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NBD Biblion en bijzondere collecties
Verslag van de netwerkbijeenkomst bij NBD Biblion in Zoetermeer
op dinsdag 17 november 2015
Nog niet eerder werd een ledenbijeenkomst bij NBD Biblion gehouden. We waren dan ook zeer verheugd met ruim 30 leden te gast te zijn in
het splinternieuwe onderkomen in Zoetermeer. Gastvrouw Ria Warmerdam ontving
ons met trots en we kregen alle hoeken en
gaten van het gebouw te zien.
- Charlotte Sienema Hiernaast was er aandacht voor de vele bijzondere muziekcollecties die Nederland rijk is. We
maakten kennis met de jazzcollecties van het
voormalige Muziek Centrum Nederland, de collectie van het Beiaardcentrum Nederland en de
collectie van de voormalige Muziekbibliotheek van
de Omroep. De allermooiste juweeltjes uit deze
collecties werden aan ons gepresenteerd.
Marco Weij, hoofd Verkoop en Klantenservice
bij NBD Biblion, heette ons van harte welkom en
vertelde waar het bij NBD Biblion om draait. Het
bedrijf maakt boeken en andere media uitleenklaar en levert deze aan (openbare) bibliotheken
en schoolmediatheken. Hier gaat een proces
van selecteren, recenseren (ai’s), catalogiseren
en categoriseren aan vooraf. Jaarlijks worden
er 27.000 ai’s aangeboden, waarvan 2000 van
bladmuziek. Aanbiedingen aan aangesloten bibliotheken zijn op basis van ai’s, maar ook andere
aanbiedingsvormen zijn mogelijk: standing order,
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Rondleiding binderij
toptitels, express titels en individuele orders.
NBD Biblion biedt ook een selectieservice aan. Nu
veel inhoudelijke functies in bibliotheken worden
opgeheven, komt een steeds inhoudelijker taak
bij NBD Biblion te liggen.
NBD Biblion heeft een eigen drukkerij/binderij
waar bijzondere bind- en plastificeermachines
staan. Hier worden alle bibliotheekboeken voorzien van een hardcover. Het bedrijf heeft een
eigen uitgeverij voor grootletterboeken.
Marco Weij besloot zijn verhaal door zijn zorg
uit te spreken over de steeds kleiner wordende
budgetten van bibliotheken. Vervolgens leidde hij
ons uitgebreid rond door de binderij. Indrukwekkend om te zien hoe de machines werken, hoe
alle fases van het bindproces naadloos op elkaar
aansluiten en hoe trots de boekbinders op hun
werk zijn!
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se Muur viel, was door de hele stad een
door Masur voorgelezen verklaring te
horen waarin om kalmte werd gevraagd
en dialoog werd beloofd. Bij de hereniging
stond Masur tijdens de feestelijkheden
voor zijn orkest om de Negende van Beethoven te dirigeren, waardoor Ode an die
Freude bij de soundtrack van de Wende
zou gaan horen. Verder vielen de oude
broze bomen als Aafje Heynis, Eddy Wally, Armand en Annie de Reuver. En zijn
er stevige takken van grote rockbomen
gescheurd zoals Lemmy Kilmister (Motörhead), Glen Frey (Eagles) en Maurice
White (Earth Wind and Fire). Maar het
meest geschokt was ik door de ontworte-

Verstevigde omslagen

Afwerken gebonden boeken

en Wilma Moons van Musidesk Rijnbrink Groep.
Iedere 14 dagen verschijnen 60 nieuwe bladmuziektitels (ai’s); NBD Biblion en Rijnbrink verzorgen ieder 30 titels. Rijnbrink biedt titels aan die
verschijnen bij Music Sales/Hal Leonard, NBD
Biblion titels van de andere uitgevers. Ria zorgt
er samen met collega Walter Ywema voor dat de
titels van NBD Biblion worden voorzien van titelbeschrijvingen (in de GGC), moeilijkheidsgraad,
SISO-code, trefwoorden en tenslotte een complete ai (papier of digitaal), waarmee bibliotheken
een bestelling kunnen plaatsen.
Ria constateert dat er steeds minder bladmuziek wordt besteld door bibliotheken. Dit heeft
verschillende oorzaken. Budgetten lopen terug,
het aantal bibliotheken neemt af en ook het
aantal muziekcollecties. Steeds minder mensen
lezen bladmuziek, o.a. door een teruggang in
muziekles op school/muziekschool. Bovendien
is op internet steeds meer bladmuziek beschikbaar en is het aanbod van gedrukte bladmuziek
verschraald.
Jazzarchief
Na een heerlijke lunch in het restaurant van NBD
Biblion richtten we onze aandacht op bijzondere muziekcollecties. Als eerste sprak Ditmer
Weertman, Conservator Muziekcollecties bij
de afdeling Bijzondere Collecties UvA, over het
Nederlands Jazz Archief (NJA). In 2008 verhuisde dit archief naar Muziek Centrum Nederland
en in 2012, na de opheffing van MCN, naar de
Bijzondere Collecties UvA. Het archief bevat

Sorteerstraat expeditie
Bladmuziek NBD Biblion
Ria Warmerdam, Eindredacteur Bladmuziek
bij NBD Biblion, vertelde over de gang van de
bladmuziek. Bij het aanbieden van bladmuziek
wordt samengewerkt met Anne Marie Roetgerink

