nieuw sb rief
___________________________nummer 3, december 2003

Van de redactie
Optimisme en beweging aan het eind van
het jaar! de NVMB-cursus Muziekvragen aan
de balie? Vluchten hoeft niet meer! blijkt een
groot succes; er is een boek verschenen
(Muziek in de bibliotheek, door Wolter van der
Zwaan) dat hier naadloos op aan lijkt te
sluiten; LeenDirect blijkt na een jaar al ruim
10.000 gebruikers te hebben; en er waren dit
jaar weer eens vacatures te melden.
Ook in dit nummer een persoonlijk afscheid
dat Metha Molenaar namens de
muziekafdeling van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam schreef naar aanleiding van het
overlijden van Huib Deetman, 9 november j.l.
Tevens treft u in dit nummer een verslag aan
van de studiedag in Zwolle van 20 november
j.l. en kunt u zich vast voorbereiden op

artiestgerichte activiteiten in het nieuwe jaar
met onze suggesties voor het herdenkingsjaar
2004.
Hoed u voor de Al@dinman! Een man die aan
het eind van het jaar vele
bibliotheekmedewerkers in een stevige
houdgreep heeft; die u zomaar
a ntw oord en toesc hreeuw t. Hij b ra c ht vele
jongeren op een idee: onze redacteuren
Frans Westgeest en Jos Oegema kunnen er
over meepraten: lees hun bijdragen.
Tot slot, achter in dit nummer een manier om
bevriende bibliothecaresses op stang te
jagen. De redactie wenst u allen een goed
2004 toe.

Van het bestuur
Om er voor te kunnen zorgen dat deze
Nieuwsbrief voor Kerstmis de leden bereikt,
moet dit stukje al in november de redactie
bereiken. Terwijl Sint en Piet nog rondtrekken in
het land kan ik me al verheugen op de
naderende kersttijd en de daarmee gepaard
gaande vrije dagen en gezelligheid. De
Hilversumse omroepbibliotheek sluit de deuren
van 23 december tot 5 januari, evenals vele
a nd ere sp ec ia le b ib liotheken. Veel c olleg a s
in openbare bibliotheken zullen wel moeten
werken, maar kerstboom en kerstmuziek
zorgen hopelijk voor een feestelijke sfeer.
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Het valt me ook niet moeilijk om nu al een
paar NVMB-hoogtepunten van 2003 te
noemen. De laatste studiedag in Zwolle (met
meer dan 50 bezoekers zeer goed bezocht)
ligt nog maar net achter ons. Naast een
boeiend programma bood deze dag ons ook
de gelegenheid kennis te maken met een tot
voor kort bij de meeste leden onbekende
bibliotheek. Ons bestuurslid Ank Schonewille is
er de afgelopen 25 jaar in geslaagd in het
conservatorium van Zwolle een prachtige
bibliotheek op te bouwen, in een mooie
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ruimte, waar het ook in warme maanden
goed toeven is.
De ALV en studiemiddag in mei vonden
plaats in het schitterend gerenoveerde
gebouw van MuziekGroep Nederland in
Amsterdam. De borrel na afloop, waarbij de
tuin goede diensten bewees, was erg gezellig.
Jammer dat sommige leden een vroege
thuisreis verkozen boven een gezellige nazit,
hoe begrijpelijk ook gezien de soms lange
reistijd.

de NVMB van harte bedanken. De NVMB kan
alleen maar functioneren als genoeg leden
zich actief willen inzetten. Dan kan op vele
manieren; als lid van een commissie, als
redactielid, als deelnemer of spreker op een
studiedag.
Het jaar 2003 is omgevlogen en ongetwijfeld
zijn er ook zaken blijven liggen. Begin
december is de laatste bestuursvergadering
van 2003, een goed moment om te bezien
wat ons het komende jaar te doen staat.

Met de introductie van de NVMB-cursus
Muziekvra g en a a n d e inform a tieb a lie?
Vluc hten hoeft niet m eer! lijkt d e NVMB een
hit gescoord te hebben. De cursus trekt, zoals
ook beoogd was, veel belangstellenden van
buiten de gebruikelijke kring van
muziekbibliothecarissen, en levert daarmee
een goede bijdrage aan de verbreding van
elementaire- muziekbibliotheekkennis. De
cursus in Zwolle (jan-feb 2004) zit vol. Er zijn
nog wel plaatsen voor de cursus in Tilburg.

Graag wens ik alle leden namens het bestuur
prettige feestdagen toe en een gelukkig 2004.
Martie Severt, secretaris

NB Ledenlijst
Wil iedereen s.v.p. adreswijzigingen,
aanvullingen, e-mailadressen etc. naar het
secretariaat sturen, zodat de nieuwe ledenlijst
mei 2004 zo volledig en correct mogelijk kan
zijn!

