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(Oud)medewerkers van de Boekman
stichting belichten een aantal recent 
door de bibliotheek verworven 
publicaties.

Bokhove, N. (2013)
De drempelschroom verdrijven: 
literaire activiteiten in de jaren 1932-
1973 bij boekhandel Broese onder 
Chris Leeflang.
Utrecht: Stichting Gusto, 303 p.
Signatuur bibliotheek: 13096

Geen boekhandel kan tegenwoordig 
zonder een rustig zithoekje of een 
luie stoel waarin potentiële kopers 
op hun gemak een boek kunnen 
doorbladeren, desnoods urenlang, 
onder het genot van een kopje koffie. 
Bokhove laat zien dat het zitjein
deboekhandel reeds in de voor
oorlogse jaren bij de Utrechtse 
Boekhandel Broese het middel  
was om drempelvrees aan te 
pakken. Dit ‘drempel schroom’
verlagende klanten beleid heette op 
affiches in de winkel en op boeken
leggers ‘Gelegenheid tot vrij rond
kijken’. Het idee kwam uit de koker 
van directeur Chris Leeflang, die 

gedurende 40 jaar de scepter 
zwaaide bij Broese. Hij organi
seerde in die periode circa 170 
literaire voordrachten en lezingen, 
maar ook tentoonstellingen over 
literatuur. Spraakmakende auteurs 
presenteerden er hun werk. Hier
mee plaatste Leeflang een onuit
wisbare stempel op het literaire 
klimaat van de stad. Simon 
Carmiggelt noemde Leeflang ‘die 
man die wil dat u en ik meer boeken 
lezen’. Voor veel schrijvers was 
Utrecht zelfs synoniem voor de 
boekhandel Broese, legt de auteur 
overtuigend uit. Bokhove recon
strueert in dit boek een deel van 
deze activiteiten: wie spraken er 
waarover, wat was er op de tentoon
stellingen te zien, wie waren de 
bezoekers en hoe waren de 
reacties? Hij baseert zich op de 
uitvoerige door Leeflang verzamelde 
documentatie, bestaande uit 
tientallen folio mappen vol uit

nodigingen, speeches, affiches, 
krantenknipsels, maar ook brieven 
van deelnemende auteurs, waar
onder Hugo Claus, Hella Haasse, 
Gerard Reve, Simon Vestdijk, en nog 
veel meer wel klinkende namen. Niet 
voor niets werd Leeflang ook wel de 
nieuwe Drost van Muiden genoemd! 
Het oordeel is aan de lezer van dit 
werk, dat rijkelijk voorzien is van 
foto’s van schrijvers, brieven en 
boekomslagen. In zelfstandige 
artikelen biedt de auteur ook nog 
een korte geschiedenis van Broese 
en gaat hij in op de vraag hoe 
belang rijk de literaire evenementen 
waren voor de Nederlandse litera
tuur. Bokhove laat zien dat de 
literaire activiteiten van Leeflang 
niet uniek waren voor Nederland.  
De boekhandel bestaat overigens 
nog steeds en behoort zelfs tot de 
grootste in Nederland: Polare.  
(Jack van der Leden)
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Hartog Jager, H. den (2013)
Jan Hoet.
Veurne: Hannibal, 124 p.
Signatuur bibliotheek: 13072

‘Voor mij is kunst denk ik net zoiets 
als God voor de jezuïeten: een 
kernvraag, waar je altijd omheen 
blijft draaien, je hele leven lang, 
terwijl je weet dat je het antwoord 
niet zult vinden.’ Met dit citaat 
begint de auteur, kunstcriticus en 
schrijver Hans den Hartog Jager 
zijn interview met het fenomeen 
Jan Hoet, kunstpaus en organisator 
van belangrijke tentoonstellingen in 
Europa als Chambres d’amis in 1986 
te Gent en de Documenta IX in 1992 
te Kassel. In Gent leverde hij als 
museumdirecteur van het S.M.A.K. 
een enorme strijd met de gemeente 
om het museum in stand te houden. 
Den Hartog Jager laat Hoet aan het 
woord over zijn jeugd waarin hij met 
zijn ouders, vooral zijn vader – zijn 

