de VMN nam 
elke behoefte om met elkaar te concurreren weg voor 
de handelaren. Zij berekenden, zacht gedwongen 
door de uitgevers, dezelfde prijzen en de overtreder 
van de regels werd vlot op de vingers getikt door de 
rechtspraakcommissie van de VMN.

“De VMN had absurd veel macht, natuurlijk,” 
zegt voormalig voorzitter van de sectie uitgevers Piet 
van Zuylen over die verplichte vrijwilligheid. “Maar 
ze maakte geen misbruik van de positie. Als je als 
muziekhandelaar geen lid wilde worden, kreeg je van 
de uitgevers niets geleverd, dat was zo. Maar waarom 
zou je géén lid worden in die tijd? De contributie was 
heel erg laag voor beginners, je kreeg handelskorting 
van de uitgevers, je kon je kennis van het vak vergro-
ten… Het had alleen maar voordelen.”

Niemand die zich in die jaren nog druk maakte 
over kartelvorming. “En dat was het natuurlijk wel, als 
je als uitgevers en handelaren in één club zit en daar 
afspraken maakt over samenwerking en prijzen. Zeker 
de prijzen voor buitenlandse uitgaven. Begin jaren ’80 
kwam er een Reglement Handelsverkeer, waarin alle 
regels en bindende besluiten waarmee de vereni-
ging de voorgaande decennia had gewerkt, werden 
opgenomen.”

De ‘verticale prijsbinding’, zoals opgenomen in het 
Reglement Handelsverkeer van Muziekuitgaven, was 
een kartelvorm die door de Nederlandse overheid werd 
toegestaan omdat ze grote culturele belangen diende. 
Van Zuylen: “Nou ja…, voor de VMN was zeker ook een 
belangrijke factor dat deze prijsbinding de kleine, spe-
cialistische handelaar beschermde en de uitgever. Mijn 
uitgeverij XYZ gaf ‘De Jonge Blokfluiter’ uit, goed voor 
een jaaromzet van veertigduizend stuks. Met dat geld 
kon ik op een gegeven moment ook een bijzondere 
heruitgave op de markt brengen, ‘Der Fluyten Lusthof’, 
van Jacob van Eyck, uit de zeventiende eeuw.  

Vijftig jaren onverdroten
naar succesnummers gezocht….
Máár hoeveel miljoenen noten
zijn gedrukt en niet verkocht?
Nummers waar men van verwachtte:
‘winst ligt er vast bovenop’,
brachten slapeloze nachten
en een financiële strop!

Andere nummers daarentegen,
waar men weinig maar in zag,
bleken naar de top gestegen
op een onverwachte dag…
Denk dus nooit: “‘k ken alle knepen
van het vak – laat mij maar gaan.”

Jan Publiek laat je voortdurend
met een mond vol tanden staan
Als één uitgever maar even
iets van de geheimen wist,
werd hij vast en zeker slapend
in een jaar kapitalist
Want een leven vol ervaring
leerde steeds weer zwart op wit:
er bestaat geen tweede handel
waar zoveel muziek in zit

(gedicht ter gelegenheid van het  
vijftigjarig jubileumfeest van de  
VMN, mei 1959, gepubliceerd in  
‘De Muziekhandel’)

‘Er bestaat geen tweede 
handel waar zoveel 
muziek in zit’ 

Werd het veertigjarig bestaan van de Vereeniging nog gevierd op een ‘dag  
als een lied’, het halve eeuwfeest van de Vereniging, inmiddels met één e,  
op Hemelvaartsdag 1959 was op een ‘stralende lentedag’.

Om tien uur was iedereen al aanwezig in het Carlton 
Hotel aan de  Vijzelstraat in Amsterdam, waar VMN- 
voorzitter S.J. de Heer, de zoon van Johan, eenieder 
welkom heette met een ‘warme’ toespraak. De dames 
maakten een rondvaart over de grachten, terwijl de 
heren uit gevers en handelaren een feestelijke ver-
gadering hielden. Johann Alsbach was er nog bij, als 
enige van de oprichters. Hij overleed in 1961.

’s Middags werd in het Concertgebouw een 
uitvoering van Die  Fledermaus van de Nederlandse 
Opera bijgewoond, ‘die met gul en warm applaus 
werd ontvangen’ en eenmaal buiten ‘bleek het heerlijk 
voorjaarszonnetje nog in gulheid te schitteren, zodat de 
terugwandeling naar het Carlton een prettige ervaring 
werd’. In het Carlton zette men zich ‘met hoog
gestemde verwachtingen aan de dis: Grapefruit au 
sherry, hors d’ ouevre Norvégienne, quelques amuses 
bouche, quenellles de poisson à la crème, rissoles 
Mogador, sauce Périgourdine, mignardises, mocca.’ 
Voor de begeleidingsmuziek zorgde het voortref-
felijke  ballroomorkest van Jan Corduwener, met Kees 
Kranenburg aan het slagwerk. Die begeleidde ook 
het door Guiseppe Signore ( Johan de Heer) gecom-
poneerde feestlied.

