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Te vroeg gejuichtTe vroeg gejuichtTe vroeg gejuichtTe vroeg gejuicht    
 

In het voorwoord van het vorige nummer werd er met ingang van het volgende nummer een 
cosmetische make-over van de nieuwsbrief beloofd. Te vroeg gejuicht. Het werk is op een haar na 
voltooid maar langer wachten met de nieuwsbrief was niet wenselijk. Jullie geduld wordt dus nog 
één nummer op de proef gesteld. In dit nummer wordt er door diverse IAML-gangers teruggeblikt 
op het congres in Dublin. Samen geven die verslagen een compleet beeld met plenty links en 
verwijzingen om de krenten uit de IAML-pap voor eigen gebruik te halen. Verder een prachtig 
voorbeeld van Best Practice: de weblog muziek maken van John Valk uit Rotterdam, afleveringen 
van de nieuwe rubrieken Wie voor wat, Wijzer en Muziek in de media en meer. 
 
Ria Warmerdam 
 
 
 

    

IAML en Guinness smaken allebei naar meerIAML en Guinness smaken allebei naar meerIAML en Guinness smaken allebei naar meerIAML en Guinness smaken allebei naar meer                                                                    
 

Op zaterdag 23 juli vloog ik naar Dublin, naar mijn allereerste ‘echte’ IAMLOp zaterdag 23 juli vloog ik naar Dublin, naar mijn allereerste ‘echte’ IAMLOp zaterdag 23 juli vloog ik naar Dublin, naar mijn allereerste ‘echte’ IAMLOp zaterdag 23 juli vloog ik naar Dublin, naar mijn allereerste ‘echte’ IAML----
conferentie. In Amsterdam was ik er ook bij, maar aconferentie. In Amsterdam was ik er ook bij, maar aconferentie. In Amsterdam was ik er ook bij, maar aconferentie. In Amsterdam was ik er ook bij, maar als vrijwilliger, met maar weinig ls vrijwilliger, met maar weinig ls vrijwilliger, met maar weinig ls vrijwilliger, met maar weinig 
tijd voor het bijwonen van lezingen. Ik had wel de sfeer opgesnoven en wist dat dit tijd voor het bijwonen van lezingen. Ik had wel de sfeer opgesnoven en wist dat dit tijd voor het bijwonen van lezingen. Ik had wel de sfeer opgesnoven en wist dat dit tijd voor het bijwonen van lezingen. Ik had wel de sfeer opgesnoven en wist dat dit 
naar meer smaakte. Vandaar dat ik zo blij was dat ik van mijn werkgever mocht naar meer smaakte. Vandaar dat ik zo blij was dat ik van mijn werkgever mocht naar meer smaakte. Vandaar dat ik zo blij was dat ik van mijn werkgever mocht naar meer smaakte. Vandaar dat ik zo blij was dat ik van mijn werkgever mocht 
gaan. Het was ook de eerste keer in Ierland voor mij en ik kegaan. Het was ook de eerste keer in Ierland voor mij en ik kegaan. Het was ook de eerste keer in Ierland voor mij en ik kegaan. Het was ook de eerste keer in Ierland voor mij en ik keek uit naar lange ek uit naar lange ek uit naar lange ek uit naar lange 
avonden in de pub, meezingen met de locals en intussen bijkomen van de avonden in de pub, meezingen met de locals en intussen bijkomen van de avonden in de pub, meezingen met de locals en intussen bijkomen van de avonden in de pub, meezingen met de locals en intussen bijkomen van de 
lezingen.lezingen.lezingen.lezingen.    
 

De aankomst op Trinity College (waar de conferentie plaatsvond) staat nog goed in mijn geheugen 
gegrift: het is een reeks oude gebouwen, midden in de stad, met enorm veel verkeer en 
bezoekende toeristen. Ik kon met moeite door de poort. Op de binnenplaats aangekomen kreeg ik 
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meteen een “Morsegevoel” : allerlei colleges staan rondom een groot en prachtig groen grasveld. 
Net als in de tv-serie. 

 
Omdat ik een kamer op het 
terrein had geboekt ging ik 
naar de incheckbalie van 
het College. Wat zijn Ieren 
aardig! Dat zou ik de hele 
week ervaren, iedere keer 
weer. Heb geloof ik geen 
chagrijnige of gehaaste Ier 
ontmoet. Het enige 
minpuntje van de week 
vond ik de koffie, maar wat 
wil je in een theeland? 
 
Maandag natuurlijk naar de 
lezing van Christopher 
Hogwood. Hij vertelde 
levendig over het 
samenstellen van de Opera Omnia van Geminiani waar hij aan meewerkt, maar we komen er ook 
achter dat de componist een wat bijzondere man was. Zo schreef hij nauwelijks vocale muziek want 
daar hield hij niet van, hij gaf liever geen concerten hoewel hij een virtuoos violist was. Bovendien 
hield Geminiani eigenlijk meer van schilderijen dan van muziek, zijn huis hing er vol mee en hij 
handelde er ook in. De tweede lezing die ochtend is van Katharina Hogg en zij vertelt over Handel 
die in Dublin heeft gewoond van 1741-1742 waar de Messiah voor het eerst werd opgevoerd. Later 
deze week gaan we naar het gebouw in Fishamble Street waar destijds het concert plaatsvond. Nu 
is er het Contemporary Music Centre gehuisvest. 
 
Tussen de conferentiepapieren zit ook een kaartje voor het Book of Kells. Daar ga ik naartoe, samen 
met Hanneke Kuiper van de OBA.  De rij voor de deur van het museum is gigantisch lang, toch duurt 
het wachten korter dan ik verwachtte, dat komt natuurlijk door het gezelschap! De tentoonstelling is 
prachtig, het Book of Kells is geweldig, de Long Room indrukwekkend.  
 
Future of IAMLFuture of IAMLFuture of IAMLFuture of IAML    
Op dinsdagmiddag is een sessie gepland die gaat over de toekomst van de IAML. Ik ga erbij zitten 
maar merk al snel dat ik er niet veel van begrijp, gelukkig zit er iemand naast mij die wat 
achtergrondinformatie influistert. Vanuit diverse nationale organisaties komen sinds enkele jaren op- 
en aanmerkingen over de organisatie van de IAML. Het zou veel te log zijn, te veel lagen hebben, 
te veel ‘ouderen’ die er heel lang zitten. Tijdens de conferentie in Napels (2008) kwam de discussie 
op gang maar die werd ook afgedaan als niet interessant. Blijkbaar is er in de jaren daarna wel over 
nagedacht, want zowel dinsdag als donderdag wordt er gesproken over hoe zowel de IAML als de 
conferentie eruit zou kunnen zien. 
In Ria’s verslag van vorig jaar wordt vermeld dat Jantien veel bijval kreeg toen ze tijdens eenzelfde 
sessie openhartig vertelde over haar gevoelens en indrukken. 
Ook deze keer stellen de aanwezigen het erg op prijs dat jongeren (30+) hun mening geven, er 
wordt naar geluisterd en serieus op gereageerd.  
Een vaak genoemd probleem is de kern van IAML: het is een internationale organisatie van 
verschillende soorten muziekbibliotheken. Internationaal geeft problemen met de taal: alle lezingen 
zijn in het Engels en niet iedereen is die taal even goed machtig. Bovendien is men vaak niet 
gewend te spreken voor een publiek of bereidt zich niet goed genoeg voor. Door de zenuwen gaat 
men sneller spreken en niet in de microfoon (want bijna alles wordt opgelezen).  
En veel verschillende soorten bibliotheken en bibliothecarissen brengt ook problemen met zich mee 
want sommige collega’s zijn zowel muziekbibliothecaris als musicoloog. Of musicus en werkzaam in 
een muziekbibliotheek. Deze verscheidenheid in opleidingen en werkzaamheden komt naar voren 
in de zeer diverse onderwerpen die gepresenteerd worden tijdens de conferenties. Van 
verhuizingen tot literatuuronderzoeken.  
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Vermoeidheid gaat mij na 3 dagen parten spelen, want hoewel alles interessant is kan ik op 
woensdag bijna niets meer zeggen in het Engels. Ik ben overspoeld. Gelukkig is die middag 
gereserveerd voor sociale bijeenkomsten. Ik heb mij opgegeven voor de Guinness Experience. Even 
rust en gewoon de gids volgen, dacht ik. We kwamen binnen in de enorme hal van de fabriek 
(museum, Experience) en een wall of sound overspoelde mij. We kregen koptelefoontjes zodat we 
de gids zouden horen (!), overal staan geluidspalen die constant informatie uitspugen en groepjes 
mensen lopen kriskras door de ruimte. Het was wel wat veel allemaal. Maar we leerden ook hoe je 
een perfecte pint Guinness moet tappen. Heb er zelfs een certificaat voor gekregen. Daarna 
hadden we nog even tijd om op de bovenste verdieping wat te drinken en van het uitzicht te 
genieten. Je zou toch denken dat ik het nu wel zou weten, maar nee: lekker rustig, dacht ik weer. 
Het lawaai was nog erger dan in het museum, je kon een ander alleen verstaan als die in jouw oor 
brulde. Snel weg van deze herrie! Toch vond ik het een hele leuke excursie en niet omdat we die 
pint mochten tappen en opdrinken, maar vooral omdat je op deze manier met zoveel verschillende 
deelnemers kennis maakt. Erg leuk en op de terugweg lachen om de drukte die nu, terwijl je op een 
rustige straat loopt, eigenlijk wel meeviel. 
 
Vrijdag topdagVrijdag topdagVrijdag topdagVrijdag topdag    
Voor mij persoonlijk kwam dé serie lezingen op vrijdag. Niets ten nadele van de rest natuurlijk! De 
titel van de serie luidt Research into higher music education and the role of the library.  
De eerste spreker Harald Jörgensen uit Oslo vertelt over zijn onderzoek naar onderwerpen die 
worden onderzocht op muziekhogescholen (waaronder conservatoria en universiteiten). Hij heeft er 
een boek over geschreven dat ik meteen heb gekocht. Hierna sprak Tone Elofssen, ook uit Oslo, 
over een conferentie van de Association of Nordic Music Academies die plaats had in het voorjaar 
van 2011. De conferentie handelde over De bibliotheek in de muziekacademie van morgen, de rol, 
uitdagingen en mogelijkheden. 
Tijdens beide lezingen zat ik al op het puntje van mijn stoel, maar de laatste was helemaal 
geweldig. Die werd gegeven door Pamela Thompson van het Royal College of Music in Londen en 
had als titel: The bluffer’s guide to conservatoire libraries. De bibliotheken in conservatoria zijn van 
oudsher kleine instituten die nu het zelfde moeten presteren als de bibliotheken in grote instituten. Ze 
moeten het doen met een klein budget en weinig personeel. Dit dilemma kan een delicate balans 
noodzakelijk maken tussen kwaliteit en kwantiteit, tussen service en andere functies, tussen toegang 
en de bewaarfunctie, en tussen de informatieprofessional die we allemaal willen zijn en de chaos in 
onze bibliotheken die we willen oplossen. De vragen die ze stelde waren: wat is een goede 
conservatoriumcatalogus, wat is goede service, hoe onderwijzen wij onze studenten en maken 
goede onderzoekers van hen, is dat onze taak trouwens? Zijn er nationale en internationale 
voorbeelden, kunnen wij van elkaar leren? Hebben wij daar wel tijd voor? Wat kunnen de 
voorbeelden uit het verleden ons leren voor de toekomst? 
Wat een ochtend, was plotseling helemaal niet meer moe, mijn Engels was opeens weer als 
vanouds, was enorm geïnspireerd door alles wat ik hoorde. Er mogen best meer wetenschappelijke 
lezingen komen op de volgende IAML-conferenties, maar juist dit soort onderwerpen spreken mij 
meer aan. 
 

