Column Renzo van Riemsdijk (Masterenzo):
Visie!
Visie, een mooi woord voor vooruitkijken en nadenken over wat je allemaal doet. En het is
ook iets met een stip aan de horizon.
In mijn vorige column had ik het over de verschillen tussen masteraars. Verschillen in
profiel, uitstraling én verschillen in visie.
De visie van een masteraar zegt ook iets over hoe hij of zij te werk gaat. Iedereen is hierin
uniek, wat dan weer verschillen oplevert (en verklaart) tussen ons mastering engineers.
Die visie kan trouwens nog aardig wat invloed hebben op de werkwijze, stel ik me zo voor.
Als ik voor mezelf spreek dan kan ik met gemak twee of drie nachten achter elkaar een uur
liggen piekeren en peinzen over zaken als akoestische aanpassingen aan mijn kamer (de
studio) of de overweging een nieuw outboard apparaat aan te schaffen. (Waarom? Weegt
het voordeel van zo’n machine op tegen de investering? Natuurlijk, het is outboard en
outboard is gaaf.)
Een groot deel van mijn werkwijze (en die van mijn collega’s) hangt dus vooral aan elkaar
met nadenken over wat we willen bereiken met ons werk qua sound en impact van muziek.
Wat is er voor nodig om datgene te bereiken wat ik voor ogen (oren) heb als het aankomt
op juist die sound en impact, en dus de connectie(!) met de luisteraar?
Kan het beter? Kan het sneller met hetzelfde resultaat? Dat zijn alvast een paar visionaire
speerpunten die er toe doen!
Ik zou het wat abstracter kunnen maken door de vraag te stellen waarom sommige zo goed
klinkende platen juist zo goed klinken. Hoe ver je daarin gaat? Er is geen grens.
Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik met deze visie op detailniveau ga zitten en hoe
meer mogelijkheden er opdoemen. Je zult begrijpen: een uurtje ’s nachts wakker liggen is
ineens een stuk logischer geworden.
Punt is wel dat de eerdergenoemde stip aan de horizon wel iets is om daadwerkelijk naar
toe te werken (of in ieder geval de suggestie te wekken dat dat gebeurt).
Ik wil niet in cirkels blijven draaien zonder ook maar een stap dichter bij mijn doel te
komen, al weet ik dat zodra dat doel bereikt is, het volgende doel zich al weer aandient.
Zo zijn doel en visie min of meer onlosmakelijk met elkaar verbonden (on-lo-smakelijk,
een prachtwoord): ik wil graag meer albums, meer ep’s en meer songs masteren (doel) om
steeds ietsje beter te worden en dichter bij die ultieme sound te komen (visie).
Ik vrees dat ik nooit zal zijn uitgeleerd en precies dat is wat het vak zo mooi maakt. Ik kan
me nog steeds dagelijks blindstaren op mijn visie, zonder daarbij m’n doel uit het oog te
verliezen.
Kortom: een audio nerd. Yes, I’m proud of it…
(En volgende keer zal ik proberen wat minder van die haken te gebruiken.)
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