
Mühren & Mühren
“Patrick: ik zou wel eens een liedje met Paul McCartney willen opnemen”
EN VERDER: Plaice H Rick & Roy Leeman H Gers Pardoel H Case Mayfield H Lenny Veerman H Nick & Simon H Kelly Veerman H 3js H Roy de Smet H AlascA
Mon Amour H Martine Bond H Joke Jongbloed H De Dekkerband H Captain Tildo H Piet Veerman & Melanie Jonk H Ad Bouman H Mary’s Flavour H Celerate 
Robin Küller H Jan Akkerman H Richard Veerman H Tribute to the Cats Band H Jay Coster & Tanya H Standby H Jan Smit & Gerard Joling H Monique Smit H 

Al 10 jaar het nummer 1 magazine met ál het nieuws over álle Volendammer muzikanten
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Mühren & Mühren 
bouwen Volendamse Wall Of Sound

Vader en zoon Mühren hebben iets met geluid. Patrick wordt door grote artiesten 
omschreven als de man met de gouden oren. Bij Studio Arnold Mühren zijn de bes-
te albums uit de Nederlandse popgeschiedenis opgenomen. Marco Borsato, Total 
Touch, Doe Maar, Acda & de Munnik, Van Dik Hout, Volumia!, Twarres, Petra Berger, 
Ilse DeLange, Waylon, Van Velzen en André Hazes. Volendamse artiesten nemen sinds 
heugenis ook albums op bij de Mührens. The Cats deden dat natuurlijk (Third Life 
en Flyin’ High), maar ook Jan Smit, BZN, 3Js, TttCB en Mon Amour. Recent gebeurde 
dat door de nieuwe lichting Volendammers Martine Bond, AlascA, Dandelion en Case 
Mayfield. Wat maakt het geluid van deze studio zo bijzonder? Waarom komen arties-
ten graag terug bij Arnold en Patrick? In 1975 (37 jaar geleden) kwam het eerste album 
van de pers dat werd opgenomen in de studio van vader Arnold. Specs Hildebrands 
‘File Under Popular’ was voor Specs het debuut als artiest, het werd het debuut voor 
Jip Golsteijn als producer/tekstdichter en voor Arnold het debuut met zijn geluidsstu-
dio. Arnold en Patrick. De Vader en de Zoon. De geluidsgoden van Nederland.

Fotografie Corb!no
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Keuken-studio
Arnold: “Er is mij vaker gevraagd waarom ik een 
geluidsstudio ben begonnen. Gekscherend zeg ik 
altijd dat het is gekomen omdat ik een keuken aan 
het huis wilde bouwen. Toen ik hier, Noordeinde 
te Volendam, kwam wonen, was het nog een 
heel klein Volendams huisje. Boven had de wo-
ning geen  borstwering en het dak had een wolfs-
kap. Voor een startend gezin met twee kinderen 
was het woninkje te klein. Wij hebben het toen 
verbouwd. De muren moesten worden verhoogd 
en we wilden er een keuken aanbouwen maar dat 
ging niet zonder meer. De grond waarop het huis 
staat was toen al bestempeld als industriegebied. 
Voor de woningen was beschreven hoe groot het 
maximaal mocht zijn. Uitbouwen was bijna niet 
mogelijk. Met de gemeente heb ik destijds over-
leg gehad of ik er dan een repetitieruimte voor The 
Cats mocht aanbouwen. Met de verhuur van deze 
ruimte aan bands (The Cats, Jen Rog) was het een 
bedrijfswoning geworden. Daar viel geen speld 
tussen te krijgen en zo is Studio Arnold Mühren 
ontstaan. De repetitieruimte was toen niet veel 

meer dan een dubbele garage waarin ook een klei-
ne controlekamer was gebouwd.”

Techniek
“Ik heb me altijd geïnteresseerd voor de tech-
niek achter de muziek. In het prille begin van The 
Cats, in de periode dat we nog repeteerden met 
z’n vieren (The Mystic Four / The Cats: Cees en Piet 
Veerman, Jaap Schilder, Arnold Mühren), kocht ik 
een ‘zesdehands’ elektrische gitaar. Een jazzgi-
taar met een klein los elementje in de klankkast 
met een wit elektra snoer, die we dan aansloten 
op de pick-up ingang van de radio. Zo kon je ver-
sterkt spelen. Ik speelde dan op gitaar de basno-
ten. Zo ben ik ook begonnen met bas spelen. Met 
het aansluiten, zelf bouwen van gitaren, speaker-
boxen, elementen en versterkertjes is het begon-
nen. Kleinschalig en zeer primitief.” 

Eerste Cats-versterker
“Met de jongens van de band spaarden we wat 
geld bij elkaar om ‘betere’ apparatuur te kunnen 
kopen. Piet en Jaap moesten ook een elementje 
op hun gitaren hebben, om deze te kunnen ver-
sterken. Er kwamen meer mensen kijken, dus er 
moest elektrisch gespeeld gaan worden. Van het 
gespaarde geld hebben we onze eerste Dynacord 
versterker gekocht. Een kofferversterker afgewerkt 
met rood skai-leer. Er zaten meerdere ingangen op 
deze versterker allemaal met din-pluggen. Ik sol-
deerde die allemaal, zodat alle gitaren aangesloten 
konden worden op onze versterker. Je kon er ook 

een microfoon op aansluiten, dus we waren klaar 
om er mee de bühne op te gaan. Zo is het begon-
nen en zo ben ik de man van de techniek gewor-
den binnen The Cats. Zo is ook mijn interesse voor 
de techniek achter de muziek ontstaan. Van oude 
radio’s naar de Dynacord gitaarversterker. Omdat 
we op dansavonden wilden spelen, is er een 
drummer bij de band gekomen. Eerst Cees ‘Pluk’ 
Mooyer, en later Theo ‘Schuimpje’ Klouwer.” 