Namens het bestuur wil ik graag iedereen die
zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor

Van de commissie Opleiding
Cursus Muziekvra g en a a n d e info rm a tieb a lie va n sta rt
In oktob er jl. is d e c ursus Muziekvra g en a a n
d e inform a tieb a lie: Vluc hten hoeft niet m eer!
van start gegaan. De commissie Opleiding
organiseert deze cursus voor Openbare
bibliotheek-medewerkers die in hun werk te
maken hebben met muziekmaterialen maar
daarvoor geen specifieke opleiding hebben
gehad.
In Den Haag hebben 10 deelnemers met
enthousiasme de cursus gevolgd.
In de huidige opzet bleek hier, dat de cursus
naast sterke kanten ook een aantal zwakkere
momenten kent. Daarin zal de commissie voor
het begin van de cursus in Zwolle
verbeteringen aanbrengen.
In januari/februari 2004 wordt de cursus
herhaald in Zwolle, en in maart/april in Tilburg.
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De serie in Zwolle is bijna volgeboekt, in Tilburg
zijn nog enkele plaatsen.
Uitgebreide informatie over data, tijd en een
aanmeldingsformulier vindt u op
www.nvmb.nl
Enkele bibliotheken hebben gevraagd of de
NVMB deze cursus als zogenaamde in-service
training (d.w.z. in uw eigen bibliotheek) kan
aanbieden. De NVMB zal hierover een
beslissing nemen na afloop van deze serie
lessen in Den Haag, Zwolle en Tilburg. Wij
houden u op de hoogte middels de
Nieuwsbrief.
Commissie Opleiding
Nienke de Boer
Gert Floor
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Al@din: de stand van zaken
Kijkt u wel eens naar TMF of aanverwante
jongerenzenders? Dan is de kans groot dat u
de Al@dinman heeft zien langskomen. U weet
wel, die man met dat hoofd vol antwoorden,
die hij te pas en te onpas uit zijn mond laat
rollen. Dit reclamespotje is vanaf begin
november op de Nederlandse televisie te zien
geweest, met name op de zenders die zich
op jongeren richten.
De grote vraag was natuurlijk of deze
campagne vruchten zou afwerpen. Welnu,
we kunnen u nu al mededelen dat de
Al@dinman heeft ingeslagen als een bom!
Kort na de lancering van de campagne was
het effect al duidelijk merkbaar. De
verschillende Informatie Service teams
werden overstelpt met vragen In de grote
steden als Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag liep dit soms op tot honderden vragen
per dag. Natuurlijk zaten hier ook veel
p rob eer- en onzinvra g en b ij, hetg een te
verwachten is wanneer je bij een
jongerenzender adverteert. Niettemin: de
hete herfst die we in de vorige nieuwsbrief
voorspelden is nu toch echt aangebroken!
Ook in het domein Muziek is deze hitte
voelbaar. Het aantal vragen dat vanuit de
Informatie Service teams werd doorgestuurd
nam gelijk drastisch toe en deze trend heeft
zich tot op het moment van dit schrijven (= 21

november) voortgezet. Het is op dit moment
nog te vroeg voor officiële statistieken, maar
een handmatige telling leert ons dat er sinds
begin november 75 vragen naar het domein
Muziek zijn doorgestuurd. Dit betekent
grofweg een verdubbeling. Daarbij is het
duidelijk merkbaar dat het aandeel van de
vragen die betrekking hebben op popmuziek
groter wordt: van de 75 vragen sinds begin
november hadden er 29 direct betrekking op
popmuziek. Ook doet de vraagstelling soms
vermoeden dat de informatie nodig is voor
een spreekbeurt of een werkstuk. Kortom: de
campagne lijkt een hele nieuwe doelgroep te
hebben aangeboord, een doelgroep die juist
voor bibliotheken heel moeilijk bereikbaar
leek. Een heugelijke ontwikkeling.

Intussen hebben de leden van het
domeinteam Muziek het er maar druk mee! Er
wordt echter hard gewerkt aan uitbreiding
van het team, zodat we met versterkte
gelederen het nieuwe jaar tegemoet kunnen
treden.
Frans Westgeest

Een nieuw e uitg a ve o p het g eb ied va n o p enb a a r
muziekbibliotheekwerk
Muziek in de bibliotheek door Wolter van der Zwaan
Tijdens de NVMB-studiedag van 20 november
j.l. ging het boek al even rond, nu is het
beschikbaar voor iedereen: Muziek in de
bibliotheek door Wolter van der Zwaan,
uitgegeven door NBD/Biblion in de
Domeinreeks.
De uitgeverij was zo vriendelijk de flaptekst
van het boek ter beschikking te stellen aan de
redactie. Tot slot een persoonlijke noot van de
auteur.
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Muziek is van alle tijden, van alle culturen en
voor alle mensen. Openbare bibliotheken
geven toegang tot informatie, kennis en
cultuur in allerlei expressies. Muziek hoort daar
vanzelfsprekend bij en is beschikbaar in de
vorm va n b la d m uziek, c d s, m uziekfilm s,
boeken over muziek, toegang tot
muziekwebsites. Daarnaast moet muziek
natuurlijk klinken: kinderliedjes in de
jeugdbibliotheek, een avond met lezing en
optreden over wereldmuziek, een cursus over
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klassieke muziek, een uitvoering van het
senioren zangkoor, een kennismaking met
nieuwe dansstijlen. Er is heel veel met muziek
te doen in de bibliotheek.