Ditmer Weertman van het jazzarchief

22.500 LP’s, 7000 CD’s, 3000 geluidsbanden,
7000 geluidscassettes, 15.000 digitale files, 6000
titels bladmuziek, 2000 knipselmappen en 2000
foto’s. Het NJA bevat veel persoonlijke archieven,
waaronder de collectie Rob Pronk.
Juweeltjes zijn o.a. de platenkast van Michiel
de Ruyter, geluidsbanden uit de collectie van
impresario Lou van Rees (‘Jazz uit het Concertgebouw’) en de plakboeken van Theo Uden Masman, de dirigent van The Ramblers. Het NJA is
toegankelijk op afspraak.
Beiaardcentrum
Simeon Bodden, bestuurslid van de stichting
Beiaardcentrum Nederland, nam ons mee in
de bijzondere wereld van de beiaardkunst. Een
typische kunst uit de Nederlanden. Vanaf 1350
werden torens voorzien van uurwerken met eenvoudige klokjes voor slag en kleine melodietjes
en in 1510 werd het eerste echte beiaardklavier
gebouwd, in Oudenaarde (België). De gebroeders
Hemony slaagden er in de 17e eeuw als eersten
in een zuiver gestemd klokkenspel te maken.
De broers namen hun ‘stem’-geheim mee in
hun graf en het duurde eeuwen voor dit geheim
werd ontraadseld. De 30 nu nog bestaande
Hemony-instrumenten zijn allemaal van goede
kwaliteit. Monnickendam is de enige plek in Nederland met een ongestemd carillon.
Beiaardiers zijn meestal in dienst van gemeentes.
De functie loopt, vooral in tijden van bezuinigingen, wel enig gevaar. In 1953 werd in Amersfoort
de Beiaardschool opgericht, als onderdeel van het
Utrechts Conservatorium. De school heeft een
kleine maar redelijk complete collectie beiaardpartituren (sterk lijkend op pianopartituren). Dat
de beiaardkunst in Nederland springlevend is
bewees het filmpje dat Simeon liet zien van de
uitvoering van Reflexies van beiaardier en componist Jacques Maassen.
De collectie van de Nederlandse Beiaardschool is
toegankelijk op afspraak.

muziekschatten.nl, de online
bladmuziekcollectie van de voormalige Muziekbibliotheek van de
Omroep. De Muziekbibliotheek van
de Omroep is in 2013 opgeheven.
5000 bijzondere muziekwerken
uit de enorme collectie van deze
bibliotheek zijn gedigitaliseerd en
voor iedereen toegankelijk (en te
downloaden) via de website muziekschatten.nl. Hier is veel typische
omroepmuziek te vinden, zoals
muziek geschreven voor radio-revue’s en hoorspelen. Een mooi voorbeeld is het hoorspel De prins die
de hik had, op muziek van Jurriaan
Andriessen. Een fragment van dit
hoorspel is onlangs uitgevoerd in
het VPRO-programma Vrije Geluiden dat meerdere malen aandacht
besteedde aan de collectie van de
Muziekbibliotheek.
In de collectie bevinden zich veel
nooit uitgegeven composities van
Nederlandse componisten. Hierbij
een pianotrio van Hans Henkemans
en composities van Theo Loevendie
voor jazzensembles van de omroep.
Heel bijzonder zijn de handschriften
van 18 arrangementen die de Duitse componist Hanns Eisler in de ’30
maakte van strijdliederen als De Internationale, o.a. voor het VARA-orkest De Flierefluiters. De catalogus
van de Muziekbibliotheek van de
Omroep is nog steeds online: www.
muziekbibliotheekvandeomroep.nl.
Helaas op dit moment alleen als informatiebron, er is geen toegang tot
de collectie en geen dienstverlening.
Aan een oplossing hiervoor wordt
nog steeds gewerkt.

Muziekschatten
De dag werd afgesloten met een bijdrage van
Eric van Balkum en Jan Jaap Kassies van

Een borrel in het restaurant van
NBD Biblion besloot deze informatieve en plezierige dag!

De Matthäus-Passion
Met jaarlijks zo’n 180 uitvoeringen is de Matthäus-Passion van
Bach Nederlands cultureel erfgoed
geworden. Nergens ter wereld is de passie
zo populair. Dit jaar verscheen er zelfs een
eenmalige glossy over dit muziekmonument. Reden genoeg om recent veschenen
media over, en opnams van de Matthäus
eens naast elkaar te zetten.
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voor de traditiegevoeligen. Zo langzamerhand is
voor iedereen een Mattheus naar keuze: groots,
bescheiden of minimaal van bezetting, met of
zonder jongenssopraantjes, door amateurkoren,
door oratoriumkoren, door professionals, als
meezing-evenement of met BN’ers, alles mag en
alles kan.

- Ria Warmerdam (op basis van teksten van Muziekweb en NBD
Biblion)
Bachs Matthäus werd voor het eerst uitgevoerd
op 15 april 1729. Bij Bachs leven is het nog enkele malen opgevoerd, met steeds grote wijzigingen. Na ongeveer 100 jaar in de vergetelheid te
hebben gedwaald is het monumentale werk door
Mendelssohn herontdekt en in verkorte versie
uitgevoerd. In de tweede helft van de negentiende eeuw schreef het Nederlandse muziektijdschrift Caecilia enigszins neerbuigend dat het
een waardevol werk was, best wel geschikt voor
uitvoering in Nederland, mits het vertaald zou
worden in het Nederlands. De Duitse versie was
kennelijk wat te veel gevraagd voor het incasseringsvermogen van het negentiende eeuwse
Nederlandse volk. Die vertaling bleef nog even
uit. Ondertussen groeide het oratorium uit tot
een jaarlijks terugkerend evenement. Onder leiding van Willem Mengelberg (illuster dirigent van
het concertgebouworkest), werd het vanaf 1899
een culturele happening, ver verwijderd van het
oorspronkelijke liturgische kader. Om het theatrale effect te versterken schuwde Mengelberg niet
naar hartenlust de partituur naar eigen inzicht
aan te passen. Hij koos daarbij voor bezettingen op volle oorlogssterkte. De tegenhanger
van Mengelbergs uitvoering, werd de ‘Naardense Matthäus’ waar de oude muziekpraktijk een
stevige voet aan de grond kreeg. Nog steeds de
toonaangevende elitaire Goede Vrijdagbesteding

Glossy
Eenmalige glossy over de Matthäus-Passion. Een
samenwerking tussen de katholieke uitgeverij
Adveniat en de protestantse uitgeverij Boekencentrum die al eerder eenmalige (religieuze)
glossy’s voortbracht zoals ‘Calvijn’, ‘Antoine’ en
‘Thomas’. Een melange van interviews, portretten, columns en achtergrondartikelen over
religieuze en niet-religieuze onderwepen zoals
het evangelie van Mattheus, getallentheorieën
rond Bachs compositiestijl, de facsimile-uitgave

