
In januari 1990 richtten Matthieu Vermeulen, 
Ben Jansen en ik het bedrijf Shiva Digital 
Music Applications op. We gingen cursus-

sen geven over midi, synthese en alles wat 
daarmee te maken had. Omdat er een groot 
gebrek was aan literatuur over die materie, 
en de Nederlandse muziekbladen er weinig 
aandacht aan gaven, besloten we zelf een 
boek uit te brengen: Midi Computers 
Synthesizers En Studioapparatuur, en een 
eigen, simpele nieuwsbrief te maken met 
daarin onze visie en kennis over de nieuwe 
technologie in de muziek- en studiobranche. 
Dit werd het Shiva Midi Bulletin. We deden 
dit alles zonder enige kennis of ervaring als 
uitgever: een kwestie van gewoon doen! We 
schrijven december 1990, precies 25 jaar 
geleden nu.

Het accent lag in eerste instantie alleen 
op content, niet op de vorm. We maakten 
het bulletin op een gloednieuwe Atari 1040ST 
met floppydisks en een HP 500 deskjetprinter. 
Drie jaar later vervingen we die door een 
Atari TT met harddisk en grote monitor, een 

laserprinter en een scanner. Grote luxe dus!
Op een dag, begin 1995, na talloze telefoon-

gesprekken om lezers in nood te helpen 
met hun midi-interfaces, ging er opeens 
een belletje rinkelen: wij zijn de ‘interface’ 
tussen lezers en de technologie. ‘Hé, wat 
denk je van Interface?’, werd door het kantoor 
geschreeuwd. ‘Interface?… heu, ja, te gek, 
deal!’ De naam was gevonden. Met het ver-
schijnen van nummer 17 (april 1995), was 
de titel Interface gevestigd en waren we ook 
voor het eerst te koop in de kiosk.

Tot nummer 22 (derde kwartaal 1996) 
kwam Interface vier keer per jaar uit, daarna 
tweemaandelijks tot nummer 52, oktober 
2001, waarna Interface tien keer per jaar uit 
zou komen, tot op de dag van vandaag. 
Eind 1996 was Interface zo uitgegroeid dat 
het onmogelijk werd voor twee man – met 
hoogstens wat parttime hulp – om alles zelf 
te doen: testen, schrijven, vormgeven, 
advertenties verkopen, abonnementadmi-
nistratie, het versturen naar abonnees, et 
cetera. We gingen een samenwerking aan 

• IF 00 (januari-maart 1991) 
8p: volledig in de Atari ST 
opgemaakt en gedrukt met 
een deskjetprinter, 30 of 40 
stuks, zelf gefotokopieerd 
en geniet, gestuurd naar 
relaties
• IF 01 (april-juni 1991) 12p: 
het groeit al de pan uit...

• IF 09 (april-juni 1993) 32p: 
eerste bezoek aan de 
Musikmesse Frankfurt; aan-
schaf van een laserprinter 
verbetert de uitstraling 
enorm
• IF 12/13/14 (januari t/m 
september 1994): omslag 
met 1/2/3 steunkleuren

• IF 15 (oktober-december 
1994) 64p: full color omslag 
en het voorproefje van 
Interface
• IF 16 (januari-maart 1995) 
68p: naast full color nu ook 
een glossy cover en met de 
gloednieuwe Nordlead 1 
als hoofdfoto; dit is het 

laatste Shiva Midi Bulletin; 
een eerste artikel over het 
nieuwe fenomeen internet 
en muziek, en voor het 
eerst een interview (Adam 
Curry)
• IF 17 (april-juni 1995) 68p: 
Interface “het blad voor 
de muziekmaker van nu” 

komt uit. Interface is ook 
nu in de kiosken te koop 
• IF 23 (december -januari 
1996/97): joint venture met 
Keijser 18 Mediaproducties
• IF 25 (april-mei 97): Het 
eerste jubileumnummer: 
editie 25! 
• IF 28 (oktober-november 

1997): de Interface cd-rom 
maak zijn entree, boordevol 
nuttigheden en lekkers! 
Tevens wordt de nieuwe 
website gelanceerd: 
www.interfacemagazine.nl. 
Een jaar later omgedoopt 
in de fraaie url 
www.interface.nl