Een halve eeuw ‘Vereniging’, 
De leeftijd van de sterken
Een halve eeuw van muzikaal
En ingespannen werken.
Een hecht verenigingsverband
Ontstond in vijftig jaren
Waarom wij allen hier vandaag
Ons rond de feestdis scharen

Zolang er nog muziek bestaat
Die harten kan bekoren
Zolang zij de ‘Vereniging’
Geluk en bloei beschoren

( feestlied)
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Tunes van radio programma’s 

en hoorspelen waren immens 

populair tot aan de jaren zes

tig. De bladmuziekuitgevers 

sprongen daar gretig op in.

Toon Vergouwen van Tierolff Muziekcentrale in Roosendaal en jarenlang bestuurslid  
en voorzitter van de sectie handelaren, herinnert zich nog een vergadering in 1984, waarin 
een groot aantal leden voorstelde om bij de overheid te pleiten voor een verbod op kopieer-
apparaten. “Niet alle, maar die apparaten, waarop iedereen zonder toezicht, bijvoorbeeld 
in de supermarkt, zijn gang kon gaan. Het leek mij toe dat de indieners van dit voorstel het 
contact met de werkelijkheid enigszins kwijt waren. Buma controleerde zoveel als mogelijk, 
maar een waterdicht systeem bestond niet en bestaat nog steeds niet. Bij Strengholt gaven 
ze een tijdje bladmuziek met een rode balk aan de linkerkant uit, die bij kopiëren zwart werd, 
zodat de noten niet te lezen waren. Modernere kopieerapparaten maakten die bescherming 
weer ongedaan.

Kopiëren gebeurt overal en altijd. In Italie op grote schaal, er kraait geen haan naar. Het 
enige dat je kunt doen is het publiek goed voorlichten dat het auteursrecht wordt geschon-
den, dat het diefstal is en het vervolgens binnen de perken houden. Als je elk carnavalsorkest 
hier in de omgeving moet gaan controleren op illegale muziek waarvoor ze niet betalen,  
is dat onbegonnen werk.”

Dat kostte goud geld. Stel dat we de prijzen van blad-
muziek vrij hadden moeten geven. Populaire lesmetho-
des als mijn blokfluitcursus zouden dan heel aantrek-
kelijk worden voor een zaak als De Bijenkorf, om mee te 
stunten. Dat zou de doodsteek voor de kleine gespecia-
liseerde handelaar zijn geweest. En de uitgever zou geen 
risico meer hebben genomen met die hele dure, speciale 
uitgaven. Dat betekende dus cultuurverschraling. 

Met dat argument hebben we tot 2005 kunnen 
werken met onderlinge prijsafspraken. Net als de 
boekhandelaren. Vanaf begin jaren ’90 toen de wet op 
economische mededinging werd ingevoerd, moesten 
we elk jaar dispensatie op die verboden kartelvorming 
vragen bij Nederlandse Mededingings Autoriteit.  
En die kregen we.”

In de periode dat van Zuylen voorzitter van de 
VMN was, was het belang van bladmuziek echter 
al in rap tempo afgenomen. De grammofoonplaat 
was de eerste helft van de eeuw een bijproduct van 
de bladmuziek. Bladmuziek was het belangrijkste 
product van de muziekindustrie en zorgde er voor 
dat de lichte muziek zich over de wereld verspreidde 
en populair werd. Hitlijsten in ondermeer Amerika 
waren gebaseerd op de verkoop van de boekjes, niet 
van de platen.

De sprekende film, moderne en betaalbare geluids-
dragers, maar vooral de opkomst na de oorlog van 
muzieksoorten die meer leunden op de uitvoering dan 
op de notatie én een publiek dat meer ging luisteren 
naar platen en de radio in 
plaats van zelf te musice-
ren, drongen de verkoop 
naar een dieptepunt.  
De platenmaatschappijen 
kregen een grote invloed 
op de muziekmarkt.  
De plaat, vanaf eind jaren 
’80 de cd, werd de motor 
van de muziekindustrie, bladmuziek een bijproduct 
daarvan. De opkomst van de computer en het internet, 
de laatste tien jaar van de twintigste eeuw, versnelde 
die ontwikkelingen in duizelingwekkende vaart.  

De muziekuitgever, altijd creatief en met liefde 
voor de muziek in de weer geweest om een mooi cul-
tureel product op de markt te brengen, werd steeds 
meer een exploitant van auteursrechten. De gespecia-
liseerde bladmuziekhandelaar verdween in de meeste 
steden en dorpen uit het straatbeeld. Hij vormde zijn 
winkel veelal om tot een platenzaak of speciaalzaak in 
muziekinstrumenten. Met, nog steeds, ruimte voor 
bladmuziek. Een bijproduct, want alleen met de omzet 
daarvan was de huur niet meer te betalen.