van Bachs eigen bijbel en het fenomeen The passion. Aan het woord komen onder meer counter-tenor Sytse Buwalda, sopraan Marjon Strijk,
dirigent Jos van Veldhoven, pastoraal psycholoog
Govert-Jan Bach, kunsternares Marte Röling (die
een nieuw protret van Bach maakte) en diverse
BN’ers. Advertenties voor boeken, cd’s en concerten sluiten aan bij de Matthäus-content. Zoals
het een glossy betaamt, mooi opgemaakt met
veel foto’s. Matthäus : passie vol lief en leed.
- Adveniat & Boekencentrum, 2016. ISBN
978 90239 8052.
Luistergids
Mischa Spel en Floris Don (muziekjournalisten
NRC) geven context. Niet gericht op kenners en
musicologen maar juist bedoeld voor het brede
publiek, dat zich wat meer wil verdiepen in de
muzikale structuur en de tekst. Daartoe werden
vele Bachliefhebbers gevraagd naar hun mening.
Na een inleiding volgt de complete tekst (en vertaling) volgens de nummering van de partituur
(Neue Bach Ausgabe). Een ruime selectie van
zangers, dirigenten, instrumentalisten, schrijvers
en bekende liefhebbers leggen bij een of meerdere nummers uit, waar het bij die specifieke aria,
dat recitatief of
koor volgens hen
om gaat. En dat
telt op tot een
veelzijdige en
interessante Matthäus-gids Met
medewerking
van onder meer
Florian Boesch,
Peter Dijkstra,
Max van Egmond, Maarten
Engeltjes, Anna
Enquist, Iván
Fischer, Oscar
Hammerstein,

Muzikanten verdienen
niet veel
- Muziek in de media Muzikanten werken meer, maar
verdienen minder dan in 2008.
Dat blijkt uit een onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de
Nederlandse toonkunstenaarsbond, FNV Kiem en rechtenorganisaties NORMA en Sena,
naar de gevolgen voor het
inkomen van muzikanten van
de economische crisis en de
bezuinigingen op cultuur. Muzikanten werken 11 procent meer
uren dan in 2008, gemiddeld
49 uur per week. In diezelfde
periode is het percentage dat
niet rond kan komen van de
muziek toegenomen.Gemiddeld verdienen popmuzikanten
17.500 euro bruto per jaar met
hun muziek. Dat gemiddelde
geeft een vertekend beeld,
want het bedrag wordt erg omhoog getrokken door een kleine
groep ‘grootverdieners’. De helft
van de popmuzikanten verdient
niet meer dan 9000 euro met
muziek. Veel muzikanten moeten daarom bijverdienen om te
kunnen rondkomen. Bijna de
helft van de professionele muzikanten geeft naast het spelen
ook muziekles of workshops.
Daarnaast wordt ook bijverdiend met baantjes buiten de
muziekindustrie.

Muziek is goed voor het brein
- Muziek in de media Erik Scherder, hoogleraar in de neuropsychologie en DWDD-coryfee, meent dat muziek
maken en naar muziek luisteren goed is voor
het brein. Er is aangetoond dat bij kinderen
die musiceren de verbindingsbalk tussen de
beide hersenhelften, het corpus callosum,
groter wordt. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. ‘En
dat is ongelooflijk belangrijk’, zegt Scherder,
‘vooral de overbrugging van de voorkant, orbitofrontaal, naar achteren is enorm belangrijk voor de sociale cognitie. Empathie dus.
Bij musici zie je het volume van dit soort
baansystemen sterk toenemen.’
Niet alleen het muziek maken maar ook het
luisteren van muziek is goed voor de verbindingen in het brein. En daarbij maakt het
niet uit of het klassiek, pop, atonaal, heavymetal of barok is, als je het maar mooi vindt.
Scherder: ‘Als je er niet van houdt, doet
alleen de pariëtaallob het een beetje aan de
achterkant; de precuneus wordt actief. Hou
je er wel van, dan zie je in de hersenen allerlei samenwerkingen in het netwerk ontstaan,
waarbij niet alleen de pariëtaallob, maar ook
de dorsolaterale prefrontale cortex een rol
speelt. En dat is eigenlijk wat je wil.’
Muziekmaken is dus op alle denkbare fronten
bevorderend dus dat valt niet te rijmen met
de teloorgang van het muziekonderwijs. ‘Het
is idioot’, zegt Scherder.
Hij laat geen gelegenheid onbenut om dit
te benadrukken en wijst op projecten waar
kansarme kinderen met muziek in aanraking
worden gebracht, wat op den duur allerlei
economisch meetbare voordelen voor de
maatschappij oplevert, om nog maar te zwijgen over de persoonlijke ontwikkeling van de
kinderen zelf.

Maarten ‘t Hart, Philippe Herreweghe, René
Jacobs, Peter Kooij, Ton Koopman, Nico van der
Meel, Jard van Nes, Jan Rot, Carolyn Sampson,
Shunske Sato, Barend Schuurman, Masaaki
Suzuki, Jos van Veldhoven, Emmy Verhey, Emile
Wennekes en Paul Witteman. De Matthäus-Passion : wat Bachs muziek je vertelt, als je
weet waar je op moet letten / Mischa Spel
en Floris Don, - Amsterdam : Meulenhoff,
2016. – 239 p.
Liturgie
Dit is een herdruk van het in 1994 verschenen
‘Bach, Mattheüs en het drama’ van Willem J. Ouweneel. De auteur, theoloog,
filosoof, bioloog
en publicist,
gaat in op de
tekst. Hij stelt
dat er sprake is
van verschillende dramatische
‘personen’. Dit
kunnen echte
en allegorische personen
zijn. Ouweneel
zet zijn visie
stevig uiteen
en sluit af met
een overzicht van het dramatisch verloop van
de Matthäus Passion, met per scène een korte
meditatie, en een eigen vertaling van de teksten.
Ouweneel is erg gericht op de boodschap. Dramatiek in Bachs Mattheus-Passion / Willem
J. Ouweneel. – Utrecht : Kok, 2015, - 112 p.
2e druk. Oorspronkelijke uitgave: 1994.
Mystagogie
Wat kan een luisteraar en uitvoerder ervaren
bij Bachs Matthäus Passion, vanuit een liturgisch-spiritueel perspectief? Deze studie bestaat uit twee delen: 1. De achtergronden van
de Passie en 2. Een expositio (uiteenlegging)
ervan. Hierin presenteert de auteur, theoloog en

wetenschappelijk medewerker aan het
Titus Brandsma Instituut
te Nijmegen,
nieuwe inzichten. Zijn doel
is te komen tot
een mystagogisch besef:
het zich bewust
worden van wat
is gelezen en
gehoord. Elk
hoofdstuk van
het tweede deel
wordt vooraf gegaan door een motto van Thomas
à Kempis. Stof die van de lezer wel doorzettingsvermogen vraagt. Bachs grote passie :
een spiritueel-liturgische benadering van
de Matthäus-Passion van Johann Sebastian
Bach / Ad de Keyzer. – Baarn : Aveniat,
2015. – 474 p.
Mendelssohn
Felix Mendelssohn is de man als het gaat om de
herontdekking van Bach in het algemeen en de
Mattheus in
het bijzonder.
Hij was het
die in Berlijn
in 1829, 100
jaar naar de
première in de
Thomaskirche
in Leipzig,
het stof van
de partituur
afblies en het
momumentale
werk in een
arrangement
weer nieuw
leven gaf. In 1841 deed hij het nogmaals, in een
ander arrangement, in Leipzig. De lezingen van