Durlaphone-years in de studio
Arnold: “De eerste zes songs van The Cats 
(‘Jukebox’, ‘Ave Maria No Morro’, ‘Somewhere 
Over The Rainbow’, ‘I’m Ashamed To Tell’, ‘A Fool 
Never Learns’, ‘Goodbye My Love’) werden op-
genomen bij Durlaphone van Evan Durlacher & 
Ben Levy aan de Oudezijds Voorburgwal 200 
te Amsterdam. De controlekamer en studio van 
Durlaphone was ongeveer 2,5 bij 3 meter in to-
taal. In de controle moest je staan, zitten kon niet, 
zo klein was het. In totaal stonden er twee mo-
no bandrecorders. In de controlekamer stond één 
luidspreker en dat was  de studio. Ondanks de 

Spartaanse omstandigheden leerden we wel van 
Durlacher en Levy. Ze hadden bijvoorbeeld een 
galmkamer. Dat was voor mij nieuw. De enige 
galm waarvan ik wist hoe die gemaakt werd, was 
de verengalm uit een Hammond-orgel.”

“Durlacher deed het op een andere manier om het 
ruimtelijk effect te krijgen. Ze zaten in een pand 
aan de Oudezijds Voorburgwal op de wallen, mid-
den in de hoerenbuurt van Amsterdam. De vader 
van Durlacher, een joodse man, had een groot-
handel in kleding. Als we naar de studio gingen, 
moesten we eerst door rekken met kleding om 
achteraan in de studio te kunnen komen. Op de 
zolder van het gebouw had hij de galmkamer ge-
maakt. In het begin wisten wij dat nog niet. Net 
als we voor ons gevoel lekker bezig waren nam 
Durlacher pauze. Toen we het ‘geheim’ van zijn 
galmkamer hadden ontdekt begrepen waarom dat 
was.  Hij deed dit om te voorkomen dat het slaan 
van een van de kerkklokken in de buurt via de 
‘galmzolder’ onbedoeld werd opgenomen. Op de 
lange zolder stond aan de ene kant een luidspre-
kerbox en aan de andere kant een microfoon. Uit 
de box kwam onze muziek. Geluid heeft tijd nodig 
om van A naar B te komen, dus er ontstond al een 
vertraging. En omdat het geluid ook nog door alle 
wanden van de zolder werd weerkaatst, kreeg je 
een galm. Later begreep ik dat in Amerika alle stu-
dio’s een galmkamer hadden. De Bovema-studio, 
waar we na ons Durlaphone-periode onze platen 
opnemen, had ook een galmkamer. Een kamer met 

betonwanden. Harde wanden, het liefst met te-
gels, dan krijg je de beste galm. Denk maar aan je 
badkamer, als je daar zingt heb je altijd een lekke-
re galm. Later werd de galmplaat uitgevonden. Wij 
hebben zelf een galmplaat nagebouwd om kosten 
te besparen. We hebben die nog gebruikt op het 
eerste album van Specs. Daarna hebben we nog 
twee echte EMT galmplaten gekocht.” 

Opname bij Durlacher
“Durlacher had zoals eerder gezegd twee mono-
recorders. Eerst namen we het instrumentale ge-
deelte live en in één keer op. We speelden alle-
maal zelf. Als dat klaar was, gingen we inzingen. 
De mono-recorder waarop onze instrumenten wa-
ren opgenomen werd afgespeeld en de andere re-
corder ging in opname. Daarbij werd het geluid 
van de eerste recorder en onze stemmen samenge-
voegd. ‘Sound on sound’ werd dat genoemd.” 

Jan ‘Tuf’ Buys
“Jan ‘Tuf’ Buys had verkering met Jaap Schilder’s 
zus Aal. Door het gebrek aan apparatuur is Jan bij 

The Cats gekomen. We wilden een nieuwe verster-
ker kopen en een galmapparaat. Jan was een paar 
jaar ouder, had een rijbewijs en drie banen. Hij kon 
geld voorschieten. Jan leende ons geld om de 50 
watt Dynacord Eminent versterker en de Dynacord 
Echocord te kopen. Zo is Jan er bij ons ingerold als 
manager.”

Verdieping in de techniek
“Ik las veel over geluid. Folders, krantjes, boe-
ken, Electuur, Radiobulletin, noem maar op. Alles 
wat voor handen was las ik. Er was geen internet. 
Informatie was schaars en de techniek stond in 
de kinderschoenen. Omdat wij allemaal nog een 
baan hadden werden onze eerste plaatopnamen 
meestal ’s avonds gepland. In de Bovema studio 
was achter de controlekamer het kantoortje van de 
studiobaas Ger Hali. Ik wist dat daar een kast was 
waarin de handleidingen stonden van alle studio-
apparatuur. Toen wij een keer overdag daar wa-
ren had Ger Hali mij dat laten zien toen ik hem nog 
weer eens met allerlei technische vragen had be-
stookt. Als het even kon zat ik ’s avonds in die kast 
alle handleidingen door te nemen en begon zo 
langzamerhand verband te zien tussen al die tech-
nische begrippen.”