grote voorbeeld – zijn liefde voor 
kunst ontwikkelde en deelde. Hij 
groeide op in een groot gezin (7 
kinderen) in een 19deeeuwse villa 
in Geel met daarnaast zo’n 5 ‘zotjes’ 
in huis; zijn vader werkte er als 
psychiater en tandarts. Samen 
bezochten ze veel tentoon stel lin gen. 
Het echtpaar had bovendien een 
behoorlijke kunst collectie verzameld, 
met werken van onder andere 
Permeke, De Smet, Picasso, 
Panamarenko en Hockney. Oor
spronke lijk wilde Jan Hoet 
kunstenaar worden. Zijn ambitie 
was groot maar kwam niet overeen 
met zijn artistieke kunnen en toen 
besloot hij dat hij beter het werk  
van andere kunstenaars kon tonen. 
In het interview komen persoonlijke 
kwesties aan de orde zoals zijn 
familie, zijn vrouw en zijn jeugd,  
zijn passie voor boksen, maar ook 
de beeldendekunststromingen en 
de beeldend kunstenaars die hij in 

de afgelopen decennia al dan niet 
interes sant en van belang vond,  
en grote tentoonstellingen die hij 
organiseerde in heel Europa. Zijn 
ijdelheid en enthousiasme, evenals 
zijn bijnadoodervaring na zijn 
ineen  storting op het vliegveld in 
Hamburg in 2012, toen hij meer dan 
3 weken in coma bleef, zijn onder
werp van gesprek. Dat alles levert al 
met al een aardig portret op van een 
aimabele kunstgenieter en profes
sionele en gepassioneerde tentoon
stellingsmaker. (Truus Gubbels) 

Jager, W. de (et al.) (2013)
Het einde van ebooks: 20 visionairs 
over de toekomst van digitaal lezen.
Delft: Eburon, 128 p.
Signatuur bibliotheek: 13073

De opkomst van het digitale boek 
bezorgt de boekenbranche veel 
kopzorgen over de toekomst. Regel
matig ontstaan er discussies en 
beschouwingen over de ingrijpende 
gevolgen van de digitalisering van 
boeken voor boekhandels en uit
geverijen, distributeurs, maar ook 
bibliotheken en archieven. Wanneer 
je je bedenkt dat het ebook in 
technisch opzicht nog steeds niet 
veel meer is dan een verzameling 
verhandelbare htmlbestandjes, wat 
gaat de technisch volwassen versie 
van het ebook dan wel niet doen? 
Die verontrustende vraag legde de 
jubilerende uitgever Eburon voor 
aan twintig visionairs van binnen en 
buiten het boekenvak. Een gevarieerd 
gezelschap waarin productie, distri
butie en afname van het boek ver
tegen woordigd zijn. De vraag is net 
zo verrassend als de benadering en 
antwoorden van de auteurs. Zij 
redeneren in hun bijdragen niet 
vanuit het heden naar de toekomst, 
maar andersom, en stappen daar
mee over de eerder genoemde angst
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visioenen heen. Want nadenken 
over de toekomst vanuit het heden 
betekent auto matisch dat je de 
beoogde verande ringen baseert op 
de wetten van de huidige situatie. 
Terwijl de toekomst van het boeken
vak fundamenteel afwijkt van wat 
we gewend zijn. Aldus Wiebe de 
Jager, directeur van Eburon. Volgens 
hem kunnen we ervan uitgaan dat 
het beeldscherm het zal winnen van 
het papier. Maar de branche laat 
zich nu verblinden door angst voor 
het ebook, terwijl het niet meer is 
dan een digitale publicatievorm die 
misschien eens vervangen zal 
worden door een nu nog onbekend 
alternatief. Er komt waarschijnlijk 
niet één opvolger voor het ebook, 
zoals het ebook niet dé opvolger is 
van het gedrukte boek, aldus De 
Jager. Met andere woorden, de 
discussie over de toekomst zou zich 
moeten richten op technologische 
ontwikkelingen rond productie, 
distributie en gebruik van inhoud, 
die vragen om alternatieve digitale 
publicatie en uitgeefvormen. 
Overige bijdragen zijn geschreven 
door onder andere Adriaan van der 
Weel, bijzonder hoogleraar Moderne 
Nederlandse Boekgeschiedenis aan 
de Univer siteit van Leiden, Eppo 
van Nispen tot Sevenaer, directeur 
van de CPNB, Lucie Th. Vermij, 
hoofd redacteur van Boekblad en 
Lulu Wang, schrijfster en uitgever. 
Het voorwoord werd geschreven 
door Jason Merkoski, die bij Amazon 
aan de wieg stond van de Kindle 
ereader. De publicatie verscheen 
ter gelegenheid van het dertigjarig 
jubileum van uitgeverij Eburon, op  
1 juli 2013. Eburon kiest bij de vorm
geving voor een ouderwets, stevig 
gebonden bandje, met kartonnen 
omslagen. Zoals vroeger de Gouden 
Boekjes. Een leuke vondst. Het boek 
is uiteraard ook als ebook verkrijg
baar. (Jack van der Leden).