Gewijzigde omstandigheden, andere tijden, 
andere machtsverhoudingen, technische vooruit-
gang en dalende omzetten, dwongen tot maatre-
gelen. Auteursrechten waren dan wel al decennia 
bij wet goed geregeld, Buma was een betrouwbare 
waakhond, maar met de komst van cassetterecorder, 
kopieer- en faxapparatuur en de handel in illegale 
compilaties van grote artiesten, groeide de ‘piraterij’. 
Die niet, zoals tot de jaren ’60, meer was te bestrij-
den met publicatie van de daders op een zwarte lijst 
in het verenigingsorgaan. Want de daders waren de 
duizenden muziekliefhebbers en -beoefenaren zelf. 
En vaak onwetend van hun diefstal, wanneer ze een 
exemplaar van bladmuziek op het kopieerapparaat 
legden en die verveelvuldigden voor hun koor of 
fanfare.

Van Zuylen was als uitgever van XYZ, samen 
met Frits Ham van Harmonia, één van de eersten die 

een proces tegen deze 
praktijken aanspande, toen 
bleek dat de muziekschool 
in Zwolle zijn cursus 
‘De Jonge Blokfluiter’ 
vermenigvuldigde met het 
kopieerapparaat. En op 
het Haagsche Conservato-
rium gebeurde hetzelfde. 

De conciërge hield – handig voor de bewijsvoering 
van Van Zuylen – een nauwgezette administratie bij 
van de bladmuziek die illegaal werd gekopieerd. Van 
Zuylen won beide zaken. 

“De VMN had absurd veel macht,  
natuurlijk. Maar ze maakte geen  
misbruik van haar positie. “
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Tachtig jaar zaten uitgevers en handelaren  
in betrekkelijke eenheid in dezelfde belangenvere-
niging. Tachtig jaar werd, soms moeizaam, voor komen 
dat die belangen teveel botsten. En ineens, eind jaren 
’80, begin jaren ’90 van de vorige eeuw brak binnen 
de VMN een richtingenstrijd uit. Een strijd die alles 
te maken had met het grote geld en die begon tijdens 
een bestuursvergadering van Buma, waarin de VMN, 
als een van de constituerende leden, vanaf de oprich-
ting in 1913 meerdere zetels had en heeft. 

Nederlandse componisten en tekstdichters, plus 
hun uitgevers, klaagden al vele jaren over het gebrek 
aan aandacht op radio en tv voor het vaderlandse 
product. Buma financierde de Stichting  Conamus, 
een afkorting van de Commissie Nederlandse Amu-
sementsmuziek, die in 1961 was opgericht om het 
Nederlandse product te promoten. Dat bleek in de 
praktijk niet eenvoudig. 

Het inmiddels zeer groot en machtig geworden 
Strengholt-concern lanceerde samen met Buma 
het plan om Radio Noordzee, in 1974 door de wet 
gedwongen tot stoppen, nieuw leven in te blazen. 
Een zender die uitsluitend muziek van Nederlandse 
bodem zou moeten draaien. Strengholt was eigenaar 
van de zender, die onder de naam Radio Noordzee 
Nationaal zou herrijzen. Buma verleende een krediet 
van ruim 1,2 miljoen gulden als startkapitaal. 

Binnen de VMN werd met gemengde gevoelens 
op het plan gereageerd. In de eerste plaats omdat een 
deel van de leden het niet de taak vonden van Buma 
om de nieuwe zender van startkapitaal te voorzien. 
De overige uitgevers van lichte muziek maakten zich 
daarnaast ernstige zorgen over de belangenverstren-
geling. Zou de eigenaar van de zender ook zijn eigen 
repertoire sterk bevoordelen? Buma had een clausule 
opgenomen in het financieringscontract dat iets 

dergelijks taboe was, maar dat stelde de ontevreden 
groep niet gerust.

Toen onder voorzitterschap van Piet van Zuylen 
– wiens uitgeverij XYZ was opgegaan in Strengholt 
en die dus een lastige positie had in de besluitvor-
ming – de VMN akkoord ging met de zender en de 
rol van Buma, mede omdat in het bestuur van Radio 
Noordzee Nationaal de auteurs en hun organisa-
ties de meerderheid zouden vormen, verlieten de 
protesterende uitgevers de VMN. Zij richtten hun 
eigen koepel op, De Nederlandse Muziek Uitgevers 
Vereniging, de NMUV.

De stemming was lange tijd beneden peil. Ook 
de NMUV wenste invloed in het bestuur van Buma/
Stemra. De gemoederen liepen hoog op. Buma 
wenste het aantal bestuurszetels niet uit te breiden. 
Het was dankzij de inzet van Piet van Zuylen dat er in 
1993 een akkoord kwam tussen VMN en NMUV, dat 
zij in onderling overleg de beschikbare bestuurszetels 
zouden verdelen. De verschillen tussen beide uitge-
versorganisaties werden snel bijgelegd. Inmiddels 
hebben ze al jaren een gezamenlijk servicebureau.

Mooi Holland: ...‘’k Heb  

Hollandsch bloed in d’aderen’... 

Ook patriottische liederen vonden 

door de jaren heen gretig aftrek.