Eerste opnames
“Vanaf het prille begin maakten we al gebruik van 
bandrecorders om te repeteren. Die repetities wa-
ren meestal bij Piet thuis die de luxe van een eigen 
slaapkamer had. Later heb ik voorgesteld om voor 

“Ik dacht: The Beach Boys hebben 
hun eigen airco mee op het toneel”
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iedereen een Duitse Uher bandrecorder te kopen, 
zodat iedereen ook thuis kon gaan oefenen. We 
wilden eigenlijk Nagra bandrecorders hebben. De 
vroegere radio-jongens gebruikten deze. Dat was 
een draagbare, maar loodzware, minibandrecor-
der. Peperdure dingen, maar hij deed het overal, al 
ging je naar de Noordpool of de Sahara. Voor ons 
niet te betalen, dus werd het Uher, ‘the poor man’s 
Nagra’. We namen met onze bandrecorder liedjes 
van de radio op, en dat speelden we dan over op 
elkaars bandrecorder. Zo kon iedereen afzonderlijk 
thuis de liedjes repeteren. Toen we zelf liedjes be-
gonnen te maken gebruikten we ze ook om onze 
eerste demo’s op te nemen”

The Cats: eerste band met PA 
(geluidsinstallatie)
“The Cats was een van de eerste bands die een ei-
gen PA-geluidsinstallatie hadden. Daarvoor speel-
den we gewoon met Vox zangzuilen waaruit al-
leen de zang kwam zoals iedere band dat toen 
deed. In het Engelse muziekblad Melody Maker 

las ik een recensie over een concert van The Beach 
Boys in Londen. In de recensie stond dat het ge-
luid fantastisch was, en dat kwam omdat ze ge-
bruik maakten van Altec Lansing speakers. Daar 
had in Europa nog niemand van gehoord. Bij het 
artikel stond een foto. Toen ik de foto zag dacht ik, 
dat is luxe, The Beach Boys hebben hun eigen air-
co mee op het toneel. Het was de eerste keer dat 
ik een afbeelding van een hoornluidspreker zag. 
Voor mij zag dat er toen uit als de uitblaas van een 
aircosysteem. Vanaf dat moment ben ik op zoek 
gegaan naar informatie over Altec Lansing. Bleek 
er een importeur in Nederland te zijn. Telefonisch 
heb ik informatie ingewonnen. Bleek er een porta-
ble-systeem te zijn. The Beach Boys hadden des-
tijds een vaste opstelling met een lage tonen kast 
en daarbovenop een losse hogetonenhoorn. Het 
was een opstelling die in Amerika vaak achter het 
bioscoopdoek stond, maar om voor een band te 
gebruiken en steeds te vervoeren was dat niet zo 
praktisch. We hebben toen twee portable kasten, 
waarbij de hogetonenhoorn in de lagetonenkast 

was ingebouwd, geïmporteerd uit Amerika. Het 
systeem is voor ons speciaal omgebouwd omdat 
ze in Amerika 110 Volt hebben en de versterkers 
ingebouwd waren. Dat was het eerste PA-systeem 
van The Cats. Wij vonden het in het begin waar-
deloos omdat wij zelf niets konden horen. Het ge-
luid was gericht op de zaal. De mensen in de zaal 
vonden het fantastisch. Daarvoor speelden we met 
op het podium opgestelde Vox zangzuilen met van 
die verchroomde beugels die de zuilen achterover 
lieten leunen. Ze waren bedoeld voor het publiek 
in de zaal maar wij richtten ze ook een beetje naar 
onszelf als monitors voor de band. Omdat de zang-
zuilen meer naar het plafond van de zaal stonden 
gericht hoorden de mensen in het publiek weinig, 
en nu met onze Altec Lansing speakers hoorden 
ze, zeker voor die tijd, een geweldig geluid.  

We hebben toen meteen monitors van Altec 
Lansing gekocht om op het toneel ook goed moni-
torgeluid te kunnen creëren. Ik maakte onder het 
spelen door met een kleine geluidsmixer een moni-
torbalans zodat het geluid goed genoeg was voor 
de band, zodat je jezelf goed kon horen. Omdat 
we met The Cats in steeds grotere zalen gingen 
spelen, hebben we later nog vier grotere hoornsys-
temen gekocht. Omdat het kant en klare product 
peperduur was - alleen al de verzendkosten wa-
ren gigantisch - hebben we de tekeningen bij Altec 
Lansing opgevraagd, en heeft een van onze roa-
dies, mijn broer Henk Mühren, deze nagebouwd, 
aangepast en verbeterd.” 

The Cats waren Altec Lansings uithangbord
“Altec Lasing deed absoluut niet moeilijk en stuur-
de ons de tekening toe uit Amerika. Wij waren met 
The Cats een bruggehoofd in Europa voor Altec. 
The Cats hebben op de Firato (tweejaarlijkse ten-
toonstelling voornamelijk gericht op audio- en vi-
deo-apparatuur) zelfs gespeeld voor Altec Lasing. 
Daar zijn nog tv-beelden van. The Cats waren 
voorlopers. In Nederland hadden in die tijd alleen 
The Golden Earring ook hun eigen PA-systeem.” 

Geluidsniveau
Patrick: “The Cats konden maximaal zo’n 500 Watt 
produceren op het podium. Voor die tijd was dat 
sensationeel (lacht). The Cats speelden in grote 
sporthallen voor zo’n 2000 man. Daar stonden ze 
met 500 Watt. Als er tegenwoordig een bandje 
in een gelijkwaardige sporthal speelt, hebben ze 
15.000 Watt ter beschikking. The Beatles speel-
den in Blokker. Een oom van mij heeft het ge-
zien. Met de nadruk op gezien. Gehoord heeft hij 
niets. Die speelden daar met een paar kleine Vox-
versterkertjes. The Beatles speelden in het Shea 
Stadion voor 55.600 mensen met dezelfde verster-
kers. Die mensen hebben absoluut niets gehoord.