KampenPrein, S. van (samenst.) 
(2013)
De stad, de kunstenaars en het 
museum: 25 jaar Stadscollectie 
Rotterdam Museum Boijmans  
Van Beuningen.
Rotterdam: Museum Boijmans  
Van Beuningen, 544 p.
Signatuur bibliotheek: 13084

Rotterdam viert dit jaar het 25jarig 
jubileum van de stadscollectie 
Rotterdam met deze enorme pil 
waarin verschillende auteurs vanuit 
uiteenlopende invalshoeken de 
totstandkoming en achtergronden 
ervan belichten. Een bijbehorende 
tentoonstelling in het Museum 
Boijmans van Beuningen, van juni 
tot september, gaf een beeld van de 
verscheidenheid in de collectie door 
ruim 30 werken te tonen, waaronder 
installaties, sculpturen, schilde rijen, 
video’s, films en foto’s. Onder hen 

waren Daan van Golden, Atelier 
(Joep) van Lieshout, Hella 
Jongerius en het befaamde werk 
Springtime van Jeroen Eisinga 
waarin bijen het hoofd en boven
lichaam van de kunstenaar geheel 
en al bedekken. In het voorwoord 
blikt de huidige directeur van het 
museum, Sjarel Ex, terug en noemt 
hij de beeldendekunstwereld in 
Rotterdam in de afgelopen decen
nia voorbeeldstellend. Daarmee 
bedoelt hij dat het bevorderen van 
het kunstleven synoniem was met 
de imagoverbetering van de stad.  
In de inleidende bijdrage van Saskia 
van KampenPrein beschrijft zij in 
historisch perspectief wat er voor
af ging aan de stadscollectie en hoe 
de aanvankelijk moeizame ver
houding tussen de internationale 
ambitie van het museum en de 
lokale kunstenaars verliep. Ook het 
beheer van de collectie komt aan de 
orde. Vervolgens komen de verschil
lende stadsconservatoren, in de 
loop der tijd aan het museum ver
bonden, in essays aan het woord. 
Telkens werd er een nieuwe stads
conservator voor een aantal jaren 
(in principe drie, soms langer) in 
dienst genomen en belast met het 
samenstellen van een represen ta
tieve collectie Rotterdamse kunst. 
Kunsthistoricus Jan van Adrichem 
was in 1987 in de havenstad de 
eerste conservator Stadscollectie 
in Nederland. Van Adrichem werd 
opgevolgd door Dees Linders, die 
beiden in de publicatie terugblikken 
op hun uitgangspunten en visie.  
In 1994 werd Arno van Roosmalen 
stadsconservator, in 1999 Wilma 
Sütö. Zij geeft ook een aantal 
opdrachten aan kunstenaars om 
werk te maken waarin de relatie 
tussen de stad en het museum 
centraal staat. Het boek bevat het 
werk van 9 kunstenaars uit de col
lec tie in woord en beeld en besluit 
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met een bestandscatalogus van de 
800 objecten. Op de tentoonstelling 
waren bij wijze van vooruitblik ook 
enkele werken te zien van Rotter
damse kunstenaars die nog niet tot 
de Stadscollectie behoren.  
(Truus Gubbels)