Na de theepauze heb ik tijd om de rest van het 
Trinity College te bekijken. Het is mooi weer dus ik 
heb geluk. Het complex is groter dan ik had 
gedacht, met prachtige tuinen en gebouwen. 
Ergens een tea met scones genomen en naar 
de mensen gekeken. ’s Avonds is het 
afscheidsdiner in het Mansion house. De ruimte is 
geweldig: een enorme koepel die helemaal 
blauw verlicht is. Ik zit aan de tafel met de 
Canadese delegatie en heb nu dus alle tijd en 
gelegenheid om hun te vragen naar de 
bijeenkomst volgend jaar. 
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Heb deze week veel gehoord, ben helemaal vol gelopen met 
ideeën, gesterkt in gedachtes, op een andere koers gezet, 
heb mensen leren kennen, de noodzaak ingezien van een 
laptop of notebook mee te nemen volgende keer, meer tijd 
te nemen om ook wat anders te doen dan alleen de hele dag 
van vroeg in de ochtend tot laat in de middag lezingen bij te 
wonen, maar meteen ook denken what else? 
Afijn: ook deze IAML conferentie smaakt naar meer.  
 
Trouwens, het viel eigenlijk helemaal niet mee om een lange 
avond in de pub te zitten en samen met de locals Ierse 
liederen te zingen, ik was veel te moe. Moet dus nog eens terug naar Dublin. 
 
Hilde Klaassen 
 
 
 

                                     

IAML Dublin Verslag van de Public Library BranchIAML Dublin Verslag van de Public Library BranchIAML Dublin Verslag van de Public Library BranchIAML Dublin Verslag van de Public Library Branch                         
 

Hanneke Kuiper produceerde als voorzitter van Public Library Branch eHanneke Kuiper produceerde als voorzitter van Public Library Branch eHanneke Kuiper produceerde als voorzitter van Public Library Branch eHanneke Kuiper produceerde als voorzitter van Public Library Branch een zeer en zeer en zeer en zeer 
compleet verslag van de door haar geleidde sessies in Dublin. Hier de eerste compleet verslag van de door haar geleidde sessies in Dublin. Hier de eerste compleet verslag van de door haar geleidde sessies in Dublin. Hier de eerste compleet verslag van de door haar geleidde sessies in Dublin. Hier de eerste 
pagina’s daarvan. pagina’s daarvan. pagina’s daarvan. pagina’s daarvan. Het complete verslag van Hanneke is te vinden op de Het complete verslag van Hanneke is te vinden op de Het complete verslag van Hanneke is te vinden op de Het complete verslag van Hanneke is te vinden op de websitewebsitewebsitewebsite    
van de nvmb.van de nvmb.van de nvmb.van de nvmb.    
 

   

      “Oscar Wilde: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars” 
 

We voelen ons allemaal een beetje speciaal, als deel van de IAML familie.  
Dit keer werd de jaarlijkse IAML conferentie gehouden in Dublin in het prestigieuze Trinity College, 
gesticht door Elizabeth I in 1592. 
Alle sessies vonden plaats in het congrescentrum van het Trinity College, en de meeste van de 350 
deelnemers uit 36 landen, werden ondergebracht in het gebied midden in de historische omgeving 
waarin de wil van Jonathan Swift, Oscar Wilde, W.H. Yeats en Samuel Beckett eens liepen. 
Op de campus stond dagelijks een lange rij te wachten voor the Old Library waar men toegang 
krijgt tot het Book of Kells, een prachtige uitgave van de evangeliën in het Latijn uit ca. 800, 
geschreven door monniken van Iona hebridön. 
De openingsreceptie vond plaats in de grote Dublin City Hall, met wijn, hapjes onder de prachtige 
koepel. We waren al snel in de stemming en klaar voor een hele week van muzikale injecties voor 
ziel, hart en hoofd! 
 

Voordat we ons richten op 
de sessies georganiseerd 
door de Pubic Libraries 
branch, laten we een kort 
overzicht van andere 
interessante presentaties 
te zien. 

 
 
Trinity College   
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  De Opening Session was een van de hoogtepunten van de conferentie, met Christopher 
Hogwood, dirigent en musicoloog, als de eerste spreker. 
Onder de titel "The Shadow of Händel", vertelde hij over zijn niet aflatende inzet om alle composities, 
genummerd en geannoteerd te publiceren, met de instructies van de 1700-eeuwse musicus en 
componist Francesco Geminiani: de Francesco Geminiani Opera Omnia.  
 
Hoewel Geminiani zeer gewaardeerd en gerespecteerd werd door zowel muziekminnaars als door 
vakgenoten zoals de grote Händel zelf, bleek noch zijn naam noch zijn muziek bestand de tand des 
tijd te hebben weerstaan. Met deze nieuwe editie zal dit hopelijk veranderen.  
Nu wachten we gewoon op de "film"! http://www.hogwood.org/ , 
http://newspapers.francescogeminiani.com/ 
 

  "Business in Ireland", 1741-1742.  
Katharine Hogg van de Gerald Coke Handel collectie liet ons, aan de hand van citaten uit brieven 
en foto's, kennismaken met de muziekscene van Händel’s tijd. 
Het was bijzonder om kennis te nemen van de commentaren en ervaringen van zijn tijdgenoten. 
Zie: Http://gfhandel.org 
De verzamelde documenten van Handel: 
 
http://www.opac.ac.uk/researchprojects/music//handel-project.htm 
 
 

  "The National Archive of Irish composers”, met historische Ierse muziek.  
Una Hunt, pianist en professor aan het University College Dublin, vertelde over het digitale archief 
dat zich richt op bevordering van kennis over onbekende, oudere Ierse componisten, 
wetenschappers en musici. Het doel is om een website te bieden met audio- en videobestanden, 
die rechtstreeks via de catalogus te beluisteren/bekijken zullen zijn.  
Luister bv. eens naar “Go to the devil and shake yourself – a favourite Irish dance”  van John Field. 
Ga naar: http://www.naic.ie 
 
Dinsdag avond concert dat werd aangeboden door 
Una Hunt (piano) en Ferenc zücs (cello). 
 
 

 “Next generation” search tools: Do they work for 
Music materials?    
Wat zijn de essentiële kenmerken van effectieve 
zoekmethoden voor muziek materialen? Wat kunnen 
muziekbibliothecarissen doen om de ontwikkeling en 
toepassing van tools die beantwoorden aan de 
behoeften van de muziekbibliotheek gebruikers te 
bevorderen? 
 
In een experiment aan de Universiteit van Alberta Bibliotheken worden op dit moment drie 
verschillende opties naast elkaar aangeboden aan de gebruikers: 
de "traditionele" Sirsi-based online catalogus, WorldCat Local en Ebsco Discovery Service.  
Dit biedt een interessante mogelijkheid om gebruikspatronen te volgen en zo de klanttevredenheid 
tussen deze drie verschillende oplossingen te vergelijken.  
Zie ook op: http://www.loc.gov/catdir/cpso/Vad-ar-FRBR.pdf 
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Geen fratsen, wel urgentie. IAML Dublin 201Geen fratsen, wel urgentie. IAML Dublin 201Geen fratsen, wel urgentie. IAML Dublin 201Geen fratsen, wel urgentie. IAML Dublin 2011              1              1              1                  
 

Metaforisch gezien was Ierland, midden in een financiële crisis, een passend land Metaforisch gezien was Ierland, midden in een financiële crisis, een passend land Metaforisch gezien was Ierland, midden in een financiële crisis, een passend land Metaforisch gezien was Ierland, midden in een financiële crisis, een passend land 
om een IAMLom een IAMLom een IAMLom een IAML----conferentie te organiseren. Veel van de deelnemers hebben in hun conferentie te organiseren. Veel van de deelnemers hebben in hun conferentie te organiseren. Veel van de deelnemers hebben in hun conferentie te organiseren. Veel van de deelnemers hebben in hun 
eigen organeigen organeigen organeigen organisatie ook heel wat te verstouwen qua bezuinigingen en dan hebben isatie ook heel wat te verstouwen qua bezuinigingen en dan hebben isatie ook heel wat te verstouwen qua bezuinigingen en dan hebben isatie ook heel wat te verstouwen qua bezuinigingen en dan hebben 
we het nog niet eens over dat draconische schilderij getiteld: Toekomst van de we het nog niet eens over dat draconische schilderij getiteld: Toekomst van de we het nog niet eens over dat draconische schilderij getiteld: Toekomst van de we het nog niet eens over dat draconische schilderij getiteld: Toekomst van de 
cultuur in Nederland, dat Halbe Zijlstra met zijn Ravensburgertechnieken aan het cultuur in Nederland, dat Halbe Zijlstra met zijn Ravensburgertechnieken aan het cultuur in Nederland, dat Halbe Zijlstra met zijn Ravensburgertechnieken aan het cultuur in Nederland, dat Halbe Zijlstra met zijn Ravensburgertechnieken aan het 
inkleuren is. De economische cinkleuren is. De economische cinkleuren is. De economische cinkleuren is. De economische crisis heeft dan wel flink huisgehouden in Ierland, het risis heeft dan wel flink huisgehouden in Ierland, het risis heeft dan wel flink huisgehouden in Ierland, het risis heeft dan wel flink huisgehouden in Ierland, het 
ging niet ten koste van het enthousiasme, de logistiek of de inhoud. Er werden, zeg ging niet ten koste van het enthousiasme, de logistiek of de inhoud. Er werden, zeg ging niet ten koste van het enthousiasme, de logistiek of de inhoud. Er werden, zeg ging niet ten koste van het enthousiasme, de logistiek of de inhoud. Er werden, zeg 
maar, alleen geen borrelnootjes bij geserveerd. maar, alleen geen borrelnootjes bij geserveerd. maar, alleen geen borrelnootjes bij geserveerd. maar, alleen geen borrelnootjes bij geserveerd.     
 

In Ierland wonen 4 miljoen mensen. En daarvan wonen er 1,2 
miljoen in de regio van Dublin en dat is best druk als je beseft 
dat de stadsuitbreiding sinds de economische opleving in de 
jaren ’90 achter bleef bij het groeiende aantal inwoners. Het 
was dan ook heerlijk om in het drukke centrum door de poort 
van de stokoude universiteit Trinity te lopen en jezelf terug te 
vinden op een rustige campus waar de stadsgeluiden 
nauwelijks doordrongen. Voor IAML 2011 hoefde je in principe 
de hele week de campus niet af: kamers, zalen, restaurant, 
concerten en zelfs The Book of Kells, het was allemaal binnen 
de muren te vinden.  
 
UrgentieUrgentieUrgentieUrgentie    
Nu ik een aantal jaren naar IAML-conferenties ben geweest en ik zo’n beetje weet wat de mores is, 
voelde ik dat er dit jaar iets verschoven is in de hoofden van muziekbibliothecarissen wereldwijd. Ik 
voelde urgentie. Urgentie om oude structuren bij te stellen, urgentie om nu eens echt samen te 
gaan werken en een urgentie om verouderde opvattingen over collecties en ontsluiting definitief 
terzijde te schuiven. Overal in de wereld krijgen muziekbibliotheken te maken met grootschalige 
bezuinigingen en overal in de wereld heeft men het gevoel links en rechts ingehaald te worden 
door beschikbare muziek, zowel audio als gedrukte muziek, op het internet. Een buitenstaander zou 
wellicht kunnen opmerken dat het dan tijd is om het vak te gaan scharen onder de oude 
ambachten, maar die buitenstander heeft buiten de waard gerekend. De liefde voor het muzikale 
erfgoed is groot en men is ook zo eigenwijs om te menen dat het in ‘the cloud’ ontbreekt aan 
gedegen bibliothecaire ontsluiting. En dat de IAML-community bijdragen kan leveren waar de 
moderne digitale mens op zit te wachten. 

  

Samenwerkende titelverrijkersSamenwerkende titelverrijkersSamenwerkende titelverrijkersSamenwerkende titelverrijkers    
De verschuiving van de dienstverlening in een gebouw naar 
dienstverlening op het web is natuurlijk al gaande. Een goed 
voorbeeld is  Bib.fm van bibliotheek Lanaken (België) . Een website 
waar de hele collectie gestreamd is. Binnen de bibliotheek zijn de 
nummers in z’n geheel te beluisteren, buiten de bibliotheek tien uur 
per maand (wanneer ingelogd als bibliotheeklid). Samples van 30 
seconden zijn altijd oproepbaar. De collectie wordt in samenhang 
getoond met hoesafbeeldingen, beschikbare uitvoeringen, 
informatie over de artiest, tips voor vergelijkbare muziek, 
oproepbare, zelf samengestelde playlists, recensies, social media 
buttons en natuurlijk ook de fysieke locatie waar het object 
gehaald of gereserveerd kan worden. 
 