The Cats in Indonesië
Patrick: “The Cats stonden in Indonesië in een sta-
dion met 10.000 mensen met de 500 Watt Altec 
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installatie. De meeste mensen zaten en waren 
doodstil, anders hadden ze ook niets gehoord. De 
hele muziekindustrie stond in de kinderschoenen. 
Er was niets. Als een bandje tegenwoordig wil op-
treden, bellen ze een verhuurbedrijf. Wat kost het 
als we voor 500 man moeten spelen. Ze zetten al-
les neer en het werkt perfect. Vroeger waren die 
verhuurbedrijven er niet. De techniek was zich nog 
aan het ontwikkelen. Bands moesten alles zelf ko-
pen en verder door ontwikkelen. Niemand had 
goeie spullen. Tegenwoordig is geluid een weten-
schap op zich geworden.”  

Klaas Leyen en Wim Jongbloed
Arnold: “We hebben veel van Wim en Klaas ge-
leerd. We kregen bij Bovema de gelegenheid om 
naast onze eigen instrumenten blazers en strijkers 
aan de opnemen toe te voegen. We kregen daar-
voor Willem Jongbloed toegewezen om de arran-
gementen te maken. We konden dit niet zelf om 
de doodeenvoudige reden dat we geen muziekno-

ten konden lezen, laat staan schrijven. Om arran-
gementen te kunnen maken, is dat noodzakelijk. 
Wel kwamen wij met demo’s aan hoe het moest 
gaan klinken, en iedereen had natuurlijk wel een 
idee over hoe het arrangement moest gaan wor-
den. Maar meestal als Willem ermee klaar was en 
wij het resultaat hoorden was het mooier gewor-
den dan wij hadden kunnen dromen. In het begin 
was Klaas natuurlijk de grote man als producer. 
Toen we zelf meer studio-ervaring hadden opge-
daan gingen wij ook achter de knoppen zitten sa-
men met Klaas. Vooral bij de mix waren we daar 
heel nauw bij betrokken. Er was nog geen mix-
automatisering, dus alles moest ‘real time’ met de 
hand. Met de vier handen van Klaas en de techni-
cus kwamen we vaak handen tekort, dus dan hiel-
pen Cees ‘Poes’ Veerman en ik mee om bepaal-
de instrumenten of stemmen bij de mix harder of 
zachter te maken.”  

Patrick en geluid
Patrick: “Ik ging vaak mee met The Cats. Ik hielp 
oom Henk Mühren. Zo is het gebeurd dat ik als 
14-jarig jochie The Cats live stond te mixen. Dat 
vond ik best wel stoer. Vanaf dat wij hier aan het 
Noordeinde kwamen wonen, zat ik al in de studio 
te knutselen en hielp ik mijn vader. Toen wij een 24 
sporen Telefunken multitrackrecorder kochten, zat 
er een gratis tape bij. Ik vroeg aan mijn vader of ik 
die mocht hebben, hij was per slot van rekening 
gratis! Mijn vader vond het goed, en dat was voor 
mij een vrijbrief om met een apparaat, van toen 
100.000 gulden (€ 46.000,00), te mogen spelen. 

Welk kind mag dat van zijn vader (lacht).”

Het gehoor van Patrick
Patrick: “Mijn gehoor is niet anders dan dat van 
andere mensen. Mijn gehoor is wel getraind op 
een bepaalde manier. Ik herken vervormingen, af-
wijkende geluiden. Ik luister anders dan andere 
mensen. Ik luister heel veel naar muziek. En ik ana-
lyseer dan die muziek. Waarom vind ik het pret-
tig om naar bepaalde muziek te luisteren, en waar-
om vond ik andere muziek niet prettig om naar te 
luisteren. Anders luisteren naar muziek, daar leer 
je heel veel van. Ook kijken naar muzikanten hoe 
ze aan het werk zijn, daar steek je heel veel van 
op. Waarom doen ze dingen op een bepaalde ma-
nier. Waarom klinken instrumenten zoals ze klin-
ken en waarom verandert een klanktoon. Ervaring 
en veel luisteren is het geheim. Mijn gehoor is dus 
niet beter dan de man die hier over de dijk loopt. 
Misschien heeft die persoon wel een beter gehoor, 
maar die persoon weet niet waar hij naar luistert. 

Het is een vak. Je gebruikt en traint je gehoor op 
een andere manier. 

Patrick-sound
Patrick: “Mijn sound, mijn geluid heb ik per onge-
luk gevonden, ontdekt. Ik ben begonnen als drum-
mer. Waarom als drummer? De instrumenten van 
The Cats stonden in de repetitieruimte waar ik da-
gelijks rondhing. Een gitaar vond ik te ingewikkeld, 
te veel snaren, een piano hadden ze niet bij The 
Cats. Een bas had te weinig snaren en dat speelde 
mijn vader al. Dus het werd drummen. Ik maakte 
op zeer jonge leeftijd al een drumstel van bierblik-
ken. Met tape en touw knutselde ik een drumstel 
in elkaar. Mijn kinderen hebben niets met muziek. 
Talent, gevoel, dat is iets wat je hebt, of niet. Je 
kunt het niet dwingen.

Arnold: “Bij Patrick manifesteerde zijn muzikali-
teit zich op zeer jonge leeftijd. Henny en ik moes-
ten heel jong trouwen en woonden ongeveer drie 
jaar in bij mijn ouders. Daarom weet ik precies hoe 
jong Patrick toen nog was. We hadden vaak de ra-
dio aan. In die tijd was Jimi Hendrix vaak te horen 
en was erg hot. Patrick was daar helemaal wild 
van. Als Hendrix op de radio was, riep Patrick al-
tijd “Jimi Hendrie, Jimi Hendrie”. Vaak krijg je van 
de hits van grote artiesten rip-offs. Zo ook van 
Hendrix. We zaten weer eens radio te luisteren, 
en Patrick riep weer “Jimi Hendrie, Jimi Hendrie”. 
Ik luisterde nog eens goed. Het léék wel Hendrix, 
maar het was hem niet, maar een ripp-off van een 
van zijn hits. Maar waar ik me destijds echt over 

verbaasde, was dat Patrick - nog geen drie jaar 
oud - een muziekstijl kon herkennen. Ook maak-
te Patrick in die periode van kartonnen dozen ver-
sterkers. Met pennen en stiften tekende hij de ruit-
jespatronen van de Vox gitaarversterkers op de 
dozen. 