Knol, J. J. (et al.) (samenst. en red.) 
(2013)
Lang leve kunst: over ouderen  
en cultuur.
Rotterdam: NAi010 Uitgevers, 188 p.
Signatuur bibliotheek: 13085

Het aandeel van ouderen in de 
samenleving groeit explosief.  
In 2015 zijn maar liefst drie miljoen 
Nederlanders 65 jaar of ouder.  
De meesten hebben tijd en belang
stelling voor kunst en cultuur en 
kunnen als bezoeker, als vrijwilliger 
of als kunstenmaker een waarde
volle bijdrage leveren. ‘Every man 

desires to live long, but no man 
would be old’, schreef Jonathan 
Swift in 1706. Redacteur en samen
steller Jan Jaap Knol memoreert  
de uitspraak in zijn inleiding.  
We schieten door in negatieve 
gedachten over het oud worden, 
vindt hij. Het wordt tijd voor een veel 
opgewekter perspectief. Want 
ouderdom biedt naast ongemakken 
ook mogelijkheden. Knol benadrukt 
dat het beleidsmakers niet mag 
ontgaan dat kunst en cultuur daarbij 
een grote rol kunnen spelen. De 
ondertekening in juni 2013 van het 
Ouderenconvenant Lang leve kunst, 
door de ministeries van OCW  
en VWS, culturele instellingen  
en fondsen, is een goed begin.  
Het convenant maakt deel uit van 
het meerjarenprogramma Lang leve 
kunst met als doel de actieve en 
passieve cultuurdeelname van 
ouderen te bevorderen en in banen 
te leiden. De initiatiefnemers van 

het project zijn de ouderenfondsen 
Stichting RCOAK en Fonds Sluyter
man van Loo, het Landelijk Kennis
instituut Cultuureducatie en 
Amateur  kunst (LKCA) en het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. Het project 
bestaat uit tal van activi tei ten, een 
website en publicaties, waaronder 
deze bundel. Het boek bevat interes 
sante essays en interviews over 
cultuur(participatie) voor en door 
ouderen, van verschillende invals
hoeken: kunst en cultuur, beleid, 
politiek en wetenschap. Onder de 
geïnterviewden zijn minister van 
Cultuur Jet Bussemaker en staats
secretaris van VWS Martin van Rijn. 
In een toelichting op het conve nant 
noemen ze kruis bestuiving tussen 
de cultuur sector en andere sectoren 
een belangrijke voorwaarde voor 
cultuur participatie door ouderen. 
Hedy d’Ancona legt in een essay uit 
dat kunst beoefening bijdraagt aan 
het individueel wel bevinden, maar 
ook een belangrijke voorwaarde is 
voor democratisch samenleven. 
Door deel te nemen aan cultuur 
nemen ouderen deel aan het sociale 
en politieke leven, en dat verrijkt het 
publieke domein. Andere essay isten 
zijn onder anderen Paul Schnabel, 
Saskia Franssen, François Mata
rasso en Dingeman Kuilman. Ter 
verleven diging dienen fraaie foto’s, 
onder andere van mensen van 100 
jaar en ouder uit de serie Happy at 
100 van Karsten Thormaehlen.  
Ze hadden op de cover gemogen. 
(Jack van der Leden)

