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Red de Muziekbibliotheek van de Omroep!
18 oktober 2010
Een van de grootste muziekbibliotheken dreigt opgeheven te worden...
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat het Muziekcentrum van de Omroep (MCO)
wordt afgeschaft.
Zonder enige argumentatie wordt de toekomst van de Muziekbibliotheek van de Omroep en vier
internationaal hoogaangeschreven omroepensembles op losse schroeven gezet. De poten worden
weggezaagd onder een van 's werelds grootste bladmuziekbibliotheken. Haar collectie omvat
meer dan 80 jaar omroepmuziekgeschiedenis en is voor iedereen raadpleegbaar.
Radio Filharmonisch Orkest, Radio Kamer Filharmonie, Groot Omroepkoor en Metropole Orkest
moeten na 65 jaar onderscheidend artistiek werk het veld ruimen en MCO Educatie zal duizenden
leerlingen uit de regio moeten teleurstellen. Voorkom opheffing van het Muziekcentrum van de
Omroep en steun uw collega's.
Tienduizenden gingen u al voor en geven een duidelijk signaal aan de politiek. Laat u horen!

Ga naar www.mco.nl en geef uw reactie.

Van de redactie
Wij openen deze oktobernieuwsbrief met bovenstaande oproep, omdat de Muziekbibliotheek van
de Omroep (en de andere onderdelen van MCO) in hun bestaan bedreigd worden. Kunt u zich
vinden in de oproep, geef dan uw reactie op de homepage van MCO.
In deze Nieuwsbrief staan we stil bij het overlijden van twee muziekbibliothecarissen die decennia
lang als zodanig werkzaam waren: Lieset Drenth en Do Reeser.
Over het IAML-congres in Moskou treft u zeer lezenswaardige verslagen aan van Ria Warmerdam
en Jantien Dubbeldam en in dit nummer stelt het nieuwe redactielid Hilde Klaassen zich voor vanaf
Het Onbewoonde Eiland. Het definitieve programma van de NVMB-studiedag op donderdag 18
november a.s. staat nu vast. Toevallig of niet vindt deze dag plaats bij het MCO in Hilversum.
Namens de redactie hopen wij u daar allen te ontmoeten.
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Berichten
Berichten van het bestuur
Reactie van het bestuur
bestuur van de NVMB op de
voorgenomen kabinetsplannen m.b.t. het MCO
Lot van Muziekbibliotheek van de Omroep

18 oktober 2010
Het NVMB-bestuur heeft officieel gereageerd op de voorgenomen opheffing van het
Muziekcentrum van de Omroep.
"De Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken, Muziekarchieven en
Muziekdocumentatiecentra (NVMB) onderschrijft dat er over de hele linie zal moeten worden
bezuinigd. Zij heeft alleen grote moeite met het feit dat kunst en cultuur hierbij onevenredig lijken te
worden getroffen.
Niet alleen de verhoging van de BTW, maar vooral het in het regeerakkoord omschreven, niet
nader beargumenteerde voornemen om het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) af te willen
schaffen zal grote nadelige gevolgen hebben binnen zowel het Nederlandse muziekleven als de
voortrekkersrol die het MCO in het totale veld van het internationale en nationale muziek,
bibliotheekwerk en muzikaal erfgoed speelt.
Het voortbestaan van concertseries in bijvoorbeeld het Amsterdamse Concertgebouw en
Vredenburg Leidsche Rijn in Utrecht, en daarmee indirect het bestaan van de zalen zelf, komt
hiermee onder druk te staan.
Sectoren die toeleverancier voor zowel de orkesten als de bibliotheek zijn, zullen ook een terugval
kennen, waardoor het hele culturele veld in een neerwaartse spiraal terecht dreigt te komen.
Bijzonder repertoire uit alle genres, tijden en windstreken zal niet meer tot klinken worden gebracht
en in de collectie van de muziekbibliotheek worden opgenomen. Concertzalen raken leeg of
verdwijnen en de sociale rol voor het publiek wordt ontkend.
Wij roepen iedereen die het Nederlandse muziekleven, muziekbibliotheekwerk en muzikaal erfgoed
en de rol die deze in het sociale verkeer een warm hart toedraagt met klem op tegen deze
culturele kaalslag te protesteren."
Namens het bestuur van de NVMB, Els van Swol (secretaris)

Dag m.b.t. beleidsvoornemens van de NVMB
Aanleiding
Afgelopen voorjaar is in twee rondes een mailtje verstuurd naar enkele actieve collegae in de regio.
Daarin werd gevraagd of bepaalde ontwikkelingen in ons vak werden herkend, en wat in de regio’s
Midden, Noord en Zuid aan ondersteuning vanuit de NVMB wordt verwacht.
Tijdens een bestuursvergadering werd op grond van de uiteenlopende respons geconcludeerd dat
dit goed een onderwerp voor de a.s. studiedag op 18 november zou kunnen zijn.
Vergadering programmacommissie
De programmacommissie is op een snikhete dag, 9 juli jl. bij elkaar geweest om zo’n dag in elkaar te
timmeren. Maar liep in die poging vast. Daarvoor zijn verschillende redenen genoemd. Zoals:
• is het programma wel interessant genoeg om voldoende collegae te trekken
• is verenigingsbeleid niet voor veel leden een ver van m’n bed show
• krijgen mensen dan wel toestemming van hun baas om zo’n dag bij te wonen
• een zekere impasse van het muziekbibliotheekwerk in het kader van het bibliotheekwerk als
totaal en het opgaan van muziekbibliotheken in een groter organisatorisch verband.
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In overleg is besloten het idee van een studiedag over NVMB-beleid te laten vallen en naar een
andere invulling te zoeken.
Gesprek over beleid
Het antwoord vonden wij in het tijdschrift Wordt Vervolgd van Amnesty International. Daarin was
sprake van een Algemene Ledenvergadering, waarin de leden konden stemmen over ‘de
strategische keuzes van Amnesty Nederland voor de komende zes jaar.’ Die keuzes waren eerder
bediscussieerd in consultaties met de medewerkers – en dat lijkt een mooi model.
Het bestuur heeft ingestemd met het idee de leden van onze commissies, werkgroepen e.d. begin
volgend jaar bij elkaar te roepen om samen van gedachten te wisselen. Vorm, inhoud en plaats
van de bijeenkomst worden nader bekend gemaakt. En de leden van de commissies e.d. krijgen
uiteraard een uitnodiging.
Studiedag 18 november 2010
Het gevolg hiervan is, dat de programmacommissie een ‘reguliere’ studiedag heeft voorbereid. Zie
daarover elders in dit nummer. Het onderwerp is sociale media en muziek. Bij het MCO in Hilversum.
Namens het bestuur,
Els van Swol (secr.)

