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MetYouTube 
terugblikken  
op 2011

YouTube begon als een plek waar individuen hun 
filmpjes konden plaatsen, later volgden organisaties 
en bedrijven. Het leek erop dat zij YouTube zouden 
gaan domineren. Maar in 2011 is YouTube op een 
nieuwe manier weer in handen gekomen van de 
individuele mensen: er zijn enkele amateur- en 
beroepsfilmers die door hun enorme aantal volgers 
(soms miljoenen) goed kunnen rondkomen van 
hun fulltime werk voor hun YouTube-kanaal. Die 
ontwikkeling is nieuw. 

Heel veel content

Wat maakt deze individuele filmmakers op 
YouTube zo populair? David van Marlen, van 
Upload Cinema: ‘Hun filmpjes zijn oprecht en niet 
van een commerciële partij. Van deze films weet je 
wie de bron is. Filmpjes van bedrijven worden met 
meer scepsis ontvangen, omdat je als kijker lang 
niet altijd kan zien of iets echt is of getruukt. En dat 
is ook wat YouTube wil: participatie.’ De meeste 
volgers vind je dan ook bij individuele makers, niet 
bij organisaties of bedrijven. 

Erk Willemsen, uitgever van Akkoord Maga-
zine met veel kennis over YouTube, vult aan: ‘Het 
is tenslotte een platform dat sommigen tot de 
social media rekenen.’ Overigens klopt dat niet 
helemaal, vindt hij. ‘Social media zijn gepersonali-
seerd. Maar op YouTube staat álles. Muziekbedrij-
ven, tv-stations: iedereen zet zijn content erop. Het 
is een soort zender waar je alles kunt consumeren. 
Dit in tegenstellig tot bijvoorbeeld Facebook: daar 
staat alleen wat jij wilt delen – en jij kiest met wie 
je dat deelt.’ Nu kan je op YouTube ook filmpjes 
afschermen en de link delen met de persoon of 

personen voor wie deze bestemd is, maar door-
gaans zal een organisatie of fulltime filmamateur 
vooral zo veel mogelijk willen tonen.

Afgelopen jaar is de lay-out van YouTube aange-
past, waardoor het even wennen was om er je weg te 
vinden. Maar aan die aanpassing zit ook een voordeel. 
Wie wil verwijzen naar een filmpje, kan nu kiezen 
voor de gewone, lange url of een kortere versie. Vooral 
als je in print een link wil opnemen, zoals in dit arti-
kel, is dat handig. Eén van de filmpjes bijvoorbeeld die 
verderop aan bod komen, heeft dit web adres:  
http://www.youtube.com/watch?v=yjuvH3cuLbA. Wan neer 
ik onder het filmpje op de knop ‘delen’ klik, staat 
daar de verkorte url. Ik kan ervoor kiezen het hokje 
ervoor uit te vinken, dan krijg ik weer de lange link. 
Maar dat is niet handig, dus plak ik de korte versie 
in deze tekst: http://youtu.be/yjuvH3cuLbA. En natuur-
lijk is dit handig voor verwijzingen op Facebook en 
Twitter, want je hoeft niet meer naar bit.ly om de 
url te laten verkorten. 

Filmpjes

YouTube biedt een verscheidenheid aan 
mogelijkheden, dat is niets nieuws. Denk hierbij 
niet alleen aan manieren om je te presenteren, 
maar ook aan demonstraties (van producten), 
instructiefilmpjes, lessen en masterclasses, 
flashmobs (bereik vergroten) en politiek protest. 
Ook kun je YouTube inzetten om een orkest te 
vormen: er bestaat zelfs een YouTube-orkest. Of 
denk aan concoursen, waarvoor je een auditie-
filmpje moet indienen. Tot slot vormt YouTube ook 
één grote database voor gemiste uitzendingen.

 YouTube is er vooral voor individuele mensen, 

maar wordt ook door organisaties gebruikt. Vooral 
door muziek- en mediabedrijven, onder meer om 
hun vindbaarheid en naamsbekendheid te vergro-
ten en om hun producten, diensten of program-
ma’s te promoten. Veel mensen kijken geen tv meer 
achter een tv-scherm, maar zoeken hun program-
ma op YouTube op. Ook oude tv-programma’s en 
‘uitzending gemist’ worden daar bekeken, vaak niet 
meer via de webpagina’s ‘uitzending gemist’ van de 
verschillende omroepen. In het kader daarvan kun-
nen we de ‘Tiende van Tijl’, nieuw in 2011, niet 
onbesproken laten. Hieronder een aantal filmpjes 
uit 2011 die ons het meeste opvielen. 