• IF 31(april-mei 1998): eer-
ste bezoek aan de NAMM 
show in Los Angeles; let’s 
face it LA is meer rock ‘n’ roll 
dan Frankfurt! 
• IF 33/34 (augustus t/m 
november 1998): bij de 
Music Expo te Rotterdam 
organiseert Interface een 

gigantische dubbele stand: 
het Midi & Computer Center, 
met 12 hands on computer-
set-ups
• IF 36 (februari-maart 2009): 
Interface neemt het blad Midi 
& Recording over 
• IF 52 (oktober 2001): 
Interface komt nu 10 keer 

per jaar uit
• IF 88 (januari-februari 
2005): Mark van Schaick 
wordt algemeen hoofdredac-
teur
• IF 100 (juli-augustus 2006): 
Het tweede jubileum, 
Nummer 100, met 100 tips 
en 100 gratis plug-ins

• IF 116 (maart 2008): de 
cd-rom is dood; tijd voor Xtra 
download via de website
• IF 126 (maart 2009): de 
eerste digitale editie voor 
alle OS-platforms via Blue 
Toad; tevens wordt een 
compleet vernieuwde website 
gelanceerd

Interface milestones 1991-2016

achtergrond | 25 jaar Interface

Interface bracht 25 jaar geleden haar 
eerste editie uit onder de titel Shiva 
Midi Bulletin. Midi was er nog maar een 
paar jaar. Internet was er helemaal nog 
niet. Nu, 25 jaar verder, kijken de twee 
mannen van het eerste uur heel even 
terug: huidig hoofdredacteur Jean-Louis 
Gayet en voormalig hoofdredacteur 
Matthieu Vermeulen. 
In een overzichtsartikel vanaf pagina 24 
zet Peter Hoeks, redacteur sinds 1998, 
alles in perspectief met een mooi 
tijdbeeld van de Interface-jaren. 

195 dead lines later…
Jean Louis Gayet, huidig hoofdredacteur en medeoprichter van Interface: 

‘Wij zijn de “interface” tussen 
lezers en de technologie’

>>
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met de uitgever van Slagwerkkrant, Keijser 18 
Mediaproducties, die aanvankelijk alleen de 
vormgeving, maar al snel ook administratie, 
marketing en sales voor z’n rekening nam. 
Matthieu en ik konden ons vanaf dat 
moment helemaal concentreren op onze 
core business: de inhoud van het blad. Het 
eerste Shiva/K18-nummer was 23 (vierde 
kwartaal 1996).

Interface is ontstaan uit een behoefte aan 
concrete informatie. Ons doel was mensen 
in hun homestudio te helpen de technische 

• IF 144 (december 2010): 
de digitale editie verhuist naar 
het AKO platform, later 
aangevuld met een speciale, 
fl ink verrijkte editie in de App 
Store
• IF 185 (januari-februari 
2015): Mark van Schaick 
neemt afscheid als algemeen 

hoofdredacteur en het redac-
tieteam van Jean-Louis Gayet, 
Peter Hoeks en Erk Willemsen 
produceert vanaf nu het blad, 
samen met vormgevers 
Marcel Willemsen en Cyril 
Koopmeiners, het salesteam 
van Ronald Willemsen en Ollie 
Schmitz, eindredacteuren 

Bouke Bijlsma, Mirjam van 
Kerkwijk, Diana Korpershoek, 
en Dimitri Hakke, auteurs 
Marnix Bosman, Dennis 
Boxem, Alex Buurman, Jan 
Peter Eerenberg, Bart 
Groenlof, Sander van der 
Heide, Martijn Holtslag, Jos 
Kamphuis, Allard Krijger, 

Peter van Leerdam, Ruud 
Lekx, Wessel Oltheten, Kevin 
Pasman, Stefan Robbers, 
Eppo Schaap, Paul Tingen, 
Richard Veenstra, en Ivo 
Witteveen, en boekhouding en 
abonnementenadministratie 
Vanja van Dam
• IF 195 (janu ari 2016): vlak 

voor kerst 2015 verschijnt 
het 25-jarig jubileumnummer 
van Interface 
• IF 200 (juli-augustus 2016): 
Ja, en we leven er nu alweer 
naartoe, ons vierde feestje: 
de 200ste editie! 
Zomernummer 2016… nog 
even geduld!