Een belangrijke meerwaarde van de bibliotheek die online 
aanbiedt is de titelverrijking. Een niet op verkoop gerichte, min of 
meer representatieve verzameling informatie uit verschillende 
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bronnen in gestructureerde, ruisarme vorm. Veel diensten met streaming muziek blinken 
bijvoorbeeld niet uit in geüniformeerde trackinformatie. Zeker als het gaat om klassieke cd’s. 
Informatie over componisten, uitvoerders en de titel van het werk zijn vaak willekeurig en gebrekkig. 
Bovendien heeft klassieke muziek als complicatie dat één werk vaak over meerdere tracks is 
verdeeld met alle titelbeschrijfproblemen van dien. Deze week werden er ook al stemmen gehoord 
van titelbeschrijvers om samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld CDDB (Gracenote) die de 
titelinformatie verspreidt. 
 
Vanuit Houston (VS) kwam het prikkelende concept van een mondiale database van 
gedigitaliseerde bladmuziek uit alle bibliotheken die willen aanhaken, te beginnen bij de 
organisaties die IAML-lid zijn. Het grote voordeel is dat het netwerk van muziekbibliotheken al 
bestaat, dat vele bibliothecarissen elkaar persoonlijk kennen en het overleg dus laagdrempelig is. 
Men denkt aan een eenvoudige database met een geüniformeerde werkenlijst waarachter met 
links verwezen wordt naar de site en de catalogus van de bibliotheek die het digitaliseerde werk al 
online heeft staan. Een eenvoudig doeltreffend idee, maar in het vragenrondje na de presentatie 
werd de rechtenkwestie opgeworpen. Veel bibliotheken zagen grote juridische problemen 
wanneer ze hun gedigitaliseerde titels zouden ‘publiceren’ via internet.  Een alternatieve optie werd 
geopperd in een samenwerking met Europeana, de portalsite van Europese bibliotheken, musea en 
archieven.  
 
LokaalLokaalLokaalLokaal    
Naast de toenemende concentratie op 
internationale samenwerking en het 
concept van een mondiale bibliotheek 
die al bestaat, maar alleen nog even 
toegankelijk gemaakt moet worden is er 
voor bibliotheken ook markt in het 
ontsluiten van het lokale muziekleven. In 
Queensland, Australië, is men begonnen 
met het presenteren van de lokale muziek 
op Google maps. Achter de markeringen 
op de kaart bevinden zich scans van 
bladmuziek en streaming-audio van 
liedjes en muziek met een lokale 
connotatie (titel, tekst, leven en werk van 
componist ).  

 

In het Franse Straatsburg is de lokale muziek tot een belangrijke functie ontwikkeld. Er wordt door de 
bibliotheek actief geacquireerd (cd’s maar ook mp3-bestanden) en er wordt ieder jaar een festival 
met uitstekende geluidsapparatuur georganiseerd waar alle artiesten mogen optreden. Een 
geweldig publicitair succes voor zowel  de bibliotheek als de artiesten.  
 
 
The buildingThe buildingThe buildingThe building    
Over de functie die het gebouw van de bibliotheek zou kunnen vervullen wanneer collecties steeds 
meer in gedigitaliseerde vorm beschikbaar worden gesteld wordt druk nagedacht. In de OBA zijn er 
met You are the music twee experimenten gedaan die een voorschot nemen op de inrichting van 
zo’n digitale ruimte waar muziek ontdekt kan worden. Opus 4 (TU-project van Mendel Broekhuijsen) 
is een tablet waarop songs zijn gerangschikt op stemmingen. Bedoeld om intuïtief de grenzen van je 
muzieksmaak op te zoeken. SoundClouds (Studio Watt) is een concept waarbij passanten met een 
koptelefoon op, mee kunnen luisteren naar de muziek die een andere bezoeker beluistert bij het 
mobiele SoundCloud-meubel (waar alle benodigde elektronica in verwerkt is). Een praatje 
aanknopen bij een interessante track is dan wel heel laagdrempelig, zo is het idee. 
 
Het denken over de bibliotheek in de 21ste eeuw op een campus met een bibliotheek die in 1592 
begon met collectioneren geeft het proces als vanzelf een existentiële context. De Trinity-
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bibliotheek beheert 5 miljoen (gedrukte) titels en is 
sinds 1800 het wettelijk depot voor Ierland en kan 
ook aanspraak maken op alle titels die in het 
Verenigd Koninkrijk worden gepubliceerd. 

 

The long room, het oudste gedeelte is een 
monument onder de bibliotheken. De hoge ruimte 
is van onder tot boven gevuld met de oudste 
boeken uit de collectie. Voor het beroemdste 
exemplaar, The book of Kells is een aparte 

tentoonstellingsruimte 
ingericht. Het 
geïllumineerde 
handschrift van de vier 
evangeliën dateert van 
rond het jaar 800 en is 
een van de grote 
publiekstrekkers van 
Dublin. Bizar eigenlijk dat 
één opengeslagen boek 
dag in, dag uit drommen 
mensen kan trekken 
waaronder vele types die 
in het dagelijks leven 

nooit een boek lezen, dat zie je zo. Kwestie van 
goede marketing waarschijnlijk. 

 

The future of IAMLThe future of IAMLThe future of IAMLThe future of IAML    
Vorige jaar werd de interne discussie over de structuur en de slagvaardigheid van IAML voor het 
eerst op de agenda gezet. In Dublin werd er een vervolgsessie gehouden. Wat al eerder was 
opgevallen deze week was de aanwas van jonge muziekbibliothecarissen. Ook demografisch lijkt 
het vak te veranderen. Tijdens de plenaire discussie werden de verschillen tussen old school en new 
school bijna pijnlijk duidelijk. Old school hield eerst een lange inleiding over de noodzaak tot 
veranderen en gaf bovendien nog een college SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, 
Oppertunities en Threats). Zonde van de tijd. Terwijl de meeste oudere aanwezigen dat dachten, 
twitterde de jongere generatie daarover. Toen de discussie eindelijk goed op gang kwam waren de 
mensen met Engels als moedertaal het meest aan het woord. Logisch maar wel jammer. Niet 
vloeiend Engelssprekenden hebben toch een momentje nodig om hun gedachten te formuleren 
en de kans dat het gesprek dan al weer een andere wending heeft genomen is dan groot. 
Maar de discussie leverde wel de nodige inzichten op: 
Structuur: 

• De organisatiestructuur met al zijn branches (OB, orkestbibliotheken, wetenschappelijke 
bibliotheken, bibliotheken van onderwijsinstellingen etc) moet losgelaten worden. De 
bloedgroepen doen vaak hetzelfde (dubbele) werk. In de wereld van vandaag is het 
zinvoller om met een structuur naar onderwerp te werken (copyright, titelbeschrijven, 
catalogus, digitalisering etc). 

• Proberen om werkgroepen door het jaar heen te laten functioneren. De realiteit is dat er veel 
werk verricht wordt op de conferentie maar dat het daarna weer verwatert. 

• Doelstellingen moet beter omschreven worden en er moet meer over de voortgang worden 
gepubliceerd. 

Zichtbaarheid & Effectiviteit 
IAML is als organisatie niet echt zichtbaar. De zeggenschap en het belang van IAML zou kunnen 
groeien. 

• Samenwerking te zoeken met organisaties als Europeana. Er zou een IAML-afgevaardigde 
moeten komen 
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• De website niet alleen voor collega’s begrijpelijk maken maar ook voor de bezoekers die er bij 
het zoeken naar informatie op terecht komen (je potentiele doelgroep). Bijvoorbeeld door 
de proceedings van de conferentie op het web te publiceren. 

• IAML zou voor de belangen van de branche samenwerking moet zoeken met andere 
organisaties. De conferentie zou meer aan Best Practice ipv lezingen moeten doen 

• De conferentie zou door meer mensen gevolgd kunnen worden als de sessies in streaming 
video zouden worden uitgezonden. 

• Tijdens de congressen zou er veel meer interactief gemaakt kunnen worden. 
Wel jammer dat de presentator van deze discussie afsloot met de conclusies die hij vooraf al in zijn 
powerpointpresentatie had getypt. De verontwaardiging zoemde door de zaal. 
 
 
Zeg je Ierland, dan zeg je na Guinness natuurlijk ook traditionele muziek. Geen ander Europees land 
staat zo in contact met z’n eigen muzikale verleden. De IAML organisatie vergastte ons op een 
concert met ‘tunes’ uit een van de oudste gedrukte verzamelingen. 
Uitgevoerd door het neusje van Ierse muzikanten en gelardeerd met musicologische 
achtergrondinformatie. Toch viel dat concert een beetje tegen. Bij voorbaat gaan de gedachten 
toch uit naar een opzwepend concert met gloedvol samenspel maar voor deze vorm had men niet 
gekozen. Om beurten mochten zangeres, harpiste, violist en fluitist een kaal deuntje op 
hypercorrecte wijze voorspelen bij een, mag ik dat zeggen, vrij langdradige lezing van de 
musicoloog. Overdag in een zaaltje tussen de andere lezingen zou het prachtig zijn geweest. Nu 
moesten we voor het vertier en de ware Ierse muziekziel ons buiten de poorten van Trinity begeven. 
 
Wat we graag deden. Het stadsdeel aan de zuidkant van rivier 
de Liffey waar Trinity ligt is een heel fijn stadsdeel met veel 
afwisseling. De statige buurt met straten vol Georgian Houses met 
die typische Dublin doors, doorsneden met prettige, groene 
parken. De gezellige winkelstraten met veel leuke restaurantjes en 
Temple Bar, het wijkje waar je je als toerist vroeg of laat terugvindt 
ook was je van plan de keienstraatjes vol schreeuwerig drankvolk, 
folder-uitdelers en toeristenmenu’s te mijden. De beste cd-winkel 
voor folk is daar te vinden en de muziekpubs staan schouder aan 
schouder met soms wel op iedere verdieping een andere live-
act. Voor je het weet sta je keihard te genieten met een glas van 
het ‘zwarte spul’ in je handen.  
 
 
Ria Warmerdam 

 

 

 

Passie aan tafelPassie aan tafelPassie aan tafelPassie aan tafel                                                                                                                                                                                                                                                                        
        
Impressie van een nietImpressie van een nietImpressie van een nietImpressie van een niet----muziekbibliothecaris (alias accompanying person) van de muziekbibliothecaris (alias accompanying person) van de muziekbibliothecaris (alias accompanying person) van de muziekbibliothecaris (alias accompanying person) van de 
IAMLIAMLIAMLIAML----conferentie in Dublin. conferentie in Dublin. conferentie in Dublin. conferentie in Dublin.     
 