Koldeweij, J. (et al.) (red.) (2013)
Onbeheersbaar erfgoed: zonder 
kennis geen keuze.
Nijmegen/Leeuwarden: Radboud 
Universiteit Nijmegen/Ottema
Kingma Stichting, 157 p.
Signatuur bibliotheek: 13102
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Roerend erfgoed dreigt onbeheers
baar te worden. Denk aan de 
inventaris sen van talloze kerken en 
kloosters die niet meer in gebruik 
zijn, inboedels van historische 
gebouwen die hun functie verliezen, 
particuliere verzamelingen die 
nazaten soms niet langer kunnen 
beheren omdat kennis en middelen 
ontbreken. Wie bepaalt dat ze vol
doende historisch belang hebben? 
Waar moeten al de waardevolle 
voorwerpen vervolgens naartoe? 
Musea worden bovendien door  
de bezuinigingen gedwongen om 
kritischer om te gaan met schen
kingen en kunnen niet langer onvoor
waardelijk stukken aan hun collectie 
toevoegen. Wordt roerend erfgoed 
vogelvrij verklaard? Kan en moet 
alles wel bewaard blijven? De 
OttemaKingma Stichting en de 
Radboud Universiteit in Nijmegen 
wijdden er een symposium aan op  
2 november 2012 in Leeuwarden. 
Centraal stond het roerend erfgoed, 
in bezit van Rijk, kerk of particulier. 
Deze bundel bevat de weerslag  
van de voordrachten door erfgoed
specialisten als Paul Schnabel, 
Arnoud Odding, Eloy Koldeweij, 
Antoon Ott en Marlite Halbertsma. 
Vanuit verschillende perspectieven 
werpen zij licht op de problematiek, 
van wie een aantal zich richt op 
exem plarische Friese cases. Ont
zamelen is niet langer taboe, daar is 
iedereen het over eens, maar beleid 
en kennis zijn noodzakelijk om  
hier bij de juiste keuzes te kunnen 
maken. Zonder kennis geen keuze. 
Schrijnend is daarom de terugval in 
objectgerichte, specifieke kunst en 
cultuur histo rische kennis bij musea. 
Zij moeten zich op een commerciële 
bedrijfsvoering richten en hebben 
te kampen met inkrimping van het 
aantal conservatoren. Vanwege het 
belang van kennis was de redactie 
blij met het aanbod van de Vereni

ging Rembrandt de Rembrandtlezing 
2012 van Rudi Ekkart op te mogen 
nemen in de publicatie. Want Ekkart 
benadrukte juist het belang van de 
conservator en diens wetenschap
pelijke kennis voor de collecties van 
musea. Het verlies aan kennis en 
inhoudelijkheid bij musea ligt op de 
loer, waarschuwde hij. In de na 
beschou wing gaan redacteuren  
Jos Koldeweij, Johan R. ter Molen 
en Antoon Ott in op actuele beleids
ontwikkelingen, met speciale aan
dacht voor de provincie Friesland, 
en komen zij met aanbevelingen.  
De voorzitter van de OttemaKingma 
Stichting, Douwe P. de Vries, hoopt 
dat het symposium en de publicatie 
zullen bijdragen aan bewuster ont
zamelen en verzamelen. Hij schrijft 
in het voorwoord: ‘Beter bewust 
vergaren, dan bewusteloos 
verzamelen.’ (Jack van der Leden)

Lodder, C. (samenst.) (2013)
De toon gezet!  
25 jaar Valerius Ensemble.
Enschede: Stichting Valerius 
Ensemble, 223 p. (+ dvd)
Signatuur bibliotheek: 13104