Het voorbeeld van het kopieerverbod is volgens 
vele betrokkenen uit die tijd illustratief voor de 
machteloosheid binnen de VMN. Aanpassen aan 
veranderende omstandigheden is altijd een proces 
van de lange adem, maar voor een belangenvereni-
ging, waarvan de leden van vader op zoon of dochter 
gewend waren defensief te opereren en te ageren 
tegen de schade die werd geleden, was de over-
schakeling van defensief naar offensief uitermate 
lastig.

Pas in 1995 werd een passend antwoord gevonden 
op het illegaal vermenigvuldigen van bladmuziek 
met de instelling van de Stichting Bladmuziek, later 
omgedoopt in Stichting Musi©opy. Een organisatie 

die de auteursrechterlijke belangen van schrijvers, 
componisten en uitgevers behartigt en namens hen 
de vergoedingen int voor het gebruik van hun blad-
muziek. Maar ook een stichting die de gebruikers van 
bladmuziek bewust probeert te maken van de rechten 
die op muziek rusten en dat die niet zomaar geschon-
den kunnen worden. 

Intussen had de computer de rol van het kopieer-
apparaat overgenomen. Nieuwe piraterij in de vorm 
van illegaal downloaden van muziek en muzieknotatie 
diende zich aan en nam rond de eeuwwisseling een 
nagenoeg oncontroleerbare vlucht, waartegen tot 
op heden nog geen waterdichte maatregelen zijn 
gevonden.  

Schets voor de  elektronische 

balletmuziek ‘Kain’ van 

 componist Henk Badings, 

in opdracht van het Holland 

Festival 1956.
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JAN MOLENAAr

Aan de muur van Jan Molenaars kantoor in Wormerveer hangen twee prachtige 
foto’s van de Amersfoortse kunstschilder Toon Tieland, die geconcentreerd met 
een kroontjespen muzieknoten kalligrafeert. Dat was vijftig jaar geleden, toen Jans 
vader en oprichter van Molenaars Muziekcentrale, Pieter Jan Molenaar (19071979), 
nog met de auto door Europa trok, op zoek naar originele blaasmuziek. 

Van fiets naar  
superprinter

Als bugelspeler van het Westzaanse 
Crescendo en als secretaris van de 
Zaanse Bond voor Harmonie – en 
Fanfarekorpsen, was hij in de jaren 
’30 op het idee gekomen partituren 
uit België te gaan importeren en 
die te verkopen in zijn boekhan-
del. Omdat het de hoogste tijd 
werd om het repertoire van de 
blaasorkesten eens op te frissen. 
Enkele jaren later vroeg hij een 
aantal componisten, zoals Gerard 
Boedijn, muziek te gaan schrijven 
die hij ging uitgeven. Zo is het 
gekomen. 

In 2008 vierde de muziek-
uitgeverij Molenaar Edition het 
vijfenzeventigjarig bestaan. Acht 
mensen werken er nog. Eén man  
is verantwoordelijk voor de super-
printer, een meter of zes lang, waar-
uit de ene partituur na de andere 
geheel computergestuurd tevoor-
schijn komt. Die ene medewerker 
maakt het klaar voor verzending  
en ergens op de wereld klinken een 
paar dagen later, in een repetitie-
lokaal, de eerste tonen van het stuk.  

De oprichter zal tevreden zijn, 
denken zoon Jan en kleinzoon 
Sander. Hij gaf in de jaren zestig 
en zeventig het stokje door aan 
zijn zonen Jan en Bob en overleed 
in 1979. Hij zou het bedrijf niet 
meer herkennen. Een kleine 
veertig werknemers had het nog 
tot vijftien jaar geleden, waarvan 
er veertien in de eigen drukkerij 
werkten. Twee- tot drieduizend 
kubieke meter voorraad bladmu-
ziek lag er constant. Daar kwamen 

jaarlijks honderd titels bij. Muziek 
voor harmonieorkesten, cursussen, 
blaasmuziek met begeleiding van 
piano. De zaak groeide uit de jas. 
In 1974 verhuisde Molenaar naar dit 
industrieterrein in Wormerveer.

De stapels papier zijn verdwe-
nen. Alles is nu gedigitaliseerd. 
Jan, 73, is er niet rouwig om. Hij 
heeft zich wat teruggetrokken 
uit de zaak en laat zich wekelijks 
nog één dag aan de Industrieweg 
zien. Zijn zoon en dochter hebben 
het bedrijf de afgelopen tien jaar 
drastisch gereorganiseerd. Pure 
noodzaak, toen componisten met 
hun computers hun muziek zelf 
konden gaan schrijven en uitgeven. 
De spoeling werd dun. “Tien jaar 
geleden waren er drie uitgevers 
van blaasmuziek, tegenwoordig 
zijn het er 33.”

De computerprogramma’s 
werden steeds beter. De Duitsers 
kwamen met Amadeus, program-
matuur dat drukklaar werk leverde 
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en waaraan het verschil met het 
echte handwerk niet meer viel 
af te zien. Tegenwoordig werkt 
bijna iedereen met ‘Sibelius’. Zeer 
gebruiksvriendelijk, volgens Jan 
Mole naar. Muziekstudenten leren 
op de conservatoria er mee om 
te gaan.