KlassieKe muzieK met een verHaal

Tijl Beckand heeft afgelopen najaar het pro-
gramma de ‘Tiende van Tijl’ gepresenteerd. Hierin 
deelde hij zijn passie voor klassieke muziek met 
het grote publiek. Hij vermoedt dat veel mensen 
klassieke muziek in principe mooi vinden, maar 
niet weten wat het is en al helemaal niet waar ze 
moeten beginnen met luisteren. Beckand wil door 
het verhaal achter composities en componisten te 
vertellen mensen enthousiasmeren voor dit 
muziekgenre. Bekende en onbekende Nederlanders 
(kleinkunstenaars, zangers en cabaretiers, ook uit 
de niet-klassieke hoek) zongen in zijn programma 
een klassiek stuk, en er was een zangwedstrijd. De 
eerste aflevering van zo’n 45 minuten staat op 
http://youtu.be/JaCisceVDoE. Eigenlijk is zijn pro-
gramma een verkapte vorm van scholing.

educatie

Klassieke muziek aan de man brengen… Niet 
alleen Tijl Beckand doet dat, maar ook jonge 
Nederlandse musici. Op http://youtu.be/85VF5ZF83IE 
bijvoorbeeld gebeurt dit letterlijk. Een rijdende 
concertzaal gaat door heel Nederland en conserva-
toriumstudenten nodigen schoolklassen uit om 
op een informele en interactieve manier kennis te 
maken met muziek en muziekinstrumenten. Deze 
‘zaal’ (Classic Express) is een initiatief van het 
Prinses Christina Concours. 

Uiteraard doen ze in Engeland ook het een en 
ander om kinderen warm te maken voor klassieke 
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muziek. En dan niet zomaar een ‘makkelijk’ muziek-
stuk, maar liederen van bijvoorbeeld Schubert en 
Schumann. Kijk op http://youtu.be/ZaaQHghPNXA hoe 
pianist Dominic Harlan met twee zangers een zaal 
vol kinderen muisstil krijgt en op het gewenste 
moment  enthousiast en zuiver laat meezingen. 

Een onderdeel van muziekeducatie – vooral 
voor de vakopleidingen – is meedoen aan concour-
sen en audities. Die concoursen zijn er echter niet 
alleen voor muziekvakstudenten, maar ook voor 
(jonge) amateurs. Zo organiseerde Het Brabants 
Orkest een zoektocht naar een nieuw wonderkind; 
kinderen konden hiervoor auditie doen via 
YouTube. Bekijk de filmpjes met de winnares en de 
kinderen die een eervolle vermelding kregen op 
www.brabantsorkest.nl/nieuws/wonderkind.aspx.

protest

De bezuinigingen op de kunst en cultuur maken 
mensen niet alleen boos, maar ook creatief. In dit 
filmpje laat cellist Teije Hylkema weten dat hij het  
niet eens is met de kabinetsplannen. Hij rapt en bege-
leidt zichzelf daarbij op zijn cello: http://youtu.be/yju-
vH3cuLbA. Niet alleen individuele musici proteste-
ren, ook hele orkesten laten van zich horen. Het 
MCO organiseerde bijvoorbeeld flitsconcerten op 
onverwachte plaatsen, zoals een strandvoetbalveld 
in Amsterdam (http://youtu.be/QxZRy0ld3TY).

FlasHmobs

Het Brabants Orkest speelde onverwachts op het 
station van Eindhoven, met Edwin Rutten als Mozart 
(http://youtu.be/JbaYAycC2SY). Deze flashmob haalde 
het nieuws. Aan het einde refereert de presentator aan 
het nieuwe wonderkind, dat met het orkest en 
Rutten meespeelt tijdens een familieconcert over het 
wonderkind Mozart. Deze flashmob had overigens 
niets met de bezuinigingen te maken.

In Kopenhagen speelde de Copenhagen Phil, een 
beroepsorkest, de Bolero van Ravel tijdens een 
flashmob, eveneens op het station (http://youtu.be/
mrEk06XXaAw). Precies zoals een flashmob is bedoeld: 
zonder aankondiging, zonder afkondiging en zonder 
poespas. Dus een actie die het publiek verbaast en aan 
het denken zet.

