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De eerstvolgende studiedag zal 
plaatsvinden op dinsdag 26 no-
vember. Collega Pieter Goossen 
zal ons ontvangen in de nieuwe 

Bibliotheek Arnhem. Deze is gehuisvest in 
De Rozet, een gloednieuw gebouw midden 
in de stad, waar ook Kunstbedrijf Arnhem, 
de Volksuniversiteit en To Art Kunstuitleen 
zijn gevestigd. 

- Charlotte Sienema -

Het thema van de dag: ‘Volop in beweging’. We 
willen laten zien hoe de muziekbibliotheekwe-
reld in beweging is en hoe ze zich aanpast aan 
de nieuwe tijd. We willen er een positieve dag 
van maken die de NVMB en haar leden inspiratie 
moet geven voor de toekomst. 
Collega’s uit de Bibliotheek Arnhem, de Univer-
siteitsbibliotheek Utrecht en de Centrale Disco-
theek Rotterdam zullen vertellen hoe zij ‘reilen en 
zeilen’ en wat hun toekomstvisie is. Maar natuur-
lijk staat de nieuwe Bibliotheek Arnhem centraal. 

We beginnen de dag daarom met een uitgebreide 
rondleiding door het gebouw.

De dag zal worden besloten met een brain-
stormsessie over de toekomst van de NVMB. De 
muziekbibliotheekwereld is getroffen door zware 
overheidsbezuinigingen. Een aantal instellingen is 
zelfs helemaal opgeheven, een groot aantal colle-
ga’s is ontslagen. Dit heeft effect op de NVMB en 
op de manier waarop wij onze vereniging hebben 
georganiseerd. Hoe gaan we om met de vacatu-
res die er nu zijn in het bestuur en in de commis-
sies? Hoe kunnen we de commissies efficiënter 
en effectiever maken? Is er winst te halen uit een 
betere samenwerking van commissies? 
Alles wat tijdens deze brainstormsessie wordt 
aangedragen zal een vervolg krijgen tijdens de 
ALV/studiemiddag in het voorjaar van 2014.

We hopen dat u erbij bent op 26 november!

NVMB-studiedag 26 november in Rozet Arnhem Herfst

- redactioneel - 

Op de dag dat deze nieuwsbrief 

werd samengesteld, raasde er 

een zware storm over Neder-

land. Er vielen slachtoffers, er 

werden bomen ontworteld, het 

openbaar vervoer lag plat, maar 

er was natuurlijk ook een leuke 

kant aan dat natuurgeweld. ‘De 

zwarte-pietendiscussie zal nu 

wel gauw overwaaien’, twitterde 

iemand. En aan de achterkant 

van de storm, is er vaak schoon-

geboend weer. Als NVMB zitten 

we ook aan de andere kant van 

de storm. Charlotte Sienema en 

Martie Severt vertellen over de 

huidige stand van het ex-MCO, 

nu SOM. En op de komende 

studiedag willen we ons na de 

stormschade heroriënteren op 

een goede structuur voor onze 

vereniging. Kom en praat mee!

Aardvarken voor de bibliotheek Arnhem

Bibliotheek Arnhem artist impression



Vrijdagnacht 2 augustus 2013, Hotelkamer 
02.00 uur het IAML congres zit erop. Na tig 
PowerPoint- en poster presentaties, spee-
ches, concerten, bezoeken aan bibliotheken, 
(werk) lunches en rondritten door Wenen. 
Het was een voor mij een drukke, enerve-
rende, vermoeiende en inspirerende week. 

- Wolter Birza - 
(Prins Claus Conservatorium Groningen)

Wolter Birza

Hoe het begon:
Zondag 28 juli Vertrek (samen met mijn collega 
Petra Wiersma) vanuit Groningen.
Trein naar Schiphol, vliegtuig naar Wenen, taxi 
naar hotel, ingecheckt in hotel en me omge-
kleed voor de openingsreceptie. Kwam meten al 
wat Nederlandse collega’s tegen (meer ervaren 
‘Jammelgangers’ die me enigszins op sleeptouw 
namen en zo kon ik meteen wat eerste contacten 
leggen.
Verassingen van deze avond waren:
1)  Uitgebreid buffet (had gerekend op koffie met 

gebak)
2)  Jazzmuziek (i.p.v. de door mij verwachte 

klassieke muziek)
3)  Filmfestival (leuk om daar nog even onder 

genot van film/muziek na te borrelen.)

Receptie

De rest van de week
In het programma dat we (Wilma Abbink –senior 
mediathecaris HanzeMediatheek Team Kunsten, 
Petra Wiersma – teamleider HanzeMediatheek 
Team kunsten en ik) hadden samengesteld uit 
het totale conferentieprogramma was rekening 
gehouden met zaken die de HanzeMediatheek 
en het Prins Claus Conservatorium op dit mo-
ment bezighouden: digitaliseren, auteursrecht, 
informatie-/onderzoeksvaardigheden. Daarnaast 
was de conferentie  een mooie gelegenheid om 
te netwerken en het vergroten van de Engelse 
woordenschat op gebied van muziek (educatie).

Engels was de voertaal. En aangezien vrijwel 
iedereen zich inspant om zich in die, niet eigen, 
taal verstaanbaar te maken, ontstaan er soms 
misverstanden (hoewel ik me daar nu niet een 
meer van kan herinneren dus zo’n ramp zal het 
wel niet geweest zijn) én de meest leuke, inte-
ressante, soms vermoeiende gesprekken. Wat te 
denken van een Duitse dame die ook Nederlands 
en Engels spreekt en een Nederlandse man die 
ook Duits en Engels spreekt en dan nog niet uit 
je woorden kunnen komen. Van de koffie tot aan 
de koffie (ja ik sta er mee op en ga ermee naar 
bed) wisselde ik van gedachten over leners, blad-
muziek, digitalisering, collectiegroottes, plaat-
sing, muziekonderwijs, financiën en de toekomst 
van het muziekbibliotheekwerk.

Maandag 29 juli
10.30–11.00 Koffie-/theehoek
Heb me bij het inschrijfbureau gemeld en kreeg 
daar de IAML 2013 tas.
Daarna even wat drinken, een eerste praatje met 
collega’s uit Nederland en toen op weg naar de 
eerste presentaties
19.00 uur Rondleiding in de Oostenrijkse Natio-
nale Bibliotheek (State Hall) 
http://www.onb.ac.at/ev/state_hall.htm

Nationale Bibliotheek

Dinsdag 30 juli
16.00–17.30 Collectievorming in bibliotheken van 
muziek onderwijsinstellingen
Een rondetafeldiscussie 
Discussieleider: Jerry L. McBride (Stanford Uni-
versity, Stanford, CA). Sprekers: Agnes Drucker 
(Anton Bruckner Privatuniversität, Linz); Wu Xu 
(Central Conservatory of Music, Beijing); Joseph 
Hafner (McGill University, Montréal); Peter Linnit 
(Royal College of Music, London).