In 1988 richtten André Kerver en 
René Geesing in Enschede het 
Valerius Ensemble op. Achter
liggende gedachte was het aanbod 
van kamermuziek in OostNeder
land ‘verantwoord uit te breiden’. 
De opening van het Muziekcentrum 
in Enschede vormde daartoe een 
mooie aanleiding. Kerver en 
Geesing waren verbonden aan 
Forum Filharmonisch, het regionale 
orkest voor het oosten van het land. 
De samensteller van de jubileum
bundel kreeg van de leden van  
het ensemble een ‘plastic bood
schappen tas en een vuilniszak  
met een chaotische verzameling 
papieren, krantenknipsels en 
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foto’s’. Na ordening resulteerde  
dit in vijf systematisch ingedeelde 
ordners, die het startpunt van de 
bundel vormden. Daarnaast zijn er 
betrokkenen uit de afgelopen 25 jaar 
geïnterviewd en is hun gevraagd 
een bijdrage te geven. Zo is een 
overzicht van de belangrijkste en 
opvallendste gebeurtenissen 
ontstaan, dat een beeld geeft van de 
rol die het ensemble in het culturele 
leven, vooral in OostNederland 
maar ook daarbuiten, heeft 
gespeeld. Het toenmalige Filhar
monisch Forum leverde het meren
deel van de musici voor het Valerius 
Ensemble. Naast reguliere concer
ten heeft het ensemble vanaf de 
begintijd veel energie en tijd 
gestoken in educatieve concerten. 
Via jeugdmuziektheater gaf het 
ensemble al snel klassiekemuziek
concerten voor kinderen. Dat werd 
in de loop der jaren uitgebreid met 
educatieve concerten voor basis en 
middelbare scholen. Ook de actie
radius werd uitgebreid, van buiten 
de provincie tot in Brazilië. Tot het 
eind van seizoen 20122013 ontving 
het ensemble subsidie van de 
provincie Overijssel. Het gaat in  
de bijdragen echter niet alleen over 
de activiteiten van het ensemble.  
Ter loops komt het beleid, zowel 
lande lijk als provinciaal, aan de 
orde, voor zover het betrekking heeft 
op het ensemble. Ook is er aandacht 
voor Enschede als muziekstad en 
zijn de afgelopen 25 jaar in alle 
moge lijke cijfers vervat. Kortom, 
een compleet overzicht dat verder 
gaat dan het ensemble zelf. Ook de 
herkomst van de naam komt aan bod. 
De oprichters weten het niet meer 
precies, maar de meest directe link 
die ze nog te binnen schiet is dat 
een van hun muziek docenten in de 
Valerius straat in Amsterdam 
woonde. Nu de subsidie voor het 
ensemble is stopgezet kan dit 

prachtige boek gegarandeerd 
gebruikt worden om nieuwe geld
schieters te vinden. Vooralsnog 
heeft het Nederlands Symfonie
orkest ervoor gezorgd dat het 
ensemble nog een aantal activitei ten 
voort kan zetten. (André Nuchel
mans)

Noordegraaf, J. (eds.) (et al.) (2013)
Preserving and exhibiting media art: 
challenges and perspectives.
Amsterdam: Amsterdam University 
press, 428 p.
Signatuur bibliotheek: 13088

Geen enkel medium, of het nu 
schilderslinnen of een cassette
bandje is, blijft voor eeuwig 
bestaan. Elektronische media die 
audio, video en digitale producties 
dragen, zijn echter extra kwetsbaar. 
Magneetband bijvoorbeeld, dat 
wordt gebruikt voor zowel audio als 