Muziek in de bibliotheek opent perspectieven
om een sterke impuls aan het
muziekbibliotheekwerk in alle openbare
bibliotheken te geven.

De meeste bibliothecarissen hebben geen
gespecialiseerde muziekopleiding. Muziek in
de bibliotheek, biedt hun basiskennis en de
aanmoediging om muziekliefhebbers onder
het bibliotheekpubliek nog beter van dienst te
zijn. Die basiskennis bestaat uit een korte
muziekgeschiedenis, bibliotheekbeleid
inclusief muziek en kennis van doelgroepen.
Verschillende onderdelen van het
muziekrepertoire : klassiek, populair, jazz,
wereldmuziek, religieuze muziek, new age en
muziek voor kinderen passeren de revue.
Ook het praktische werk om materialen aan
te schaffen, te ontsluiten en aantrekkelijk te
presenteren komt aan bod, waarbij enige
kennis van auteursrechten en procedures ook
belangrijk is.
Muziek is in beweging: gebruikers willen steeds
meer: een ruime keuze, goede advisering en
gemakkelijke toegang en levering. Is dat
toekomstmuziek ?
Een landelijke catalogus, leenverkeer, relaties
met boeken uit de collecties en recensies,
geluidsfragmenten en notenschrift in een
geïntegreerde catalogus, het lijkt allemaal in
korte tijd mogelijk, met behulp van nieuwe
technologie, en kundige bibliothecarissen.

Aanvulling van Wolter:
Het boek is geschreven om iets aan de
toenemende behoefte aan informatie over
muziek in de openbare bibliotheek te doen.
Steeds vaker worden muziekproducten
uitgeleend door niet-gespecialiseerde
functionarissen. Maar ook directie- en
beleidsbeslissingen die met een of meer
vormen van muziek in de bibliotheek
te maken hebben moeten in toenemende
mate genomen worden door mensen die niet
over gedetailleerde kennis van de
muziekproducten en het daarin
geïnteresseerde
publiek beschikken. Voor deze functionarissen
biedt het boek achtergrondinformatie
die hen kan helpen bij het werk met een
bibliotheekproduct dat pas echt zijn waarde
toont als het tot klinken wordt gebracht.
Gebonden, 148 pagina's
Met illustraties
Verschenen: oktober 2003
Gewicht: 520 gram
Formaat: 247 x 173 x 17 mm
Verkoopprijs: 20,20 Euro

In memoriam Huib Deetman
Metha Molenaar schreef namens
de Muziekbibliotheek/Multimediaafdeling van de OB te Amsterdam de
volgende reactie op het plotselinge
verscheiden van Huib Deetman op
zondag 9 november j.l.
Tot onze verbijstering hoorden wij dat Huib
Deetman was overleden. Hij was nog maar
pas 69 jaar en stond nog volop in het leven.
Als iets kenmerkend voor Huib was, was het
wel dat hij altijd speurde naar en open stond
voor innovaties. Met de hem kenmerkende
voortvarendheid had hij dus de komst van
Internet omarmd en roerde zich daar duchtig
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op . Typ Huib Deetm a n in Goog le en zie het
aantal treffers!
Hij had bijvoorbeeld met twee andere
redacteuren een E-zine Blim b ing , d a t a ls
thema Indisch-zijn in al zijn facetten hanteert;
hier schreef hij boekrecencies voor.
Hij heeft zijn Indisch fotoalbum op het Internet
gezet en, de aard van het beestje loochende
zich niet, hij schuwde ook virtueel de polemiek
niet.
Huib Deetman is in 1946 vanuit toenmalig
Nederlands-Indië naar Nederland gekomen.
Hij is werkzaam geweest als journalist en heeft
na zijn studies muziektheorie en piano ook de
opleiding tot bibliothecaris gevolgd.
In 1969 werd hij het hoofd van de Openbare
Muziekbibliotheek in Amsterdam, waar wij

nvmb-nieuwsbrief nr. 3, december 2003

hem leerden kennen als een bevlogen man,
die ook op muziekgebied een open mind had
en een brede belangstelling, die liep van
Boulez tot Abba, van Braziliaanse muziek tot
Wagner.
Ook kenmerkend voor Huib was, dat, hoe
druk hij ook altijd was met commissies en
congressen in den lande of erbuiten, hij toch
altijd een luisterend oor had en hulp bood
aan mensen die zijn hulp zochten, omdat zij
op enigerlei wijze in de problemen zaten. Hij
onderkende ook snel de eventuele kwaliteiten
in zijn personeel en stimuleerde die op
enthousiaste wijze..
Hij bracht zijn eigen formidabele
muziekkkennis over, o.a. als docent op de
Frederik Muller Academie.
Na 1988, toen Huib op onplezierige wijze de
Muziekbibliotheek moest verlaten, heeft hij
zich geheel op zijn roots geworpen, heeft
diverse malen in Indonesië vertoefd en daar