Heb hierdoor helaas de rondleiding 
in de Openbare Bibliotheek Wenen 
gemist, die ik niet had willen mis-
sen. http://vienna.park.lib.wv.us/

OB Wenen

Mijn eerste keer
Een impressie van een IAML-debuut

http://www.onb.ac.at/ev/state_hall.htm
http://vienna.park.lib.wv.us


Cultureel Wenen

Levend standbeeld

Culinair Wenen

culinair 

Hoe het eindigde
Vrijdagnacht 2 augustus 2013, 
Hotelkamer 02.00 uur het IAML 
congres zit erop. Na tig PowerPoint- 
en poster presentaties, speeches, 
concerten, bezoeken aan bibliothe-
ken, (werk) lunches en rondritten 
door Wenen. Het was een voor mij 
een drukke, enerverende, vermoei-
ende en inspirerende week. 
Deze eerste keer is zeker voor her-
haling vatbaar. Zou ik volgend jaar 
naar Antwerpen mogen?

geproefd waarbij het Hop On Hop Off ticket heel 
nuttig is geweest. 
http://www.viennasightseeing.at/nc/hop-on-hop-
off/

Woensdag 31 juli
14.00 Excursies 
Er waren meerdere (bus)excursies georgani-
seerd. Wij hadden ons ingeschreven voor de 
excursie met als thema Muziek(geschiedenis) in 
Wenen. Deze excursie bracht ons o.a. langs het 
Mozarthuis, Beethovens  Eroicahuis, geboortehuis 
van Schubert, etc.etc.

Excursie

Schuberts bril

Donderdag 1 augustus
19.00 Concert in het Schlosstheater Schönbrunn
Kamermuziek ensemble Atout gaf in een prach-
tige ambiance een geweldig concert. 
http://www.atout.at/ 

Vrijdag 2 augustus
14.00–15.30 Algemene IAML vergadering met 
informatiesessies en slotzitting
Verslaggeving van alle IAML werkgroepen, be-
kendmaking van nieuwe IAML bestuur en
Last but not least het Besluit van de nieuwe 
structuur van het IAML namelijk twee i.p.v. drie 
lagen 
19.00 Farewell dinner
Een chique diner met muziek en natuurlijke de 
nodige speeches en bedankjes in Paleis Ferstel 
http://www.palaisevents.at/en/palais-ferstel.html
http://www.palaisevents.at/fileadmin/tour/en-
glish/arkadenhof/flash/index.html

Farewell dinner

Ik heb de krenten uit de pap gehaald, daarnaast 
zoveel mogelijk gepraat met collega’s, de pos-
terpresentaties bekeken en zeker niet te verge-
ten cultureel, architectonisch en culinair Wenen 

http://www.viennasightseeing.at/nc/hop-on-hop-off/
http://www.atout.at
http://www.palaisevents.at/en/palais-ferstel.html
http://www.palaisevents.at/fileadmin/tour/english/arkadenhof/flash/index.html


- Charlotte Sienema -
 
Op 15 november 2002 kwam ik in 

dienst van de Muziekbibliotheek van de Omroep 
(MB) en ruim tien jaar later, op 1 februari jl., 
tekende ik mijn ontslag. Een onvrijwillig ontslag. 
Zware bezuinigingen hadden het Muziekcentrum 
van de Omroep (MCO) getroffen en dit leidde tot 
de noodgedwongen opheffing van drie bedrijfs-
onderdelen: de Radio Kamer Filharmonie, de 
afdeling Educatie en de MB. Het Metropole Orkest 
is met extra overheidssubsidie bezig aan een ver-
zelfstandigingstraject. Twee bedrijfsonderdelen 
overleefden de bezuinigingen: het Groot Om-
roepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest. Zij 
werden ondergebracht in de SOM, de Stichting 
Omroep Muziek. Taak van de SOM is de organisa-
tie van de klassieke concertseries van de Publieke 
Omroep: de ZaterdagMatinee, de Vrijdag van 
Vredenburg en het Zondagochtend Concert. 

Gedurende mijn laatste werkmaand in de MB 
werd duidelijk dat binnen de SOM een 20-uurs 
baan beschikbaar kwam voor ‘catalogiseerder/bi-
bliotheekmedewerker’. Op basis van het afspie-
gelingsprincipe bood de SOM mij deze baan aan 
en zo trad ik op 31 juli uit dienst bij het MCO (en 
bij de MB) en kwam ik op 1 augustus in dienst bij 
de SOM. 

Deze overgang is mij best zwaar gevallen. Na 
de zomervakantie kwam ik terug in het ver-
trouwde gebouw aan de Heuvellaan, maar daar 
was niets meer zoals het was: de MB opgeheven, 
de dienstverlening van de bibliotheek volledig 
gestaakt en al mijn bibliotheekcollega’s ontsla-
gen. Vooral het verlies van mijn collega’s viel me 
zwaar. Gelukkig is de catalogus van de MB nog in 
de lucht, hebben de prachtige collecties van de 
MB voorlopig een veilig plekje in hun oorspron-
kelijke kelders en worden er plannen gesmeed 
om ze in de toekomst deel te laten uitmaken van 
een Landelijke Bladmuziekbibliotheek. Lees voor 
meer informatie hierover de bijdrage van Martie 

Severt in deze aflevering van de Nieuwsbrief. 
Het bibliotheekwerk bij de SOM is in handen 
van een orkest- en een koorbibliothecaris (Janet 
Cornish en Paul van den Berg) en 2 assistenten 
(Marjolein Everaarts en Kirsten Gantzert). Ik 
ondersteun het werk van de bibliothecarissen: ik 
catalogiseer, beheer de collectie, beheer de ca-
talogus en het catalogussysteem. Verder voorzie 
ik de medewerkers van het productiebureau van 
de SOM van informatie en bladmuziek. Ik verzorg 
ook de partituren voor de muziekregisseurs van 
de concerten van de SOM (radio- en televisiere-
gie). Voor mijn werk put ik nu nog uit de collec-
ties van de voormalige MB. Een groot deel van de 
koor- en orkestmuziek zal uiteindelijk bij de SOM 
blijven (als werkbibliotheek voor koor en orkest), 
het andere deel van de collecties (met o.a. de 
kamermuziek) vindt hopelijk een plek in een 
landelijke constructie. 

Nu, na een paar maanden, begin ik steeds meer 
mijn draai te vinden binnen de SOM. Ik realiseer 
me terdege dat ik in de gelukkige positie ben dat 
ik nog werk heb. Bovendien is het leuk werk en, 
niet onbelangrijk, ik heb leuke nieuwe collega’s. 
Ik realiseer me ook dat ik niet de enige ben die 
binnen de SOM haar draai nog moet vinden. Het 
hele bedrijf is nog aan het bijkomen van de reor-
ganisatie en vindt langzaam een nieuw evenwicht 
en een nieuwe blik op de toekomst. 
Ik kijk weer vooruit in plaats van naar wat is 
geweest, ik krijg weer zin en energie om er iets 
moois van te maken. In een volgende aflevering 
van de Nieuwsbrief zal ik nog wel eens een stukje 
wijden aan mijn reilen en zeilen binnen de SOM! 