Boegbeeld Haarlemse muziekbibliotheek overleden
Do Reeser 1910 - 2010
Op 11 juni van dit jaar is Do Reeser overleden. Do (de voornaam is een muzikale woordspeling op
haar eerste voorletter C.) is van 1942 tot 1975 verantwoordelijk geweest voor muziekcollectie van
bibliotheek Haarlem, die onder haar bezielende leiding uitgroeide tot een van de meest
toonaangevende bladmuziekcollecties in openbare bibliotheken.
Ze bouwde de muziekbibliotheek op vanuit een schenking van de
drukkersfamilie Enschedé die uit ongeveer 1000 werken kamermuziek
bestond.
Toen Mej. C.M. Reeser in 1941 in dienst kwam bij de Stadsbibliotheek
Haarlem groeide de collectie gestaag van 2456 bij de opening van
de uitlening in mei 1942 tot ca. 10.000 in 1958 en ca. 16.000 exemplaren in 1965. In de volgende jaren was zelfs door de directie voor
de muziekaankoop ‘geen maximum bedrag meer vastgesteld’.
Ook toen ze in 1963 adjunct-directrice werd bleef ze het ‘hoofd’
van de muziek.
Naast een drijvende kracht voor muziekminnend Haarlem, was ze penningmeester van het
studiecentrum voor Openbaar Muziekbibliotheekwerk en lid van de opleidingscommissie voor
muziekbibliothecaris in Den Haag. In haar vrije tijd recenseerde ze Engelstalige romans voor het
NBLC (Nu NBD/Biblion) en verrichtte ze grafologisch onderzoek voor bedrijven.
In 1975 ging zij met pensioen. Zij zei daar later over: “ik was bang dat ik het wel zou missen, maar dat
is 100% meegevallen. Ik ben blij uit het gareel te zijn”.
In dat jaar werd ze tot ridder in de orde van Oranje-Nassau geslagen. Ze vroeg daarbij om haar ook
echt tot ridder te ‘slaan’, waarop de burgemeester haar een ferme klap op de rechterschouder
gaf.
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In 1979 kende de Jos de Klerk Stichting haar een prijs toe voor haar verdiensten voor het Haarlems
muziekleven, Het juryrapport meldde: “Zij heeft blijk gegeven van een ruime visie op het verschijnsel

muziek en een goed maatschappelijk inzicht in de wensen van het muziekminnende publiek.
…Bijzonder waardering verdient haar belangstelling voor de behoeften van jongere mensen bij hun
muzikale vorming, waaraan zij door haar adviezen mede richting mocht geven.”
Do Reeser was erudiet en markant. Op 5 december hield zij een soort openbare
functioneringsgesprekken, waarbij iedereen een cadeautje en een op rijm gestelde lofprijzing of
vermaning ten deel viel. En van april tot oktober zwom ze bij Bloemendaal, iedere dag in zee, vaak
zonder badpak. Die politie die haar daar een keer bij betrapte noemde ze gluurders. Toen haar
ogen slechter werden bleef ze op haar brommer Haarlem en omgeving doorkruisen. Haar geheel
eigen rijstijl waarbij menig rood stoplicht werd genegeerd en kruispunten op creatieve, doch
onveilige wijze werden overgestoken deed vermoeden dat ze over een bekwame beschermengel
beschikte. Ook de door haar behaalde leeftijd sterkt dat vermoeden. Do Reeser werd 100 jaar.
Ria Warmerdam (met dank aan Bram Wigchert en Ian Borthwick van Stadsbibliotheek Haarlem)

Onvermoeibaar en gedreven
Lieset Drenth
Drenth 8 april 1947 - 22 juli 2010
Op 22 juli is Lieset Drenth op 63-jarige leeftijd overleden. De
muziekbibliotheekwereld verliest in haar een gedreven muziekbibliothecaris. Lieset werkte meer dan 43 jaar op de muziekafdeling van Bibliotheek Utrecht. Onder haar betrokken leiding
groeide de collectie vakkundig uit naar een van de belangrijkste muziekcollecties in de regio.
Lieset was energiek, direct en beschikte over een gezond gevoel voor humor. Ze kende haar
klantenkring en wilde die op de best mogelijke wijze bedienen. Ook kende ze het Utrechtse
netwerk van musici en muziekhandels door en door. Met veel plezier programmeerde ze
bibliotheekconcerten. In haar collectie was extra aandacht voor cd’s van Utrechtse musici. Lieset
had uitgesproken meningen over bibliotheektechnische aspecten als presentatie in de catalogus,
landelijke ontwikkelingen in de muziekbibliotheek en collectievorming. Haar duidelijke standpunten
maakten het bewandelen van de gulden middenweg wel eens moeilijk, maar als collega werd zij
vooral bijzonder gewaardeerd omdat ze altijd zei waar het op stond en nooit een verborgen
agenda had. De klanten van de muziekafdeling waardeerden haar vanwege haar grote
muziekkennis en vakmanschap. De NVMB verliest in Lieset een goede collega en een ouderwetse
ambachtsvrouw in de allerbeste zin van het woord.
Ria Warmerdam
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IAML 2010 Moskou
Onze redacteur Ria Warmerdam volgde, net als Jantien Dubbeldam het IAMLIAMLcongres in Moskou (27 juni tot 2 juli 2010) van dichtbij. Zij koos ervoor haar verslag
verslag in
twee delen te presenteren. Eerst treft u haar ‘zakelijke impressie’ aan, waarin het
belang van deze conferentie voor de Russische bibliotheekwereld en een feitelijke
weergave van de sessies die Ria bijwoonde, centraal staan.
Verderop in dit nummer
nummer Ria’s langverwachte ‘sfeerreportage’, dat een indringend
beeld geeft hoe het was als deelnemer de IAMLIAML-conferentie juist in Moskou bij te
wonen.
De zakelijke impressie
Het was voor de Russische tak van IAML heel belangrijk dat de conferentie in hun land plaats vond.
Wordt de situatie in Nederlands steeds zorgelijker door de toenemende bezuinigingen op de ‘linkse
hobby’s’, in Rusland moet de bibliotheeksector zich sinds de komst van het kapitalisme in de kijker
vechten om fondsen te verwerven. Een internationale conferentie kan dan veel pr genereren.
Emilia Rasina, de voorzitter van de Russische tak van IAML wist met haar team bijna 300
muziekbibliothecarissen naar Moskou te trekken. Ongeveer de helft van de deelnemers was
Russisch.
In de lezingen over de Russische
muziekbibliotheken zijn veel overeenkomsten te
bespeuren. Men is vrijwel overal bezig
met de overgang van de kaartcatalogus naar de
digitale catalogus. Of beter gezegd:
De digitale catalogus is er meestal al,
maar de retrospectieve invoer moet
veelal nog gebeuren. Overal in Rusland
liggen vele muzikale schatten (bladmuziekuitgaven met annotaties van de
componist, manuscripten, zeldzame
opnames etc), die door de nog beperkte
digitalisering voor het westen nog onbekend zijn. Wil je daar meer van weten bekijk dan dit filmpje.
Verder woon ik sessies bij over het ontsluiten van metadata en over de initiatieven die worden
ontplooid op het gebied van cursussen zoekstrategieën voor muziekstudenten. Zoals ondertussen
bekend is, zijn studenten wel erg handig op het internet, maar niet speciaal slim in goed zoeken
naar de juiste informatie. De medewerkers van de mediatheek in Trinity college (Engeland) hebben
kunnen bewerkstelligen dat een cursus ‘informatie zoeken’ is opgenomen in het
onderwijsprogramma. Studenten moeten de cursus dus met goed gevolg afsluiten omdat er
studiepunten mee verdiend kunnen worden. Je kunt immers als bibliotheek wel uitstekend
geoutilleerd zijn, maar als er niet met de systemen gewerkt kan worden, mist de mediatheek haar
doel. (slideshare.net.kidwell25).