video opnames, was nooit bedoeld 
als medium voor de lange termijn. 
Zonder de juiste zorg verslechtert 
de kwaliteit snel. Een duidelijke 
strategie voor het bewaren, waar
van catalogiseren, schoon maken, 
remastering en goede bewaar
condities onderdelen zijn, kan de 
natuurlijke verslechtering van 
elektronische media vertragen.  
Het kan ook de kans op schade door 
verkeerd gebruik, licht, vuil maar 
ook rampen zoals overstroming, 
gecrashte computersystemen en 
dergelijke beperken. Video, audio 
en digitale media kunnen langer 
meegaan als ze goed worden 
bewaard. Aan gezien kunstenaars 
steeds meer zijn gaan experimen
teren met (digitale) media heeft dit 
ook gevolgen voor het tentoonstel
len en conserveren van de kunst
werken die hieruit zijn ontstaan. 
Deze publicatie onderzoekt het 
histo rische en theoretische veld en 
toont de uitdagingen en problemen 
van het preserveren en exposeren 
van mediakunst door middel van 
een serie praktijkverhalen. Het werk 
is het resultaat van een driejarige 
samenwerking tussen vier Europese 
universiteiten. Met bijdragen van 
dertig auteurs uit zes Europese 
landen geeft het boek een inter
nationaal perspectief van het 
duurzaam bewaren en tonen van 
mediakunst. Naast historische 
context bevat het boek een uit
gebreide verzameling van verschil
lende ideeën van de hedendaagse 
kunstpraktijk. Praktische infor
matie, zoals handleidingen, plan
ning, budget en contracten, worden 
afgewisseld door case studies en 
interviews met kunste naars, 
verzamelaars, curatoren en andere 
betrokken partijen. Deze interviews 
tonen meteen de complexi teit van 
het onderwerp aan. Het merendeel 
van de geïnter viewden betoogt 
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eigenlijk dat elk mediakunstwerk op 
zichzelf beoordeeld moet worden 
als het gaat om exposeren, aanschaf  
en behoud. Mediakunst is vaak 
gebaseerd op eigen ervarings
gerichte context, op de unieke 
ervaring van de kijker en manieren 
van interactie met het publiek. Het 
archiveren van mediakunst kan de 
artistieke intentie en de originele 
context van het werk raken en zorgt 
hierdoor voor een probleem dat 
verder reikt dan de voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen. 
(Hilde Klein)

O’Reilly, D., G. Larsen en K. Kubacki 
(2013)
Music, markets and consumption.
Oxford: Goodfellow, 232 p.
Signatuur bibliotheek: 13101

De muziekindustrie is vanzelf
sprekend bekend met het fenomeen 
marketing en, zo leggen de auteurs 
uit, voor grote labels die muziek als 
een consumptiegoed verhandelen 
werkt dat uitstekend. Deze 
marketing  praktijken blijken echter 
minder toepasbaar voor onafhan
kelijke, kleinere labels, laat staan 
voor artiesten die zelf hun product 
promoten. Vandaar dat de auteurs 
voor een nieuwe invalshoek kiezen: 
ze stellen de muziek centraal in de 
relatie tussen consument en markt. 
‘Rather than writing a practical 
book on how to market music, (…) 
we wanted to gather together in one 
volume a selection of theoretical 
perspectives which bear in different 
ways on the “exchange” of music’ 
(p. viii). Hiertoe wordt uitgebreid 
stilgestaan bij beide perspectieven: 
dat van het aanbod en dat van de 
afname. Na een korte inleiding over 
marketing in de muzieksector en de 
geschiedenis van de muziek
industrie, besteden de auteurs 

uitvoerig aandacht aan het 
productio nele perspectief. Achter
eenvolgens komen het product 
muziek, muzikanten, merken en de 
sociaalculturele aspecten van 
branding aan de orde. Met welke 
problemen heeft de hedendaagse 
muzikant te maken bij het creëren 
en vormgeven van een eigen 
identiteit? Dan kom je al snel uit op 
de artiest als merk, waarbinnen 
alles wat hij of zij doet, zegt en zingt, 
moet passen. Vervolgens komt in 
drie hoofdstukken de afnamekant 
van muziek aan bod: muziek
consumptie; muziek, fans en fan
dom; en muziek en collectiviteit.  
De auteurs onderzoeken waarom 
mensen muziek kopen, hoe fans 
proberen hun idool te evenaren en 
het succes van hun lievelingsartiest 
beleven. Tot slot is er een hoofdstuk 
ingeruimd voor live muziek en 
festivals. Live uitvoeringen nemen 
een bijzondere plaats in de 