Mendelssohn waren eerder alleen te
huur, maar nu is er een piano-uittreksel voor de gewone consument,
met beide versies, met een praktische, relatief eenvoudige piano-partij. De huidige uitvoeringspraktijk
zal niet zo snel gebruik maken van
de Mendelssohn-versie, maar velen
(kenners en liefhebbers) zullen wel
geïnteresseerd zijn in de verrichtingen van Mendelssohnn. Voorzien
van een uitgebreide toelichting in
het Engels en Duits. MatthaüsPassion : In den Versionen von
Felix Mendelssohn Bartholdy
Berlin 1829 und Leipzig 1841 :
BWV 244 / J.S. Bach. – Kassel
: Bärenreiter, 2014. - 258 blz.
Klavierauszug. BA 9088-90.
Film
Film van Ramón Gieling over de
beleving van de Mattheus in het
algemeen en de aria Erbarme dich

in het bijzonder. De première was
op 25 januari 2015 op het Filmfestival van Rotterdam (IFFR). In deze
raamvertelling spreken verschillende kunstenaars waaronder operaregisseur Peter Sellars, koordirigent

Simon Halsey en schrijfster Anna Enquist over
welke betekenis dit stuk voor hen heeft. En dan
zijn er de repetities voor de cd-opname van
Pieter Jan Leusinks Bach Choir & Orchestra in
een lege kerk, die bijgewoond worden door leden
van het daklozenkoor de Straatklinkers. Een
film over muziek, littekens op de ziel, troost en
ontferming. ‘Although the concept of tears and
pity are present throughout the film, Erbarme
Dich - Matthäus Passion Stories is a lively manifesto for music therapy’, zegt Carlota Moseguí,
een verslaggeefster bij het IFFR voor een Spaans
filmtijdschrift en geeft 5 sterren. Erbarme dich
: Matthäus Passion stories / regie & scenario Ramón Gieling ; producenten Janneke
Doolaard, Hanneke Niens & Hans de Wolf.
– Amsterdam : Homescreen, 2015. + cd met
opname o.l.v. Pieter Jan Leusink.
Luisterboek
Luisterboek over de Matthäus Passion, verteld
door Govert Jan Bach, die een verre voorvader
met Johann Sebastian deelt. Govert Jan Bach is
pastoraal psycholoog en maker van het radioprogramma
‘Geen dag
zonder
Bach’. Hij
gaat in op
zowel de
muzikale
achtergronden van dit
monument
uit de muziekgeschiedenis als de
ontroering
en de troost
die het werk
teweeg brengt bij de luisteraars. Daarbij komen
onder andere aan de orde: het leven en drijfveren van de componist, de rol van de mystiek
(emotionele ervaring van God) en de kenmerken van de barok (de compositiestijl van Bach
en de Matthäus). Daarnaast veel aandacht voor

het verschil in de uitvoeringen van de afgelopen
eeuw en de vraag waarom de Matthäus juist in
Nederland zo’n cultuurmonument geworden is.
Govert Jan Bach over de Matthaus Passion
van Johann Sebastian Bach / samenstelling
Govert Jan Bach. – Amsterdam : Rubinstein,
2014. 4 cd’s en tekstboekje.

JC

Voor kinderen
Jezus en zijn matties
Dit is het verhaal over Jezus en zijn matties. Het
is een zwaar verhaal dat pijn doet aan je schouders en je nek.’
Hiermee is de
toon gezet van
een spannende
vertelling in
jongerentaal,
afgewisseld met
tekstfragmenten uit de Matthäus Passion
van J.S. Bach
in het Duits. De
vertellers zijn
twee vrienden,
Bram en Aad,
die vertellen
over Jezus als
de coach van
een voetbalteam en de rol van Judas, die zo goed was om
de taak van verrader op zich te nemen. Bijgevoegd is een QR-code waarmee fragmenten van
een uitvoering van deze Zapp Mattheus door het
Amsterdams Bach Consort kunnen worden bekeken en beluisterd. Door deze enscenering wordt
het opnieuw eigentijds en spreekt de uitvoering
mogelijk een nog breder en vooral ook jonger
publiek aan. Vanaf ca. 12 jaar. Zapp Mattheus /
Simon van der Geest. – Amsterdam : Querido, 2014. 39 p.

James Gilchrist
Matthew Rose
Elizabeth Watts (sopraan)
Sarah Connolly (alt)
Thomas Hobbs (tenor)
Richard Egarr (dirigent)
Academy of Ancient Music Chorus
Academy of Ancient Music
Academy of Ancient Music
AAM004
opname 2014, release 2015
3 cd’s

Op 2 cd’s duidt Edwin Rutten dit magistrale werk
voor beginners. Dat kunnen (oudere) kinderen
zijn, maar zeker ook volwassenen. In het eerste
deel vertelt Rutten het lijdensverhaal in zijn eigen
woorden na en legt hij verbanden met motieven en structuur in de muziek: de viool die het
aureool van Jezus verklankt, het koor dat in de
koralen reflecteert op de gebeurtenissen enz. Dat
Rutten Jezus consequent JC noemt voelt een bee
tje misplaatst maar verder is het prachtig verteld.
In het tweede deel gaat hij dieper op de uitvoering in: smaakverschillen door de jaren heen en
het herkennen van instrumenten. Afsluitend een
aantal hoogtepunten om met de opgedane kennis
naar te kunnen luisteren. Vanaf ca. 10 jaar.
Mattheüs Passie / verhaal & verteller Edwin
Rutten ; muziek J.S. Bach ; dirigent Nikolaus
Harnoncourt . – Warner Music Benelux,
2014. 2 cd’s.