Een vraagje. Wil je iets schrijven over muziekbibliothecarissen?  
Nou, hoe is het nou mogelijk!! Dat is wat ik nou toevallig noem! Ben ik nog maar net een paar 
maanden geleden naar Dublin geweest voor een internationale, ja, ja, internationale!, conferentie 
van, wat je nu net noemt hé, muziekbibliothecarissen! Niet dat ik zelf eentje ben hoor, oh nee, 
integendeel. Oh, nee, ik heb helemaal niets met muziek. En weet je hoe dat komt? Mijn kleine 
broertje speelde in mijn jeugd viool en wel zo belabberd, zó vals, zo verschrikkelijk uit de maat, en 
kun je nagaan, dat hoorde ik zelfs, ik die zo amuzikaal ben als een oud en roestig tuinhek, dat de 
buren, nee echt waar, op een gegeven moment zijn verhuisd! Ze konden er niet meer tegen!! Nog 
jaren later was dit nog steeds aanleiding voor een verhaal waar de hele buurt enorm om kon 
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lachen! Mijn broer is op een gegeven moment verhuisd. Gelijk had ie. Ik geloof niet dat ie nog veel 
muziek maakt. Hij doet iets in de politiek. Gaat wel goed met hem. Heel goed zelfs. 
Nee, maar uh…, zonder grapjes! Ik ben wel echt mee geweest naar Dublin! Ja, met mijn vriendin 
natuurlijk. Als accompanying person!! Dat is Engels! Nou jonge, voordat ik dát woord een beetje vlot 
uit mijn mond kreeg……. Man, dat was een echte bekkenbreker! En zal ik je eens wat vertellen, die 
muziekmensen hadden er helemaal geen moeite mee, die konden dat zo maar uitspreken. Zo kun 
je zien, ze zijn eigenlijk allemaal best wel slim. En dat is ook wel logisch, ze hebben allemaal 
gestudeerd! Maar zal ik je eens wat vertellen!? Die opleiding die mijn vriendin heeft gevolgd bestaat 
helemaal niet meer! Je kunt in Nederland helemaal geen ‘muziekbibliothecaris’ meer worden! 
Officieel dan hé! Het is maar goed dat je me deze vraag nu stelt, over een paar jaar bestaan ze 
helemaal niet meer!! Zijn ze uitgestorven! Ha, ha, ha!!  
Maar leuk is dat natuurlijk helemaal niet. Wat de hoge heren soms toch allemaal bedenken!! 
Tjonge, jonge wat ze nu ook weer allemaal van plan zin!! Gelukkig heb ik er niets mee te maken. 
Maar toch hé… 
Neem nou dat broertje van mij. Achteraf gezien had ik hem gewoon niet zo veel moeten plagen. 
Nou, treiteren, misschien is dat wel het juiste woord. Het had allemaal zo anders kunnen lopen. Het 
was natuurlijk ook niet helemaal zijn schuld dat hij geen viool kon spelen. Maar hij was veel jonger 
dan ik en ik kon me enorm kwaad maken als hij me weer eens helemaal horendol maakte. En dan 
hé, dan was het oh zo gemakkelijk om hem dan zijn instrument af te pakken en hem mee te sleuren 
naar het kolenhok en hem daar een middagje op te sluiten. Niet goed, misschien maar tja, dat doe 
je dan. Of gewoon zijn viool af pakken en de snaren door knippen. Mijn ouders geloofden mij toch 
altijd als ik ontkende wat ik volgens hem had gedaan.  
Tja, en nu doet ie zelfs iets in de regering, iets met cultuur geloof ik. 
Maar uh, waar had ik het ook al weer over? Oh ja, over Dublin. Nou, ik heb de 
muziekbibliothecarissen wel beter leren kennen. Dat kun je wel zeggen!  
We zijn namelijk met een heel aantal op een gegeven moment,  naar een restaurant geweest. Ze 
deden natuurlijk overdag niet zoveel, een beetje zitten, een beetje luisteren, een beetje praten, 
maar ’s avonds waren ze blijkbaar toch wel wat hongerig. En zo kwamen we op een gegeven 
moment bij een restaurant uit in het centrum van Dublin. Achteraf heb ik nog steeds twijfels of toch 
niet één van hen doelbewust ons geleid heeft naar dit restaurant. Ze zijn vaak heel goed in het 
uitzoeken van allerlei dingen. Dit restaurant was namelijk van ene Bono, misschien heb je wel eens 
van hem gehoord, die gitarist of drummer of zoiets. Nou ja, hij heeft in elk geval gespeeld in die 
popgroep, U2. En weet je, ze wisten allemaal wie dat was!! Vond ik toch wel bijzonder! 
Oh ja, wat ik wilde vertellen. Als je ze soms ziet  in een bibliotheek dan kun je zo maar denken dat 
het hele saaie mensen zijn, zonder enige emotie, strak kijkend op hun scherm of in boeken. Je zou 
bijna er aan kunnen twijfelen of er wel leven in zit! Maar tijdens dat etentje….. tjonge, jonge, toen 
kwamen de verhalen los!! Over van alles en nog wat. Ja, ik heb me toen best vermaakt. 
Ha, ik krijg ineens een idee. Misschien is het wel leuk als ik dáárover schrijf. Geef me jou e-mailadres 
maar even, dan stuur ik je wel wat. 
Tot ziens hé. 
Accompanying person  
naam bekend bij de redactie ;;;;----)))) 

 

 

Google group over digitale muziek in de openbare Google group over digitale muziek in de openbare Google group over digitale muziek in de openbare Google group over digitale muziek in de openbare 
bibliobibliobibliobibliotheektheektheektheek    
 

Johan Mijs van bib.fm, de interactieve muzieksite van bibliotheek Lanaken (in België) heeft in 
Google groups een community geopend die zich exclusief met digitale muziek in de openbare 
bibliotheek bezig houdt: http://groups.google.com/group/digital-music-in-public-libraries. De 
discussies zijn in het Engels en bedoeld voor de internationale gemeenschap van openbare 
bibliotheken. Om mee te kunnen praten is een in principe een Google-account nodig, maar je kunt 
ook een mail sturen naar digital-music-in-public-libraries@googlegroups.com   
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Vaste boekenprijs bladmuziek losgeVaste boekenprijs bladmuziek losgeVaste boekenprijs bladmuziek losgeVaste boekenprijs bladmuziek losgelatenlatenlatenlaten    
…maar er verandert niets.…maar er verandert niets.…maar er verandert niets.…maar er verandert niets.    
 

In april 2011 is een Officiële bekendmaking van de Tweede Kamer gepubliceerd waarin wordt 
meegedeeld dat de vaste boekenprijs voor geïmporteerde bladmuziek is losgelaten. De relevante 
paragraaf uit de Officiële bekendmaking is als volgt: 

4. Geen vaste prijs meer voor geïmporteerde muziekuitgaven4. Geen vaste prijs meer voor geïmporteerde muziekuitgaven4. Geen vaste prijs meer voor geïmporteerde muziekuitgaven4. Geen vaste prijs meer voor geïmporteerde muziekuitgaven    

De leden van de VVD-fractie steunen het voorstel over het afschaffen van de vaste prijs voor 
geïmporteerde muziekuitgaven van harte. Zij stellen voor de wijzigingen verder door te trekken tot 
alle uitgaven en boeken die onder de vaste boekenprijs vallen op grond van het gehanteerde 
argument dat «dit de commerciële belangen schaadt». 
De leden van de CDA-fractie vinden het begrijpelijk dat de vaste prijs voor geïmporteerde 
muziekuitgaven wordt losgelaten. Dat, als gevolg van dit laatste, ook de administratieve lasten in 
het boekenvak afnemen, achten zij een gunstig neveneffect. 
De leden van de SP-fractie stellen vast dat de afschaffing van de vaste prijs voor uit het buitenland 
geïmporteerde uitgaven van bladmuziek gehoor geeft aan de oproep van het Commissariaat en 
de Vereniging van Muziekhandelaren. Hier worden vooral organisatorische redenen voor 
aangevoerd. Commerciële belangen worden geschaad omdat invoering van een vaste prijs in de 
praktijk door allerlei obstakels wordt gehinderd. 
De leden vragen of de argumenten van de invoering van een vaste prijs niet ook gelden voor deze 
uitgaven van bladmuziek. Richten prijsverschillen die nu mogelijk worden niet ook schade aan, zoals 
versmalling van het assortiment of de bedreiging van kleine zelfstandigen? 
 
Deze bepaling blijkt geen gevolgen te hebben voor de prijzen van geïmporteerde bladmuziek die 
door de Nederlandse muziekhandel wordt verkocht, zo blijkt uit enkele reacties:  
Broekmans & van Poppel Amsterdam: “Broekmans & van Poppel Amsterdam: “Broekmans & van Poppel Amsterdam: “Broekmans & van Poppel Amsterdam: “Voor de buitenlandse uitgaven was er een verplichting dat 
als je meer dan 4 exemplaren van een titel importeerde, de verkoopprijs aangemeld en een half 
jaar bevroren moest worden. Dit was in de praktijk niet te hanteren en daarom ook niet altijd strikt 
doorgevoerd. De reeds bestaande praktijk is nu dus officieel beleid.”  
Albersen Den Haag: Albersen Den Haag: Albersen Den Haag: Albersen Den Haag: “Officieus waren die vaste prijzen er al niet meer, omdat de prijsstelling per land 
vaak zo uiteen loopt dat een billijke vaste prijs eigenlijk niet te bepalen is.” 
 
Ria Warmerdam 
 
 
 

Muziek in de MediaMuziek in de MediaMuziek in de MediaMuziek in de Media    
Wilde selectie berichten schetsen het muziekklimaat Wilde selectie berichten schetsen het muziekklimaat Wilde selectie berichten schetsen het muziekklimaat Wilde selectie berichten schetsen het muziekklimaat     
    
Bibliotheek Eindhoven stopt meBibliotheek Eindhoven stopt meBibliotheek Eindhoven stopt meBibliotheek Eindhoven stopt met cdt cdt cdt cd----uitleen uitleen uitleen uitleen     
Per 9 oktober stopt Bibliotheek Eindhoven met het uitlenen van muziek op cd en dvd. De reden 
hiervoor is een combinatie van fors dalende uitleencijfers en de ingebruikname van de open 
gevallen ruimte door de Kunstuitleen Krabbedans. De cd-leners zijn in de toekomst aangewezen op 
Leendirect van de CDR. De collectie regionale muziek van Eindhoven blijft wel bestaan, evenals de 
collectie bladmuziek. 
    
Copyright op muziek in EU verlengd naar 70 jaarCopyright op muziek in EU verlengd naar 70 jaarCopyright op muziek in EU verlengd naar 70 jaarCopyright op muziek in EU verlengd naar 70 jaar    
Het copyright op muziekuitvoering in de EU gaat omhoog van 50 naar 70 jaar. Dat hebben de 
lidstaten op 12 september in Brussel afgesproken. Hoewel Nederland en 7 andere lidstaten tegen 
stemden heeft het voorstel het toch gehaald. Nederland stemde tegen omdat het copyright in het 
digitale tijdperk vooral ten goede komt aan de producenten en niet aan de artiesten terwijl het 
doel juist moet zijn om innovatieve verdienmodellen te stimuleren. In de praktijk betekent de nieuwe 
regeling dat een muzikant voor een periode van 70 jaar een vergoeding zal krijgen elke keer zijn of 
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haar nummer wordt gespeeld. Nu is dat nog 50 jaar. Componisten hadden eerder al een copyright-
bescherming van 70 jaar. 
 
Duitse piraten winnen zetelsDuitse piraten winnen zetelsDuitse piraten winnen zetelsDuitse piraten winnen zetels    
De Duitse afdeling van de Piratenpartij (Piraat in de zin van ‘illegaal’ downloaden) in bij 
deelstaatverkiezingen in Berlijn 15 van de 141 zetels gekregen. De piratenpartij maakt zich sterk voor 
heldere wetgeving rond auteursrechten. In Nederland bestaat ook een afdeling van de 
Piratenpartij. In 2010 deed de partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar wist geen zetel 
te behalen. 
 
iTunes Match: downloaden én streameniTunes Match: downloaden én streameniTunes Match: downloaden én streameniTunes Match: downloaden én streamen    
iTunes MatchiTunes MatchiTunes MatchiTunes Match is een nieuwe dienst van Apple om muziek (en andere media) op te slaan en te 
synchroniseren met andere apparaten (smartphone, iPod, Laptop etc). Het opslaan van de 
bestanden gebeurt in de iCloud en door middel van streamen kan alle muziek weer afgespeeld 
worden. Het aantrekkelijk is dat ook niet via iTunes gekocht nummers (dus op cd-rips en downloads 
“van onbekende herkomst”) mee mogen doen. Tot 25.000 nummers in totaal. Kosten $25 per jaar. 
De dienst gaat van start in Amerika. Wanneer iTunes Match beschikbaar is Nederland, is nog niet 
bekend. 
 