ondersteuning geboden bij het opzetten van
een bibliotheek aan de T.I. te Bandung.
Huib was een groot levensgenieter, de
feesten die hij heeft opgeluisterd met orkestjes
en orkesten van diverse samenstelling zijn
legio. Tot voor kort had hij nog een Indische
liedjes ten gehore brengend trio, Trio Blimbing
en een gelijknamige uitgeverij, die Indische
liedjes van Tempo Doeloe en een
verzamelbundel met Indische gedichten
uitbracht. Ook organiseerde hij in de Haagse
Sierkan lezingen en boekenbeurzen voor de
Stichting Vrienden van het Indische Boek
De `dronken verteller´( zijn nom de plume:
`Dalang mabuk`) is hier in het ondermaanse
uitverteld helaas.
Selamat Jalan, Huib.
Metha Molenaar
O.B. Amsterdam

Weet wat je meet! : verslag van de NVMB-studiedag in
het Conservatorium van Zwolle, 20 november 2003
Ank Schonewille ontving ons in het voormalige
Broerenklooster. In de jaren 1975-1978 werden
de laatste restanten van dit Dominicaner
klooster afgebroken en is op deze plaats een
hoofdzakelijk nieuw conservatorium
gebouwd.
Inhoud elijk w erd na d er ing eg a a n op them a s
die tijdens de studiemiddag van 15 mei (bij
MuziekGroep Nederland) aan de orde waren
g ekom en. s Oc htend s w a s er a a nd a cht voor
rationeel collectioneren, in het
middaggedeelte stond digitalisering centraal.
Wolter van der Zwaan, o.a. hoofd van de
centrale dienstverlening bladmuziek van
NBD/Biblion NV, sprak over de invloed van het
centrale aanbod van musicalia op de
collectievorming.
Tot d e ja ren 60 ha d het p ub liek g een invloed
op de collectie van de bibliotheek. Als er al
een muziekcollectie was, dan belichtte deze
uitsluitend het klassieke segment. Langzaam
veranderde dat en kwamen o.a. de populaire
grammofoonplaat en het songbook in de
b ib liotheeksc ha p p en terec ht. In d e ja ren 70
en 80 w erd d e c entra le d ienstverlening voor
geluidsdragers en bladmuziek opgezet en
deze beïnvloedde sterk het selectiebeleid van
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de bibliotheken. In veel gevallen beperkte de
aanschaf zich tot wat centraal werd
aangeboden.
Ook nu nog blijkt de invloed van het centrale
aanbod op de lokale collecties groot, maar
er zijn meer dingen gaan meespelen. Lokale
directies zijn zich bewust van wat hun klanten
willen, en werken, mede uit
kostenoverwegingen, met klant- en
c ollec tiep rofielen. Zo n p rofiel
vertegenwoordigt echter vaak een bepaald
gemiddelde, waardoor de meer
specialistische bibliotheekgebruiker buiten de
boot dreigt te vallen. Van der Zwaan
waarschuwde dan ook voor een al te
nadrukkelijk leunen op profielen.
Ria Warmerdam en Frank Tjoa, beiden
werkzaam bij de PBC Utrecht (respectievelijk
als muziekbibliothecaris in de back office en
als informatiespecialist / beheerder van het
automatiseringssysteem), kunnen door
technische problemen hun betoog niet
illustreren met de benodigde tabellen en
grafieken. Ook zonder Powerpoint weten ze
duidelijk te maken waarom rationeel
collectioneren voor hen en voor de bij de PBC
Utrecht aangesloten bibliotheken belangrijk is.
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Een krimpend budget, dreigende
onevenwichtige groei in de bibliotheken en
de verbeterde (computer-)techniek leidden
tot een onderzoek. 5 Genres uit de
wisselcollectie van de PBC en ook de vaste
collecties van de aangesloten bibliotheken