Van MB naar SOM

i

Studenten studeren 
beter met muziek

- Muziek in de media - 

De muziek die opstaat tijdens 
het studeren, kan een gunstig 
effect hebben op de presta-
tie. Dat blijkt uit onderzoek 
van een klinisch psycholoog in 
opdracht van Spotify. Belang-
rijk is wel dat het juiste genre 
gecombineerd wordt met het 
juiste studieonderwerp. Ben je 
met wiskunde bezig, dan kun 
je het best klassieke muziek 
met 60-70 beats per minuut 
opzetten. Luisteren naar muziek 
met 50 tot 80 beats per minuut, 
zoals bij ‘We Can’t Stop’ van 
Miley Cyrus en ‘Mirrors’ van 
Justin Timberlake, zorgt voor 
een kalmerend effect op het 
geheugen dat bevorderlijk 
is voor het logische denken. 
Uitgelaten pop & rock zoals  ‘I 
Can’t Get No (Satisfaction)’ van 
The Rolling Stone zorgen voor 
een uitgelaten staat, wat de 
creatieve prestaties zou moeten 
bevorderen.



Over twee jaar wordt de verkoop 
van cd’s en platen in Nederland 
definitief overtroffen door de 

inkomsten op gestreamde en gedownloade 
muziek. Op de streaming-markt wordt er 
veel geïnnoveerd en geprobeerd. Ook het 
overzicht kwijt? Hierbij een kleine machete 
om een pad door de opschietende begroei-
ing in de streaming-jungle te hakken.

- Ria Warmerdam -

De Nederlandse inkomsten uit digitale muziek-
opnames verdubbelen de komende 5 jaar van 57 
miljoen euro in 2012 naar 101 miljoen in 2017. 
Daar staat tegenover dat de omzet op fysieke 
muziekproducten in deze periode jaarlijks met 
bijna 12 procent afneemt. De inkomsten uit 
opgenomen muziek dalen in Nederland al jaren. 
Meer en meer wordt het gemis aan inkomsten uit 
fysieke verkoop gecompenseerd door inkomsten 
uit diensten als Spotify en iTunes.’

Spotify 5 jaar jong
Spotify bestaat nu vijf jaar. Door de iets meer 
dan 24 miljoen gebruikers is die vijf jaren meer 
dan 1 miljoen jaar aan muziek gestreamd. Van 
die gebruikers heeft een op de vier mensen een 
betaald abonnement op Spotify. De dienst wordt 

door luisteraars omarmd, maar 
artiesten zijn niet onverdeeld blij 
met Spotify (of gelijke diensten). 
De vergoedingen die zij krij-
gen voor iedere speelbeurt zijn 

extreem laag (0,0001 tot 0,0002 cent). Spotify 
heeft contracten met de majors Warner, Sony en 
Universal die waarschijnlijk meer verdienen aan 
de speelbeurten.

Er zijn ruim 20 miljoen tracks beschikbaar. Daar-
van zijn er liefst vier miljoen nog nooit beluisterd. 

Meest opvallende artiesten die vanwege financi-
ele onenigheid niet (meer) op Spotify te beluiste-
ren zijn: The Beatles, AC/DC, Oasis, Thom Yorke, 
Led Zeppelin en Rammstein. Maar er zijn ook 
artiesten overstag gegaan de afgelopen tijd, zo-
als Pink Floyd, Frank Zappa en Metallica. De best 
beluisterde song is ‘Thrift Shop’ van Maclemore 
& Ryan Lewis. Deze track is inmiddels ruim 152,3 
miljoen keer gestreamd. Ook ‘Get Lucky’ van 
Daft Punk heeft een opvallend record. Deze track 
werd binnen 24 uur na release, ruim 1,5 miljoen 
keer beluisterd.  De populairste artiesten op 
Spotify zijn Rihanna (Vrouwelijke artiesten) David 
Guetta (Mannelijke artiesten) en bij de bands is 
het Coldplay.

Gebruikers hebben de afgelopen jaren maar liefst 
1 miljard afspeellijsten gemaakt. Recordhouder 
is een onbekende Amerikaanse gebruiker die er 
maar liefst 90.000 heeft aangemaakt. Gemiddeld 
komt ieder liedje op spotify dus voor in zo’n 50 
favorietenlijstjes. 

Google Play
Na maanden speculatie is de all-you-can-eat mu-
ziekdienst van Google Play Music ook beschikbaar 

in Nederland. Deze 
dienst is vergelijk-
baar met Spotify 
en wordt gezien 
als potentieel de 

grootste concurrent. Wat zijn de verschillen.

Abonnement
Met een All Access-abonnement (9,99 per 
maand, vergelijkbaar met Spotify) krijg je onbe-
perkt toegang te krijgen tot de bibliotheek van 
Google. Maar het Spotify biedt meer opties. Ten 
eerste is er de gratis account van Spotify. Daar 

word je gehinderd door reclames, kan je niet on-
beperkt luisteren en is de muziek weliswaar van 
slechtere kwaliteit, maar je kan gratis luisteren. 
Ook biedt Spotify een goedkopere unlimited-va-
riant van 4.99 euro per maand, alleen voor de 
computer en niet voor de smartphone, maar wel 
onbeperkt luisteren zonder reclame. 

Aanbod
Bekend is wel dat er contracten zijn met de drie 
major labels: Warner, Sony en Universal.  De 
Google Music Store bevat ruim 18 miljoen tracks 
die je kunt kopen. Het aantal nummers dat je 
kunt streamen komt hier dichtbij in de buurt. Bij 
bij Spotify ligt het aantal nummers dat je kunt 
streamen rond de 20 miljoen.

Opslag
Hier heeft Google een streepje voor op Spotify. 
Omdat Google Music gebruik maakt van opslag in 
de cloud, zijn op iedere computer waar je Google 
Music opstart tot 20.000 liedjes terug te vinden 
die je zelf hebt geüpload én is er ook nog eens 
ruimte voor 20.000 liedjes die je beschikbaar 
hebt gemaakt om offline te kunnen luisteren. 
Spotify heeft de mogelijkheid om 3.333 nummers 
uit de Spotify-catalogus te synchroniseren voor 
offline gebruik op maximaal drie apparaten.
 