Leeft ze dan nog?Leeft ze dan nog?Leeft ze dan nog?Leeft ze dan nog?    
Doris DayDoris DayDoris DayDoris Day bracht op 5 september een nieuw album met de titel My heart uit. De zangeres, nu 87 
jaar, was verbaasd toen maatschappij Sony met het voorstel kwam. Ze dacht dat niemand nog 
interesse had in haar muziek. De cd bevat negen nieuwe liedjes. Daarbij dient aangetekend te 
worden dat die wel al jaren op de plank lagen. Het is dus geen 87-jarige stem die op de cd te horen 
is. 
 
Amsterdamprijs voor BimhuisAmsterdamprijs voor BimhuisAmsterdamprijs voor BimhuisAmsterdamprijs voor Bimhuis    
Het jazzpodium BimhuisBimhuisBimhuisBimhuis ontvingop 25 augustus uit handen van Burgemeester Eberhard van der 
Laan, de jaarlijkse Amsterdamprijs. Aan de prijs van het Amsterdam Fonds van de kunst is  een 
bedrag van 35 duizend euro verbonden. 
Ook theatermakers Mugmetdegoudentand en het architectencollectief Dus werden met de prijs 
onderscheiden. De jury, onder voorzitterschap van Linda-hoofdredacteur Jildou van der Bijl, noemt 
de winnaars inspirerend. "Ze slaan bruggen, schuwen geen experiment en hebben oog voor 
kwaliteit." Ze verrijken volgens de jury de samenleving met 'kritische eigenzinnigheid'. 
 
KB zet liedboekjes onlineKB zet liedboekjes onlineKB zet liedboekjes onlineKB zet liedboekjes online    
De KB in Den Haag heeft vijfhonderd historische boeken online gezet die inzicht geven in het 
Nederland van de zestiende en zeventiende eeuw. Het gaat om geschriften over de Nederlandse 
Opstand (beter bekend als de Tachtigjarige oorlog), godsdienstgeschillen en amoureus tijdverdrijf. 
Onder de diverse titels bevinden zich ook liedboekjesliedboekjesliedboekjesliedboekjes. De vijfhonderd boeken die nu toegankelijk 
zijn gemaakt, zijn het eerste tastbare resultaat van de ambitie van de bibliotheek om alle 
Nederlandse boeken, tijdschriften en kranten sinds 1470 te digitaliseren. In deze fase van de 
digitalisering gaat het om vijftigduizend oude boeken en geschriften tot 1700. 
 
TIN lanceert online encyclopedieTIN lanceert online encyclopedieTIN lanceert online encyclopedieTIN lanceert online encyclopedie    
Het TIN lanceerde op 1 september theaterencyclopedie.nl, een website die onder meer de 
complete database van het TIN van alle in Nederland gespeelde voorstellingen sinds 1900 bevat. 
Ook zullen op de site honderden biografieën te lezen zijn van bekende acteurs, zangers en 
regisseurs, geïllustreerd met audio- en videofragmenten. Het muziektheater in de brede zin van het 
woord (cabaret, luisterlied, opera, musical, Holland Festival) is zeer ruim vertegenwoordigd. 
 
Library of Congress opent jukeboxLibrary of Congress opent jukeboxLibrary of Congress opent jukeboxLibrary of Congress opent jukebox    
De Library of Congress heeft een gratis online muziekbibliotheek geopend. De National Jukebox 
bevat meer dan tienduizend opnamen uit het begin van de twintigste eeuw. De opnamen zijn 
afkomstig van Victor Talking Machine Company, een van de eerste plantenmaatschappijen. Ze zijn 
gemaakt zonder microfoons. De gestreamde opnames kunnen niet gedownload worden. Er kan 
gezocht worden op genre, taal, artiest, componist en tekstschrijver. www.loc.gov/jukebox 
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“Muziek Maken” De weblog van b“Muziek Maken” De weblog van b“Muziek Maken” De weblog van b“Muziek Maken” De weblog van bibliotheek Rotterdamibliotheek Rotterdamibliotheek Rotterdamibliotheek Rotterdam 
 

Vanuit Bibliotheek Rotterdam onderhoud ik al enige tijd een weblog rond het Vanuit Bibliotheek Rotterdam onderhoud ik al enige tijd een weblog rond het Vanuit Bibliotheek Rotterdam onderhoud ik al enige tijd een weblog rond het Vanuit Bibliotheek Rotterdam onderhoud ik al enige tijd een weblog rond het 
thema "muziek maken". thema "muziek maken". thema "muziek maken". thema "muziek maken". http://blogs.bibliotheek.rotterdam.nl/muziekhttp://blogs.bibliotheek.rotterdam.nl/muziekhttp://blogs.bibliotheek.rotterdam.nl/muziekhttp://blogs.bibliotheek.rotterdam.nl/muziek of  of  of  of 
http://muziekmaken.weblog.nlhttp://muziekmaken.weblog.nlhttp://muziekmaken.weblog.nlhttp://muziekmaken.weblog.nl. . . . In deze nieuwsbrief wil ik ingaan op de In deze nieuwsbrief wil ik ingaan op de In deze nieuwsbrief wil ik ingaan op de In deze nieuwsbrief wil ik ingaan op de 
totstandkoming, de ervaring met het opbouwen en onderhouden, reacties van totstandkoming, de ervaring met het opbouwen en onderhouden, reacties van totstandkoming, de ervaring met het opbouwen en onderhouden, reacties van totstandkoming, de ervaring met het opbouwen en onderhouden, reacties van 
bezoekers  en het gebruik van de weblog. bezoekers  en het gebruik van de weblog. bezoekers  en het gebruik van de weblog. bezoekers  en het gebruik van de weblog.     
 

OntstaanOntstaanOntstaanOntstaan 
Het idee van een weblog was een paar jaar gelden ontstaan vanuit de gedachte dat het louter 
aanbieden van een fysieke collectie bladmuziek (50.000 bundels) door een bibliotheek met een 
grote bladmuziekcollectie niet meer tegemoet komt aan een in de loop der jaren veranderde 
manier van muziek zoeken, maken en leren. Dat zie je vooral in de muziekbeoefening rond 
populaire muziek.   
Ik kan me nog de presentatie van Frank Huysmans (Programmamanager Siob Onderzoek & 
Kennisdeling) herinneren op een van de laatste NVMB dagen waarin hij uitlegt hoe zijn zoontje 
tegenwoordig muziek leert en maakt, als jonge gitarist voor een nummer als Eric Clapton’s Layla zijn 
toevlucht neemt tot Youtube, waar houding, spel en grepen visueel worden weergegeven en tot 
de website ultimate guitar tabs, waar hij de songtekst en bijbehorende gitaarakkoorden opzoekt, en 
een op het web gevonden midifile gebruikt als begeleiding bij zijn spel. 
Het gaat dus in deze tijd voor informatiezoekende muzikanten niet meer alleen om fysieke 
bladmuziek maar ook om nieuwe vormen van digitale bladmuziek (MIDI,PDF), informatie over online 
muzieklessen, muziekinstructiefilmpjes op Youtube, applicaties om begeleidingen te maken, te Dj'en,  
met behulp van computer, iPad, muzieknotatieprogramma's (de muzikant is zelf producent van 
bladmuziek) etc.  
De Centrale Discotheek was naast het uitlenen van cd’s al langer bezig met het geven van advies 
en informatie over muziekregistraties en het zelf digitaliseren van muziek. 
Alleen het muziekcentrum van de omroep digitaliseert op grote schaal bladmuziek. 
Ik denk dat je nu parallellen ziet in de terugloop van het aantal cd uitleningen in openbare 
bibliotheken als gevolg van digitale ontwikkelingen en de terugloop van bladmuziekuitleningen. Al 
speelt denk ik bij bladmuziek ook de afname mee van het aantal aanmeldingen voor bepaalde 
instrumenten op muziekscholen.     
Nog even iets over de definitie van een weblog. Een blog is van oorsprong een persoonsgebonden 
plek op internet waar je dagelijks artikelen plaats rond een van te voren vastgesteld 
interessegebied. Daarmee wil je mensen bereiken, die die beoogde interesse delen. Naast de 
meerwaarde van bladmuziek gerelateerde informatie is het voordeel van een blog dat je als 
bibliothecaris je expertise op een andere dan op de traditionele manier inzet en je je op die manier 
kunt profileren als expert. Ik heb me bij het benoemen van het interessegebied proberen te 
verplaatsen in gebruikers van bladmuziek en de focus gelegd niet op het materiaal zelf maar op 
het gebruik van dat materiaal. Belangrijk aspect was dat ik ook wilde dat de mensen de weblog 
makkelijk konden vinden. Dat alles heeft ertoe geleid dat je geen bladmuziek of bibliotheek in de 
benaming van de weblog tegenkomt.  
  
InhoudInhoudInhoudInhoud    
De artikelen zijn deels vanuit het actuele nieuws opgebouwd, (bijv. "muziek als martelwerktuig", "met 
je hersenen pianospelen", "KLM discrimineert muzikanten") deels vanuit wensen van klanten (bijv. 
"hoe organiseer ik een meezingfeestje", "wat kan ik als pianist spelen", "speciale zoekmachines voor 
muziek" (op basis van bijv. ritme tikken op de spatiebalk), "online bladmuziek maken met noteflight", 
"zelf begeleidingen maken", "leren zingen", "hoe schrijf je een hitsong", deels met specifieke 
informatie over bijv. "MIDI, en wat kun je ermee", lokale (Rotterdamse) activiteiten op het gebied 
van muziekbeoefening en muziekeducatie, videoregistraties van concerten op de muziekafdeling 
van Bibliotheek Rotterdam, informatie over digitale bronnen van bladmuziek, af en toe wat humor 
etc. Daarbij probeer ik soms onverwachte invalshoeken in te bouwen, zoals bij de bespreking van 
de song Night and Day teruggrijpen naar klassieke traditie van de chromatisch dalende baslijn of 
laten horen hoe de hele toons toonladder als een van de stijlkenmerken van Debussy kunt leggen 
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op het Wilhelmus, zodat ons volkslied een beetje als Debussy gaat klinken. Dat maakt de artikelen 
voor een breed publiek toegankelijk, ook voor het schoolonderwijs. 
Je wint veel tijd in het zoeken naar onderwerpen en nieuws, als je je lezers zover krijgt dat ze ook tips 
geven via twitter of welk kanaal dan ook.  
In de weblog koppel ik waar nodig informatie in de vorm van tekst, afspeelbare notenvoorbeelden, 
filmpjes aan boeken en bladmuziek te leen in bibliotheek Rotterdam, bijv. een artikel over "wat 
betekent de iPad voor muzikanten" aan een boek over programmeren voor de iPod/iPAd, 
(informatie die je niet op internet vindt).  
 
 

 
    
Bezoekers trekkenBezoekers trekkenBezoekers trekkenBezoekers trekken 
De weblog bestaat inmiddels bijna 2 jaar. Ik heb gemerkt dat het tijd nodig heeft om bezoekers te 
trekken. Dat gaat niet vanzelf. Naast het minstens 2 maal per week publiceren van een artikel 
ontkom je er niet aan een deel van je tijd te besteden aan digitale marketing, dat alles om ervoor 
te zorgen dat je bezoekers genereert. Het is van de andere kant lastig het effect te peilen van je 
inspanning daarin.  
Belangrijk instrument daarbij is voor mij het gebruik van een statistiekprogramma, voor het meten 
van je bezoek. Google Analytics is een gratis tool en biedt uitgebreide mogelijkheden om te kijken 
naar het aantal bezoeken, pageviews, welke artikelen het meest gelezen worden, via welke 
Googlezoektermen mensen op je weblog komen, wat de meest gebruikte zoektermen zijn, in welke 
mate bezoekers via een bestaande bookmark, externe link of via zoekmachines de weblog vinden, 
hoe lang ze op je weblog blijven. 



15 nvmb-nieuwsbrief nr. 2, oktober 2011 

 
 
Al die informatie kun je gebruiken om bijvoorbeeld de inhoud van je blogartikelen en gebruikte tags 
aan te passen. Ik richt me af en toe direct tot de lezers en vraag om reacties, advies, ervaringen 
etc.   
 