Het is ook dit jaar niet altijd makkelijk de sessies goed te volgen.
De Russische accenten zijn soms gewoonweg te zwaar. Soms is
er een student als tolk ingezet, maar die hebben vaak moeite
snel en vooral doeltreffend te vertalen. Soms verloopt het
tolken via oortelefoontjes. Het gehoor zit er dan bij als op een
VN-top, maar alles meekrijgen is dan ook nog moeilijk. Het
wanhopige gezucht van de tolk is soms beter te volgen dan zijn
tekst omdat het versterkte volume van de spreker nog net
hoger is afgesteld. Bovendien is het niet eenvoudig de powerpointpresentaties te volgen als de
slecht verstaanbare vertaalde tekst met een vertraging van enkele minuten tot je komt. Daar heb ik

5

nvmb-nieuwsbrief nr. 2, oktober 2010

me ondertussen bij neergelegd. Het nuttigste van de conferentie speelt zich in de wandelgangen
en tijdens de uitjes. Daar worden de contacten gelegd en daar kun je ook om opheldering vragen
bij de sprekers, want iedereen is altijd heel erg benaderbaar.
Toekomst IAML
Een belangrijke sessie is gewijd aan de toekomst van IAML.
IAML zou voorop moeten lopen in het debat over het
downloaden van muziek en digitale ontsluiting, maar dat
doen we niet. De structuren van de organisatie stammen uit
de jaren ’60 en die voldoen eigenlijk niet meer. De strikte
onderverdeling in branches als muziekonderwijs, openbare
bibliotheken en universiteitsbibliotheken is door toenemende
digitalisering te beperkt. De grenzen zijn door internet
vervaagd (je kunt immers de catalogus van een
Amerikaanse universiteit raadplegen, zonder ter plekke te zijn) en het delen van kennis is nu
makkelijker dan ooit. Maar als beroepsgroep dreigen we te verdwijnen in de marge en financieel
gezien heeft IAML geen slagkracht. Tijd om ideeën uit te werken, naast het dagelijks werk, is voor
de meeste collega’s schaars en als belangenbehartiger heeft IAML weinig haar op de tanden. Het
tijdschrift Fontes soupeert 80 % van de begroting op en de vraag rijst of dat wel in verhouding is.
Daartegenover staan de sterke punten: De leden zijn zeer toegewijd en samen zitten we op een
ongelooflijke hoeveelheid metadata, die bij een goede samenwerking heel veel waard zou kunnen
zijn in de digitale wereld van informatie-onstluiting met betrekking tot opgenomen en gedrukte
muziek.
Profileren
Jantien Dubbeldam die als nieuwbakken NVMB-voorzitter voor het eerst IAML bezoekt illustreert de
wat vastgeroeste structuren door openhartig te melden dat ze zich de eerste dag erg
geïntimideerd voelde door de onoverzichtelijkheid en bijeenkomsten waarvan de inhoud volledig
aan haar voorbij ging omdat ze in tegenstelling tot de rest geen insider was. Jantien profileert zich
tegelijkertijd in deze bijeenkomst als een betrokken en kritisch lid op een wijze die veel bijval vindt.
De toekomst van IAML is in de rest van de week het gesprek in de wandelgangen. Het tijdschrift
Fontes figureert veel in die gesprekken. Er worden vraagtekens gezet bij het nut van dit
academische blad. Door een aanzienlijk deel van de leden wordt de inhoud niet als relevant
beschouwd. De sobere opmaak helpt ook niet echt mee en sommigen bekennen besmuikt hele
jaargangen ongeopend in de kast te hebben staan.
Heb je ook iets te melden over de organisatie en de toekomst van IAML, meldt dat dan op de
mailing list of ga naar de toekomstpagina op de site van IAML.
Zoals we in de ‘zakelijke impressie’ van Ria Warmerdam al konden lezen, maakte onze nieuwe
voorzitter van de NVMB Jantien Dubbeldam een uitstekende indruk in Moskou. We konden haar al
bloggend en twitterend live volgen; dit is een met foto’s geïllustreerde
geïllustreerde terugblik van Jantien zelf.

Impressie Congres IAML Moskou
Muziekbibliothecarissen uit de hele
wereld reisden, aan het begin van
de hittegolf die Rusland nog
maanden zou teisteren, naar een
buitenwijk van Moskou om 6 dagen
informatie uit te wisselen en plannen
te maken. Ik was nog nooit naar
zo’n congres geweest en om eerlijk
te zijn heeft het me ook nooit
aangetrokken. Het leek me
allemaal zo ver van m’n dagelijkse praktijk en ik kon me niet voorstellen dat ik er iets aan zou kunnen
hebben.
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Nu, als kersverse voorzitter van de NVMB, ging ik er gewoon naar toe. Om contacten te leggen. Om
Nederland te vertegenwoordigen. En om te bloggen en twitteren om de thuisblijvende collega’s op
de hoogte te brengen. Dat was dus het plan. De werkelijkheid bleek wat weerbarstig. Er bleek op
het congresterrein geen Wifi te zijn dus viel Twitter meteen af. Bleef het bloggen over. Op het
congresterrein was een kamer met internet pc’s. Deze was alleen tijdens kantoortijden open maar
dan waren ook de lezingen. Wat een duivels dilemma.