“Je kunt zeggen dat de roman-
tiek er een beetje af is. Maar ik heb 
niks met romantiek. Ik hou van 
muziek. Ik heb conservatorium 
gedaan, staatsexamen piano, ik 
heb nog steeds een eigen bigband 
en treed er mee op. Mijn broer  
Bob is economisch geschoold, die 
zorgde er al in de jaren ‘80 voor  
dat we gingen mechaniseren.”

 ‘Print on demand’ is nu al 
jaren het credo. Iets waarover al in 
1969 werd nagedacht door Pieter 
Jan, Jan en Bob. Maar dat toen 
nog zulke enorme investeringen 
vergde in apparatuur, dat er van 
werd afgezien. Bovendien zou die 
apparatuur niet eens aan de grote 
vraag kunnen voldoen. “Willen 

we ons handhaven als een van de 
grootste uitgevers van blaasmuziek 
ter wereld, dan moeten we ook wel. 
De omloopsnelheid van blaasmuziek 
is niet hoog, orkesten hebben een 
stuk heel erg lang op het repertoire 
staan. Voorraad kost geld. Wij 
leveren ook al vanaf het begin als 
uitgever rechtstreeks aan de klant. 
Eén boekje voor een particulier, alle 
partituren voor een orkest. Een deel 
van onze producten is gewoon niet 
interessant voor de handelaar. Te 
duur. Alle partituren van een stuk in 
huis halen, dat doe je niet als je maar 
één orkest in je omgeving hebt.”

Jan Molenaar begon volgens 
hemzelf in 1974 als eerste met het 
uitgeven van catalogi met daarbij 
een geluidsdrager. Zodat de klant 
ook stukjes muziek kon horen. 
“Eerst zo’n plastic, buigzaam 
grammofoonplaatje, later kwamen 
de cassette en de cd. Tegenwoor-
dig nemen we ook het hele stuk op 
en sturen dat mee. En onze lp’s zijn 
verzamelobjecten geworden voor 

de liefhebbers. Vroeger hadden we 
ons eigen ‘Molenaars Harmonie-
orkest’, waarmee we de nieuwe 
stukken zelf opnamen. Ik maak af 
en toe nog wel eens opnamen met 
de ‘Gardien de la Paix’ uit Parijs en 
het ‘Polizeiorchester Baden Wür-
tenberg’. Mijn vader ging op de 
fiets langs de fanfares in de regio, 
nu sturen we veertigduizend cd’s 
aan klanten over de hele wereld.”

Of er over vijftig jaar nog 
bladmuziek zal zijn? Vader en zoon 
Molenaar weten zeker van wel. 
Sander: “Al wordt er al volop geëx-
perimenteerd met kleine monitoren 
waarvan muzikanten hun muziek 
kunnen lezen. Met een voetpedaal-
tje slaan ze de bladzijden om. Maar 
dat is alleen weggelegd voor profes-
sionele orkesten, denk ik. Voorlopig. 
De ontwikkelingen gaan snel, je 
moet het heel goed bijhouden.”

En de jarige VMN? “Ik zat 
dankzij de vereniging in het 
bestuur van Buma/Stemra,” zegt 
Jan. “Die leerzame ervaring had 
ik anders niet gehad. En we staan 
als uitgevers gezamenlijk op de 
Frankfurter Musikmesse en Music 
China, de beurs in Shanghai. Ach, 
we moeten het een beetje afstof-
fen, maar voor de uitgevers zal  
de VMN belangrijk blijven om  
de gezamenlijkheid te behouden.  
Dat belang ziet iedereen wel in.”

Jan Sluijters was een van de 

vele bekende Nederlandse 

kunstenaars die omslagen van 

bladmuziek illustreerde.

Monnikenwerk: kunst

schilder Toon Tieland 

kalligrafeert muzieknoten 

met een kroontjespen.
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De verplichting om het AOV-diploma (Algemene 
Ondernemers Vaardigheden) te halen werd al in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw afgeschaft. 
Het Reglement Handelsverkeer, waarmee de VMN 
 decennia lang nog een ‘verplicht vrijwillig’ lidmaat-
schap van handelaren en ‘prijsbinding’ in stand hield, 
is sinds 2005 niet meer van kracht. De Wet op de 
vaste boekenprijs maakte het overbodig. 

Vakkennis, vergunningen, diploma’s…, ze doen er 
nauwelijks meer toe. Een zolderkamer met een com-
puter is al voldoende. Het lidmaatschap van de VMN 
is niet meer nodig om te mogen handelen. Vraag het 
Jan Molenaar, uitgever en handelaar van blaasmuziek 
in Wormerveer maar. Tot tien jaar geleden had hij drie 
concurrenten. Nu telt hij er minstens dertig. Waaron-
der velen die van toeter- noch blaasmuziek weten.