Via Facebook en Twitter wijs ik volgers/vrienden op net geplaatste artikelen. Soms merk je dat 
anderen de pr op zich nemen door je weblog gerelateerde tweets te retweeten.  
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Andere inspanningen om ervoor te zorgen dat je bezoekers trekt en hoog op de zoekresultaatlijst 
van Google komt te staan bestaan uit:  

• reageren op aanverwante webartikelen, twitterberichten met verwijzing naar de weblog,  
• je mengen in discussies op fora (bijv. in het geval van de iPad op de weblog van NRCnext 

op een vraag over bladmuziek op de iPad: http://www.nrcnext.nl/blog/2010/01/28/de-
gesloten-toekomst-van-de-ipad-en-apple/   

• zorgen dat de link van je website op andere websites staat; soms gaat dat vanzelf, 
http://www.haroldbeukers.nl/onlinebladmuziekmaken , soms door websites te benaderen. 
Hoe vaker je genoemd wordt op andere sites des te hoger zet Google je in de resultaatlijst! 
Die inspanningen kunnen er ook toe leiden, dat je genoemd wordt in andere media. De 
weblog stond enige tijd geleden genoemd in het muziekmagazine Akkoord als tip  

• regelmatig publiceren en bestaande artikelen bijwerken wanneer nodig  
    
Gemiddeld zit de blog op ongeveer 120 pageviews per dag.    
    
Netwerk opbouwenNetwerk opbouwenNetwerk opbouwenNetwerk opbouwen    
Een blog is behalve voor het informeren van klanten een prima instrument om een netwerk op te 
bouwen met klanten, in dit geval muzikanten en vertegenwoordigers van muziekorganisaties en 
scholen. Ook kun je in je blog meewerken aan het promoten van lokale en landelijke initiatieven op 
het gebied van muziekbeoefening en –educatie. De meeste klanten reageren direct via mail op 
mijn artikelen, met aanvullende vragen. Dat kunnen kinderen zijn, professionele musici, 
muziekdocenten (Jos Herfs: Mooi om te horen dat je vanuit de Rotterdamse bibliotheek deze 
weblogs maakt, ik zal de lezers van m#o.nl (vereniging leraren schoolmuziek) erop attenderen,  of 
schrijvers van boeken, waaraan gerefereerd wordt.  
    
ToekomstToekomstToekomstToekomst        
Hoewel opgezet als een weblog bedoeld voor lokaal gebruik, merk je aan de webstatistieken, dat 
je bezoekers uit heel het land komen en ook uit België. Het ligt daarom voor de hand meer landelijk 
te denken in de zin van een meer landelijke opzet in het verwijzen naar bibliotheekmaterialen. De 
digitale etalage muziek moet daar een instrument zijn om inhoud te delen. Eerste stappen in die 
richting zijn gezet. 
  
Bij de ingebruikname van een door Bibliotheek Rotterdam ontwikkelde blogapplicatie zijn een groot 
aantal artikelen overgezet naar http://blogs.bibliotheek.rotterdam.nl/muziek  (ongeveer 80 
artikelen). 
De oorspronkelijke weblog, die gehost werd door we-log.nl is onlangs gemigreerd naar wordpress 
en kan op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief nog problemen vertonen met 
betrekking tot het weergeven van video en muzieknotenvoorbeelden 
http://muziekmaken.weblog.nl (ongeveer160 berichten). 
 
John Valk 
 
 
 

Recente ontwikkelingen in de Openbare BibliotheekRecente ontwikkelingen in de Openbare BibliotheekRecente ontwikkelingen in de Openbare BibliotheekRecente ontwikkelingen in de Openbare Bibliotheek    
De studiemiddag bij Kunstfactor in Utrecht, op 12 mei  jl.De studiemiddag bij Kunstfactor in Utrecht, op 12 mei  jl.De studiemiddag bij Kunstfactor in Utrecht, op 12 mei  jl.De studiemiddag bij Kunstfactor in Utrecht, op 12 mei  jl.    
 

Bij Kunstfactor, het Sectorinstituut voor amateurkunst in Utrecht, kwamen ongeveer 40 leden bijeen 
voor de jaarlijkse ledenvergadering en de studiemiddag.  
’s Ochtends, op de ledenvergadering, werd het Beleidsplan NVMB 2010-2014 gepresenteerd. Over 
de inhoud van dit plan heeft het bestuur in januari samen met een aantal commissieleden 
gebrainstormd. Het plan werd, voorzien van aanvullingen uit de zaal, aangenomen door de 
vergadering.  
Het bestuur van de NVMB werd aangevuld met nieuw bloed: Ria Warmerdam, werkzaam bij 
NBD/Biblion, werd met algehele stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. 
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Na de lunch vervolgden we de dag met de studiemiddag. Thema: Recente ontwikkelingen in de 
Openbare Bibliotheeksector.  
Als eerste sprak Frank HuysmansFrank HuysmansFrank HuysmansFrank Huysmans, bijzonder hoogleraar Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam. Sinds april 2010 werkt Huysmans bij het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) 
in Den Haag als programmamanager Onderzoek en Kennisdeling. Huysmans begint zijn lezing met 
de opmerking dat informatiedragers de laatste jaren razendsnel zijn veranderd: “van papier en 
schijfjes naar open en bloot op internet”. Dit is terug te zien in de uitleningen en in de collecties, 
deze lopen sterk terug, vooral voor wat betreft bladmuziek en geluidsdragers. Diensten als Youtube, 
Spotify en Last.fm maken uitleen min of meer achterhaald. Mensen maken hun eigen digitale 
bibliotheken, ordenen deze op geheel eigen wijze, en gebruiken sociale media als Twitter en 
Facebook om met andere liefhebbers in contact te komen en informatie uit te wisselen.  
 
Wat voor rol is er in deze situatie nog voor de Openbare Bibliotheek? Huysmans adviseert een 
“volksverheffing 2.0” in een “hybride” bibliotheek waarin digitale dienstverlening samengaat met 
een fysieke collectie in een aangename omgeving. De meerwaarde van de digitale 
dienstverlening zit ‘m vooral in het feit dat “de bibliotheek meer weet dan Google”. De bibliotheek 
moet verbindingen leggen tussen informatiebronnen, moet ze inhoudelijk beter toegankelijk maken. 
Als voorbeeld van moderne digitale dienstverlening noemt Huysmans de ‘digitale etalages’ van 
Bibliotheek.nl, het startpunt naar websites over uiteenlopende onderwerpen als duurzaamheid, 
opvoeding/onderwijs en eten/koken.  
Bij de fysieke collectie moet de nadruk komen te liggen op informatie die niet op internet te vinden 
is: de lokale collectie. Het bibliotheekgebouw moet een plek zijn om anderen te ontmoeten, om te 
studeren, te overleggen, je even terug te trekken, een tentoonstelling te bekijken, etc. Andere 
bibliotheekvormen, zoals de plug-in-bibliotheek in een openbare ruimte of tankstation, moeten de 
gebruiker meer vrijheid geven in het lenen of retourneren van boeken. 
 
In de theepauze waren er taartjes met het 
cijfer 15: de NVMB bestaat 15 jaar! Els van 
Swol en Martie Severt, leden van het eerste 
uur, werden door voorzitter Jantien 
Dubbeldam in het zonnetje gezet vanwege 
hun geweldige inzet.  
 
Na de theepauze sprak Jos OegemaJos OegemaJos OegemaJos Oegema, 
werkzaam bij de Bibliotheek Deventer (als 
verantwoordelijke voor het collectiebeleid) 
en bij het Netwerk van Overijsselse 
Bibliotheken (als Categoriemanager bij de 
Provinciale Backoffice). In de Bibliotheek 
Deventer is  “de klant koning”. De hele 
dienstverlening is erop gericht het hem/haar zoveel mogelijk naar de zin te maken en dat heeft 
geleid tot stijgende ledenaantallen en stijgende uitleencijfers.  
De uitleencijfers bepalen wat wordt aangeschaft. Dit leidt bijv. tot veel jeugdboeken in Vinex-wijken 
en weinig literatuur in kleine dorpen. Maar ook de bijzondere dingen zijn te vinden, eventueel over 
de provinciegrens heen. Muziek komt in Deventer niet alleen uit Deventer maar ook uit het Netwerk 
van Overijsselse Bibliotheken, uit de CDR en van internet. De uitleenvoorwaarden zijn aangepast: 
voor €49,50 per jaar kan de gebruiker een onbegrensd aantal items lenen. De uitleentermijn is 6 
weken.  
Er is veel aandacht voor nieuwe typen bibliotheken. Een zelfbedieningsbibliotheek in een 
partycentrum in Schalkhaar, iedere ochtend vanaf 9 uur geopend, met een retailformule en 
deskundige hulp in de middaguren, heeft tot 30% meer uitleningen geleid.   
Hiernaast is er veel aandacht voor de beleefbibliotheek, met veel verschillende activiteiten en 
cursussen, en voor de digitale bibliotheek.  
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Ian BorthwickIan BorthwickIan BorthwickIan Borthwick, werkzaam in de 
Bibliotheek Haarlem en lid van de 
Programmacommissie, deelde zijn 
afkeer voor “frontale presentatie”, de 
retailformule, met de zaal. Hij 
bespeurt vervlakking en vraagt zich 
af waarin de bibliotheek zich nog 
onderscheidt van de boekhandel. Hij 
vraagt zich vooral af welke functie 
bladmuziek nog heeft in een 
retailformule. Deze bedenkingen 
leidden tot een levendige discussie 
met de andere sprekers en de zaal. 
Frank Huysmans is van mening dat 
retail niet ten koste moet gaan van 
de breedte van de collectie. Mozart 
als achtergrondmuziek kan het 

aantal uitleningen van Mozart-CD’s/-bladmuziek doen stijgen. En Jos Oegema wees op de 
bruiloftsmuziek die ze had opgenomen in de Kate en William-tentoonstelling, die in april was 
ingericht in de Bibliotheek Deventer. 
 
Aan het eind van de middag leidde Bert Schoones ons rond in zijn infotheek en dronken we een 
borrel (en aten nog een overgebleven taartje) in het Kunstfactor-café. 
 
• Link naar de lezing van Frank Huysmans: http://prezi.com/4rjt086uu8az/openbare-bibliotheken-

onderweg-naar-volksverheffing-20/ 

• Link naar de lezing van Jos Oegema: 
http://nvmb.mco.nl/data/media/db_download/10085_9
7059f.pdf 

 
 
Charlotte Sienema, 
Programmacommissie  
 
 
 
 
 

WijzerWijzerWijzerWijzer    
Aankondigingen van cursussen en studiebijeenkomstenAankondigingen van cursussen en studiebijeenkomstenAankondigingen van cursussen en studiebijeenkomstenAankondigingen van cursussen en studiebijeenkomsten    
 

StudieStudieStudieStudiedag NVMB dag NVMB dag NVMB dag NVMB     
Thema: bezuinigingen / kennisupdate verschillende muziekgenres 

17 november  OBA, Amsterdam  10:00 uur 
 
We kunnen er niet om heen eerst aandacht te schenken aan de bezuinigingsgolf die over 
Nederland raast. Om daarna de blik op de (onzekere) toekomst te richten. Het eerste zal (onder 
voorbehoud) worden gedaan door Martie Severt, chef van de Muziekbibliotheek van de Omroep 
en lid van het bestuur van de NVMB. Het tweede wordt gedaan bij monde van Gemma Bottegal, 
medewerker PR & Marketing Rijksmuseum Twenthe. Onder het mom ‘Crowdfunding: kansen en 
valkuilen’.  
    
Wie over crowdfunding al vast wat wil lezen, kan te rade gaan in het boekje Pak aan: 100 en 1 
ideeën voor alternatieve financiering van kunst en cultuur (ISBN 978-90-808489-0-0, http://www.pak-
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aan.nu) van de hand van Arjo Klamer en Cees Langeveld. Klamer (hoogleraar culturele economie 
aan de Erasmus Universiteit) hield in 2004 een lezing voor de NVMB. In genoemd boekje noemen de 
auteurs het Rijksmuseum Twenthe die ‘de hulp inroep van haar “crowd” bij de aankoop van het 
schilderij Boomachtig landschap met rustende herder bij een zonnig pad en schapen van Thomas 
Gainsborough’ (p. 133). 
 