w erd en la ng s d e ra tionele m eetla t g eleg d .
Er werd o.a. gekeken naar de grootte en
indeling van de collectie, de uitleenfrequentie
en de gebruiksfactor. Een uitkomst was bijv.
dat de wisselcollectie zich meer zou moeten
concentreren op klassiek dan op popmuziek.
Op grond van de uitkomsten van het
onderzoek zijn goede percentages te
berekenen voor de genres in de aangesloten
bibliotheken. Aan de PBC de taak zich bezig
te houden met de langlopende en
bovenlokale aanschaf. Ook hiervoor zijn
rekenmodellen beschikbaar. Wat
Warmerdam en Tjoa geleerd hebben van hun
onderzoek is dat je met gezond verstand en
huis-, tuin- en keukensoftware al een heel eind
kunt komen maar dat je moet waken voor
koele cijferanalyses: er is altijd een
bibliothecaris nodig voor de interpretatie van
d ie c ijfers. Weet w a t je m eet!
Na lunch en lunchpauzeconcert sprak als
eerste Willem Rodenhuis, vakreferent muzieken theaterwetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij refereerde aan het 15jarig bestaan van Internet. Veel informatie is
nog steeds alleen na betaling (aan uitgevers)
toegankelijk. Voorbeeld: de Grove Online. Als
teg enha ng er ontw ikkelt zic h het open
archiving , d a t streeft na a r g ra tis
beschikbaarstelling van wetenschappelijke
informatie, bijv. in de vorm van online
wetenschappelijke tijdschriften. Andere
factoren die de toegankelijkheid tot
elektronische informatie kunnen vergroten zijn
de toegenomen dynamiek (draadloos
Internetten) en de steeds vaker decentrale
opslag van informatie (gebouwen worden
minder belangrijk). Aan al deze factoren moet
wel hard worden gewerkt wil het Internetgebruik niet in een impasse raken en
samenwerking is daarbij van het grootste
belang.
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Als laatste sprak Alcedo Coenen, specialist in
elektronische en computermuziek en
momenteel als informatiespecialist werkzaam
bij ING. Alcedo Coenen is initiator van NEAR,
het Nederlands Elektro-Akoestisch
Repertoirecentrum, dat in 1995 is opgericht
door Donemus en Gaudeamus om de
toegang tot Nederlandse elektro-akoestische
muziek te bevorderen. Tegenwoordig maakt
NEAR deel uit van MuziekGroep Nederland.
NEAR heeft een eigen CD-label (NEAR).
Veel van de bij NEAR aanwezige tapes met
elektro-akoestische muziek zijn al voor
uitvoering gereed gemaakt en bladmuziek
kan indien nodig worden geleverd met de
benodigde tape (CD). Het archiveren
(kopiëren, restaureren, conserveren) en
beschikbaar stellen (uitgeven, catalogiseren,
produceren, promoten) van elektroakoestische muziek moet vanwege de
bijzondere aard van het materiaal aan
bijzondere eisen voldoen. Een voorbeeld:
vaak heb je na het uitgeven van elektroakoestische muziek te maken met een groot
aantal versies of verschijningsvormen: de
oorspronkelijke tape, een restauratie-kopie,
een uitvoeringskopie, een CD, een sample
voor promotie en een uitvoeringsregistratie.
Wat stel je dan beschikbaar en waarom?
Michiel Laan, directeur van de Centrale
Discotheek Rotterdam, leidde de
forumdiscussie. Op zijn vraag of de bibliotheek
in de toekomst nog bestaansrecht heeft werd
versc hillend g ea ntw oord . Inform a tie is
d yna m isc h en niet p la a tsg eb ond en (Willem
Rodenhuis). De rol va n d e b ib liothec a ris a ls
consultant in het zoeken naar informatie
w ord t b ela ng rijker (Fra nk Tjoa ).