Apple
iPone-gebruikers moeten nog even wachten op 
de Google Music-appPlatform
Voor de Googledienst is er geen desktopapp 
beschikbaar. Je kunt dus alleen gebruik maken 
van Google Music via een internetbrowser. Ook 
is er alleen nog maar een Android-app beschik-
baar. Wanneer de app ook voor Applegebruikers 
beschikbaar wordt, is niet bekend. Spotify kent 
wel een desktopapp en is ook te vinden in de 
Appstore van Apple.

Streaming-diensten
De grote partijen dingen naar de gunst van de consument

i
Het geheim van 
André Rieu

- Muziek in de media - 

Vijf onderzoekers van de Uni-
versiteit Maastricht werpen zich 
de komende 2 jaar op de vraag 
wat eigenlijk het geheim van 
André Rieu is. Zij willen weten 
hoe Rieu erin slaagt zo popu-
lair te zijn en zo veel interna-
tionale successen te oogsten. 
Rieu wordt in al zijn facetten 
bestudeerd, waarbij onder meer 
wordt gekeken naar de mu-
ziek, de bewerkingen door zijn 
orkest, de cultuurhistorische 
achtergronden van zijn reper-
toire, het bereikte publiek, de 
losgemaakte emoties, de mar-
keting en de betekenis van Rieu 
voor de economie van Maas-
tricht, Limburg en Nederland. 
Men zoekt antwoord op vragen 
als: Hoe kan het dat Rieu ook in 
andere werelddelen zo populair 
is, en in landen met een totaal 
andere cultuur miljoenen in 
vervoering brengt? Kan iemand 
anders het stokje overnemen, 
of is het succes aan zijn per-
soon gebonden? Waarom zijn 
mensen zo ontroerd door zijn 
muziek? Ook willen de onder-
zoekers weten welke positie 
Rieu inneemt in het dichten van 
de kloof tussen de liefhebbers 
van ‘hoge cultuur’ en die van 
populaire cultuur.



nummers en maar daarnaast is er ook  andere 
content zoals interviews met artiesten en recen-
sies het kunnen bijwonen van livesessies Napster 
is ook beschikbaar op smart TV’s, digitale televi-
sie, home entertainment enz. 

ITunes Radio
Ook Apple heeft een streamdienst: iTunes Radio. 

Deze is in september in de VS 
gelanceerd. Wanneer iTunes Ra-
dio naar Nederland komt is nog 
niet bekend.

eMuziek
Vergeet ook zeker niet eMuziek van de CDR te 
checken. Deze streaming-dienst werd in de vo-
rige Nieuwsbrief (juni 2013) al voorgesteld. 

En verder
Zijn er nog vele anderen die (al langer) diensten 
aanbieden. Een paar andere interessante zijn: 
Rdio (mooie vormgeving, handige features), 
Deezer (samenwerking met T-mobile), Music 
Unlimited (Sony), 22 tracks (door kenner 
geselecteerde speellijsten), Ziggo (met nummers 
van de artiesten die optreden in Ziggodome), 
Grooveshark (oude bekende tegenhanger van 
Spotify), 8tracks, Simfy etc etc.

Sociale media
Hier laat Google een steekje vallen. Het is al-
leen mogelijk om je muziek te delen via Google 
Plus. Maar opties om bijvoorbeeld je vrienden 
te volgen worden niet geboden. Bij Spotify is er 
een ruime mogelijkheid om via Twitter, Facebook, 
Tumblr, of een simpele URL je muziek te delen. 
En ook om je vrienden te volgen.

Bits and pieces
Earbits 
Earbits is een nieuwe streaming-dienst zon-
der advertenties, die draait om onafhankelijke 
artiesten. Het platform wordt gefinancierd door 
platenlabels, bands en initiatiefnemers die zend-
tijd in bepaalde kanalen kunnen kopen. Earbits 
telt momenteel 630 labels, 12.000 artiesten en 
380 kanalen en groeit gestaag. De dienst heeft 
ook een app. 

Napster Music Guide
Napster, een bekende site uit het internetverle-
den waar veel illegaal muziek van werd gedown-
load introduceert nu een legale online muziek 
catalogus Music Napster Guide in Nederland. De 
online streamingsdienst komt beschikbaar voor 
de iPhone, iPad, iPod Touch en Android smartp-
hones en tablets. De dienst kost 9,95 per maand. 
Op Napster Music Guide staan ook twintig miljoen 

Aaron Dunn wil Chopin bevrijden

- Muziek in de media - 

Chopin is al meer dan 160 jaar dood. Toch behoren uitvoeringen van zijn werk (net als de meeste 
opnames) niet tot het publieke domein. Wie een opname van in een film wil laten horen moet 
royalty’s betalen. Liefhebber van ‘open muziek’ Aaron Dunn wil het werk Chopin bevrijden. Via de 
crowdfundingsite Kickstarter probeert Dunn 75.000 dollar in te zamelen. Voor dat bedrag wil hij 
musici inhuren die alle 245 werken van Chopin spelen en de uitvoeringen opnemen. Die uitvoerin-
gen wil Dunn dan onder een zogeheten creative commons-licentie (CC0) aan het publieke domein 
doneren zodat iedereen gratis gebruik kan maken van het werk van Chopin. In 2010 haalde Dunn 
al een keer 68.000 dollar op om werk van Beethoven, Brahms, Bach en Mozart op te laten nemen 
voor het publieke domein. Deze opnamen zijn beschikbaar via de site Musopen. De opnamen van 
Musopen zijn inmiddels gebruikt in films, commercials en op Wikipedia.

Upload Klassiek met de sterren 
van YouTube in Haarlem

In het Concertgebouw Amsterdam is 
het al een rage. Haarlem met haar 
prachtige Kleine Zaal in de Philharmo-

nie mag natuurlijk niet achterblijven. Klassieke 
muziek is op YouTube net zo’n hit als popmuziek. 
Op de grootste zeepkist ter wereld spelen katten 
piano en debuteren 4-jarige violisten. Upload 
Klassiek is een twee uur durend programma met 
als uitgangspunt de rijkdom en verscheidenheid 
van de klassieke muziek op YouTube. Op groot 
scherm wordt een compilatie van hilarische, 
gekke of ontroerende YouTube-filmpjes vertoond 
uit de wereld van de klassieke muziek, samen-
gesteld door Dagan Cohen (DWDD). Je kan via 
social media favoriete klassieke muziek filmpje 
inbrengen (www.uploadklassiek.nl) . Live speelt 
pianiste Daria van Bercken. Leden  van de biblio-
theek  betalen maar 7,50 euro  per kaartje (in 
plaats van 12,50 euro) plus een gratis drankje 
in de pauze. Upload Klassiek is op vrijdag 15 
november in de Philharmonie Haarlem.