Opnames

Mark Padmore (tenor)
Christian Gerhaher (bas)
Camilla Tilling (sopraan)
Magdalena Kozená (alt)
Peter Sellars (regisseur)
Simon Rattle (dirigent)
Rundfunkchor Berlin
Berliner Philharmoniker
Berliner Philharmoniker BPHR
140021
2 dvd & 1 blu-ray
Opname 2010, release 2015

Door regisseur Peter Sellars in scène gezette
bewerking van Bachs Matthäuspassion in de concertzaal van de Berliner Philharmoniker. Naar verluidt was het publiek in 2010 emotioneel gevloerd
door deze semi opera. De solisten beeldden het
verhaal uit alsof het een passiespel was. Het
meest opmerkelijk is wel dat de Christuspartij
(Christian Gerhaher) aan de zijkant vanaf een balustrade gezongen wordt. De centrale held heeft
hierdoor opmerkelijk genoeg geen deel aan de
feitelijke handeling op het toneel. Zijn rol wordt
echter realistisch uitgebeeld door de evangelist
(Mark Padmore). Ook de alt Magdalena Kozena
maakte indruk vanwege haar warme en volbloedige stemgeluid.

Köln laat horen waarom zij al bijna dertig jaar tot
de top behoren. Een en ander is bovendien knap
vastgelegd: in de aangename akoestiek zijn vele
details uit koor en ensemble uitgekiend te horen.
Op deze dvd vinden we de gehele live opgenomen Matthäus van Bach onder leiding van Peter
Dijkstra. De opname wordt af en toe begeleid
door mooi uitgekozen afbeeldingen en/of details
van schilderijen.

Julian Prégardien (tenor)
Karl Magnus Fredriksson (bariton)
Karina Gauvin (sopraan)
Gerhild Romberger (mezzosopraan)
Maximilian Schmitt (tenor)
Peter Dijkstra (dirigent)
Chor des Bayerischen Rundfunks
Regensburger Domspatzen
Concerto Köln
BR 900508, 3 cd’s
Opname live 2013 Release 2014

Rogers Covey-Crump (tenor)
Michael George (bas)
Emma Kirkby (sopraan)
Michael Chance (countertenor)
Martyn Hill (tenor)
Stephen Cleobury (dirigent)
Choir of King’s College Cambridge
Brandenburg Consort
T2 Entertainment 220305
Opname 1994, Release 2014
3 cd’s + 1 dvd

Om met de deur in huis te vallen: dit is een van
de beste Matthäus-opnamen van de afgelopen
jaren. Peter Dijkstra biedt een relatief traditionele
interpretatie, met een ruime bezetting en rustige
tempi. Het is echter snel duidelijk dat deze rust
slechts oppervlakkig is: daaronder hoor je de
onverbiddelijk voortgaande muzikale stroom die
de dirigent uiterst zorgvuldig maar dwingend
vorm geeft. Een gouden greep van solisten en
een koor en ensemble in topvorm zorgen ervoor
dat het resultaat niet alleen spannend maar ook
haast feilloos klinkt. Dijkstra splitst zijn Chor
des Bayerischen Rundfunks in twee groepen van
zo’n twintig zangers, die desondanks een zeer
verstaanbare tekst weten neer te zetten. Het
op authentieke instrumenten spelende Concerto

BR 900509, 2 dvd’s
Opname live 2013 Release: 2014

Jaap van Zweden naar
New York Philharmonic
- Muziek in de media Jaap van Zweden (55) is benoemd tot chefdirigent van de
New York Philharmonic, een
post voor de meest toonaangevende dirigenten. Tot op heden
is Van Zweden dirigent bij het
Dallas Symphony Orchestra en
het Hong Kong Philharmonic
Orchestra, ook al geen slechte
betrekkingen. Het werk van Van
Zweden zal uit meer bestaan
dan alleen het repeteren en
uitvoeren van het repertoire.
Ook wordt van hem verwacht
dat hij het gezicht wordt van de
fondsenwerving voor de renovatie van de thuisbasis van het
orkest, de David Geffen Hall.
Daarvoor is zo’n slordige 360
miljoen dollar nodig. Daarnaast
moet hij tijdens de werkzaamheden die minstens twee
theaterseizoen zullen vergen,
het pubiek van het orkest zien
vast te houden met concerten
op een andere locatie.

Werner Güra (tenor)
Stephen Morscheck (bas)
Lucy Crowe (sopraan)
Christine Rice (mezzosopraan)
Nicholas Phan (tenor)
John Nelson (dirigent)
Orchestre de Chambre de Paris
Schola Cantorum of Oxford
Maitrise de Paris
Soli Deo Gloria 3079658, 2 dvd’s
Opname: live 2011 Release:
2014

Collectie MCO
mogelijk gered
In de Gooi- en Eemlander (2-2’16) berichtte Joyce Huibers over
een mogelijk reddingsplan voor de
collectie van de Muziekbibliotheek van de
Omroep.

i

Het gaat hierbij om een subsidie-aanvraag van de
Stichting Omroep Muziek (SOM) bij het ministerie
van OCW in Den Haag, voor een bedrag van een
miljoen euro, verspreid over vier jaar, dat er voor
moet zorgen dat de bladmuziekcollectie in 2020
een permanent onderkomen heeft gevonden en
voor een breed publiek toegankelijk is gemaakt.

Maurits Haenen, interim-directeur bij SOM, die
nu officieus de beheerder van de muziekbibliotheek is, verwacht dat zijn aanvraag een kans
maakt. Hij meent dat er steeds meer aandacht is
voor verweesde archieven, ook bij het ministerie.
Haenen zocht voor zijn subsidie-aanvraag steun
bij de Koninklijke Bibliotheek. Maar tot meer dan
ondersteuning van zijn wens heeft dat nog niet
geleid. Niet al het geld hoeft overigens uit Den
Haag te komen. De SOM heeft zelf ook een potje
geld gereserveerd voor de ontsluiting van de
bibliotheek en Haenen sluit een toekomstig hulpverzoek aan de gemeente Hilversum niet uit. In
het artikel in de Gooi- en Eemlander kwamen ook
Eric van Balkum en Jan Jaap Kassies uitgebreid
aan het woord. Zij vertelden over het belang van
de collectie, wezen de journaliste op pareltjes en
brachten de digitale catalogus en Muziekschatten
onder de aandacht.

