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Oor zoekt nog de diepgangOor zoekt nog de diepgang
MUZIEK Oprichter Barend Toet van jubilerend popmuziekblad: jongeren willen Idols of Voice of Holland winnen

door Peter Bruyn

H

Muziekkrant Oor bestaat
veertig jaar. Ooit had het
een oplage van meer dan
60.000, nu nog 15.000. De
vraag is weer: op wie richt
je je als popblad?

H et popmuziekblad Oor
bestaat veertig jaar en
oprichter Barend Toet
schreef er een boek

over: Keihard & Swingend.
De huidige makers vieren het jubi-
leum met een feest in Paradiso –
met veel live popmuziek uiteraard
– en trachten ondertussen het tijd-
schrift drijvende te houden binnen
een bladenwereld die in zwaar
weer verkeert. „Als ik naar die eer-
ste jaargangen Oor kijk, zie ik een
gedrevenheid om de muziek in
kaart te brengen”, zegt de huidige
hoofdredacteur Erik van den Berg.
„Destijds vaak nog met lange lap-
pen tekst en veel omhaal, maar in
de kern hetzelfde als wij nog steeds
doen.”
„De twee pijlers waar het blad des-
tijds op steunde, waren recensies
en langere profielen van artiesten
die richting aan de pop gaven”,
zegt de man van toen, Toet. „En
dat is in feite nog steeds waar Oor
om draait.”
Eind jaren zeventig, nog geen tien
jaar na de oprichting, verliet Ba-
rend Toet Oor. In zijn boek be-
schrijft hij in eerste instantie de
‘jongensjaren’, zoals hij het zelf
noemt. Het leest ook als een jon-
gensboek: een groepje studentikoze
popliefhebbers die vooralsnog het
maken van een tijdschrift met val-
len en opstaan moeten leren. En
ook tien jaar geld tekort, ondanks
een oplage die eind jaren zeventig
tot boven de zestigduizend steeg.
Tegenwoordig moet het blad het
met heel wat minder verkochte
exemplaren doen, zo’n vijftiendui-
zend. Als mijlpaal in de Oor-histo-

rie noemt Van den Berg, die vanaf
halverwege de jaren tachtig bij het
blad betrokken is, de wijze waarop
het blad halverwege de jaren zeven-
tig de destijds nieuwe punkstro-
ming oppakte. Maar ook de immen-
se impact die in de vroege jaren
tachtig het werk van fotograaf An-
ton Corbijn – nog vóór diens inter-
nationale doorbraak – op het blad
had. De introductie van de cd in de
tachtig gaf de muziekindustrie, en
dus de advertentiemarkt, een im-
puls. Maar de internetrevolutie van
het afgelopen decennium had juist
weer het tegenovergestelde gevolg,
met een dramatische oplagedaling

als resultaat.
Vooral uit de mond van de, vaak al
lang afgehaakte, lezers van het eer-
ste uur hoor je regelmatig dat Oor
niet meer het niveau heeft van de
jaren zeventig. Maar ligt dat aan de
bladenmakers, of heeft popmuziek
voor het publiek gewoon een
andere, oppervlakkiger betekenis,
dan het vroeger had? Van den Berg
denk dat dat laatste zeker het geval
is. „De betekenis van de muziek is
volgens mij afgenomen. Het is ge-
woon entertainment geworden.
Iets wat je op je iPod zet en dan
‘random’ afluistert.”
Toet: „Voor mij ging het er destijds

om dat muzikanten iets artistiek
voor het voetlicht brachten dat
echt in hen leefde. Dat je mee kon
voelen. Maar hoe vaak lees je nu
nog een interview met een popar-
tiest die echt iets te melden heeft?”
Vanden Berg knikt: „Ik zie steeds
minder artiesten die muziek ma-
ken vanuit een werkelijke nood-
zaak, zoals je dat zag in de punk, la-
ter bij de grunge en nu nog bij groe-
pen als Radiohead. Dat mis ik ont-
zettend. Want dat is de muziek die
interessante verhalen oplevert.”
Toen Oor werd opgericht, had je
misschien het onderscheid tussen
‘alternatief’ en ‘middle of the road’,

maar het poppubliek was altijd
jong. Nu zijn er popartiesten die
een tienerpubliek trekken en con-
certen waar de gemiddelde leeftijd
zestig is. Op wie richt je je als pop-
blad? Op de liefhebber van The Sto-
nes of op het publiek dat jonge
bands gaat kijken op het London
Calling Festival? Erik van den Berg:
„In principe schrijven wij zowel
voor achttien- als voor vijftigjari-
gen. Al kun je je zelfs afvragen of
achttienjarigen nog bladen lezen.”

Barend Toet, Keihard en Swingend; de
jongensjaren van Muziekkrant Oor. De
Boekerij.
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