Het verplichte lidmaatschap van de VMN zorgde er 
mede voor dat vakkennis van uitgevers en handelaren 
op peil bleef met de door de vereniging ontwikkelde 
‘Alsbach Cursus’, genoemd naar de oprichter. De VMN 
verzorgt de CAO-onderhandelingen, treedt namens 
hen naar buiten in overleg met overheden, heeft 
zitting in het bestuur van Buma/Stemra, de  Stichting 
Musi©opy en de Stichting Reprorecht en heeft de 
contacten met buitenlandse zusterorganisaties.

Beide sectievoorzitters van de VMN, Grasmeijer 
en Barning, vinden het wel degelijk relevant om lid te 
blijven. Maar ze realiseren zich dat het voor uitgevers 
wellicht vanzelfsprekender is. Hun gemeenschap-
pelijke basis, de auteursrechten, zowel nationaal als 
internationaal, het reprografische recht, de wetgeving, 
de gezamenlijke stands die de VMN verzorgt tijdens de 
Frankfurter Musikmesse en Music China in Shanghai 
– zeventig procent van de handel is export – zijn voor 
uitgevers belangrijke redenen om samen te blijven 
optrekken. Dat geldt voor handelaren in mindere mate.

Terwijl, zeggen de voorzitters, juist nu een sterk 
collectief van handelaren van grote waarde zou kun-
nen zijn, om nieuwe verkoopformules te ontwikkelen. 
Het besef dat bijvoorbeeld internet geen concurrent 
is, maar een goed middel om de klanten te bereiken, 
is heel erg laat gekomen. De handel holt zich nu zelf 
uit. Specialistische handelaren zijn er nauwelijks meer. 
Bladmuziek is een bijproduct en muziekhandelaren 
halen hun omzet voor meer dan negentig procent uit 
de verkoop van instrumenten, apparatuur en geluids-
dragers als de cd. Waarom zou je dan nog grote ken-
nis verwerven over bladmuziek?

Grasmeijer: “Zonder kennis in de zaak kan de 
klant slechts in wat bakken graaien tot er iets is 
gevonden. Dan heeft hij toch weinig reden meer om 
naar de winkel te komen?” Wim Barning: “De vraag 
naar bladmuziek is nog net zo groot als altijd, alleen 
vragen de mensen het ergens anders. Ze komen bij je 
in de winkel, je zegt dat je het over drie dagen in huis 
hebt en dan lopen ze weg. Gaan ze het via internet 
bestellen, want dan hebben ze het morgen”.

Grasmeijer: “Het is een vicieuze cirkel. De uitge-
ver verkoopt zijn product minder via de vakhandel en 
gaat dan zelf rechtstreeks aan de klant leveren. Wat 
meer handelaren doet besluiten er maar helemaal 
mee te stoppen.” Barning: “Er komen geen nieuwe  

Bij de in 2002 uitgebrachte 

cdbox van ramses Shaffy en 

Liesbeth List werd een boekje 

gepubliceerd met zowel  

teksten als bladmuziek.

Van Muiswinkel schampert dat zijn vriend niet in 
de gaten heeft dat er aan de overkant een mega-
warenhuis vol boeken en muziek verrijst, dat de 
wereld verandert en dat de wereldvreemde boekhan-
delaar naïef is te denken dat de mensen straks nog 
vanzelf naar zijn stoffige zaak komen. Hij moet iets 
ondernemen, naar buiten, zijn winkel aantrekkelijker 
maken, de deuren open zetten. ‘Leesvoer voor de 
massa’, wuift Van Vleuten die kritiek weg, ‘de mensen 
komen voor echte literatuur en vakkennis heus nog 
wel hier. Zo niet, dan zijn zíj dom.’

Wim Barning, tot maart van dit VMN-jubileumjaar 
voorzitter van de sectie Handelaren, glimlacht als hij 
het verhaal van ‘Antiquariaat Oblomov’ hoort. Het is 
zo herkenbaar. “Mijn vader begon begin vorige eeuw 
een muziekhandel in Leiden. In de jaren dertig maakte 
hij zich ernstige zorgen, want de handel kreeg last van 
de radio. Dat duurde maar kort, de mensen gingen 
weer muziek maken en kochten weer bladmuziek. In 
de jaren vijftig kreeg hij last van de tv. Duurde ook 
niet lang en de handel kwam er weer bovenop. Ik nam 
de zaak van hem over en toen internet opkwam zei hij: 
‘Daar krijg je even last van, maar het trekt vanzelf weer 
aan’. Maar dat is dit keer niet zo. Dat gaat niet vanzelf 
meer, dat kost energie, tijd en geld.”

Peter Grasmeijer, voorzitter sectie Uitgevers: “Ja, 
dat is wel het plaatje zoals het de laatste jaren gaat. We 
hebben het binnen de VMN nog steeds over: ‘ze komen 

aan onze handel’, in plaats van dat we met open armen 
naar buiten treden. Je kunt er van blijven balen dat in 
cash and carry-zaken de top 25 in de schappen staat en 
dat populaire bladmuziek via internet te halen is, maar 
bedenk nou eens gezamenlijk dingen die je zélf kunt 
toepassen. Nostalgie in oude stoffige winkeltjes levert 
niks op. De mensen leven in een instant-cultuur. Ze 
willen iets en ze willen het direct. Zorg als uitgevers en 
handelaren dan dat dat mogelijk wordt. En legaal.”

