Column Renzo van Riemsdijk (Masterenzo):
Het algemeen nut van mastering.
Waar ik in mijn vorige (eerste) column beschreef wat er nou zo speciaal is aan mastering, ga ik jullie
nu vertellen waarom mastering zo nuttig is.
Mastering is ruwweg op te delen in drie stukken. Eén: het fysiek aantasten van de muziek. Dat klinkt
dramatisch maar dat valt best mee. Als je muziek gaat aanpassen om te het beter te laten klinken,
tast je het bronmateriaal aan en als dat goed gebeurt is daar niks mis mee.
Direct hieraan gekoppeld zijn -nummer twee: niet-klankmatige aanpassingen, ook wel edits
genoemd. Denk aan knippen, plakken, fade-ins, fade-outs. Kortom: alle aanpassingen (aantastingen)
zonder de klank aan te passen.
Nummer drie en tevens het meest belangrijke punt: Luisteren!
Als je als masteraar een scherp oor hebt (en een bak ervaring) weet je wat een track nodig heeft, of
wat een track juist niet nodig heeft om beter te worden.
Luisteren en afluisteren zijn, zoals ik in mijn eerste column ook al vermeldde, de belangrijkste
middelen van de masteraar en juist hierin schuilt het grote algemeen nut van mastering: een fris paar
oren!
Een paar oren dat niet alle tracks al tig keer heeft langs horen komen. Een stel frisgewassen schelpen
die vol goede moed objectief luisteren en je vakmatig een idee geven welke kant de artiest en/of
producer op wil gaan met zijn of haar muziek. Dat is mastering.
Aan ons masteraars om dat gevoel te versterken, net zolang of net zoveel tot het ontstaan van een
emotioneel tranendal bij het luisterend publiek slechts een kwestie van tijd is. Ook dat is mastering.
Dat frisse paar oren, het is een zegen voor menig productie. Of het nu om een singer/songwriter gaat
of om een grote band. Met een heldere en deskundige blik is het makkelijker om muziek naar een
hoger plan te brengen. En al doe je als masteraar helemaal niets, een objectief oordeel is goud
waard.
Nogal eens komt het voor dat om budgettaire redenen de mix en master door hetzelfde stel oren
gedaan wordt. Als masteraar zie ik dat uiteraard graag anders. Het masteren van tracks die je ook
gemixt hebt? Ik vind het objectief gezien nogal een uitdaging. Waar eindigt de mix? Waar begint de
mastering? Dat frisse paar oren? Ik teken ervoor!
Zo, dan ga ik nu weer de mastering studio in: muziek aantasten.
Renzo
Renzo (Masterenzo) is een Rotterdamse masteraar. Hij heeft onder meer gewerkt voor Gery Mendes
(GMB), Charlie Dée en Phil Bee’s Freedom. Nog meer info over mastering is te vinden op zijn website.