Wijzer
i

Aankondigingen van cursussen en
studiebijeenkomsten

Values in transition: perspectives on the
future of the archival profession
D 15-17 juni 2016
L Philharmonie Haarlem
In 2016 bestaat de Koninklijke Vereniging van
Archivarissen in Nederland 125 jaar. Dit jubileum
van de oudste beroepsvereniging van archivarissen ter wereld wordt gevierd tijdens een speciaal,
internationaal jubileumcongres van 15-17 juni
in Haarlem, waarbij de toekomst van het vak
van archivaris en andere informatieprofessionals
centraal staat.
Ondanks het ‘historische’ imago van de archivaris
staat het jubileumcongres niet in het teken van
het verleden. De blik is op de toekomst gericht
en dat is niet voor niets: de steeds snellere digitalisering van de samenleving zorgt voor fundamentele veranderingen binnen het informatiedomein. Traditionele werkwijzen en uitgangspunten
staan onder druk of worden zelfs overbodig.
Dat roept de vraag op wat de meerwaarde van
de archivaris en informatieprofessional is in de
samenleving van nu en van morgen.
Gerenommeerde en inspirerende sprekers uit
binnen- en buitenland geven hun visie op deze
ontwikkelingen aan de hand van de kernwaarden uit de beroepscode voor archivarissen. Wat
betekenen de vanuit de papieren wereld zo
vertrouwde concepten als integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid en privacy in de digitale
samenleving? Zijn de archivarissen en informatieprofessionals van de toekomst nog hoeders
van deze waarden, of worden ze aan de hand van
algoritmes straks digitaal ‘ingeregeld’? Zijn de
kernwaarden eigenlijk nog wel relevant? En welke
nieuwe uitgangspunten inzake informatie zijn er
in de digitale samenleving nodig?
http://kvandagen.conference-websites.co.uk/

Veel cultuurbanen weg
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- Muziek in de media In de culturele sector zijn
tussen 2009 en 2013 twintigduizend vaste banen verloren
gegaan. Veel mensen zijn
noodgedwongen zelfstandig geworden en krijgen vaak weinig
betaald. Het aantal zelfstandigen is in die periode toegenomen met 20,4 procent tot bijna
106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de
Nederlandse economie was in
dezelfde periode 9,6 procent.

El Sistema
Van de vorig jaar overleden dirigent Kurt Masur stamt de uitspraak: ‘voor iedere muziekdocent
die je ontslaat, moet je honderd politieagenten aannemen’. In dat licht is El sistema, het
muziekprogramma voor kansarme kinderen
afkomstig uit Venuzuela weer erg actueel.

i

Er is ook een Nederlandse tak van El Sistema
(Stichting El Sistema Nederland) die streeft naar
een nationaal aangestuurd, naschools sociaal
programma, gebaseerd op het al meer dan 35
jaar bestaande El Sistema uit Venezuela (ontworpen door Dr. José Antonio Abreu), dat elk kind,
het liefst dagelijks, gratis, op vrijwillige basis en
vanaf zeer jonge leeftijd, wil leren om samen
met anderen op een orkestinstrument te leren
spelen. Het kind leert bereid te zijn om dagelijks
(gezamenlijk) te oefenen, kwaliteit na te streven
en wat je leert ook te willen delen met anderen
door uitleggen, voordoen en vaak voor te dragen.
Daarbij vormt deze reader met essay’s een inspiratie voor muziekdocenten, gemeenteraadsleden
en anderen beleidsmakers die deze manier van
werken aan een betere wereld een warm hart
toedragen.
El sistema : music for social change : An insprirational collection of essay’s / ed. By Christine
Witkowski; preface
by Dr. José Antonio
Abreu; forewords
by Deborah Borda
& Leon Botstein
Omnibus Press ,
2016. 326 p.
ISBN:
978785580055
€ 36,54.

Uitgeverij Henle lanceert indrukwekkende app

Meer El sistema
El Sistema a film by
Paul Smaczny and Maria
Stodtmeier [Berlin] :
EuroArts Music International, 2009
een documentaire die op
diverse internationale
filmfestivals werd onderscheiden met vele jury- en
publieksprijzen.

Changing Lives: Gustavo Dudamel, El Sistema, and the Transformative Power of Music
/ Tricia Tunstall. – New York:Norton & Company, 2012
Monografie over El Sistema,
een voor iedereen toegankelijk muziekonderwijssysteem
uit Venezuela met gratis toegang voor jeugd en jongeren
uit alle sociale klassen en
tevens het verhaal van de Venezolaanse dirigent Gustavo
Dudamel.

El Sistema: Orchestrating Venezuela’s Youth
/ by Geoffrey Baker . - Oxford : Oxford University Press, 2014
Een kritische studie waarin
de auteur de minder empatische beginjaren van het
systeem belicht en meent
dat El sistema voortkomt
uit een drilcultuur en pas
later is opgetuigd met sociale aspecten om vervolgens
uitgevent te worden over de
hele wereld.

De eerbiedwaardige muziekuitgever Henle lanceert een app
waarmee de ‘oldschool’ handel in
gedegen kwalitatief hoogwaardige Urtexten direct aansluiting vindt bij het digitale
tijdperk. De app ‘Henle Libray’ is vanaf
3 februari beschikbaar gekomen voor de
iPad en zal in mei ook beschikbaar komen
voor Android-tablets. Henle beveelt het
tablet-formaat van een iPad Pro aan, iets
groter dan de huidige standaard.

i

-Ria Warmerdam(naar uitgeversinformatie)
De app geeft toegang tot de
digitale bladmuziek van de uitgeverij die is verrijkt met een
aantal fijne opties:
• Keuze tussen zes of zeven balken op het
scherm.
• Mogelijkheid om partijen te verwijderen of toe
te voegen in de partituur van kamermuziek.
• Mogelijkheid om aantekeningen te maken in de
bladmuziek met behulp van annotatieprogramma en stylo. Wanneer gewenst kan dat zelfs in
het Henle lettertype.
• Mogelijkheid om vingerzettingen en streekaanwijzingen te zien, weg te laten of te overschrijven. Daarnaast zijn vingerzettingen en
streekaanwijzingen van verschillende ‘editors’
beschikbaar. Bij de Sonates en Partitas van
Bach bijvoorbeeld, kun je kiezen uit de de
annotaties van Igor
Ozim, Midori Seiler and
Christian Tetzlaff. Anders
gezegd: het Henle-archief van de verschillende edities van een
bepaald werk is weer
beschikbaar.
• Het beeld op de tablet
kan aangepast worden:
horizontaal of verticaal,

