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BoekbesprekingBoekbespreking

Eens een productie 
de hort op is, 

ontmoet je ook 
de realiteit van het reizen. 

WITNESSES OF WORDS 
VAN MARCO C. VAN DER HOEVEN

Voor vrijwel alle aspecten van theatertechniek blijft haar 
geschiedenis meestal onderaan de stapel van dringende 
zaken belanden. Dat heb je met een sector die vooral met het 
moment van de opvoering is begaan. Eens het woord gespro-
ken of het lied gezongen, is het snel afbouwen en op naar de vol-
gende klus. Soms lijkt het alsof technici alleen raggende mannen 
zijn, op jacht naar het hoger, sneller, nieuwer, lichter, luider.
Daar klopt natuurlijk geen hol van. Wie goed wil begrijpen 
waar hij mee bezig is, doet dat omdat hij weet waar hij 
vandaan komt. Al blijft het punt dat er nog veel te weinig 
aan historiografie wordt gedaan over deze vorm van roerend 
erfgoed. Het zijn de buitenbeentjes die zich daarmee bezig-
houden. Wij dus blij als een kind met Sinterklaas wanneer 
we lucht kregen van het boek ‘Witnesses of Words, How 20th 
Century Microphones Made History’ van Marco C. van der 
Hoeven.

De titel vertelt alles wat je moet weten en wie kort door de 
bocht wil, mag nu naar de informatie onderaan springen 
om meteen te bestellen. De rest van de bespreking kan je 
gewoon overslaan, het is een prachtboek en een absolute 
aanrader.
Marco van der Hoeven (°1957) is zo één van die zonderlingen 
die gefascineerd is door de technologische evolutie en de 
vindingrijkheid die verbonden is aan de wonderlijke instru-
menten die we dagelijks gebruiken, maar waar we zelden 
bij stilstaan. Hij draait al mee sinds de jaren 70 als muzikant 
en technicus o.a. in Theater aan de Spui, de Rotterdamse 
Schouwburg en Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam. In 2013 
lanceerde hij de website Vintage Microphone World, de digi-
tale vitrine van zijn indrukwekkend uitgebreide collectie van 
informatie en modellen. Dit boek is daar de gecondenseerde 
versie van.

Eén blik op de cover leert je al dat hij het niet bij de gekende 
namen uit de ontspanningsindustrie heeft gehouden. In een 
eerste deel van dit boek verbindt hij soms erg eclectische 
exemplaren aan historische figuren en kantelmomenten uit 
de recente geschiedenis: van de Reisz van Albert Einstein, 
over Hitlers Neumann, tot de SM58 van de Dalai Lama. Daarna 
behandelt hij alle mogelijke soorten en ontwerpen: voor 
reporters en spionnen, voor studio of radio, lelijke eendjes, 
rariteiten en prachtig gestileerde versies.
Met honderden foto’s en illustraties is deze uitgave dan ook 
veel meer dan alleen voer voor techneuten en onderdeel-
spotters. Het is een ode aan een hoeksteen van de populaire 
cultuur en één van de belangrijkste radertjes van de moderne 
geschiedenis. Deze invalshoek tilt dit boek erbovenuit. De 
vakkundige selectie en de kennis van zaken staan buiten kijf, 
maar door te koppelen naar toepassingen, vormgeving en 
geschiedenis maakt de auteur het ook voor de leek boeiend 
en relevant.

Kortom, wie een ideale cadeautip aan zijn naasten of oversten 
wil geven, kan deze pagina achteloos laten rondslingeren. 
Veel beter dan het zoveelste zakgereedschap of lampje. 

Je kan het boek bestellen via de website http://www.witnessesof-
words.com of via de Key Music winkelketen. ISBN 978-90-824156-
0-5

Het boek zal ook de basis vormen van een gelijknamige tentoon-
stelling.


	Stepp#22
	Stepp#22-Edito
	Stepp#22
	STEPP#22-Cover1
	STEPP#22-Cover2
	STEPP#22-Cover3
	STEPP#22-Cover4


	Stepp#22-47*