Een volledige weergave van de lezing van Ria
Warmerdam en Frank Tjoa vindt u binnenkort
op de website van de NVMB!

Charlotte Sienema,
Programmacommissie NVMB
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De Bibliotheekgeest uit de fles!
Aan het eind van een stormachtige
novembermaand liggen wij, Al@din-I.S.werkers voor pampus. Nahijgend kijken we
terug op een maand vol vragen. Resultaat
van veel landelijke publiciteit. Overijssel stond
op 250 actieve (open) vragen, en 1227
gesloten (beantwoorde) vragen.

bleek toen een klant zeer gefundeerde kritiek
had op de affiches van de Al@dincampagne. Een persoonlijk gesprek tussen
bibliotheekmedewerker en vragensteller gaf
beide de ruimte hun zegje te doen.

Hoe zwaar is de Erasmusbrug? Wie heeft
eigenlijk bepaald dat een paard een edel
dier is? Hoeveel verdient de Koningin? Wat
rijmt er op twaalf? Waar kan ik illegaal
vuurwerk kopen in de omgeving van plaats X?
Zijn er ook geboortekaartjes te koop met
Turkse tekst? Waar blijven de kikkers, die
zomers in mijn tuinvijver zitten te kwaken, in de
winter?
Met lichte vrees begon ik aan Al@din. Raak ik
nu aan de balie de muziekvragen kwijt? Had
ik me meer moeten profileren als
inlichtingenmedewerker? Gaan alle vragen
straks digitaal? Medemuziekbibliotheekmedewerkers: test uw
zoekvaardigheden:
Wat is het beste hardcore-nummer van 2003?
Heeft stemgember iets met de stem te
maken? Hoe gaat dat lied je w a t zit er in d ie
za k ? Wa t is het versc hil tussen d vd +r (w ) en
dvd-r(w)? Welke bladmuziek is er voor de
combinatie dwarsfluit-cello? Welk liedje zit er
in de nieuwe reclame van Axe Pulse?
Maak ik in het dagelijkse inlichtingenwerk
eigenlijk wel voldoende gebruik van internet?
Op de Al@din-manier geef je de vragensteller
vaak een aantal sites aan, waarop het
antwoord te vinden zal zijn. Daar waar ik aan
de balie, na enige interactie met de klant,
hen vaak met verwijzingen naar
naslagwerken en muziekbronnen op het spoor
van een antwoord zet. Misschien is het voor
sommige gebruikers gemakkelijker de vraag
digitaal te stellen, dan persoonlijk, aan de
balie. Dat de digitale manier ook niet alles is,
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Eigenlijk maakt het dus niet uit op welke
manier de vraag gesteld wordt: op digitale
wijze, persoonlijk aan de balie, via de
telefoon, of schriftelijk. De klant zoekt de
bibliotheek op, om op het spoor gezet te
worden van een antwoord op zijn vraag. Aan
ons de taak, duidelijk te maken, welke vooren nadelen er aan elke wijze van
vragenstellen zitten. Zolang het antwoord
maar een zorgvuldig antwoord is.
Ja Frans, wij hebben écht een leuk beroep!
Jos Oegema
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Het herdenkingsjaar 2004
Valt er in 2004 nog iets of iemand te herdenken? Jazeker! Er zijn weer genoeg componisten en
artiesten een mooi rond aantal jaren geleden geboren of gestorven om ook van 2004 een luisterrijk
jaar te maken. Hieronder volgt een greep uit de belangrijkste herdenkingsdata.
We sluiten de lijst af met een aantal internetadressen waar u zeer uitgebreide lijsten kunt vinden.

15 januari
20 januari
2 februari
3 februari
17 februari
5 maart
7 maart
29 maart
1 april
5 april
7 april
10 april
26 april
26 april
1 mei
1 mei
3 mei
19 mei
24 mei
14 juni
29 juni
29 juni
3 juli
3 juli
24 augustus
17 september
1 oktober
5 november
18 november
25 november
8 december
11 december
25 december
30 december

Harry Nilsson
10 jaar geleden gestorven
Jacky Wilson
25 jaar geleden gestorven
Sid Vicious (Sex Pistols)
25 jaar geleden gestorven
Luigi Dallapiccola
100 jaar geleden geboren
Prem ière va n Puc c ini s Madam Butterfly, Milaan
Prem ière va n Ra vel s strijkkw a rtet, Pa rijs
Wim Sonneveld
30 jaar geleden gestorven >>
Mantovani
30 jaar geleden gestorven
Marvin Gaye
20 jaar geleden gestorven
Kurt Cobain (Nirvana)
10 jaar geleden gestorven >>
Lee Brilleaux (Dr. Feelgood) 10 jaar geleden gestorven
Nino Rota
25 jaar geleden gestorven
Adrian Borland (The Sound) 5 jaar geleden gestorven
Count Basie
25 jaar geleden gestorven
Antonín Dvorák
100 jaar geleden gestorven
Charles Mingus
25 jaar geleden gestorven
Heinrich Ignaz Franz von Biber 300 jaar geleden gestorven
Charles Ives
50 jaar geleden gestorven
Duke Ellington
30 jaar geleden gestorven
Henry Mancini
10 jaar gelden gestorven
Lowell George (Little Feat) 25 jaar geleden gestorven
Eric Dolphy
40 jaar geleden gestorven >>
Leo Ja ná c ek
150 jaar geleden geboren
Brian Jones (Rolling Stones) 35 jaar geleden gestorven
Stan Kenton
25 jaar geleden gestorven
Hildegard von Bingen
825 jaar geleden gestorven
Vladimir Horowitz
100 jaar geleden geboren
Fred Sonic Sm ith (MC5)
10 jaar geleden gestorven
Cab Calloway
10 jaar geleden gestorven
Nick Drake
30 jaar geleden gestorven >>
Antonio Carlos Gobim
10 jaar geleden gestorven
Sam Cooke
30 jaar geleden gestorven
Curtis Mayfield
5 jaar geleden gestorven
Dmitri Kabalevsky
100 jaar geleden geboren

Hildegard von BIngen
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Leo Ja ná c ek
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Harry Nilsson

In 2004 bereiken de volgende bekende popartiesten een leeftijd die speciale vermelding verdient:

<< 23 februari Johnny Winter
1 maart
Roger Daltrey (The Who)
4 maart
Bobby Womack
6 maart
David Gilmour (Pink Floyd)
15 maart Sly Stone
26 maart Diana Ross
20 mei
Joe Cocker
24 mei
Patti LaBelle
28 mei
Gladys Knight
<< 1 juni
Pat Boone
8 juni
Boz Scaggs
21 juni
Ray Davies
24 juni
Jeff Beck
10 juli
Neil Tennant (Pet Shop Boys)
11 augustusJoe Jackson
12 augustusPat Matheny
25 augustusElvis Costello
6 september Roger Waters
5 oktober Sir Bob Geldof (Boomtown Rats)
25 oktober Jon Anderson (Yes)
<< 30 oktober Grace Slick (Jefferson Starship)
8 november Ricky Lee Jones
Bronnen:

wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 70 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 60 jaar
wordt 50 jaar
wordt 50 jaar
wordt 50 jaar
wordt 50 jaar
wordt 60 jaar
wordt 50 jaar
wordt 60 jaar
w ordt 65 jaar
wordt 50 jaar