De oplossing bleek heel simpel. Eventjes buiten het
congresterrein was een MacDonalds met prima koffie,
airco en Wifi. Dat werd mijn werkplek in de avonden. En
daar heb ik veel blogs verstuurd. Ze zijn te lezen op
http://bibliotheek20.ning.com/profile/JantienDubbeldam

Deze sheet uit de lezing van Johan Eeckeloo
van het Conservatorium Brussel zit nog steeds
ergens in m’n achterhoofd: Zoek niet naar de
voetstappen van je voorgangers maar zoek
naar waar zij naar zochten.
Het is lastig te zeggen waarin nu de meerwaarde ligt van zo’n internationaal congres.
Wat ik er ook over vertel, het zal nooit de
ervaring kunnen vervangen. Net als met een
grappige gebeurtenis die je wilt navertellen
“Je moet er bij zijn geweest; echt het was
heel leuk”. Jaja…

Ik doe een poging: Het is alsof ik sinds het
congres in het stopcontact zit met het
hele netwerk dat erbij hoort waar ik
voorheen op mijn eigen batterij liep.
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IAML Moskou van 27 juni tot 2 juli 2010
De toeristische impressie, door Ria van Warmerdam
Wat ik voor vertrek over Moskou wist, was samengesteld uit geschiedenislessen van de middelbare
school, teksten van Karel van het Reve, journaalfragmenten, kunstprogramma’s en de documentaires
van Jelle Brandt Corstius. Deze cocktail leverde een beeld op van een rauwe stad vol nieuwe rijken,
corruptie, bureaucratie, straatarme oude omaatjes, schurfterige zwerfhonden, dodelijke slachtoffers
door vallende ijspegels, topmusici, dronkenlappen, decadente luxe, sprookjesachtige architectuur,
verpauperde Sovjetflats, ongebreidelde nieuwbouw en politieke regressie. Allemaal overgoten met de
saus van de melancholieke Russische ziel terwijl op de achtergrond een Kozakkenkoor het Wolgalied
zingt. Ik wist kortom niet echt wat ik kon verwachten.
De eerste communicatie met de natie Rusland bestond uit het aanvragen van een visum. Het vergt
veel papierwerk waarbij een uitnodiging van een Russische instelling en een vooraf betaalde
hotelrekening van wezenlijk belang zijn. IAML-Rusland werkt hartelijk mee in het verkrijgen van die
documenten, maar echt gastvrij komt het land nog niet over. Later horen we dat niet alle
Nederlandse IAML-gangers op tijd hun papierwinkel in orde konden krijgen. Een bezoekje aan het
consulaat lijkt op dat wat ik me voorstel bij de stroperige ambtenarij in de Sovjettijd. Al met al vind ik
de aanstaande reis nogal spannend.
Ik hoef gelukkig niet alleen op pad. Mieke van Heijster mag in haar nieuwe baan bij het Theater
Instituut Nederland, het slapende IAML-lidmaatschap wakker kussen en samen staan we aan het
eind van de middag voor de intimiderend langzame paspoortcontrole van het Moskouse vliegveld
Sheremetyevo-2 in de geruststellende wetenschap dat we opgehaald worden door iemand van de
IAML-organisatie. Er wordt met serieuze gezichten streng gecontroleerd. Van deze types hoeft geen
coulantie verwacht te worden als je per ongeluk een verkeerd hokje op je immigratiekaart ingevuld
zou hebben. Als we mogen passeren, lopen we recht in de armen van een hartelijk lachende
Galina die zich met een IAML-logo koelte toewuift. De temperatuur in Moskou is namelijk tegen de
30 graden. Niet iets waar je op anticipeert bij de voorpret. Maar zo was het wel, de hele IAML-week.
Stel je bij het verder lezen van dit verlag dan ook een brandende zon, permanent druppelend
zweet en een continue zucht naar schaduw en een fris briesje voor.
Galina (musicologe) draagt ons en een paar andere gearriveerden over aan de stug zwijgende
chauffeur van het gereedstaande taxibusje. Er volgt een rit waarbij we een eerste blik op Moskou
krijgen. Eerst staan we in een kruipende file tussen dikke auto’s met zwart getinte ruiten en slechts
een enkele afgeleefde Lada. Dan de stad in waar we afwisselend hard rijden en vast staan. Moskou
is een heel grote op het oog eenvormige jungle van torenflats waar brede lange rechte wegen
doorheen snijden. Er wonen 12 miljoen mensen (een op de vijftien
Russen), dus dat het groot moet zijn begrijp ik wel. Na ruim
anderhalf uur plankgas waar mogelijk met het chaotische
verkeer, zijn we van het noordwesten langs het centrum naar
het zuidwesten van de stad gereden. We worden zonder
woorden uitgeladen bij het congrescentrum RAPA waar we
deze week zullen verblijven. We worden ontvangen door een
meisje van 16 jaar op dunne strass-sandaaltjes in een blauw
strapless jurkje dat tot net over haar schaamhaar reikt. Ze legt
ons de administratieve mores van RAPA uit in fluisterend
Russisch-Engels met de oordopjes van haar mobiel in het oor.
Ze kijkt schuin onhoog met gesloten ogen, alsof ze via een
antenne gesouffleerd wordt door een onzichtbare autoriteit.
We krijgen na een lange bureaucratische procedure een
toegangspasje voor het complex en de sleutels van de
hotelkamer op de 18e etage van een 29 verdiepingen tellende
torenflat die eruit ziet zoals je verwacht van een sovjetflat.
Van binnen is het sober maar prima. Het is alleen warm,
erg warm.
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Het centrum van Moskou blijkt al snel niet te voldoen aan alle vooroordelen. Je hoeft niet over
dronkenlappen heen te stappen en wordt niet in de kuiten gebeten door zwerfhonden. Zowel
dronkenlap als zwerfhond zijn nauwelijks te bekennen. De nieuwe rijken zijn echter wel alom
aanwezig. Hun dikke zwarte auto’s verstoppen de brede wegen die niet over te steken zijn. Als
wandelaar moet je gebruik maken van de gangen onder de weg door. In de winkelstraten lopen