De wereld verandert in rap tempo en de muziek-
branche, de derde industrie in Nederland wat omzet 
betreft, heeft daar volop mee te maken. Niet alleen 
de technische ontwikkelingen en de schendingen 
van de auteursrechten als gevolg daarvan, dwingen 

de VMN echter tot een nieuwe visie op de toekomst. 
De laatste jaren is ook de wetgeving in Nederland 
zodanig  veranderd, dat vertrouwde patronen moesten 
worden losgelaten. Honderd jaar gezamenlijkheid van 
uitgevers en handelaren staat nu onder zware druk. 
Iedereen kan tegenwoordig in bladmuziek handelen.  

 

Werk in uitvoering
in een van de beste cabaretprogramma’s van de laatste jaren, zit Diederik van 
Vleuten vrolijk in zijn ‘Antiquariaat Oblomov’ in een decor van duizenden boeken 
waarvan hij houdt. Hij heeft eindelijk zijn droom waargemaakt. Zijn vriend  
Erik van Muiswinkel komt regelmatig even buurten. Als hij de winkeldeur opent, 
hoort het publiek dat er buiten graafmachines grommen en dat er geheid wordt. 

“De mensen leven in een instantcultuur. 
Ze willen iets en ze willen het direct.”
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De serie “Dit Songboek Zocht 

ik…!” geeft in zeventien delen 

een dwarsdoorsnede van 

de popgeschiedenis van de 

afgelopen veertig jaar. ieder 

deel bevat 40 tot 60 songs, 

met overzichtelijke zettingen, 

duidelijke akkoorden en 

 volledige teksten. 

Anja Wester, zelf musicoloog: “Hoe krijg je kinderen nog enthousiast voor het maken 
van muziek? Samen sporten wordt gestimuleerd en het is nog goed voor de integratie van 
alle bevolkingsgroepen ook. Maar samen musiceren heeft eenzelfde effect.” Liever dan de 
tijdgeest te blijven vervloeken wil Wester dat de VMN zich actief gaat inzetten om het tij 
te keren. “Wij moeten het belang van muziek maken aankaarten bij de overheid, pleiten 
voor de herinvoering van subsidies voor muzieklessen, voor muziek op scholen en muziek-
onderwijs op de Pabo’s. We hebben een boekenweek, een kinderboekenweek, een nationale 
voorleesdag waar de burgemeesters op scholen komen, maar een Nationale Muziekweek is 
er niet. We hadden even de Dag van de Muziek. Dat zijn nu de Dag van de Jazz en de Dag 
van de Popmuziek geworden, georganiseerd door Buma Cultuur. Evenementen met een 
prijs voor professionals. Maar daar gaat de amateur met de blokfluit niet heen. En juist de 
amateurkunst moet je stimuleren. Zonder amateurvoetbal zou je geen Ajax hebben, zonder 
amateurmusici geen Concertgebouworkest. Je krijgt pas een elite als die van onder af 
gevoed wordt”

De VMN staat op honderdjarige leeftijd voor grote uitdagingen, technisch en beleids-
matig. Maar Wester heeft boven alles het goede gevoel dat het in deze vereniging ook nog 
over muziek gaat. “Ook over de business natuurlijk, maar het startpunt van de meeste leden 
is toch hun liefde voor muziek. Niet hoogdravend, maar de missie is nog steeds om zoveel 
mogelijk mensen in Nederland plezier in het musiceren te laten beleven.”

en jonge handelaren meer bij en de oudere voelen 
geen behoefte meer om in hun laatste jaren te gaan 
moderniseren. Maar muziek blijft altijd een belang-
rijke cultuuruiting, er zal altijd geschreven muziek 
nodig zijn om te spelen, of dat nu van een stuk papier 
gelezen wordt of ultramodern digitaal. Er zal altijd 
behoefte zijn aan ons product. Alleen niet meer aan 
de manier waarop we het aanbieden.”

Het antwoord op de vraag hoe de VMN in deze nieuwe 
situatie de toekomst in moet is even divers als de  
mensen aan wie hij gesteld 
wordt: Grasmeijer en Barning, 
musicoloog en vice-voorzitter 
sectie Uitgevers Anja Wester, 
ere-voorzitter Piet van Zuylen, 
VMN-secretaris Frans de Wit en 
Bram Keizer, voorheen uitgever 
bij het toenmalige BMG Music Publishers.

 Grasmeijer en zijn bestuur brengen, volgens zijn 
voorganger Piet van Zuylen, het enthousiasme weer 
terug middels nieuwe initiatieven. 