Daarna gaat onze aandacht uit naar nieuwe ontwikkelingen in diverse muziekgenres – want daar 
blijft toch alles, hoe je het ook wendt of keert, om gaan: 
 

• Michel Khalifa zal als eerste spreken over hedendaags klassieke muziek 
Michel Khalifa schrijft toelichtingen voor orkesten en concertzalen, artikelen voor 
muziektijdschriften en Het Parool. Daarnaast verzorgt hij concertinleidingen en cursussen 
over muziekgeschiedenis, onder andere aan het Conservatorium van Amsterdam. 

• Tom Engelshoven (of Jasper van Vugt) zal het hebben over popmuziek 
Tom Engelshoven is redacteur van OOR, Jasper van Vugt is werkzaam als 
journalist/redacteur en schrijft met name over muziek en uitgaanscultuur.  

• Jaïr Tchong tenslotte zal spreken over wereldmuziek. 
Jaïr Tchong (als deejay ook bekend onder de naam Jairzinho) is freelance journalist (OYE 
Listen, Het Parool, De Groene Amsterdammer, Nieuwe Revu, Preludium, Ontdek Afrika, 
Nieuw Israelitisch Weekblad en Beyond). Hij is als projectleider wereldmuziek werkzaam bij 
Muziek Centrum Nederland. 
 

Tussendoor testen wij de kennis van de aanwezigen door het spelen van een muziekquiz, 
gebaseerd op de Muziekencyclopedie van Muziek Centrum Nederland (MCN). 
Wij hopen weer veel collegae uit het land te mogen ontmoeten! 
De programmacommissie van de NVMB 
    
    
Focus op Turkije: dance, jazz en wereldmuziek (MCN Muziekcafé)Focus op Turkije: dance, jazz en wereldmuziek (MCN Muziekcafé)Focus op Turkije: dance, jazz en wereldmuziek (MCN Muziekcafé)Focus op Turkije: dance, jazz en wereldmuziek (MCN Muziekcafé)    

10 oktober  MCN, Amsterdam  15:00 – 17:00 uur 
 
Turkije is volop in beweging, Istanbul bijna de hipste stad van Europa én in 2012 vieren Nederland en 
Turkije 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Hoe zit het met de muziekscene in dat land? 
    
Geld: Mecenaat in de muziek…hoe dan?!? (MCN Muziekcafé)Geld: Mecenaat in de muziek…hoe dan?!? (MCN Muziekcafé)Geld: Mecenaat in de muziek…hoe dan?!? (MCN Muziekcafé)Geld: Mecenaat in de muziek…hoe dan?!? (MCN Muziekcafé)    

12 oktober  MCN, Amsterdam  14:00 – 1700 uur 
 
Mecenaat, of nog mooier: relatiegerichte fondsenwerving. Musea en goede doelen hebben de 
meeste ervaring ermee. Maar wat zijn specifiek voor de muzieksector de kansen en uitdagingen? 
Een expertmeeting / workshop.  

Jazz Bizz Nizz 5 (MCN Muziekcafé)       Jazz Bizz Nizz 5 (MCN Muziekcafé)       Jazz Bizz Nizz 5 (MCN Muziekcafé)       Jazz Bizz Nizz 5 (MCN Muziekcafé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

12 oktober  BIRD, Raampoortstraat 26, Rotterdam  19:30 – 21:00 uur 

Tweemaandelijkse talkshow over actuele ontwikkelingen en nieuwe initiatieven in de Nederlandse 
jazzsector. Voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met jazz in Nederland. Toegang gratis, 
maar wel aanmelden vooraf. Reserveren voor het buffet tot twee dagen van te voren.  

I love I love I love I love NY (MCN Muziekcafé)NY (MCN Muziekcafé)NY (MCN Muziekcafé)NY (MCN Muziekcafé)    

19 oktober  MCN, Amsterdam  15:00 – 17:00 uur 

Hoe ziet de muziekscene van New York anno nu eruit? Experts van MCN vertellen de laatste 
ontwikkelingen over de jazz en klassieke muziek in the big apple.  
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De componerende vrouw (MCN MuzDe componerende vrouw (MCN MuzDe componerende vrouw (MCN MuzDe componerende vrouw (MCN Muziekcafé)iekcafé)iekcafé)iekcafé)    

16 november  Spui 25, Amsterdam  20:00 – 22:00 uur 

Het is 20 jaar geleden dat het 7th International Congress on Women in Music plaatsvond in Utrecht. 
Hoe staat het er nu voor met de vrouwelijke componist uit de geïmproviseerde en de hedendaagse 
klassieke muziek? Want feit is dat hun zichtbaarheid nog steeds marginaal is. Biedt bijvoorbeeld de 
opkomst van nieuwe media nieuwe kansen? Met keynote spreker en paneldiscussie. 

BibliotheektweedaagseBibliotheektweedaagseBibliotheektweedaagseBibliotheektweedaagse    

8 & 9 december  Martiniplaza, Groningen  t.b.a. 
 
Een tweedaags congres waar kennis over de sector wordt gedeeld. Het thema voor 2011 is 
"Kiezen én Delen". Het programma is medio september bekend. 

Op de Bibliotheektweedaagse ontmoeten directeuren, managers en domeinspecialisten 
elkaar. Keynotes, workshops en besprekingen wisselen elkaar af. In de wandelgangen en 
tijdens het avondprogramma is er ruime gelegenheid om met collega’s bij te praten en 
nieuwe contacten te leggen. Kennis delen en kennis maken dus. 

De Bibliotheektweedaagse is een gezamenlijk initiatief van het SIOB, de VOB en 
Bibliotheek.nl, in samenwerking met de provinciale serviceorganisaties (PSO’s) en 
bibliotheekorganisaties. 

 
En wat nu!?!? (MCN Muziekcafé)En wat nu!?!? (MCN Muziekcafé)En wat nu!?!? (MCN Muziekcafé)En wat nu!?!? (MCN Muziekcafé)    

15 december  MCN, Amsterdam  15:00 – 17:00 uur 

De muzieksector wordt flink getroffen door de bezuinigingen. Wat gaan de getroffenen doen? Hoe 
zijn andere sectoren er eerder mee omgegaan? Hou de website in de gaten voor het programma.  

Voor alle MCN Muziekcafés geldt: meer informatie en aanmelden via de website van MCNVoor alle MCN Muziekcafés geldt: meer informatie en aanmelden via de website van MCNVoor alle MCN Muziekcafés geldt: meer informatie en aanmelden via de website van MCNVoor alle MCN Muziekcafés geldt: meer informatie en aanmelden via de website van MCN    

 

Wie voor watWie voor watWie voor watWie voor wat    
De kern De kern De kern De kern van de NVMB bestaat uit 61 institutionele leden. Al deze organisaties van de NVMB bestaat uit 61 institutionele leden. Al deze organisaties van de NVMB bestaat uit 61 institutionele leden. Al deze organisaties van de NVMB bestaat uit 61 institutionele leden. Al deze organisaties 
herbergen muziekcollecties, kennis en kunde op hun eigen terrein. Daar kunnen herbergen muziekcollecties, kennis en kunde op hun eigen terrein. Daar kunnen herbergen muziekcollecties, kennis en kunde op hun eigen terrein. Daar kunnen herbergen muziekcollecties, kennis en kunde op hun eigen terrein. Daar kunnen 
alle leden van profiteren, maar weten we eigenlijk wel wat we waar kunnen alle leden van profiteren, maar weten we eigenlijk wel wat we waar kunnen alle leden van profiteren, maar weten we eigenlijk wel wat we waar kunnen alle leden van profiteren, maar weten we eigenlijk wel wat we waar kunnen 
halen? In Wie voor wat deze keer ehalen? In Wie voor wat deze keer ehalen? In Wie voor wat deze keer ehalen? In Wie voor wat deze keer een portret van: en portret van: en portret van: en portret van:     
Codarts RotterdamCodarts RotterdamCodarts RotterdamCodarts Rotterdam    
    
    
Wie Wie Wie Wie     
Mijn naam is Timea MolnárTimea MolnárTimea MolnárTimea Molnár. Ik ben Hongaar 
van afkomst en al 16 jaar woonachtig in 
Rotterdam. Op de sporen van Bartók en 
Kodály ben ik de wereldmuziekafdeling 
ingerold. De bibliotheekopleiding heb ik in 
Hongarije afgerond. Ik ben mediathecaris 
jazz, pop, wereldmuziek en muziektheater 
bij de mediatheek van Codarts Rotterdam. 
Codarts is lid van de NVMB sinds de 
begindagen van de NVMB. 
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De organisatie De organisatie De organisatie De organisatie     
Codarts Rotterdam heeft 3 academies: Conservatorium, Dansacademie en Circus Arts. Het 
conservatorium is onderverdeeld in klassieke muziek, jazz, pop, wereldmuziek en muziektheater. De 
dansacademie biedt de opleidingen Uitvoerend Danser, Docent Dans en de masteropleiding 

Danstherapie. Deze 
opleidingen bevinden zich 
op verschillende locaties. 
De mediatheek is in het 
hoofdgebouw gevestigd 
en biedt zijn diensten 
centraal aan. Het team 
van de mediatheek 
bestaat uit drie 
mediathecarissen, ieder 
voor haar eigen 
vakgebied. Naast mijn 
functie zijn dat een 
mediathecaris klassieke 
muziek en een 
mediathecaris dans en 
circus arts. 
    
Collecties en dienstenCollecties en dienstenCollecties en dienstenCollecties en diensten    
De collectie omvat meer 
dan 15000 banden 
bladmuziek en ongeveer 

6600 boeken over muziek en dans. Daarnaast nog 4500 cd’s en ruim 1100 video’s en dvd’s op het 
gebied van muziek, dans en circus. 
Sinds ik in dienst ben gekomen als specialist jazz en wereldmuziek, zijn deze collectieonderdelen 
sterk gegroeid en meer in balans gebracht met het aantal vakgroepen binnen het conservatorium. 
De wereldmuziekcollectie volgt in grote mate de vijf studierichtingen: Flamenco, Tango, Latin-jazz, 
Noord-Indiase klassieke muziek en Turkse muziek. Het merendeel van deze collectie is uniek en niet 
in Nederland verkrijgbaar.  
Naast een fysieke collectie hebben wij ook een digitale bibliotheek waarin verschillende databases 
op het gebied van muziek en dans zijn opgenomen. Verder onderzoeken wij op dit moment de 
mogelijkheden voor verdere digitalisering. Hiermee willen we bereiken dat de vakgroepen op de 
locaties in de toekomst beter bediend kunnen worden.  
    
DoDoDoDoelgroepenelgroepenelgroepenelgroepen    
We zijn in principe alleen beschikbaar voor studenten en docenten van Codarts. Onze online 
catalogus is ook alleen voor hen via intranet raadpleegbaar. 
    
Zijn media of diensten beschikbaar voor derden? Zijn media of diensten beschikbaar voor derden? Zijn media of diensten beschikbaar voor derden? Zijn media of diensten beschikbaar voor derden?     
Externe bezoekers ontvangen we op afspraak (telefonisch of per e-mail). Uiteraard werken we 
samen met andere conservatoriumbibliotheken. 
    
Wat zijn je favoriete items uit de collectie?Wat zijn je favoriete items uit de collectie?Wat zijn je favoriete items uit de collectie?Wat zijn je favoriete items uit de collectie?    
Mijn favoriete ‘item’ is eigenlijk een collectieonderdeel: de Turkse muziek. Ik heb heel veel Turkstalige 
boeken en bladmuziek ingevoerd zonder de taal te kunnen lezen (met hulp van de 
hoofdvakdocent, Turkse studenten en woordenboeken). Ik vond dat zo’n prestatie van mezelf dat ik 
een speciaal gevoel heb bij dat collectieonderdeel.  
 