The dead Rock Stars Club: http://users.efortress.com/doc-rock/deadrock.html
Allmusicguide: http://www.allmusicguide.com
Classical Composers Database: http://www.classical-composers.org/
Rockdeaths: http://rockdeaths.mybravenet.com/index.html
Verjaardagslijst Ton Habraken

muziek op internet (18)
In elke Nieuwsbrief wordt een aantal interessante
websites op het terrein van muziek gesignaleerd. Dit is
aflevering 18.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief waren alle
websites op internet toegankelijk. Maar het blijft mogelijk
dat de pagina s tussentijds tijdelijk of definitief zijn
verwijderd.

www.pitchforkmedia.com
Bij deze site is geen verantwoording te vinden.
Een digitale doodzonde! Toch zou het jammer
zijn het online popmagazine Pitchfork niet
onder de aandacht te brengen, want het is
een zeer goed geïnformeerde en hoogst
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actuele bron voor informatie op het gebied
van de minder commerciële popmuziek. En
snelle blik leert ons da t er d a g elijks zo n 5
recensies worden toegevoegd, compleet met
waardering. De bijdragen zijn met kennis van
zaken geschreven, uitgebreid en zeer
genuanceerd, iets waaraan het online (en op
papier!) wel eens aan mankeert. Een archief
met interviews, recensies en news features
completeren deze topper onder de E-zines.
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http://pages.vpro.nl/3voor12/zapcentral.shtml
VPRO s 3voor12 s site is het Wa lha lla voor d e
popliefhebber. 3voor12 biedt van alles: online
radio, DJ-sets, c onc ertop na m es En om b ij te
blijven: nieuws-items, interviews, links: teveel
om op te noemen. Daarbij biedt 3voor12 een
afdeling met honderden songs die je kunt
beluisteren. Maar het absolute hoogtepunt is
sinds kort de luisterpaal: hier kun je een aantal
rec ent versc henen c d s integ ra a l a fsp elen!
Kortom, ideaal voor de muziekbibliothecaris
die met eigen oren wil horen wat er allemaal
aan nieuws te koop is in de roerige wereld
van de alternatieve pop.

www.metacritic.com
Een recensie is zelden zo goed dat je er niet
nog eentje bij zou willen pakken. Maar ja,
waar haal je die recensies vandaan en waar
haal je de tijd vandaan om ze te lezen?
Gelukkig wordt dit werk al gedaan door de
medewerkers van Metacritic. Zij verzamelen
poprecensies uit verschillende
toonaangevende - Engelstalige -bronnen en
destilleren hier, op een schaal van 0 tot 100,
een waardering uit. Om deze zogenaamde
metacritics te begrijpen heb je welhaast
hogere wiskunde nodig, maar het ziet er zeer
betrouwbaar uit. Er wordt zowel populair als
minder commercieel werk besproken en de
recensies zijn - indien mogelijk - online te lezen.
Overigens: er bestaan ook afdelingen voor
films, DVD en zelf computerspellen.
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www.sheetmusicarchive.net
The Sheet Music Archive bevat gratis te
downloaden rechtenvrije bladmuziek van
rec htenvrije ed ities va n zo n 70 b ekend e
klassieke componisten. Het downloaden is
beperkt tot twee downloads per dag om de
site niet te overbelasten. Je kunt ook een cdrom bestellen (19,95 dollar) met de gehele
collectie er op.

www.near.nl
De site van het in 1995 opgerichte Nederlands
Elektro-Akoestisch Repertoirecentrum (NEAR)
kwam tijdens de NVMB-studiedag van 20
november j.l. al aan de orde. Toen sprak
oprichter Alcedo Coenen over het werk van
deze organisatie (zie elders in deze
nieuwsbrief). Op de vrij uitgebreide site vindt
je bijvoorbeeld onder de knop Nieuws,
mededelingen en oproepen die van belang
zijn voor in elektro-akoestische muziek
geïnteresseerden. Zoals een oproep aan 21e
eeuwse componisten zich aan te melden bij
http://composers21.com
Over enige tijd zal de catalogus van de NEARfonotheek online zijn.

www.artez.nl
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten is de enige
HBO-opleiding in Nederland die onderwijs
verzorgt voor de beeldende kunst en
vormgeving, bouwkunst, dans, muziek en
theater. Op muziekgebied behoren het
Conservatorium van Arnhem/Zwolle en de
Messiaen Academie tot ArtEZ. Kijk eens rond
op deze fraai vormgegeven site.
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www.fonos.nl
Nederla nd se LP s b estellen via Fonos.
Een jaar geleden meldden wij dat het Instituut
voor Beeld en Geluid zijn muziekcatalogus
online zou gaan zetten. Op 12 november j.l.

verscheen het persbericht dat www.fonos.nl in
de lucht is.
Zo n 15.000 lp s va n Ned erla nd se origine
worden via de website aan de consument
aangeboden. Via de site bestel je de (eerst
gerestaureerde) cd-kopie van de lp, inclusief
digitaal gefotografeerde hoes. Dit alles voor
Euro 19,95 exclusief verzendkosten. Een ware
schatkamer voor de liefhebber!