Patrick: “Mijn probleem was dat ik prachtige dozen 
had. Ik maakte Vox- en Marshall versterkers maar 
er zaten geen ‘echte’ knoppen aan. Hoe maak je 
een draaiknop aan een doos als je nog geen 3 jaar 
bent. Ik had van alles geprobeerd om met een spij-
ker een draaiknop te bevestigen aan een doos, 
maar het lukte niet. Toen kreeg ik van mijn vader 
een kapotte potmeter. Toen had ik een echte draai-
knop aan mijn versterker. Ik had maar één knop, 
maar die deed het wel (lacht).

Eerste opnames
Patrick: “Op mijn twaalfde jaar begon ik zelf een 
beetje met opnemen in de studio. Ik nam vriend-

jes mee van school die beweerden gitaar te kun-
nen spelen. Ik kon drummen. Dus een band was 
gevormd. Mijn vriendjes konden vaak wel akkoor-
den spelen, maar ze konden met hun andere hand 
niet goed het ritme spelen. Dat deed ik dan tijdens 
de opnames, omdat ik ritmischer was dan mijn 
vriendjes. Zij moesten alleen de akkoorden pakken 
op hun gitaar. Play-and-Rec, en we waren aan het 
opnemen. Ook piano opnemen. De opnameknop 
indrukken, rennen naar de piano, en spelen. Was 
ik te laat, of ik speelde het niet goed, dan moest 
het opnieuw. Dus ik werd heel snel goed en vlug, 
anders bleef je rennen en spelen.”

Bekendheid van de Studio Arnold Mühren.
Arnold: “Artiesten of muzikanten kwamen hier een 
keer spelen of opnemen. Dat beviel. Toen was het 
een kwestie van “Spread the word”, dus mond-op-
mond-reclame. Vooral in de beginjaren waren er 
heel weinig goeie studio’s. Je had Bovema (EMI), 
Dureco, Philips, studio’s van grote platenmaat-
schappijen. Soundpush was een onafhankelijke 
studio net als GTB uit Den Haag. Maar daar had je 
het dan wel mee gehad. Bij GTB zijn we met The 
Cats ook een keer geweest. Waren ze bij Bovema 
niet blij mee. GTB was een van de eerste studio’s 
die met 8 sporen kon opnemen. Studio’s waren 
voor de elite omdat het aantal studio’s beperkt 
was, en daardoor erg duur. Wij zijn toen als onaf-
hankelijke studio erbij gekomen.”

Eerste plaat uit Studio Arnold Mühren
Arnold: “De eerste plaat die op de markt kwam en 

“Zo is het gebeurd dat ik als 14-jarig jochie 
The Cats live stond te mixen”
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die opgenomen is in onze studio, was ‘File Under 
Popular’ van Specs Hildebrand. Dat deze plaat bij 
ons werd opgenomen, kwam door Jip Golsteijn. 
Wij waren als gezegd al druk demo’s aan het op-
nemen. Ik vertelde Jip dat ik met een aantal tech-
nische vrienden een 8-sporen recorder in elkaar 
gezet had. Jip, die niet technisch onderlegd was, 
vertelde ons dat 8-sporen meer was dan The 
Beatles met ‘Sgt. Pepper’ tot hun beschikking had-
den. Jullie kunnen dus een plaat opnemen, was 
zijn reactie. Ik moest bekennen dat het zo was, 
maar dat het nog niet de bedoeling was. Ik ken-
de de beperking die we toen nog hadden. Als ie-
mand in de straat het licht in de woonkamer aan-
zette, dan hadden wij een klik op de tape. Deze 
mankementen hadden we nog niet opgelost. Wij 
dachten dat het interne storing was, maar achter-
af bleek dat de onderhoudstechnicus van Bovema, 
die ik had gevraagd om de losse elektronicamo-
dules aan elkaar te knopen, het een en ander niet 
goed in elkaar gesoldeerd had. Duco de Rijk (D&R 
Electronics) heeft toen alles gecontroleerd en er 

bleken aansluitfouten te zijn gemaakt. Gevolg was 
dat er klikken op de tape ontstonden als er een 
lichtschakelaar werd omgezet of de koelkast werd 
geopend. Duco ontdekte dat één avond voordat 
‘File Under Popular’ zou worden opgenomen. 

Patrick: “Ik heb toen, samen met mijn vader, de 
hele nacht zitten solderen om alles uit- en in elkaar 
te zetten. Er bleek iets met de aarding niet goed te 
zitten. Waardoor alles opnieuw moest. We had-
den acht bakken vol elektronica. Duco heeft er 
één voor gedaan. Na wat testen bleek deze wel 
goed te zijn. Toen konden wij die andere zeven 
helemaal weer lossolderen en opnieuw in elkaar 
zetten. In één avond. Ik moest op een gegeven 
moment stoppen van mijn moeder (Henny), om-
dat ik naar bed moest. De volgende dag moest ik 
weer naar school. De volgende dag zat alles in el-
kaar, weliswaar zonder volumemeters, maar het 
werkte allemaal. ‘File Under Popular’ kon worden 
opgenomen!