vele graatmagere hoogblonde modemeisjes in korte jurkjes op hoge hakken. Mobiel in de ene
hand, sigaret in de andere, een Louis Vuitton bungelend aan de elleboog. GUM is van sneu
sovjetwarenhuis veranderd in een van goud blinkend winkelcentrum voor luxe-paardjes waar de PC
Hooftstraat magertjes bij afsteekt. De straten worden perfect geveegd door een leger aan
schoonmakers gewapend met de traditionele heksenbezem. De monumenten op het rode plein
lijken dit voorjaar nog allemaal een nieuwe laag verf gekregen te hebben.
Op dat beroemde plein staan is vreemd. Je kent het beeld, het leek lange tijd een plek waar je
nooit zou komen en nu je er zelf staat lijk je er niet echt te zijn, hoewel je zeker weet dat het wel zo is.
Het Lenin mausoleum is veel lager dan verwacht, de muren rond het Kremlin zijn hoger, de
Basiliuskerk met de gekleurde uientorentjes lijkt wel door Disney ontworpen.
De traditionele excursie voert mij met 25 anderen via het Rode plein naar het Kremlinmuseum. We
gaan met de metro, onder begeleiding van drie jonge studentes. Gelukkig hebben we al een
beetje geoefend met de metro, want dat is toch andere koek dan in Amsterdam. Het cyrillische
schrift is het eerste obstakel. Woordbeelden onthouden is belangrijk. Stations tellen ook, want de
naam van het station is niet altijd te vinden als de metro langs het perron glijdt. Als je dan ook nog
bedenkt dat hetzelfde station drie namen kan hebben (al naar gelang de kleur van de lijn) dan
weet je dat je aandacht geen ogenblik mag verslappen. En je bent snel een eind van huis. Met 6
haltes overbrug je al snel de afstand van Amsterdam - Utrecht. De waarschuwingen voor
zakkenrollers en chaotische drukte in de reisgidsen bleken nogal overdreven. Druk was het wel,
maar iedereen leek heel gedisciplineerd van A naar B te reizen. De schoonheid van de paleizen
voor de arbeiders, zoals de metrostations uit de Stalintijd genoemd worden, is geheel terecht
geroemd. Marmer, mozaïek, muurschilderingen en kroonluchters in balzalen diep onder de grond.
Als we buiten staan op het verzengend warme rode plein, blijkt al snel dat de drie studentes helaas
geen overwicht hebben op een clubje eigengereide muziekbibliothecarissen. Omdat ze geen
leiderschapskenmerken vertonen en geen duidelijk programma communiceren stuiven we als
kuikentjes zonder moederkip uit elkaar op zoek naar schaduw en een eigen invulling aan de
verkenningstocht op het rode plein. Als we dan ook nog de Basiliuskerk in gaan, wat niet de
bedoeling is, lopen we al snel hopeloos achter op het onbekende schema en komen we te laat bij
het museum van het Kremlin aan. Twee Kremlingidsen jagen ons in moordend tempo langs de
schatten van de tsaren: gouden bijbelomslagen, met edelsteen beslagen kronen, juwelen ter grote
van soepborden, Fabergé-eieren, tronen, koetsen etc. De gids van het andere groepje is beter en
aantrekkelijker dan de onze. In de loop van de rondleiding lopen er zoveel over, dat ik met drie
volhouders uit beleefdheid bij de onze blijf. Ze weet waarover ze praat maar heeft niet die fijne
autoriteit waar we de hele middag al naar verlangd hebben.
De studentes jagen haar ook nog op maar onze gids moet zo
veel jaartallen, tsarengeslachten en karaatgehaltes kwijt dat
ze steeds sneller gaat spreken en steeds vaker naar adem
moet snakken. Samenvatten zit blijkbaar niet in haar pakket.
Daarna volgt een rondleiding in de pasgerenoveerde
muziekafdeling van de Russische staatsbibliotheek. De
bibliothecaris vertelt haar vermoeide doorgestoofde publiek
over de schatten uit de collectie, maar haar gehoor zoekt
vooral naar zitplaatsen en is gefascineerd door de nieuwe
houten meubels voor de kaartcatalogus en door
nagelnieuwe inrichting in klassieke stijl (donkerbruin hout,
groen leer en gouden lichtarmaturen).
Later bezoeken we het illustere Tsjaikovski conservatorium dat nog midden in een traag verlopende
renovatie zit. Het is woekeren met de ruimte. Galina leidt ons rond. De klavecimbelstudie vindt
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plaats in de marmeren gangen. De bibliotheek is
fascinerend. Hoge eenvoudige stellingkasten
dicht op elkaar geplaatst, afgeladen met
bladmuziek vol handgeschreven etiketten in
versleten mappen. De collectie illustreert de
beperkte financiële middelen maar ook de
verzorgende liefde van de
bibliotheekmedewerkers. Alles is schoon en
netjes opgeruimd. Emilia, het hoofd van de
bibliotheek (en van de Russische IAML) wil onze
aandacht trekken naar de digitale catalogus en
de nieuwe kasten met klimaatcontrole voor de
bijzondere objecten, maar wij vergapen ons
liever aan de fotogenieke bladmuziekcollectie.
Het aansluitende concert met moderne muziek
van Denisov, Gubaidulina en Schnittke is indrukwekkend goed ondanks de stoelen die luid kraken
zodra je een spier in je lichaam beweegt.
Ik heb de week in Moskou als zeer inspirerend ervaren. Als je door de stad loopt voel je de
kosmopolitische energie zinderen en ben je je bewust van de historische gebeurtenissen die hier
allemaal hebben plaatsgevonden. De Russische collega’s waren stuk voor stuk erg aardig en
gastvrij en deden er alles aan om het ons naar de zin te maken.
Als we thuis zijn, wordt de hittegolf in Moskou wereldnieuws. De temperaturen lopen op tot boven
de 40 graden en door bosbranden hangt er weken een zware smog boven de miljoenenstad. Ik stel
me voor hoe Galina, de dames van de conservatoriumbibliotheek en Emilia zich zwetend maar
hardwerkend door de dag proberen te slaan.