Bram Keizer: “De grootste redenen om als 
uitgevers gezamenlijk te blijven optrekken zijn Buma/
Stemra en vooral Musi©opy, die het kopiëren van 
teksten en noten bewaakt. Die haalt geld binnen, uit 
hoeken waar tot voor kort niemand aan dacht. En dat 
gaat nog groeien. Dat zijn uitgeversbelangen. Naar 
mijn mening kunnen uitgevers en handelaren binnen 
de VMN niks meer voor elkaar betekenen. Je moet 
voeling met elkaar houden, maar samen optrekken is 
achterhaald. Het kost teveel energie. Als de VMN slim 
is, zoekt ze naar een middel om beide groepen te ont-
koppelen, want nu zijn ze een blok aan elkaars been.” 

Grasmeijer, uitgever van vooral geestelijke 
muziek, is het daar volstrekt mee oneens. Hij blijft 
sterk geloven in de VMN als vertegenwoordigende 
organisatie voor beide groeperingen. “Er valt voor de 
leden enorm veel te winnen als ze gemeenschappelijk 
blijven optrekken en strategieën bedenken om hun 
specialiteiten bekender te maken en hun producten 
makkelijk toegankelijk.” 

In ontwikkeling is de VMN-portal, een internet-
site waarop alle aangesloten uitgevers hun muziekca-
talogi zetten, plus alle buitenlandse producten die ze 
vertegenwoordigen. Toegankelijk voor VMN-leden. 
Frans de Wit: “Je zet als handelaar een computer in 
je winkel, met een hele goede printer. Je hebt geen 
voorraad meer, geen rekken met papier. De handelaar 
hoeft nooit meer nee te verkopen en print het direct 
uit. Precies wat de hedendaagse klant wil.” 

Anja Wester: “Een handelaar moet toegevoegde 
waarde hebben. Je moet eerst weten wát je zoekt, dan 

pas kun je het vinden op 
internet. En daar moet de 
handelaar bij helpen. Je kunt je 
afvragen waarom dat er niet al 
jaren is.” Frans de Wit: “Angst, 
onwetendheid, ik weet het 
niet. Er komt een voorstel en 

vervolgens gaat iedereen weer naar huis en stoft de sta-
pels bladmuziek nog eens af. Maar de portal komt er.”

Er zijn volgens Grasmeijer ideeën genoeg. “Zo moet 
de klant toch ook een compilatie kunnen samenstellen 
van muziek die hij graag wil hebben? Net als een verza-
mel-cd? Maar dan moet de handelaar de markt kennen. 
En zijn publiek, zodat hij het kan helpen aan de gewenste 
muziek. De handelaar, mét winkel, kan zo vooral in de 
regio nog een hele belangrijke rol blijven spelen.‘’

In de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw 
maakten we zelf muziek. In de eenentwintigste eeuw 
is er bijna geen plek meer waar geen muziek uit luid-
sprekers klinkt. We zijn luisteraars geworden. We zien 
bij Idols en X-Factor hoe jonge mensen snel beroemd 
willen worden. Maar wat heeft het met muziek te 
maken? 

Op scholen is de muziekles geschrapt. Als een 
kind geluk heeft, zingt de juf nog af en toe een liedje 
met de klas. In de kerk zingen we nauwelijks meer, 
omdat de meerderheid van Nederland er niet meer 
komt. De socialisten maken geen muziek meer op de 
Paasheuvel. Blokfluitlessen kosten een vermogen nu 
de subsidies er op zijn weggevallen.

“Hoe krijg je kinderen nog enthousiast 
voor het maken van muziek?”
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De VMN en de makers van dit boekje wensen de volgende mensen te bedanken:
Wim Barning, Zeist; Boekendepot Universiteit van Amsterdam;  
Giovanni Ganzinotti, Amsterdam; Peter Grasmeijer, Dordrecht;  
Michael de Groot, Hilversum; Bram Keizer, De Hoef; Vince Mendoza, Los Angeles;  
Jan Molenaar, Wormerveer; Sander Molenaar, Wormerveer; Lodewijk Muns, Den Haag; 
Herman Oppeneer, Amsterdam; Joop Schets, Gorinchem; Cor Smit, Hilversum;  
Ans Tesselaar, Apeldoorn; Toon Vergouwen, Roosendaal; Anja Wester, Utrecht;  
Frans de Wit, Harderwijk; Piet van Zuylen, Hilversum; Frits Zwart, Den Haag.

Geraadpleegde literatuur:
Jaargangen 1919 tot heden van het Orgaan van de VMN en ‘De Muziekhandel’.
‘Muziek op papier’, Sue Baker, uitgave Buma/Stemra
‘Muziek op schrift, de wereld van de muzieknotatie’, uitgave Scryption, Tilburg.
‘Welke taal spreekt de muziek’, Albert van der Schoot/Erik Heijerman
‘Buma/Stemra sedert 1913. Een geschiedenis’, Cor Witbraad. Uitgave Walburg Pers
‘De WTL, een terugblik’, uitgave Woord en Toondichters der Lichte muziek.
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‘Hup Holland Hup’ is het 

 bekendste Nederlandse voet

ballied, waarvan de tekst in 

1950 werd  geschreven door Jan 

de Cler. Bij wedstrijden van het 

Nederlands elftal wordt het na 

bijna zestig jaar nog steeds uit 

volle borst gezongen.