School en bandjes
Patrick: “Na de lagere school naar de MAVO en 
nog een jaar naar de ETS gegaan om elektronica 
te studeren. Bleek dat een verlengde te zijn van de 
MAVO, dus daar was ik na een jaartje klaar mee. 
In die tijd gingen veel van mijn leeftijdsgenoten 
naar het café. Ik ging met bandjes mee om het ge-
luid te regelen en als roadie bij Jen Rog. Toen ben 
ik aan het werk gegaan bij D&R. Daar bouwde ik 
mengtafels. Een tijdje later werd ik gevraagd door 
Jan ‘To’ Buys om bij de band Spryng (de band van 
Maribelle) te komen drummen. Ik kon veel meer 
verdienen bij de band dan bij een werkgever, en 
zo werd ik muziekprof. Zo ben ik tien jaar beroeps-
matig drummer geweest in de band van Maribelle. 
Toen Maribelle solo verder ging, viel de band uit 
elkaar. De technicus van de studio van mijn vader 
stopte, en zo ben ik er toen ingerold.

Bovema
Patrick: “In de periode dat ik bij mijn vader kwam 
werken, kochten we van Bovema de Rolls Royce 
onder de mengtafels, de SSL. De droom van 
mijn vader. Het onbereikbare haalden we naar 
Volendam. De boekhouder van Bovema verkocht 
de tafel. Dat was ons bij toeval ter ore gekomen 
via een technicus van Bovema die bij ons een klus 
deed. De nieuwwaarde was zo’n 600.000 gul-
den. Na overleg met de bank hebben we een 
bod gedaan. Laag ingezet, en na een aantal te-
lefoontjes zijn we er goed uitgekomen. De tech-
nicus die bij Bovema met die tafel werkte, Jan 
van Vrijaldenhoven, was een van de eerste tech-
nici die voor ons op afroep ging werken. Dat ge-
beurde op een vanzelfsprekende manier want bij 
de overname van de SSL-tafel zaten ook de klus-
sen die bij Bovema geboekt stonden. Later hebben 
we deze tafel nog goed kunnen doorverkopen. 
Daarvoor hebben John Kriek en Shell Schellekens 
ook een aantal keren als producer/technicus voor 
ons gewerkt. In die periode is een album van The 
Golden Earring bij ons gemixt (No Promises ... No 
Debts’ uit 1979). Dat is nog op onze D&R mengta-
fel gebeurd. 

De Studio, vandaag de dag
Patrick: “De tafel die we nu gebruiken staat er van-
af 1999. Ook een SSL. Een verbeterde digitale ver-
sie en met 96 kanalen de grootste mengtafel van 
ons land”

Geschiedenis 
Patrick:
1978 – 24 sporen (analoog)
1987 – SSL mengtafel (analoog)
1993 – 48 sporen (analoog met digitale recorder)
1999 – 96 sporen/kanalen (digitaal)

Jay Coster & Tanya
Patrick: “Ik ben jong begonnen met ‘rommelen’ en 
‘knutselen’ in de studio. We moesten voor Paso 
Records, voor jullie, ‘Jay Coster & Tanya’ digitalise-
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ren en oppoetsen. Dat album is natuurlijk nog op 
tape opgenomen. Dan is het even zoeken, hoe zat 
dat ook alweer. Het oude ambacht moet dan uit 
de kast worden gehaald. Ik heb die tijd nog mee-
gemaakt. Maar er is al een generatie die niet weet 
hoe dat werkt. Ik ontmoette laatst een bekende 
producer. Ontzettend succesvol met dance acts. 
Die jongen had nog nooit met echte instrumen-
ten opgenomen. Had nog nooit een microfoon van 
dichtbij gezien. Dat is een nieuwe generatie.”
  
Muziek
Arnold: “Er wordt steeds meer muziek gemaakt. Er 
wordt ook steeds intensiever naar muziek geluis-
terd. Het begon met de Walkman. Je zag dan men-
sen lopen met een cassetterecorder met een band-
je waar dan 60 of 90 minuten muziek op kon. Nu 
zie je bijna iedereen met een koptelefoon of oortje 
in lopen. Mensen luisteren bijna continu naar mu-
ziek. Iedereen loopt met een iPod of iPhone, waar 
ook nog eens ontzettend veel muziek op kan. 

Patrick: “Heel veel van de hedendaagse muziek 
wordt thuis op een computer gemaakt. Vooral de 
dance-wereld neemt veel thuis op. Gewoon op 
een Mac (Apple). Daar komt geen studio aan te 
pas. Alleen in Amerika wordt er nog wel afgemixt 
in grote studio’s. Maar in Nederland wordt bijna 
alles van de dance-wereld in slaapkamers of om-
gebouwde schuurtjes opgenomen. Die jongens 
bouwen hun muziek in een computer met sam-
ples, drumcomputers en synthesizers.”

Hoogtepunten
Patrick: “De Borsato albums. Vanaf zijn tweede 
Italiaanse album ‘Sento’ uit 1991 neemt hij bij ons 
op, en werk ik met Marco en John Ewbank. Dat is 
Nederland niet ontgaan. Voor The Cats-albums 
‘Flyin High’ en ‘Third Life’ heb ik de drums gepro-
grammeerd. Verder hebben Gordon, Jan Smit, 
BZN, 3JS, Acda & De Munnik, Van Dik Hout en on-
langs, nog zeer succesvol, Roel Van Velzen en 
Waylon bij ons opgenomen. Er hebben bij ons ook 
buitenlanders opgenomen. We hebben bijvoor-
beeld Madness en 50 Cent gehad.