productie en consumptie van 
muziek in. Tot aan de uitvinding van 
de grammofoon door Edison was 
het de enige manier om een muziek
stuk te beluisteren. Zoals al duide
lijk moge zijn behandelt het boek 
alle aspecten van de muziek 
industrie en richt het zich daarbij  
op alle muziekgenres, al ligt het 
zwaarte punt duidelijk op populaire 
muziek. Het boek geeft een compleet 
overzicht van alle theoretische 
perspectieven, het behandelt ze 
zelfs zo compleet dat er nauwelijks 
uitgebreid op ingegaan kan worden. 
Het is dan ook meer geschikt als 
een introductie of aanzet voor 
verdere studie en onderzoek.  
De bij elk hoofdstuk behorende  
uit gebreide literatuurlijst biedt 
daartoe uitstekende aanknopings
punten. (André Nuchelmans) 
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Peters, A. (2013)
Kreten uit een urn: de criticus  
in deze tijd.
Nijmegen: Vantilt, 32 p.
Signatuur bibliotheek: 13090

De titel van dit kleine boekje  
ver wijst naar een gedicht van  
Gerrit Komrij, Dodenpark, dat 
volgens Peters de positie van de 
literatuur criticus heden ten dage 
karakteri seert. De criticus is dood 
en zijn gezag is afgenomen. Arjan 
Peters, sinds twintig jaar literatuur
criticus van de Volkskrant, laat in 
twee lezingen zien hoe levend zijn 
vak nog altijd is. Dit is van belang, 
omdat zonder kritiek de kunst wordt 
overgeleverd aan de markt. En dat 
kan volgens Peters alleen maar een 
verschraling betekenen: ‘Kunst 
wordt niet voor de kritiek gemaakt, 
maar wel mede door haar in stand 
gehouden.’ Kreten uit een urn is de 
tekst van de Scarablezing door 
Arjan Peters gegeven in december 
2012. Deze lezing wordt jaarlijks 
georganiseerd en laat afwisselend 
literatuurwetenschappers en critici 
aan het woord over literaire kritiek. 
Scarab staat voor Studying 
Criticism And Reception Across 
Borders, een onderzoeks
programma van de faculteit Letteren 
van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Of er nog brood te 
verdienen valt met het uitoefenen 
van het vak criticus, heeft te maken 
met het talent voor schipperen, 
betoogt Peters. Hoe beter de 
recensent kan laveren tussen de 
vraag van lezers, hoofdredactie, 
marketing en advertentie
afdelingen en zijn eigen behoeften, 
hoe beter de overlevingskansen 
zijn. En passant wordt door het 
betoog ook duidelijk waarom men in 
de ene week de boekenbijlage opent 
met Thomas Mann en de andere 
week met Daphne Deckers. De 

drijfveren van de criticus bestaan 
uit drie woorden, stelt Peters: 
nieuwsgierigheid, hartstocht en 
stijl. ‘Want elke kunst die serieus 
genomen wenst te worden, heeft de 
kritiek nodig. Er móet geschreven 
blijven worden over wat kwaliteit 
heeft en wat kwetsbaar is, omdat  
de verspreiding ervan niet vanzelf 
spreekt.’ Het tweede stuk, Doods-
berichten: over de necrologie, is de 
tekst van een lezing, die hij hield 
tijdens de literaire avond Niemand 
dood, toch droevig, georganiseerd 
door het tijdschrift Tirade in 2011. 
Hier licht Peters op een humoris
tische manier de kunst van het 
schrijven van necrologieën toe. 
De uitgave wordt besloten met 
Strijder tegen de middelmaat, een  
in memoriam dat Peters schreef 
voor zijn leermeester, de in 2009 
gestorven criticus Michaël Zeeman. 
(Hilde Klein)