i

Met de muziek mee

- Muziek in de media - 

Op vier basisscholen in Arhem 
is het project Met de Muziek 
Mee van Kunstbedrijf Arnhem 
gestart. Het nieuwe project 
bevordert de doorstroom van 
muziekeducatie in de klas naar 
de particuliere markt en zet zich 
in voor sociale en betaalbare 
muziekles door samenspel. 
Het project met de Muziek Mee 
is geselecteerd als één van 
de dertig deelnemers van het 
landelijke programma Kinde-
ren maken Muziek en loopt 
tot en met 14 juni 2014. Met 
de Muziek Mee legt de verbin-
ding tussen basisscholen en 
muziekaanbieders in de directe 
omgeving van de basisscholen 
en het kind.

http://www.uploadklassiek.nl


Het lijkt alsof we lopen op een 
grens, met de ene voet zetten we 
een stap in de traditie, met de 

volgende stap staan we in een nieuwe om-
geving. Rechts-links, rechts-links, stap voor 
stap naar een punt op de horizon waar de 
grens lijkt op te houden. Nooit eerder was 
het verschil tussen de twee duidelijker. Of 
misschien toch, bijvoorbeeld tijdens de eeu-
wen die voorbijgingen vanaf de eerste blok-
drukken rond het jaar 1000 tot de bloei van 
de boekdrukkunst in de 17de eeuw. Rechts 
de handschriften, links de gedrukte werken. 
Beperkt beschikbaar, kostbaar produceer-
baar aan de ene kant; massaproduktie en 
bijna onbeperkt beschikbaar aan de andere 
kant. Een grote revolutie en het begin van 
de emancipatie van de massa.

- Els van de Wijdeven-Millenaar –

Door de crisis in Europa, ik durf het nauwelijks 
te schrijven, is de gang die we al sinds een jaar 
of dertig maken, toch wel wat lastiger geworden. 
Want we kunnen lang niet alles meenemen van 
de ene kant naar de andere kant- er blijft wel 
eens wat liggen waar we spijt van hebben. Lang-
zamer stappen dan maar, zou je zeggen. Het is 
lastig om in tijden van afbraak het hoofd koel te 
houden en precies in te schatten wat van waarde 
is voor generaties na ons. Het punt is, dat “the 
powers that be” met een bepaalde radicaliteit te 
werk gaan, die vooral zelfverzekerdheid moet 
uitstralen, maar meestal weinig steekhoudend 
wordt beargumenteerd.  “Alles is digitaal beschik-
baar” is zo’n argument. Maar dat is het natuurlijk 
pas als we het meenemen...van die ene naar de 
andere kant.
Toen ik zelf een jaar of drie, vier was, eind jaren 
‘50, had mijn vader een Philips bandrecorder.  
Ik kan me nog herinneren dat er een keer een 
opname werd gemaakt. Ik zat op de tafel, op 
het wollen tafelkleed, voetjes bungelend in de 

ruimte, kijkend naar dat bruine stukje band dat 
buiten de ronde cassette stak en rondjes draaide, 
want de opname was begonnen.
(Druk op Play + Rec.) Mijn vader’s stem die me 
dingen vroeg, mijn eigen ademloze fascinatie 
voor het draaiende flapje, enkele kleine kreetjes, 
een paar woordjes en uiteindelijk mijn moeder 
die enigszins gefrustreerd zachtjes opmerkte: 
“laat maar, ze doet het niet”. Mijn eigen fanta-
siemelodietje, dat ik altijd neuriede als ik voor 
mezelf speelde, bleef onvastgelegd. 
Die opname zette mijn vader ruim dertig jaar 
later op een cassettebandje. En enkele jaren ge-
leden probeerde ik wat er nog aan ruis over was, 
toch over te zetten op een CDtje. 
Waarom doen mensen dit, dit vasthouden van de 
tijd, dit vasthouden van een gevoel, een herinne-
ring? Waarom bloggen we?

Één voet in de traditie, één voet in de toekomst, 
zo waggelen we voort en proberen van de ene 
kant genoeg mee te nemen naar de andere kant. 
Want die ene kant, de kant van papier, de kant 
van ambachtelijk vervaardigde materialen, de 
kant van tijdrovend een instrument leren bespe-
len, aan die kant moeten we voortdurend dingen 
laten liggen, afschaffen, achterlaten.

Het leuke aan mijn baan is, dat ik op dit mo-
ment dingen tegenkom van die kant, de kant van 
papier, brandbaar, kwetsbaar en rafelend. Ik werk 
op de muziekafdeling en momenteel houd ik me 
bezig met het inventariseren van een collectie 
bladmuziek die jaren geleden werd gekocht van 
Het Zeeuws Orkest. Nooit eerder zo intensief 
bekeken, komen er nu verschillende pareltjes 
tevoorschijn zoals een luxe eerste editie van de 
partituur van de Mis van Alphons Diepenbrock. 
Diepenbrock is een belangrijke Nederlandse 
componist, die leefde van 1862 tot 1921. De uit-
gave is gebruikt, want er staan in blauw en rood 
potlood -zoals men dat deed in de 19de eeuw, 
begin 20ste eeuw- notities in van de dirigent. Als 

musicus gaat mijn hart sneller kloppen van dit 
soort dingen: een lijn van hier naar daar, en zo 
tastbaar. 

Als bibliothecaris wil ik meer weten over deze 
partituur, over het werk en de omstandigheden 
waarin het tot stand kwam. En dan stap ik op het 
andere been, ga via de website van het onvolpre-
zen Nederlands Muziek Instituut naar de digitale 
catalogus van de werken van Alphons Diepen-
brock en kom snel, zeer snel bij een schat aan 
informatie over het prachtige boekwerk dat voor 
me ligt. Als lezer van deze blog kunt u mijn spoor 
volgen:

http://bit.ly/10LtfYT naar de archieven-sectie 
en het artikel over Diepenbrock, dan dan klik ik 
simpelweg op website oeuvrecatalogus en plons 
in de volgende vijver van informatie: http://bit.
ly/11QFp4l 

De meeste vragen die ik heb over 
het proces van de totstandkoming, 
over de componist en hoe cultureel 
Nederland er in zijn tijd uitzag, 
krijgen een meer dan bevredigend 
antwoord. 

Nu zou ik eigenlijk ook heel graag 
willen weten van wie deze aante-
keningen zijn, in blauw en rood, en 
hoe de weg van dit bepaalde boek 
is geweest, van daar naar hier, de 
Zeeuwse Bibliotheek. Dat laatste 
stukje kan ik reconstrueren met een 
beetje verbeeldingskracht: bij de 
collectie die werd aangekocht, zat 
een groot gedeelte van de verzame-
ling orkestmuziek van de dit jaar 
overleden fagottist en dirigent Louis 
Stotijn, die een aantal jaren Het 
Zeeuws Orkest dirigeerde. Onder 
zijn leiding ontwikkelde dit orkest 
zich tot een orkest met volledige 
bezetting en een unieke status in 
Nederland: het enige semi-beroeps-
orkest met een zeer professionele 
programmering.