van Ronald Willemsen en Ollie 
Schmitz, eindredacteuren 

Heide, Martijn Holtslag, Jos 
Kamphuis, Allard Krijger, 

Vanja van Dam
• IF 195 (janu ari 2016): vlak even geduld!

achtergrond | 25 jaar Interface

Als medeoprichter van Interface heb ik 
de eerste tien jaar zo’n beetje alles 
meegemaakt wat een onervaren 

ondernemer kan meemaken. Van hoogte-
punten tot absolute dieptepunten. Maar ik 
heb veel geleerd. Pas nu weet ik dat we in 
de jaren negentig, toen Jean-Louis en ik 
begonnen, onze tijd ver vooruit waren.

Ver voordat concepten als mobile, d
isruptive change en uber-ization – zelfs 
voor het internet – onze economie, en uit-
eindelijk onze hele samenleving compleet 
zouden veranderen, vermoeden wij dat 
midi als muziektechnologie de muziek 
ingrijpend zou veranderen. En we begon-
nen met ‘Minimal Viable Product’: het 
Shiva Midi Bulletin.

Midi kun je beschouwen als het eerste 
platform in de wereld dat niet alleen 
computers, maar ook elektronische muziek-
instrumenten en computers met elkaar ging 

aspecten beter te leren beheersen.
Aanvankelijk publiceerden we vooral 

achtergrondartikelen, workshops en tips. 
Later kwamen de tests erbij en nog weer 
later de interviews. Anno 2016 proberen we 
dit alles in een gevarieerd palet van thema’s 
te presenteren: artikelen voor zowel begin-
ners als profs, met een goede balans tussen 
soft- en hardware. Op weg naar de volgende 
kwart eeuw, waarin we alle muziektechno-
logische ontwikkelingen op de voet zullen 
blijven volgen!

verbinden, op een haast democratische 
wijze. Het mooie van midi is, dat meerdere 
fabrikanten het als open standaard accep-
teerden. Daarmee openden ze een markt en 
een weg naar innovatie die het meervoudige 
aan omzet heeft gegenereerd; iets wat 
zonder midi nooit mogelijk geweest zou 
zijn. Midi leidde ook tot nieuwe 
muziekstromingen en nieuwe manieren 
van muziek produceren en componeren. 

Internet gaf vervolgens aanleiding tot 
een revolutie in de muziekindustrie waar-
van we het eind nog niet in zicht hebben. In 
minder dan twintig jaar zijn we van de lp, 
via de cd, Napster en iTunes bij Spotify en 
Apple Music terecht gekomen. Sommige 
muzikanten en producers zijn daar beter 
door geworden, anderen hebben hun 
bestaan zien verminderen of zelfs verdwij-
nen.

Interface heeft in de afgelopen jaren al 

deze consequenties en de rest van de 
disruptive changes meegemaakt en behan-
deld, en het is daarbij nauwelijks afgeweken 
van het concept dat in 2000 volwassen was 
geworden. Dit mede dankzij het leiderschap 
van het team dat zich er nog steeds dage-
lijks mee bezighoudt.

Persoonlijk heb ik zelf in 2000 met pijn in 
het hart afscheid genomen van Interface. Ik 
wilde mijn eigen leven diepgaand verande-
ren en vooral internationaliseren. Dat is 
gelukt; ik woon nu in Singapore, een land 
waar de regering grootscheepse innovaties 
heeft aangekondigd, zowel economisch als 
sociaal. Ik voel me hier dan ook op mijn 
plek. Toch lees ik nog elke keer alle pagina’s 
van Interface als ie bij mij op de deurmat 
valt, ook al maak ik geen muziek meer. Ik 
wens Interface een fantastische toekomst 
toe en vertrouw erop dat het de vijftig jaar 
nog makkelijk gaat halen. Bravo!

Matthieu Vermeulen ex-hoofdredacteur en medeoprichter van Interface: 

‘Pas nu weet ik dat we onze tijd ver vooruit waren’
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