Waylon
Patrick: “Waylon speelde onlangs in het 
Vondelpark. Er hing een zeer ontspannen sfeer. 
Hij vertelde daar tussen de nummers door dat zijn 
laatste album is opgenomen in Los Angels, New 
York en Volendam. Het publiek begon toen te la-
chen. “Ja, Volendam. Bij Studio Arnold Mühren”. 
Dat is toch heel erg leuk als je daar dan staat.”

Waylon beste zanger van Nederland?
Patrick: “Hij is verschrikkelijk goed. Hij is ook een 
beest van een drummer. Speelt heel goed gitaar. 
Fabelachtig talent met een nog betere techniek. Hij 
was hier aan het opnemen. Dat ging meestal tot 
de volgende morgen door. Tot een uur of half zes. 
Zat Waylon om half elf weer in de studio. Interview 

voor de krant, praatje en opnemen. En gruwelijk 
goed. Hij begon te zingen. Zo goed en zuiver dat 
het direct de cd op kon. Dan vraag je je af wat je 
daar nog aan moet doen. En dat na drie uurtjes 
slapen...”.
Arnold: “Op zijn elfde jaar maakte hij als jon-
getje al tournees door Duitsland. Als country 
kinderster”.

Dulles – Jesus Christ Superstar
Arnold: “Onlangs zat ik op Youtube de 
‘Volendamse’ Jesus Christ Superstar songs te be-
kijken. Wij hebben destijds namelijk geprobeerd 
om het landelijk uit te brengen. Maar dat mocht 
niet. Wij hebben destijds naar eer en geweten ge-
handeld. Wij hebben toen de Stemra gebeld dat 
ze in Volendam JCS zouden opvoeren, en of wij 
dat mochten uitbrengen. Wij kregen een opga-
ve hoeveel rechten we moesten betalen, en dat is 
toen ook netjes gebeurd. Maar achteraf bleek dat 
het juridisch niet mocht. De rechten van JCS lig-
gen bij de filmproducent. En je hebt dan te maken 
met groot recht. Via een contact van mij, een oud 
directeur van EMI, die kennis had met het kan-
toor van Andrew Loyd Webber, hebben wij con-
tact gezocht met ALW. We kregen te horen dat het 
kansloos was om het uit te brengen. Alleen de al-
lergrootste producties mogen één keer in de zo-
veel jaar uitgebracht worden op cd en dvd. En dan 
nog verdeeld tussen Londen en New York.  Ze zijn 
heel streng, zelfs de repetities mogen ook niet 
worden vastgelegd op film of band. Roel Kruize, 
de oud-EMI directeur uit onze gloriedagen met 
The Cats, mailde me dit jaar met mijn verjaardag. 
Hij stelde voor om de beelden op Youtube te zet-
ten. Ik ben dat gaan checken, en zag dat alles van 
de Volendamse versie al op Youtube stond. Ik ben 
toen de reacties gaan lezen die bij sommige songs 
stonden. Het nummer ‘Jesus Christ Superstar’ is 
bijvoorbeeld bijna 90.000 bekeken en ‘Heaven 
On their Minds’ meer dan114.000 keer. Dat zijn 
enorme aantallen. Ik ben toen ook de discussies 
gaan volgen. Er is een behoorlijke club JCS-freaks 
die een polemiek voeren op Youtube of Dulles be-
ter is dan Carl Anderson. Carl Anderson was de 
vertolker van Judas in de film JCS. Ik heb me kos-
telijk vermaakt met de ongelofelijke commenta-
ren. Carl Anderson playbackte natuurlijk in de film, 
maar Dulles zong live. En in de commentaren lees 
je dan dat er mensen zijn die dat dan weer niet ge-
loven. Veel mensen geloofden niet dat het hier 
amateurs betrof, en er werd gevraagd wanneer 
de Volendamse JCS naar Spanje kwam. Sommige 
vonden het de beste JCS-productie ooit. Dat soort 
commentaren van over de hele wereld. De eer-
ste keer dat JCS werd opgevoerd, zat ik naast Piet 
Veerman. Die maakte, volgens mij zonder dat hij er 
erg in had, een prachtige toepasselijke woordspe-
ling na het openingsnummer van Dulles. Toen het 
nummer afgelopen was, en het applaus was uitge-
storven, zei Piet als uiting van pure bewondering 
over wat hij had gehoord: “Jezus Christus!” 

Ook bij de tweede keer was ik uitgenodigd. Toen 
zat ik naast Meta de Vries, een Hilversumse radio-
presentatrice. Ze was zelf ook zangeres. Die zat in 
zichzelf te praten. En dat ging dan echt van: “Wat 
klink dat goed, wat klinkt dat goed!”

Opname
Ik was bij de eerste serie al heel erg enthousiast. 
Net als iedereen in de sporthal was ik omver ge-
blazen door het niveau en zei tegen Patrick: Over 
20 jaar gelooft geen mens je meer als je vertelt 
wat hier is gebeurd. Dit moet vastgelegd worden. 
Op eigen initiatief hebben we toen opname-appa-
ratuur neergezet.” 

Patrick: “Ik had 72 sporen nodig. Ik had een hele 
stapel recorders gehuurd en onder de mengtafel 
verborgen zodat niemand ze kon zien. En toen al-
les aangesloten en getest. Dat duurde tot een half 
uur voor de show. Toen werkte alles perfect, en 
zonder dat iemand van de cast en het publiek in de 
gaten had dat alles werd opgenomen. Niemand 
wist dat. Thomas Tol (BZN) was de orkestleider. 
Als hij had geweten dat het opgenomen werd, had 
het zijn dood geworden. Van LOVE waren er ca-
mera’s geleend om alles op beeld vast te leggen. 
Thomas had wel gezien dat ik microfoons aan het 
neerzetten was bij het podium, om het publiek 
vast te kunnen leggen, want dat heb je bij een 
live-registratie natuurlijk ook nodig. Thomas raak-
te toen een beetje in de stress. Hij vroeg meteen: 
“Wat ben jij nou aan het doen?” “Voor de loka-
le omroep, Thomas”. Hij vroeg wel een paar keer: 
“Het wordt toch niet opgenomen?” Ik weer tegen 
Thomas: “Natuurlijk niet. Jij weet toch ook wel dat 
ik dan een hele stapel recorders nodig heb?” Maar 
die lagen er wel. Niemand wist dat het opgeno-
men zou worden.” 