Met één been in de toekomst: papier versus digitaal

http://bit.ly/10LtfYT
http://bit.ly/11QFp4l


Het geslacht Stotijn is in de afgelopen eeuw be-
langrijk geweest in het muziekleven van Neder-
land. Louis was de neef van de bekende hoboïst 
en muziekpedagoog Jaap Stotijn. Ik kan me 
voorstellen dat via via de partituur bij hen terecht 
is gekomen: ze gaven namelijk ook allebei les 
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Of dit op waarheid berust, dat blijft gokken, maar 
het lijkt een voor de hand liggende conclusie.

Papier en digitaal, het vult elkaar zo mooi aan op 
deze manier. Het NMI heeft ook een exemplaar 
van dezelfde uitgave, zag ik in hun catalogus. 
Maar is deze ook betekend?
Zo stapt men voort, rechts-links...met een glim-
lach als rechts toch altijd nóg meer geheimen 
heeft om te onderzoeken. En dat op die basis het 
besluit kan worden genomen dat dit werk zeker 
mee moet naar de andere kant: naar de toe-
komst, door digitalisering van de prachtige steen-
druk van het titelblad door Antoon Derkinderenen 
en elke van de 91 pagina’s met aantekeningen in 
blauw en rood potlood. Tot die tijd: goed bewa-

ren dat erfgoed, deze bronnen voor verhalen en 
inspiratie van de verbeelding. Ook al is er ergens 
in het land  een ander exemplaar, dan nog kan 
een rood-blauw potlood het verschil maken. 

Op het bureaublad van mijn laptop staat een 
kopie van een cassettebandje waar ik soms per 
ongeluk op klik. Dan hoor ik het piepjonge stem-
metje van mijn jongste zoon met een zachte G 
zeggen: “Geld betalen is niet gemakkelijk!” Hij 
werd vorige week 29, zijn Brabantse G heeft 
plaatsgemaakt voor de tongval van de stad.

Els van de Wijdeven-Millenaar  is al 20 jaar mu-
ziekbibliothecaris bij de Zeeuwse bibliotheek in 
Middelburg.

- Martie Severt -

De collectie boeken is in de laatste 
maanden voor de sluiting fors gesa-
neerd en alle resterende boeken en 

naslagwerken (ca. 5.000) hebben een voorlopig 
heenkomen gevonden in de leeggekomen tijd-
schriftenkasten in de kelder. De voorheen daar 
opgeslagen jaargangen muziektijdschriften heb-
ben gedeeltelijk elders onderdak gevonden, o.a. 
bij het NMI en het Museum Geelvinck Hinlopen 
Huis. De resterende tijdschriften, het betreft dan 
tijdschriften die veelal in andere bibliotheken 
aanwezig zijn en/of inmiddels toegankelijk zijn 
via JSTOR, zijn in de papiercontainer beland.
De complete jaargangen van ons vakblad Fontes 
zijn op verzoek van IAML naar JSTOR gestuurd 
en zullen binnenkort digitaal beschikbaar komen.

Alle bladmuziek is nog steeds volledig aanwezig 
in de kelders aan de Heuvellaan. Een deel van de 
collecties is in gebruik bij het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Groot Omroepkoor (beide ensem-
bles zijn nu onderdeel van de SOM: Stichting 
Omroepmuziek) en bij het verzelfstandigde 
Metropole Orkest. De rest van de collecties wacht 
op betere tijden. Naast de bibliothecarissen van 
genoemde ensembles is ook Charlotte Sienema 
als catalogiseerder/bibliotheekmedewerker part-
time werkzaam bij de SOM. 

Voorlopig blijft de catalogus online toeganke-
lijk evenals Muziekschatten, de website met ca. 
5.000 gedigitaliseerde werken uit de muziekbibli-
otheek. De collecties zelf zijn momenteel ontoe-
gankelijk.

Het al eerder gepresenteerde plan om grote de-
len van de collecties te huisvesten in Den Haag, 
in samenhang met de collecties van het NMI, 
Koninklijke Conservatorium, Gemeentearchief en 
OB Den Haag is niet van tafel. Mede op initia-

tief van de directeur van de SOM, 
Stan Paardekooper, wordt achter 
de schermen door alle betrokkenen 
gewerkt aan de totstandkoming 
in de komende maanden van een 
bedrijfsplan/implementatieplan dat 
als basis kan dienen voor de uitvoe-
ring van de in het voorjaar gepre-
senteerde plan voor een Nationale 
Bladmuziek Collectie.

We hopen dat het Ministerie van 
OCW op basis van een gedegen 
bedrijfsplan bereid is de komende 
jaren een beperkt overgangsbud-
get beschikbaar te stellen om de 
transitie naar Den Haag mogelijk 
te maken. Daarbij gaat het met 
name om de selectie van titels en 
de benodigde aanpassingen in de 
catalogus.

Stand van zaken rondom de collecties 
van de gesloten bibliotheek van het MCO 

Muziek beoordeel je met je ogen

- Muziek in de media - 

Mensen beoordelen ook klassieke muziek-
concerten meer op wat ze zien dan op wat 
ze horen. Dat blijkt uit een studie die in het 
Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences is verschenen. De wetenschappers 
deden onderzoek bij gewone muziekliefheb-
bers en professionele muzikanten, waarbij 
men of alleen geluid of beeld en geluid van 
muziekconcoursen kreeg voorgeschoteld. 
Ze moesten op basis daarvan beoordelen 
welke stukken prijzen hadden gewonnen. 
Tegen de verwachtingen in waren de perso-
nen die alleen beeld kregen, beter in staat 
om de winnaars eruit te pikken. Het onder-
zoek suggereert dat professionele juryleden 
bij hun beoordeling tijdens competities ook 
veel meer afgaan op wat ze zien dan wat ze 
horen.



Wat doe je aan actieve en/of 
passieve muziekbeoefening
Ik speel piano, gitaar en ik zing. 
Zang heb ik ook een tweetal jaren 
gestudeerd aan het Conservato-
rium. Ik ben tussen 1995 en 2009 
zanger/gitarist geweest van de band 
Yukka, waarmee ik we erg veel heb 
opgetreden en drie albums heb-
ben gemaakt. De laatste tijd treed 
ik veel alleen op en verzorg ik op 
projectbasis zang in een aantal 
Jazzcombo’s.

Wie voor wat
De kern van de NVMB bestaat uit 
61 institutionele leden. Al deze 
organisaties herbergen muziek-

collecties, kennis en kunde op hun eigen 
terrein. Daar kunnen alle leden van profi-
teren, maar weten we eigenlijk wel wat we 
waar kunnen halen? In Wie voor wat deze 
keer een portret van: Jasper Slaghuis van de 
Muziekbank Overijssel

Wie ben je
Mijn naam is Jasper Slaghuis, 36 jaar. Sinds 2010 
ben ik bedrijfsleider van de Muziekbank Overijs-
sel, waar ik sinds 2007 al werkzaam was als vrij-
williger. Eerder ben ik een aantal jaar werkzaam 
geweest in het voortgezet onderwijs, als docent 
Klassieke talen. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe 
lang wij al lid zijn van de NVMB.