Studiemiddag NVMB van 27 mei 2010; een verslag
De studiemiddag van de NVMB op 27 mei j.l. werd gehouden in het Centrum voor de Kunsten in
Delft (VAK) en had als thema “Leren luisteren”. Charlotte Sienema van de Programmacommissie
schreef onderstaand verslag.
verslag. Een verslag ook waarin het afscheid van Gert Floor als voorzitter van
de NVMB uitgebreid aan bod komt.
Leren luisteren
In VAK, het Centrum voor de kunsten in Delft, kwamen
ruim 30 leden bijeen voor de jaarlijkse ledenvergadering en de studiemiddag. Het was in alle opzichten de
dag van Gert Floor. Na een voorzitterschap van 9 jaar
zwaaide hij af en tijdens de ledenvergadering gaf hij
het stokje door aan Jantien Dubbeldam. Als dank
voor zijn grote inzet kreeg Gert bloemen, een mooie
rode muziekstandaard en het eerste exemplaar van
de door Muziek Centrum Nederland uitgegeven
Sonata per viola e piano (2000) van
Jochem Slothouwer, met een speciaal voor hem
gedrukte opdracht.
Na een lekkere lunch in het restaurant van VAK vervolgden we de dag met de studiemiddag.
Inhoudelijk een vervolg op de studiedag in Enschede, die ook gewijd was aan jeugd en
muziek(bibliotheek).
De laatste lezing van deze middag bespreek ik als eerste. Omdat, ik zei het al, het de dag van Gert
Floor was. Met groot enthousiasme vertelde hij over de muziekprojecten voor kinderen in de
bibliotheek van Heiloo. Gert werkt hier sinds 1997 en hij startte in 1998 met een luistercursus klassieke
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muziek voor volwassenen. Jarenlang lukte het hem niet goed een vorm te vinden om kinderen met
klassieke muziek in aanraking te brengen. De IAML-conferentie in Warschau (2005) bracht uitkomst.
Daar zag hij een presentatie van de bibliotheek van Essen die hem duidelijk maakte hoe het moest:
Warum Mozart aus den Wolken fiel. Intussen heeft hij verschillende projecten voor kinderen
ontwikkeld. Met Gerts eigen versie van Warum Mozart aus den Wolken fiel, met Trompet voor olifant
(naar het boek van Max Velthuijs) en met de Klankspeeltuin van het Muziekgebouw aan het IJ
hebben intussen veel Heiloose kinderen kennis gemaakt.
Gert heeft één groot doel met zijn projecten: wanneer kinderen de basisschool verlaten moeten ze
alle muziekinstrumenten kennen. Op dit moment is hij druk bezig met een nieuw project, Wat hoor ik
nou? Hier laat De Bolero van Ravel de kinderen kennismaken met de instrumenten. En, ze dansen
de bolero ook zelf (Gert werkt in dit project samen met een dansdocent).
Gert is altijd gestimuleerd door de directie van de bibliotheek. Verder vereist het laten slagen van
deze projecten vooral een gezonde portie durf, durf om ‘iets uit te proberen’. En Gerts tomeloze
inzet en enthousiasme spelen ongetwijfeld ook een positieve rol!
‘Durf’ is ook de kern van de lezing van de
eerste spreker van deze studiemiddag,
Corinne Scheltens.
Scheltens Corinne werkt in DOK Delft
als educatief medewerker met als
specialiteiten muziekeducatie en
inburgering/laaggeletterdheid. Daarnaast is ze
bibliothecaris voor bladmuziek en algemeen
inlichtingenbibliothecaris. Corinne citeerde de
scheidend directeur van DOK Delft,
Eppo van Nispen tot Sevenaer: “Ga ervoor,
probeer het; een mislukking is niet erg,
niets doen is fataal”. Met andere woorden:
een klimaat waarin alles kan en alles mag is
belangrijk bij het opzetten en laten slagen van
educatieve muziekprojecten. Corinne zet projecten op voor peuters, voor het basisonderwijs en
voor het voortgezet onderwijs. Doel is ondermeer: kennismaking met (klassieke) muziek,
smaakontwikkeling, leren luisteren naar muziek en plezier beleven aan muziek.
In de brochure DOK op school, producten en diensten voor het basisonderwijs
(www.tinyurl.com/29unmhy) komt het project Muzikale sprookjes aan bod. Een project voor de
middenbouw, dat plaatsvindt op school. Een verhaal, plaatjes in een lichtbak, klassieke muziek erbij.
Met een lesbrief voor de docent en veel variatiemogelijkheden: uiteindelijk bepaalt de leerkracht
hoe het project er uit komt te zien. Het project kan actiever gemaakt worden, bijv. door de kinderen
zelf muziek te laten verzinnen bij het verhaal.
Een ander project is Je weet niet wat je hoort (vimeo.com/12029488). Dit project voor de
bovenbouw vindt plaats op de muziek- en filmafdeling van DOK. Doel is de kinderen te laten
kennismaken met verschillende muziekgenre’s. Aan de hand van een top 5 bepalen ze zelf welk
genre ze het mooist vinden.
Corinne geeft aan dat al deze projecten staan of vallen met een actieve educatieafdeling, een
actieve muziekafdeling en, nogmaals, een klimaat waarin alles kan en mag!
Na de lezingen wandelden we gezamenlijk naar DOK, waar de discotheek (D), de openbare
bibliotheek (O) en de kunstuitleen (K) zijn samengebracht. Aanvankelijk geschreven als D.O.K., maar
toen de eenheid in de organisatie groeide verdwenen de puntjes. We dronken thee en kregen een
uitgebreide rondleiding. In DOK is het aangenaam vertoeven: een ‘winkel’inrichting, kunst in het
hele gebouw, gezellige zitjes, een hapje en een drankje, levende muziek. Eén van Gert Floors
wensen voor de toekomst is een interactief spel waarmee kinderen kennis kunnen maken met
muziekinstrumenten. DOK ontwikkelt zelf games en tijdens de borrel werd misschien wel de basis
gelegd voor een mogelijke samenwerking!
Charlotte Sienema,
Programmacommissie
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Impressie van de Tagung Essen
Van 22 t/m vrijdag 24 september 2010
2010 vond in Essen de zogeheten Tagung plaats. Namens de
NVMB bezocht Jantien Dubbeldam de eerste twee dagen van deze jaarlijkse bijeenkomst van
Duitse muziekbibliothecarissen.
De Duitse muziekcollega’s komen 1x per jaar een paar dagen bij elkaar. Dit jaar waren ze in Essen
en ik was uitgenodigd. De Duitse afdeling is natuurlijk veel groter dan onze NVMB en daarom
hebben ze ook aparte bijeenkomsten voor de verschillende sectoren binnen het
muziekbibliotheekwerk. De openbare muziekbibliotheken hebben eigen sessies net als de
muziekbibliotheken van de hogescholen. En ga zo maar door. Maar natuurlijk zijn er ook collectieve
sessies en eentje ervan vond ik heel interessant.
Stel je eens voor dat elk kind op de basisschool de kans krijgt om gratis een instrument te leren
bespelen. In het eerste jaar maken de kinderen kennis met 15 instrumenten en proberen ze er geluid
uit te krijgen. Aan het eind van dat jaar kiezen ze hun favoriete instrument en deze krijgen ze dan in
bruikleen. De kinderen mogen hun instrument gewoon mee naar huis nemen en krijgen dan nog 2
jaar les. Dit lijkt een sprookje maar het gebeurt allemaal in het echt in het Ruhrgebied.
(http://www.jedemkind.de/)