Wat doe je aan actieve en/of passievWat doe je aan actieve en/of passievWat doe je aan actieve en/of passievWat doe je aan actieve en/of passieve muziekbeoefeninge muziekbeoefeninge muziekbeoefeninge muziekbeoefening????    
Van tijd tot tijd volg ik verschillende percussiecursussen zoals Latinjazz op conga’s, Indiase tabla of 
flamencodans ( ja, dat is ook percussie, met je gespijkerde schoenen). Op mijn werk draai ik vaak 
wereldmuziek: onuitputtelijk repertoire. De beste stukken krijgt mijn familie ook te horen. Ik bezoek 
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concerten o.a. van onze eigen wereldmuziekacademie en van mijn eigen man Akos Laki, die ook 
jazz en wereldmuziek speelt. 
 
Op welke websites kom je graagOp welke websites kom je graagOp welke websites kom je graagOp welke websites kom je graag????    

• Onze digitale bibliotheek geeft toegang naar Grove Online, deze vind ik heel nuttig tijdens 
mijn werk.  

• www.linktv.org/worldmusic : LinkTv is een niet-commerciële Amerikaanse satellietzender die 
verschillende documentaires, nieuws over burgerinitiatieven en muziek van de hele wereld 
uitzendt. Via hun website zijn hun programma’s te streamen. 

• www.tilos.hu: Hongaarse onafhankelijk radio die ook online is. Ze hebben elke week 2 uur 
Indiase klassiek muziek, af en toe met uitleg van theorie en tipjes waarnaar je moet luisteren 
om deze muziek te kunnen begrijpen. 

Wat is je meest recente muzikale ontdekkingWat is je meest recente muzikale ontdekkingWat is je meest recente muzikale ontdekkingWat is je meest recente muzikale ontdekking????    
Net voor de zomer, tijdens een eindexamen heb ik Black Earth van Fazil Say (Turkse klassieke 
componist/pianist) ontdekt. Pianostudente Agnes Katona heeft dit pianostuk op een goddelijke 
manier gespeeld. Mijn tranen begonnen onophoudelijk te druppelen. Prachtig geschreven stuk, 
prachtig geïnterpreteerd. Een uitvoering van de componist zelf staat op YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=MFSm5_4afro 
 
Contactgegevens 
Timea Molnár  – T (010) 271191 - E tamolnar@codarts.nl, mediatheek@codarts.nl  W www.codarts.nl 
 
 

Op een onbewoond eiland Op een onbewoond eiland Op een onbewoond eiland Op een onbewoond eiland     
 

Het eiland (1Het eiland (1Het eiland (1Het eiland (19999): ): ): ): de favoriete muziek van …de favoriete muziek van …de favoriete muziek van …de favoriete muziek van …Pieter GoossenPieter GoossenPieter GoossenPieter Goossen    
 
 

De redactie vraagt aan iemanDe redactie vraagt aan iemanDe redactie vraagt aan iemanDe redactie vraagt aan iemand uit de d uit de d uit de d uit de 
muziekbibliotheekgemeenschap muziekbibliotheekgemeenschap muziekbibliotheekgemeenschap muziekbibliotheekgemeenschap naarnaarnaarnaar een lijstje van zijn of haar  een lijstje van zijn of haar  een lijstje van zijn of haar  een lijstje van zijn of haar 
favoriete cd’s die niet mogen ontbreken in de bagage bij een favoriete cd’s die niet mogen ontbreken in de bagage bij een favoriete cd’s die niet mogen ontbreken in de bagage bij een favoriete cd’s die niet mogen ontbreken in de bagage bij een 
verbanning naar een onbewoond eiland. Dit keerverbanning naar een onbewoond eiland. Dit keerverbanning naar een onbewoond eiland. Dit keerverbanning naar een onbewoond eiland. Dit keer Pieter Goossen van  Pieter Goossen van  Pieter Goossen van  Pieter Goossen van 
bibliotheek Arnhem. De bibliotheek verhuist binnenkort nabibliotheek Arnhem. De bibliotheek verhuist binnenkort nabibliotheek Arnhem. De bibliotheek verhuist binnenkort nabibliotheek Arnhem. De bibliotheek verhuist binnenkort naar een nieuw ar een nieuw ar een nieuw ar een nieuw 
gebouw.gebouw.gebouw.gebouw.    
 
 

Als iemand mij vraagt wat ik mee zou nemen naar een onbewoond eiland waar ik als een Robinson 
Crusoë jaren zou moeten verblijven zou dit uiteraard muziek zijn, naast een gereedschapskist en 
boeken. Bestaan er cd-spelers die je met handkracht kan opwinden? Die zou ik dan meenemen en 
met onderstaande vijf titels zou ik die jaren dan iets aangenamer door kunnen brengen. De vijf titels 
heb ik dan ook niet uitgezocht op fantastische uitvoering, zeldzaamheid of prachtige muziek maar 
op muziek die ik jaar in jaar uit kan beluisteren zonder dat het me tegen gaat staan en een goed 
gevoel blijft geven. Bovendien heb ik gezocht naar cd’s die onderling zeer verschillende 
muziekgenres zijn zodat ook daarin geen verveling kan optreden. 
 

1. KlassiekKlassiekKlassiekKlassiek. Geen dag zonder Bach: Johann Sebastian Bach is voor mij de 
basis, hoewel er zo veel componisten zijn waar ik ook graag naar luister 
(pianoconcerten van Mozart door Mitsuko Uchida, bijvoorbeeld, of 
Gershwins Porgy and Bess in de jazzy uitvoering onder leiding van Simon 
Rattle). Maar wat moet ik kiezen van deze grootmeester? En welke 
uitvoering? Ik twijfel erg tussen de Goldberg variaties door Glenn Gould 
(uitvoering 1955), de suites BWV 1007-1009 op Chitaronne door Juan 
Carlos Chivera, of de Restored oboe conRestored oboe conRestored oboe conRestored oboe concertoscertoscertoscertos met Ingo Goritzki op 
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hobo. En hoewel ik erg van authentieke uitvoeringen houd kan ik ook genieten van 
bewerkingen (mits deze vakkundig worden gemaakt en uitgevoerd). De hobobewerkingen 
vind ik goed bij de muziek passen en de melodieën zijn bijna van elastiek. Een uitvoering die 
mij keer op keer een goed gevoel geeft. Deze neem ik mee en draai ‘m als ik aan land kom, 
als ik mijn optrekje daar in elkaar zet en verder gewoon iedere dag om mezelf op te starten. 

 
2. JazzJazzJazzJazz. Niet alle jazz kan me bekoren en de jazz waar ik wel van houd kan 

bij vaak beluisteren gaan irriteren. Maar er is genoeg moois om uit te 
kiezen. Ik heb vier cd’s in handen gehad: Jacques Loussier’s Play Bach ‘93 
(daar heb je Bach weer, daarom niet gekozen), Bands that can boogie 
woogie (vooral Bumble boogie van Freddy Martin), Time out van Dave 
Brubeck (alle bekende klassiekers die ik fantastisch vind) en Lazy days of 
jazz (van die echte softe jazz voor een zwoele en luie zondagavond). 
Uiteindelijk heb ik gekozen voor het fluwelen geluid van Paul DesmondPaul DesmondPaul DesmondPaul Desmond    
op zijn cd Feeling blueop zijn cd Feeling blueop zijn cd Feeling blueop zijn cd Feeling blue. Ik zie mijzelf in een hangmat tussen twee palmbomen aan het strand 
liggen met een zelfgemaakte cocktail in een ananas met een rietje. Ziet u het voor u? 
Daarbij deze rustige, zachte klanken: oppassen om niet in dutten! Heerlijk. 

 
 
3. SoundtracksSoundtracksSoundtracksSoundtracks. Ik ben gek op film, van grote blockbusters uit Hollywood tot 

kleine onafhankelijke films uit Finland of China. Goed gemaakte films die je 
tot nadenken brengen of die je juist een tijd de tijd kunnen laten vergeten. 
Films kan ik op mijn zonovergoten en door groenblauwe oceaan omgeven 
eilandje natuurlijk niet bekijken maar als je de soundtrack beluistert van 
een film die je vaak hebt gezien dan zie je de beelden er vanzelf bij. 
Iedereen heeft dat denk ik, zoals bij Philip Glass’ Koyaanisqatsi, Kruistocht 
in Spijkerbroek van Ozark Henry, of Orfeu Negro (de eerste Bosa Nova). Maar ik kies dan toch 
voor Lord of the Rings: the fellowship of the ring, door Howard ShoreLord of the Rings: the fellowship of the ring, door Howard ShoreLord of the Rings: the fellowship of the ring, door Howard ShoreLord of the Rings: the fellowship of the ring, door Howard Shore. Het mooie van deze 
eerste film van de trilogie is de gang van rustige, heel erg Engelse, veilige sfeer naar de 
donkere, zwarte sfeer als het verhaal goed op gang komt. Heerlijke muziek, ook zonder de 
beelden erg genietbaar. Uiteraard veel bombast, maar dat mag op zijn tijd ook vind ik. En 
de film zelf is fantastisch: ik heb nog zelden meegemaakt dat een boek zo verfilmd wordt 
dat er volledig recht wordt gedaan aan het boek. 

 
4. WereldmuziekWereldmuziekWereldmuziekWereldmuziek is niet in één cd te vangen, er is zo enorm veel niet te 

vergelijken muziek in deze muzieksoort. Ik merk wel dat rustige muziek op 
zo’n eiland mij het meeste aanspreekt, daarom zal ik niet snel kiezen voor 
bijvoorbeeld kletzmermuziek van De Amsterdam Klezmer Band of Ierse 
traditionele muziek van The Bothy Band. Allemaal prachtig, maar mij te 
druk. De Japanse bamboefluitmuziek zoals Master of Shakuhachi door 
Tajima Tadashi. Ik kies hierbij dan toch voor de zoete klanken van BebelBebelBebelBebel    
Gilberto op MomentoGilberto op MomentoGilberto op MomentoGilberto op Momento. De moderne Bosa nova is heerlijk zoete, zwoele muziek, die ik kan  
waarderen als het goed wordt uitgevoerd (zoals hier). 

 
5. PopPopPopPop. Hoewel ik nooit in eerste instantie naar popmuziek grijp als ik iets 

opzet is hier ook weer een enorm arsenaal aan fantastische muziek. De 
laatste jaren komt er ook weer meer interessante muziek uit vind ik. Die 
prachtige cd van Pete Philly & Perquisite bijvoorbeeld, Mystery repeats, 
waarbij een sample uit het titelnummer overal in reclames opduikt (met 
die cello-solo). Prachtig! Maar hier kan ik niet om de onlangs overleden 
Amy Winehouse met Back to blackAmy Winehouse met Back to blackAmy Winehouse met Back to blackAmy Winehouse met Back to black heen. Retropop, ik weet het, maar zo 
fantastisch gezongen en een goede band er achter. Vreselijk triest dat ze 
is overleden maar ook jammer dat ze de laatste jaren zo weinig heeft laten horen aan nieuw 
materiaal. Er ligt nog wat op de plank heb ik gehoord, ik ben dan ook erg benieuwd naar 
haar nieuwe cd. Op de MTV Music Awards was haar duet met Tony Bennett te horen: het 
leek wel of we Billy Holiday hoorden, fantastisch. Maar dus geen Beatles mee, geen Beach 
Boys, geen Zombies, geen Nirvana, geen Rolling Stones etc. etc. Toch wel jammer. 
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Zo lijkt me het verblijf van een paar jaar op een onbewoond maar tropisch 
eiland nog best idyllisch. Ik smokkel dan nog wel het Weihnachtsoratorium vanWeihnachtsoratorium vanWeihnachtsoratorium vanWeihnachtsoratorium van    
J.S. BachJ.S. BachJ.S. BachJ.S. Bach    mee in de uitvoering van het Nederlandse Bachvereniging onder 
leiding van Jos van Veldhoven, want de kerstdagen moeten wel op een goede 
manier worden gevierd. Als mijn vrouw en kinderen mee zouden zijn naar zo’n 
tropisch eiland zou de muziekkeuze er héél anders uitzien trouwens. 
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