Organisatie
De Muziekbank Overijssel is op meerdere ma-
nieren uniek in Nederland. Sinds de oprichting in 
1967 draait de Muziekbank voornamelijk dankzij 
de inzet van vrijwilligers. Op dit moment zijn dat 
er ongeveer 80. Daarnaast zijn er drie betaalde 

medewerkers; een bedrijfsleider, een hoofd col-
lectie en een educatief medewerkster. Met meer 
dan 120.000 lp’s, cd’s, dvd’s, blu-ray’s en meer 
dan 30.000 titels bladmuziek bezit de Muziek-
bank Overijssel de grootste muziekcollectie van 
Oost-Nederland. De Muziekbank hanteert een wat 
we zelf noemen ‘irrationeel 
collectiebeheer’. Dit betekent 
dat wij geen unieke exempla-
ren afschrijven. In de 46 jaar 
dat de Muziekbank bestaat is 
hierdoor een collectie ont-
staan met een zeer lange 
staart en bezitten we inmid-
dels veel titels die nergens 
anders te vinden zijn. Sinds 
2009 verzorgt de Muziekbank 
de muziek-uitleen voor de 
Overijsselse bibliotheken. Dit 
betekent dat alle Overijsselse 
bibliotheekleden gratis kunnen 
lenen uit onze collectie.
Ook heeft de Muziekbank een 
steeds groter wordende edu-
catieve afdeling, die jaarlijks 
tientallen workshops, lezingen 
en concertinleidingen verzorgt voor iedereen van 
4 tot 100 jaar. Via onze website (www.muziek-
bank.nl) zijn al onze activiteiten te vinden. Ook 
onze collectie is daar te raadplegen.
De Muziekbank stelt haar diensten in principe 
beschikbaar voor iedereen. Het is onze missie 
om zoveel mogelijk mensen met zoveel mogelijk 
muziek in contact te brengen.

Wat is je favoriete item uit de collectie
Het is voor mij onmogelijk om één item te noe-
men. Musici die ik erg bewonder zijn Miles Davis, 
Prince, Led Zeppelin, Sergei Rachmaninoff, Lud-
wig van Beethoven, Joni Mitchell, Ani Difranco, 
Frank Zappa…

De laatste items waar ik erg van heb genoten 
zijn:
- Toonmeesters, een bekroonde serie bijzondere 

documentaires uit 1994 en 1997 van Reinbert 
de Leeuw en Cherry Duyns. Zij verdiepen zich 
in acht vooraanstaande hedendaagse compo-
nisten. Elke documentaire behandelt een com-
ponist en de voorbereiding en uitvoering van 
zijn of haar werk, soms een wereldpremière. 
De acht documentaires vormen bovendien een 
spiegel van het Nederlandse muziekleven in 
de jaren negentig. De geportretteerde com-
ponisten zijn: Olivier Messiaen, Sofia Goebai-
dulina, Henryk Gorecki, Mauricio Kagel, Galina 
Oestvolskaja, Claude Vivier, Klaas de Vries en 
Gyorgy Ligeti. 

- Thomas Dybdahl met zijn nieuwe cd ‘What’s 
left is forever’. Dybdahl is een Noorse singer/
songwriter, die wat mij betreft absoluut een 
groter publiek verdient.

i

Decemberfestival naar 
de zomer

- Muziek in de media - 

Het Internationaal Kamermu-
ziek Festival Utrecht van top-
violiste Janine Jansen, al tien 
jaar een decemberfestijn, wordt 
een zomerfestival. De violiste 
besloot van te verhuizen naar 
laatste dagen van juni. „Eind 
juni is een periode van het 
jaar waarin we allerlei nieuwe 
activiteiten kunnen ontwikkelen 
die in de koude wintermaan-
den niet mogelijk zijn”, aldus 
Jansen. „De prachtige Utrechtse 
binnenstad en de nieuwe zalen 
van Vredenburg zijn daarvoor 
het perfecte podium. Boven-
dien geeft het mij de mogelijk-
heid om nog meer fantastische 
collega-musici naar Utrecht te 
halen, omdat juni nog in het 
reguliere concertseizoen valt. 
Het eerste nieuwe festival vindt 
plaats van 25 tot en met 29 juni 
2014 in Utrecht.

http://www.muziekbank.nl


Ben je een koper van bladmuziek of cd’s, 
een legale downloader een illegale down-
loader of doe je alles via Spotify of andere 
streaming-diensten
Door mijn werk hoor ik natuurlijk zo’n beetje 
alles wat er op muziekgebied uit komt. Als ik 
iets echt goed vind koop ik het meestal toch nog 
‘ouderwets’ op cd.
Zo nu en dan koop ik wel iets via ITunes. Illegaal 
downloaden ben ik tegen en doe ik dus niet.

Op welke websites kom je graag
Van een groot aantal muzikanten bezoek ik regel-
matig de eigen website. Een fantastische site om 
muziek te ontdekken, maar ook om zeer uitge-
breide informatie te vinden is www.allmusic.com.

Contactgegevens
Naam instelling: Muziekbank Overijssel
Adres: Pijpenstraat 15, 7511 ZK, Enschede
openingstijden: 
maandag t/m donderdag 11.00 - 20.30 uur
vrijdag 11.00 - 18.00 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur
Algemeen telefoonnummer 053-4361130
info@muziekbank.nl
telefoonnummer Jasper Slaghuis 053-4361133
jasper.slaghuis@muziekbank.nl
website www.muziekbank.nl 

Geboortejaren

1964 (50 jaar geleden)
Michiel BRAAM
Tracy CHAPMAN
Richard RIJNVOS
Robert ZUIDAM

1914 (100 jaar geleden)
Marius FLOTHUIS
Cor DE GROOT
Luctor PONSE

1864 (150 jaar geleden)
Eugen D’ALBERT

1814 (200 jaar geleden)
Adolph HENSELT
Joannes Josephus VIOTTA

1764 (250 jaar geleden)
Matthew CAMIDGE
Pierre DEVIGNES

1714 (300 jaar geleden)
Carl Philipp Emanuel BACH
Christoph Willibald GLUCK

1664 (350 jaar geleden)
Elisabeth-Claude JACQUET DE LA GUERRE

1564 (450 jaar geleden)
Hans Leo HASSLER

1514 (500 jaar geleden)
Claude GOUDIMEL

Sterfjaren

1964 (50 jaar geleden)
Jack BESS
Ignace LILIEN
Colin MCPHEE
Cole PORTER

1914 (100 jaar geleden)
Anatolij LÂDOV
Albéric MAGNARD
Giovanni SGAMBATI

1864 (150 jaar geleden)
Giacomo MEYERBEER

1814 (200 jaar geleden)
Friedrich BENDA
Johann Friedrich REICHARDT

1764 (250 jaar geleden)
Pietro LOCATELLI
Jean-Philippe RAMEAU

1714 (300 jaar geleden)
Philipp Heinrich ERLEBACH
Pietro Antonio FIOCCO

1664 (350 jaar geleden)
Barbara STROZZI

1564 (450 jaar geleden)
Tylman SUSATO

1514 (500 jaar geleden)
Paulus DE BRODA

Kroonjaren 2014 klassieke componisten
(met dank aan bibliotheek MCO-SOM)