achtergrondkleuren, snelheid van
het omslaan van de bladzijden
(met behulp van Bluetooth-pedaal).
• De muziek kan worden uitgeprint
of als bijlage worden verstuurd per
e-mail.
• Wanneer je met twee vingers op
een herhalingsteken tikt, schiet
de muziek vanzelf terug naar het
beginpunt.
• Wanneer je zowel de solopartij als
de partituur van een stuk kamermuziek aanschaft kun je tijdens
het spelen wisselen van partituur
naar partij.
• De annotaties en noten uit het
kritische bericht kunnen bij de
betreffende passage in de muziek
worden opgeroepen.
• Er is een ingebouwde metronoom.
• Je kunt jezelf opnemen en terugluisteren, maar je kunt die opname ook versnellen of vertragen,
zonder verlies van toonhoogte.
Ideaal voor studie en onderwijs.
• Mogelijkheid om de muziek los
aan te schaffen. Bijvoorbeeld één
prelude van Bach en niet het hele
Wohltemperiertes Klavier boek 1
of alleen de tweede vioolpartij van
een stuk kamermuziek.

Kwistig met muziek
De voormalige Muziekbibliotheek
van de Omroep is nu ruim 2½ jaar
gesloten.
Jan Jaap Kassies en ik – oud-werknemers
- voelen ons nog sterk verbonden met de
waardevolle, maar ontoegankelijke collectie bladmuziek en we proberen die weer te
laten herleven.
- Eric van Balkum Met enige regelmaat leiden we mensen rond die
onze boodschap aan een breder publiek kunnen
verkondigen. Een van hen is de Hilversumse
verslaggever Ingmar Meijer die zeer enthousiast weer bovengronds kwam na onze wandeltoer-met-duiding langs de draaikasten in de
kelders van het Muziekcentrum van de Omroep.
Het is zeer stimulerend te zien dat eigenlijk iedereen zo’n reactie toont na een ontmoeting met
de onweerstaanbare muziekschatten.
Iets doen
Meijer raadde ons aan ‘iets te doen’ met de bladmuziek rondom de Top 2000, het eindejaarsevenement waarin de beste popmuziek aller tijden
uit radio en tv klinkt. Hij bracht me in contact
met Leon Zwaans, de directeur van cultuurtempel
De Vorstin. Zwaans coördineerde alle activiteiten
in Festival De Lijst, waarmee Hilversum de Top
2000 tot een feest voor de hele gemeente wil
maken. Nadat ik
zijn wilde ideeën
tot een voor ons
uitvoerbaar plan
had teruggebracht, ging ik in
op zijn suggestie
Veronique Jansen
te contacteren.
De communicaJan Jaap Kassies en Eric van Balkum

tieadviseur van Museum Hilversum joeg daadkrachtig alle beren die ik zag van de weg. Daarop
durfde ik Jan Jaap te benaderen met ons plan
voor een overzichtelijke bladmuziekexpositie.
Gelukkig stemde hij toe en begonnen we aan het
selectieproces.
Wat te kiezen uit het onmetelijke mer à boire…?
In eendrachtige samenwerking kwamen we tot
vijf thema’s met als doel om met manuscripten
en uitgaven – aangevuld met beeld en geluid een aansprekend geheel aan te bieden:
- songfestivalliedjes (bv. ‘’n Beetje’, ‘Ding-adong’)
- manuscripten van tunes en herkenningsmelodieën van radio- en tv-programma’s (bv. ‘Floris’)
- radiomuziek van vóór, tijdens en vlak na WO II
(bv. ‘Ketelbinkie’)
- manuscripten van Gooise klassieke composities
(bv. van Oscar van Hemel en Kees Andriessen)
- bladmuziekuitgaven met door de illustrator
Carol Voges vormgegeven omslagen
Tentoonstelling
De periode voorafgaand aan de daadwerkelijke opbouw stond in het teken van het zoeken
van publiciteit. Vanwege opname in het festivalprogramma werd van ons al een aankondiging verwacht voordat we duidelijk hadden wat
we precies gingen tentoonstellen. Samen met
Veronique Jansen timmerden we iets in elkaar.
Toen we uiteindelijk tot de bovenstaande thema’s

waren gekomen was het zaak een bevredigende, pakkende titel te verzinnen. Denkend aan
Eddy Beckers muzikale spelprogramma uit de
late jaren ’70 vond ik in ‘Kwistig met muziek’ een
nostalgie opwekkende titel.
Indachtig de eindejaarsweek vol muziek en onze
eigen bezigheden met de omroepmuziekcollectie
stelde ik die titel voor aan Jan Jaap en Veronique
en was blij dat ze ermee instemden.
Op zoek naar een aansprekende beeldmerk trof
ik op muziekschatten.nl Johnny Steggerda’s
‘Muziek’ aan, een uitgave die de expositietitel
kon versterken, uit de oorlogsjaren stamt, op het
repertoire van een bekend omroepensemble (The
Ramblers) stond en tevens een omslag van Carol
Voges heeft. Perfect dus als uithangbord!
Al snel werden we geïnterviewd door Joyce
Huibers, die een uitstekend stuk schreef voor de
Gooi- en Eemlander; ideaal om naar te verwijzen
op de sociale media. Ook nuttig in dat opzicht
was het radio-interview met mij op lokale zender
RTi Hilversum.
Meer dan genoeg
Op de dag van opbouw bleek dat we in ons
onervaren enthousiasme ongeveer tweemaal
zoveel bladmuziek hadden meegenomen als we
konden exposeren. Museumdirecteur Stef van
Breugel rekte de ruimte in het museumcafé nog
iets op en hielp ons met inrichtingstips. Ed van
den Brink was ons ter wille met etalagebakken,

Poster tentoonstelling
schildersezels, fotolijsten, plaktape,
boor en schroeven. Ook de piano
waarop het publiek Top 2000-hits
kon komen spelen kreeg een mooie
plek. En zo konden we dus met
trots onze eerste echte tentoonstelling presenteren.
Jan Jaap en ik hebben in de expositieweek het museumcafé tweemaal bezocht o.a. met ex-collega’s
Martie, Charlotte, Christien, Evert
en Paul. We hebben enkele bezoekers gesproken, leuke reacties
gekregen en wat gezongen aan de
piano. Maar over de periodes dat
we er niet waren ontbreekt het aan
feedback vanuit het museum. Het
werd ons duidelijk dat men deze
tentoonstelling daar niet als core
business beschouwde, maar wij
zijn dankbaar voor de kans die we
hebben gekregen.