En wat heeft dit nu allemaal te maken met muziek in bibliotheken? Heel simpel. Het gebruik van de
muziekcollecties in die steden is omhoog gegaan. Vandaag hoorde ik ook dat NL hierin is
geïnteresseerd. Dat zou mooi zijn.
Meer weten? http://www.aibm.info/tagungen/2010-essen

Welkom op de studiedag
studiedag:
tudiedag:
SOCIALE MEDIA EN MUZIKAAL ERFGOED
Op donderdag 18 november vindt de studiedag van de NVMB plaats. Dit keer bij het Muziek
Centrum van de Omroep (MCO), Heuvellaan 33 in Hilversum.
Zie voor de route daar naartoe, vanaf station Hilversum Centraal of Hilversum Noord:
http://www.mco.nl/data/media/db_download/7814_8e0700.pdf
Het thema van de studiedag is sociale media en muzikaal erfgoed. Op het eerste gezicht hebben
beide, moderne toepassingen en oude materialen, weinig met elkaar te maken. Maar al snel zal
duidelijk worden dat dit een misvatting is. Ja, dat zelfs het één inmiddels niet meer zonder het ander
kan!
10.00-10.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.30-11.15 uur

Opening door dagvoorzitter, gevolgd door algemene inleiding m.b.t. sociale
media in de bibliotheek, door Wilma van den Brink, historicus, community
manager en informatiespecialist Maatschappij & Recht aan de Hogeschool
van Amsterdam
Zie ook: http://bibliotheek20.ning.com/video/twil-16-followalibraryproject?xg_source=activity

11.15-12.00 uur

Toepassingen van sociale media m.b.t. muziek, door Jeroen de Boer,
coördinator muziekbibliotheek Bibliotheken Midden-Fryslân, Leeuwarden
Zie ook: http://flavors.me/jeroendeboer
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12.00-13.30 uur

Stukje repetitie door de Radio Kamer Filharmonie en lunch
Zie voor programmering in deze week:
http://www.radiokamerfilharmonie.nl/mco_page//concertdetail/121483

13.30-13.45 uur

De InternetG!DS, de ‘interessante links’ als speelveld, Stichting Bibliotheek.nl,
door Grietje Smit
Op bijna elke website zijn ze te vinden, de ‘interessante links’. Voor bezoekers
plezierig hulpmiddel in hun zoektocht naar informatie, maar op websites een
jaar na de oplevering vaak het stiefkindje. Er staat plotseling andere
informatie op de dieplink of de site is helemaal verdwenen. Na een paar jaar
is de verzameling verouderd, omdat er geen nieuwe links zijn bijgeplaatst.
In breder perspectief komt ook de inefficiëntie aan het licht. Organisaties
verzamelen steeds opnieuw -vaak identieke- links om ze handmatig op hun
verschillende websites te plaatsen.
Dat kan beter! De InternetG!DS biedt een oplossing. De InternetG!DS is een
database met links en dieplinks met achtergrondinformatie. De links worden
beschreven en krijgen metadata (trefwoord, doelgroep, taal). Met behulp
van de metadatering worden selecties gemaakt. Selecties kunnen worden
getoond op elke mogelijke pagina op elke website of met een zoekmachine
worden doorzocht.
De InternetG!DS wordt gevuld en beheerd door de landelijke G!DSorganisatie en een aantal belanghebbende bibliotheken. Het systeem G!DS
ondersteunt in het beheer.
De content van de InternetG!DS wordt in overleg met partners en gebruikers
aangepast en uitgebreid. Het gebruik van de InternetG!DS is daarin leidend.
Wat kun je vinden in de InternetG!DS en hoe wordt de content
gepresenteerd?
Zie ook: www.gidsvoornederland.nl
Grietje Smit is andragoloog en Landelijk Servicemanager G!DS sinds 2008.

13.45-14.15 uur

Nederlands erfgoed in Italiaanse bibliotheken: de digitalisering van de
Dunning collectie, door Attilio Bottegal
Aan het einde van zijn carrière als musicoloog en professor, doneerde Albert
Dunning zijn collectie aan de universiteit van Cremona. De collectie bestaat
uit oude bladmuziek, theoretische stukken, libretto’s en handschriften. Een
deel van de collectie is nu online beschikbaar, dankzij een
digitaliseringproject uitgevoerd door Pietro Zappalà en de financiële bijdrage
van een bank.
Attilio Bottegal studeerde af in muziekwetenschappen en is gespecialiseerd in
archief- en bibliotheekmanagement. Hij werkte in het verleden voor Stichting
Pietro Antonio Locatelli (Cremona), het Archivio Luigi Nono (Venetië), het
Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (Florence). Op het moment
is hij senior bibliothecaris bij ArtEZ (conservatorium) in Enschede en Zwolle.

14.15-14.45 uur

Theepauze

14.45-15.30 uur

Project Muziekschatten bij het MCO, door medewerkers van het MCO.
Zie ook: http://www.muziekbibliotheekvandeomroep.nl/mcopage/detail/20380

15.30-16.15 uur

Digitale Wegwijzer Muzikaal Erfgoed Nederland, NMI/MCN, door Els van Swol1
Zie ook: http://www.muziekcentrumnederland.nl/muziek-informatiecentrum/digitale-wegwijzer/

1

Els van Swol neemt de lezing over van de eerder aangekondigde spreker en projectleider Nicolien Gouwenberg, die
zich om persoonlijke redenen heeft teruggetrokken.
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Els van Swol was lid van de projectgroep naar de haalbaarheid van de
Digiweg, is senior medewerker bij MCN en secretaris van de NVMB. Zij volgde
de (muziek)bibliotheekopleiding aan de Frederik Muller Academie, studeert
Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland en
publiceert regelmatig artikelen in diverse tijdschriften.
16.15 uur

Afsluiting door voorzitter NVMB, Jantien Dubbeldam, inclusief oproep voor
nieuwe bestuursleden (m.n. secretaris en penningmeester), gevolgd door
borrel

Dagvoorzitter: Charlotte Sienema

Op een onbewoond eiland
Het eiland (16
(16): de favoriete muziek van …Hilde
…Hilde Klaassen
U kent inmiddels de formule: de redactie vraagt aan iemand uit de
muziekbibliotheekgemeenschap om een lijstje van zijn of haar favoriete
cd’s die niet mogen ontbreken in de bagage bij een verbanning naar een
onbewoond eiland.