Cole Porter

Giacomo 
Meyerbeer

Gluck

Marius Flothuis

Michiel Braam

i

Wijzer
Aankondigingen van 
cursussen en studie-
bijeenkomsten 

Hoera, een InformatieProfes-
sional
D 14 november 
L NBC Nieuwegein 

KNVI-congres 2013. Er liggen ber-
gen werk te wachten op de infor-
matieprofessionals. Informatievaar-
digheden, big data, mediawijsheid, 
business intelligence, linked open 
data, impactanalyse, social media, 
appscriptions, library learning cen-
ter, data librarian, digitaal erfgoed, 
benchmarking en impact metin-
gen (anders dan eerdergenoemde 
impactfactor), data mining, agile, 
life long learning, mobile moments, 
presumers and custowners:  het 
worden mooie tijden met veel werk 
voor informatieprofessionals. Tij-
dens het congres wordt de (weder-
)geboorte van de informatieprofes-
sional gevierd. Uit de honderdjarige 
Nederlandse Vereniging voor Be-
roepsbeoefenaren in de bibliotheek-
, informatie- en kennissector is een 
jonge dynamische telg geboren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging 
van Informatieprofessionals. Een 
sprankelend congres, workshops en 
parallelsessies.

i

http://www.allmusic.com
mailto:info@muziekbank.nl
mailto:jasper.slaghuis@muziekbank.nl
http://www.muziekbank.nl
http://www.knvi.info/%23!about%7Ccjg9


De redactie vraagt 
iemand uit de 
muziekbibliotheek-
gemeenschap naar 
een lijstje van zijn 
of haar favoriete 
cd’s die niet mo-
gen ontbreken in 
de bagage bij een 
verbanning naar 

een onbewoond eiland. Deze keer Mariëtte 
Koning, adjunct-directeur van de Centrale 
Discotheek Rotterdam

Beethoven
Ik ben niet met 
klassieke muziek op-
gegroeid, maar toen 
ik bij de Centrale 
Discotheek kwam 
werken werd dat 
snel anders. Mijn 
kennismaking met 
de klassieke muziek 
is begonnen met 

de “Kreutzersonate” van Beethoven door 
Itzhak Perlman en Vladimir Askenazy. De cd is 
uitgebracht in 1987 en er zijn nog vele opnames 
van de sonate opgenomen maar ik ben verliefd 
gebleven op deze opname. Op de cd staat ook de 
“Fruhlingssonate” waar ik ook graag naar luister. 
CBX0637

Bach 
Van de viool naar 
de cello. De 6 
cello suites van 
de meestercom-
ponist Johann 
Sebastian Bach 
gespeeld door Pablo 

Casals. Zelf draag ik dagelijks een t-shirt of/en 
een sweater met op mijn rug de tekst: “Geen 

dag zonder Bach”. Als ik op straat loop wordt ik 
vaak aangesproken door voorbijgangers die blij 
reageren en zeggen dat ze het hier helemaal mee 
eens zijn. Op mijn iPhone heb ik de ringtone van 
de cellosuite staan. Maar de spreuk “Geen dag 
zonder Bach” staat natuurlijk voor alle mooie en 
ontroerende muziek. CCX0091

En van Bach dan zeker ook de Matthaus Pas-
sion. Met diri-
gent Karl Richter 
en tenor Peter 
Schreier. Met een 
totale speelduur 
van 3 uur en 23 
minuten. Lek-
ker lang!! Op het 
onbewoonde eiland 

kan ik dan gaan mee zingen met het koor. Als ik 
dan ooit van het eiland wordt bevrijd hoop ik te 
worden toegelaten tot een koor. Onze medewer-
ker Hans Jacobi heeft een themafolder gemaakt 
‘ontdek Bach’s Matthaus Passion’. Kijk op www.
muziekweb.nl onder thema’s. Deze folder biedt 
een selectie van 78 toeren naar SACD, ouder-
wets tegenover authentiek van 1939 tot heden. 
DBX0029

Sibelius
Strijkinstrumenten 
vind ik het mooist. 
Mee gaat zeker het 
concert voor viool 
en orkest van Jean 
Sibelius met Vadim 
Repin. Winnaar van 
het Koningin Elisabeth 
Concours in 1989. 

Later Repin gehoord in het concertgebouw de 
Doelen. Daar brak midden in het spel zijn viool-
snaar. Hij wisselde stoïcijns zijn viool met de viool 
van de eerste concertmeester en speelde verder. 
Indrukwekkend. BBX1274

Freek de Jonge en The Nits 
Om het Nederlands 
niet te verleren de cd 
“Dankzij de dijken”, 
een registratie van 
een voorstelling in 
het Nieuwe De La Mar 
Theater die Freek de 
Jonge en The Nits 
daar gaven onder de 

naam ‘Frits’. Oude nummers van Neerlands Hoop, 
zoals Quo Vadis, Vieze oude man en Kijk dat 
is Kees. Een te gekke plaat die ik vast veel zal 
draaien. HAX0750

Kommilfoo 
De cd Neandertaal 
van Kommilfoo 
met als klapper 
‘Prinsesje dat zo 
graag een hoer wil 
zijn…’. Na deze cd 

zijn er nog enkele cd’s en een video versche-
nen. Deze zijn in eMuziek digitaal beschikbaar. 
JK84134

Music from the coffee lands
Als ik aan een 
onbewoond eiland 
denk ligt dat niet in 
de koude pool-
vlakte maar is dit 
een tropisch eiland 
met palmbomen 
met muziek die 
swingt. Putumayo 

presents: A Putumayo blend - Music from the 
coffee lands. Een greep uit de artiesten: Julian 
Avalos & Afro-Andes, Claudia Gomez, Susan 
Baca, Ernest Ranglin, Café Tacuba. Prachtige 
muziek waarbij je niet stil kan blijven zitten. 
KHX0763

eMuziek
En… als ik op het eiland een inter-
netverbinding zou hebben zou ik 
mij informeren via Muziekweb en lid 

zijnde 
van 
biblio-
theek 
Rot-

terdam regel ik op het eiland een 
Nederlands IPnummer om gebruik 
te kunnen maken van eMuziek en 
zou ik nog heel veel muziek willen 
ontdekken en beluisteren.
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