Filmtrailer

In 2011 is een mooie filmtrailer op YouTube  
ver schenen van een documentaire over Kinshasa Sym-
phony. De musici van dit orkest staan om zes uur op 
om hun kostje bij elkaar te scharrelen en beginnen om 
middernacht te repeteren. Maar ze vinden het wel heel 
gaaf om Beethovens Negende Symfonie en de Carmina 
Burana in de open lucht te spelen. Het publiek reageert 
enthousiast. http://youtu.be/_vTk0XsgZV4 

demo’s

Dub Fx is een Australische freestylemuzikant 
die vaak live op straat zijn werk uitvoert. Hij mixt 
graag verschillende stijlen, zoals drumm and bass, 
hiphop, reggae en dubstep. In zijn optredens 
gebruikt hij vaak ‘loop stations’ en beatbox. In het 

filmpje http://youtu.be/7GgiVhTB_yA demonstreert 
hij een app die je als ‘loop station’ kan gebruiken. 
Het wordt niet meteen duidelijk hoe de app precies 
werkt, daarvoor moet je het filmpje een paar keer 
bekijken. Wat wel duidelijk is, is dat Dub Fx prima 
in z’n eentje een supergroovy nummer kan opne-
men. Het enige wat hij nodig heeft: zijn stem, lip-
pen en z’n smartphone. En alleen al daarvoor speel 
ik het filmpje graag nog een keer af.

Componist, muzikant, singer-songwriter en 
geluidstechnicus Alaa Wardi geeft ook een demo. 
Niet van een apparaat of software, maar van zijn 
kunnen als zanger. Hij gebruikt net als Dub Fx alleen 
zijn mond en lichaam om muziek te maken. Op die 
manier zet hij in zijn eentje een erg goede dancesong 
neer, waarbij het beeldritme precies aansluit op het 
geluid. Leuk detail: de songtekst is geschreven in een 
niet bestaande taal. http://youtu.be/RAzaeISSRPw

GrappiG

Kent u ze nog? De gameboy, die in de jaren ’90 
van de vorige eeuw zo populair was? En de disket-
tes die we toen nog gebruikten? Op YouTube staan 
leuke filmpjes over gamemuziek, maar dan anders 
dan u denkt. Het gaat hier niet om muziek voor de 
gameboy, maar muziek van of door de gameboy: 
http://youtu.be/gpdYKamOjUo.

Op http://youtu.be/yHJOz_y9rZE blijkt dat een 
diskdrive nog prima in staat is om de Imperial 
March te spelen. Recyclen, daar zit muziek in… 

Niet alleen oude apparaten, maar ook muziek-
instrumenten kunnen heel andere klanken voort-
brengen dan waarvoor ze oorspronkelijk gemaakt 
zijn. Kijk maar eens naar deze leden van dit contra-
basorkest. Of is het een slagwerkensemble?  
http://youtu.be/6nf1_QXpS7I 
 
De genoemde YouTube-links staan ook op de website van  
Akkoord Magazine: www.akkoordmagazine.nl/links.
Gebruik voor de QR-codes in dit artikel uw smartphone.

naast Youtube biedt ook Vimeo de mogelijkheid 
filmpjes te uploaden en te delen. filmpjes voor 
commerciële doeleinden zijn niet toegestaan. bij 
Vimeo zit je niet vast aan een maximale lengte van 
tien minuten. aanvankelijk onderscheidde Vimeo 
(een anagram van movie) zich van Youtube door 
de Hd-kwaliteit van filmpjes. maar inmiddels biedt 
Youtube ook de mogelijkheid Hd-filmpjes te 
uploaden. Het voordeel van Youtube is dat het de 
tweede zoekmachine is na google (het is ook 
eigendom van google), dus als je een groot publiek 
wil bereiken, is dit geschikter. tot slot is er ook 
nog Viddler, maar dat is erg onbekend. meer infor-
matie over de verschillen tussen deze drie videosi-
tes staat op http://sjoerdgerritsen.
com/2010/08/30/youtube-vs-vimeo-vs-viddler. 
Youtube is nog het populairst, daarom behandelen 
we hier alleen filmpjes van dat platform.