Berichten uit het veld en ander nieuws
Paul Korenhof ontdekt unieke versie van Il
Pirata van Bellini
In de collectie van het Nederlands Muziek
Instituut bevindt zich een in 1835 in Parijs
uitgegeven klavieruittreksel van deze opera,
waarvan het titelblad opmerkelijke zaken
vermeldt. Niet alleen is de muziek voorzien
van een nieuw Frans libretto van Eduard
Duprez, ook werd de muziek bewerkt voor het
Franse toneel door Pierre Crémont. Een
saillant detail is dat de bewerking wellicht is
gemaakt zonder dat Bellini hiervan op de
hoogte was. De bewerking is daarom
interessant omdat deze erg afwijkt van de
oorspronkelijke Italiaanse versie. Zo ontbreekt
bijvoorbeeld de zgn. waanzinscene in zijn
totaliteit. In geen enkele Bellini-studie wordt
melding gemaakt van de nu gevonden
versie. (Bron: Aanwinstenoverzicht mei
oktober 2003 van het NMI).

Resultaten enquete naar
moeilijkheidsgraadindeling bladmuziek NBD
bekend
In mei en juni 2002 werden
muziekbibliothecarissen opgeroepen hun
mening te geven over het systeem dat wordt
gebruikt om de moeilijkheid van bladmuziek
a a n te g even. De vra a g luid d e: Wilt u het
huidige vijfdelige moeilijkheidsgradensysteem
vervangen door een driedelig systeem, of wilt
u d a t niet?
Er werden 25 antwoorden per e-mail
ontvangen. Daarvan waren er 12 voor een 3delig systeem en eveneens 12 voor de
handhaving van het 5-delige systeem.
Onb eslist: 1 m et a ls c om m enta a r b eid e
systemen zijn geschikt, maar wij gebruiken een
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eig en systeem . Een d uid elijke lijn w a s niet te
ontdekken in de antwoorden. Doordat de
stemmen staken is besloten om het huidige
systeem van 5 indelingsgraden te handhaven
tot en met 2005. In de loop van 2005 wordt de
vraag opnieuw gesteld aan de afnemers.

10.000 gebruikers LeenDirect binnen een jaar
na introductie
Het online a a nvra g en va n c d s via
Muziekweb van de CDR is een groot succes.
Nog geen jaar na de start van deze dienst
staat de teller nu op meer dan 10.000
deelnemers. Maandelijks worden door heel
Ned erla nd g em id d eld 11.000 c d s uitg eleend
via de openbare bibliotheken
In d e toekom st w illen w e er ook voor zorg en
d a t je in één oog op sla g ziet w elke c d s in je
eigen bibliotheek te vinden zijn en welke je bij
ons kunt aanvragen. Je hoeft dan niet langer
te switchen tussen de site van je eigen
bibliotheek en Muziekweb. Het systeem draait
al in Gelderland en Den Bosch. Vanaf maart
2004 hopen we het ook beschikbaar te
heb b en voor d e rest va n Ned erla nd , a ld us
Michiel Laan, directeur van de Centrale
Discotheek. (Bron: persbericht CDR 20 oktober
2003).

Vakgenoten in protest
Ben je als beroepsgroep hard aan het werk
om het imago van de informatieprofessional
te verbeteren, krijg je te maken met een
teg enb ew eg ing . In d e Verenig d e Sta ten is
een nieuwe Action Figure op de markt
gebracht: een bibliothecaresse. Ze ziet er uit
zoals een echte bibliothecaresse geacht
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wordt er uit te zien , en met één druk op de
knop doet zij wat bibliothecarissen zo
kenmerkt: zij maant tot stilte. Haar
zog ena a m d e Sushing Ac tion : sssstttttt!
Zij is in oktober op de markt gebracht voor
8,95 dollar. Als model poseerde een echte
professional: Nancy Pearl, executive director
va n d e Sea ttle Pub lic Lib ra ry s Wa shing ton
Center for the Book. Colleg a s in d e VS zijn
razend. Na vele campagnes voor een beter
en jeugdiger imago hard nodig door de
vergrijzing voelen zij zich terug bij af. Zie:
http://www.mcphee.com/laf/ (Bron:
Informatie Professional nr. 7 (2003).
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