Dit keer geven wij het woord aan onze kersverse redacteur Hilde Klaassen. Hilde werkt op de
bibliotheek bij het Conservatorium van Amsterdam, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten.
Ha, lekker rustig, zo’n onbewoond eiland. Alleen de zee en wind te horen. Een paar zeemeeuwen.
Even weg uit de drukte van het centrum van Amsterdam. Luisteren naar mijn favoriete muziek. Heel
enthousiast begon ik mijn privé cd collectie en die op mijn werk door te pluizen. Een lijstje te typen
met klassieke & oude & wereldmuziek, jazz en pop. Dat werd een steeds langere lijst. Toen ik 4
pagina’s vol had getypt (en nog niet eens aan balletmuziek en opera was toe gekomen) besefte ik
dat dit niet de bedoeling was. Hoogste tijd voor een short list en 1 “stijl”.
De laatste jaren luister ik dagelijks naar Arabische muziek. En omdat ik er geen genoeg van kan
krijgen gaan de volgende cd’s en i-pod mee naar het onbewoonde eiland.
Mijn allergrootste favoriet, op nummer 1 van mijn luisterlijst komt Abdel Halim Hafez.
Hafez Ik vond in de
OBA The Anthology of Abdel Halim Hafez (4 cd’s) die ik zelf ga aanschaffen. Maar mijn eigen eerste
cd van hem kocht ik op de Dappermarkt: The best of Abdel Halim Hafez, vol. 2. Hij stierf toen hij 47
jaar was aan de gevolgen van bilharzia. Veel te vroeg voor deze zanger met zijn fluwelen stem.
Gelukkig zijn er vele opnames op cd en ook op film.
Van Oum Khalthoum gaat Sourat el shak mee. Wat een zangeres. Wat
kan ik erover zeggen, de liederen die zij zong worden nog steeds
beluisterd in de Arabische wereld. Iedereen zingt ze mee. Het feit dat er
arrangementen van haar muziek worden gemaakt is natuurlijk geweldig.
Zo blijft de muziek levend, maar er gaat niets boven
een live opname van haar met de reacties van het
publiek. Hoewel ik Abdel Halim Hafez prefereer
boven Farid Al Attrach neem ik van hem natuurlijk
ook een cd mee: Sa’alani allayl. Een geweldige
zanger en ud speler en natuurlijk nog steeds een
hele grote ster. Ook hier reageert het publiek op zijn
interpretatie, op het gevoel dat hij in zijn stem legt.
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Zijn zus Asmahan zong ook, en hoe! Op een Amsterdamse markt vond
ik Asmahan : Collection les classiques Arabes. De opnames zijn niet
geweldig, veel gekraak en soms valt het geluid bijna weg, maar ik
luister dapper door. Toen ik de cd collectie op mijn werk doornam
kwam ik een arrangement tegen dat het Kronos Quartet had
gemaakt van een lied van haar: Ya habibi ta’ala (Kom snel terug, mijn
lief). Wat een passie, die hoor je zowel in haar stem als in het
arrangement, heel mooi gedaan.
Van Mohammad Abdel Wahab heb ik geen cd, wel staat hij op mijn
i-pod: Olli amallek eh albi. Mohammad was een zanger en componist. Hij schreef Enta omri (Jij bent
mijn wereld) voor Oum Khalthoum. Een ongelofelijk mooi lied en haar meest bekende.
Tot nu toe heb ik vooral zitten luisteren, hoogste tijd om wat te bewegen.
Dat ga ik doen op de muziek van Fatme Serhan.
Serhan Een
zangeres die nog steeds veel optreedt op feesten. Ze
heeft een hele krachtige en tegelijk betoverende stem.
Haar cd The queen of baladi geeft een goed
voorbeeld van die feestmuziek. Er staan ook een paar
bruiloftsliederen op, je kunt niet stil blijven zitten bij
zoveel blijheid.
Shaaban Abdel Rahim zingt politiek getinte liederen op
heerlijke losse muziek. Vaak zitten de teksten op het
randje van het toelaatbare. En dat maakt hem razend
populair in Egypte. Helaas heb ik nog geen cd van hem
gevonden, maar wel het een en ander gehoord tijdens
een feest in Cairo en dat smaakt naar meer.

In de lijst mogen ook Fairuz, Warda, George Wassouf en
de verzamelaar The story of arabic song niet ontbreken. De hoes van
deze laatste cd heeft een beetje een vreemd plaatje, met een
buikdanseres erop. Je kunt dansen op de muziek maar het is geen echte
buikdansmuziek naar mijn mening. Op deze cd zingen de aller bekendste
zangers en zangeressen uit Egypte, Syrië, Saoedi-Arabië en Libanon.
Vooral het laatste lied gezongen door Talal el Madaah vind ik prachtig.
Op Wikipedia lees ik dat hij uit Saoedi-Arabië komt en ook de Gouden
Keel werd genoemd en dat goud is precies wat ik hoor.
Van heel veel liederen zijn de teksten en vertalingen te vinden op
internet. Hoewel ik mij het liefst laat meeslepen door de stemmen en/of
de muziek, probeer ik ook de vertaling van een lied te vinden en als het kan ook een fonetische
tekst.
Als tegenhanger van al dat vocale en muzikale “geweld” neem
ik ook Orient-Occident 1200-1700 van Hespèrion XXI mee,
prachtige oude muziek uit o.a. Marokko, Spanje, Turkije en
Afghanistan en zo mooi gespeeld. Wat een rust en daarvoor
kwam ik naar dit onbewoonde eiland.
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1. The best of Abdel Halim Hafez, vol. 2 / Abdel Halim Hafez. - Lebanon ; Global Impex
2. Sourat el shak / Oum Khalthoum. – [Paris] ; Sonodisc
3. Sa’alani allayl / Farid al Attrach. – [Cairo] ; Optimum Media Egypt
4. Asmahan : Collection les classiques Arabes / Asmahan. – s.l. ; Luxor Music ; Aztec Music
5. Floodplain / Kronos Quartet. – New York ; Nonesuch
6. The queen of baladi / Fatme Serhan. – Glendale ; Hollywood music center
7. The story of Arabic song. – s.l. ; Hemisphere
8. Orient-Occident 1200-1700 / Hespèrion XXI. – Oostenrijk ; Alia Vox
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