WWW.PALINGSOUND.COM 11



Opnames kwamen voor de dag
Patrick: “In het stadion van FC Volendam moest de 
cast na een paar maanden een keer een paar lied-
jes zingen. Ik was toen van de opnames een ge-
luidsmix aan het maken. Toen kwam Thomas de 
studio in. En dat was gelijk van “ouwe naaier, als 
ik dit had geweten had ik je ter plekke vermoord.” 
Toen hij het ging luisteren, werd hij helemaal gek. 
Tranen over zijn wangen. Prachtig vond hij het. 
Het geluid was zo mooi. Het lijkt wel of je door een 
tank wordt overreden. Ik heb toen ook gezegd te-
gen Thomas dat niemand mag vergeten wat hier 
gebeurd is. En hij gaf me gelijk.”
 
Arnold: “De mix is ook op hetzelfde niveau aan-
gepakt als bijvoorbeeld de live-registratie van het 
concert van Marco Borsato in de Kuip Rotterdam. 
Alle registers zijn voor JCS opengetrokken. In de 
commentaren op Youtube zijn ze ook lyrisch over 
het geluid. En dat is nog maar Youtube-geluid. Als 

je het geluid dan hier in de studio zou laten ho-
ren, weten ze echt niet wat ze overkomt. Een sur-
roundgeluid dat ongelofelijk is. We hebben met 
de gehele crew toen in de sporthal de DVD beke-
ken. Met een surroundgeluid. Ik krijg nu weer kip-
pevel en tranen in mijn ogen als ik eraan denk. Zo 
fantastisch.”

Arnold: “De casting voor de Volendamse JCS was 
ook geweldig. Iedereen had de rol die hij of zij had 
moeten hebben. En dat is in de musical-wereld wel 
eens anders. Daar wordt eerder gekeken of iemand 
kan acteren en dansen. Ook is het in een commer-
ciële musical onmogelijk om een cast van150 per-
sonen op de planken te brengen. Een koor van 50 
en dan ook nog een dansgroep van 50 is commer-
cieel niet te betalen. Daarbij ging iedereen voor 
goud in de Volendamse versie. Daarom vind ik de 
Volendamse versie ook de beste musical die ik ooit 
heb gezien.” 

Ik leef niet meer voor jou
Patrick: “‘Ik leef niet meer voor jou’ is een liedje 
van Riccardo Cocciante – ‘Cervo a primavera’. Van 
Cocciante is het een rustig liedje. John Ewbank wil-
de er een 6/8 van maken. We waren de basistrack 
aan het inspelen: bas, drums, gitaar en piano. Het 
is een heel heftig nummer. Als je de strijkers en 
blazers weghaalt, hou je Iron Maiden over. Ton 
Dijkman slaat in een van de laatste refreinen een 
gigantische woeste drumfill. En als hij klaar is gooit 
hij zijn drumstokken in de lucht en stopt. Wij vroe-
gen wat er aan de hand was. Zijn antwoord was 
hilarisch. “Het is Marco Borsato, geen Motörhead!” 
John en ik: “Maar dit is te gek. Opnieuw!” Zo ge-
daan. En op de plaat gezet.
Toen de track klaar was, kwamen er mensen van 
de platenmaatschappij binnen. Die waren net ge-
wend aan ‘Dromen Zijn Bedrog’. Toen kregen ze 
een partij hardrock voor hun kiezen. En John maar 
zeggen: “Te gek hé!”... en de platenbazen een 
beetje knikken jaja jaja... Die dachten dat we vol-
slagen gek waren geworden. Met de blazers en 
strijkers erbij is het een geweldig plaat en toen de 
platenbazen het een paar keer op volle kracht had-
den gehoord waren ze ook helemaal om.”

Case Mayfield
Patrick: “Case heeft bij ons zijn album ‘The Many 
Coloured Beast’ opgenomen. Case is een super 
talent. Muzikaal en communicatief anders dan 
de andere Volendammer acts. Case dwingt je 
om te luisteren. Hij is daarin een ongelofelijk ta-
lent. Ik kwam zijn naam tegen in 1WayWind The 
Magazine. Het stuk triggerde mij. We hebben con-
tact gehad met Case, en zo is hij bij ons terecht 
gekomen. Het is een geweldige album gewor-
den en heeft terecht heel veel positieve recensies 
gekregen.

Plaice
Tip voor Arnold en Patrick. Plaice is een band waar 
ook rekening mee gehouden moet worden. De 
jongens hebben inmiddels tien nummers geschre-
ven. Paso Records wil een single uitbrengen. Plaice 
is weer anders dan Case Mayfield en AlascA. 
Ze maken een mix tussen The Rolling Stones en 
Buddy Holly. Apart.
Arnold en Patrick: “We zijn erg benieuwd.”  

Wensen
Patrick: “Ik zou wel eens een liedje met Paul 
McCartney willen opnemen. Lijkt me wel 
spannend.”
 
Studio Arnold Mühren. Arnold. Patrick. Goddelijk 
geluid. Een begrip. Een muzikale thuishaven voor 
velen. Voor muzikanten ‘the pla(i)ce to be’. 
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