Eindejaarslijstjes 2015

Beste verkochte albums (Album Top 100)
1 Adele - 25
2 Marco Borsato - Evenwicht
3 Kinderen Voor Kinderen - Raar maar waar
4 Justin Bieber - Purpose
5 Kensington - Rivals
6 Frozen - Soundtrack
7 Dotan - 7 Layers
8 Racoon - All In Good Time
9 Coldplay - A Head Full Of Dreams
10 Muse - Drones

De keuze van OOR
1 Sufjan Stevens - Carrie & Lowell
2 Kendrick Lamar - To pimp a butterfly
3 Tame impala - Currents
4 Courtney Barnett - Sometimes I sit and think,
and sometimes I just sit
5 Father John Misty - I love you, honeybear
6 Jamie XX - In colour
7 Unknown mortal orchestra - Multi-love
8 Kamasi Washington - The epic
9 Kurt Vile B’lieve - I’m goin’ down
10 Alabama shakes - Sound & color

De keuze van Heaven
1 Father John Misty - I love you, honeybear 2 Courtney Barnett - Sometimes I sit and think,
and sometimes I just sit
3 Gretchen Peters - Blackbirds
4 Jason Isbell - Something more than free
5 Dayna Kurtz - Rise and fall
6 Kamasi Washington - The epic
7 Dave Rawlings Machine - Nashville obsolete
8 C. Duncan - Architect
9 Bob Dylan - The cutting edge 1965-1966
(the bootleg sessions : vol. 12)
10 Barrence Whitfield & the Savages
- Under the savage sky

Best geleende albums in Bibliotheek
Amsterdam (OBA)
1 D’Angelo - Black Messiah
2 Bob Dylan - Shadows in the night
3 Mark Ronson - Uptown special
4 Mumford & Sons - Wilder mind
5 Pink Floyd - The endless river
6 Mark Knopfler - Tracker
7 Selah Sue - Reason
8 Taylor Swift - 1989
9 Florence & The Machine
- How big, how blue, how beautiful
10 Stromae - Racine carrée

Best verkochte liedjes Itunes store
1 Uptown Funk (feat. Bruno Mars) - Mark Ronson
2 See You Again (feat. Charlie Puth) - Wiz Khalifa
3 Thinking Out Loud - Ed Sheeran
4 Hello - Adele
5 Cheerleader (Felix Jaehn Remix) [Radio Edit]
- OMI
6 Honey, I’m Good - Andy Grammer
7 Shut Up and Dance - Walk The Moon
8 Take Me To Church - Hozier
9 FourFiveSeconds - Rihanna and Kanye West
and Paul McCartney
10 Lean On (feat. MØ & DJ Snake) - Major Lazer

Best verkochte singles
1 Cheerleader (Felix Jaehn Remix) - OMI
2 Lean Onv - Major Lazer & DJ Snake feat. MØ
3 Parijs - Kenny B
4 Ain’t Nobody (Loves Me Better) - Felix Jaehn
feat. Jasmine Thompson
5 Are You With Me - Lost Frequencies
6 Ed Sheeran - Thinking Out Loud
7 Firestone - Kygo feat. Conrad
8 Uptown Funk! - Mark Ronson feat. Bruno Mars
9 Stole The Show - Kygo feat. Parson James
10 What Do You Mean? - Justin Bieber

Plato/Concerto Jazz
1 Kamasi Washington - Epic
2 Ibrahim Maalouf - Kalthoum
3 Anouar Brahem - Souvenance
4 Christian Scott - Stretch music
5 Yuri Honing - Desire
6 Cassandra Wilson
- Coming Forth By Day
7 Jose James
- Yesterday i Had the Blues
8 Count Basie - Live in Amsterdam
9 Jeroen van Vliet
- Zeeland Suite Revisited
10.Orgel Vreten - Komrad

World Plato/Concerto
1 Mbongwana Star - From Kinshasa
2 Bassekou Kouyate - Ba Power
3 Eric Vaarzon Morel - El Aguador
4 Buena Vista social Club
- Lost & Found
5 Songhoy Blues - Music in Exile
6 Savina Yannatou
- Songs of Thessaloniki
7 Vardan Hovanissian &
Emre Gultekin - Adana
8 Amadou Balake - In Conclusion
9 Cheikh Lo - Balbalou
10 Mariza - Mundo

Klassiek Plato/Concerto
1 Grygory Sokolov - Salzburg Recital
(Chopin prelues, Mozart sonates)
2 Isabella Faust - Schumann
(Vioolconcerten en 3e pianotrio)
3 Philippe Herreweghe - Dvorak (Requiem)
4 Jordi Savall - Monteverdi (L’Orfeo)
5 Peter Dijkstra - Arvo Pärt (Te Deum)
6 Rosanne Phillipens - (Szymanowki &
Stravinsky)
7 Jan Willem Rozenboom - Goldberg Variaties
(Bach)
8 Borodin Quartet - Shostakovich
(Strijkkwartetten 1, 8 & 14)
9 Daria van den Bercken - Keys to Mozart
(Sonates, Fantasie e.a.)
10 Janine Jansen - Brahms – Bartok
(Vioolconcerten)

Boeken over muziek Plato/Concerto
1 J.W. Roy - Dry Goods and Groceries
2 David Bowie - David Bowie Is
3 Diederik Samwel - Sranan Gowtu
4 Bill Milkowski - Keith Richards
- Een leven lang Rock ‘n Roll
5 Robert Hilburn - Johnny Cash, de Biografie
6 Rutger Vahl - Wally Tax – Leven en lijden van
een outsider
7 Bert Koopman - Achter de Schermen van het
Concertgebouworkest
8 Patti Smith - M-Train
9 Marieke Klomp - Boy Edgar – Het dubbelleven
van een alleskunner
10 Bernd Jonkmanns - Record Stores

Bachs Hohe Messe Werelderfgoed
- Muziek in de media Bachs Hohe Messe is Werelderfgoed. De
h-Moll-Messe, zoals Bachs meesterwerk
officieel heet, is opgenomen in het register
van de Unesco, de VN-organisatie die zich
o.a. inzet voor bescherming van cultureel
erfgoed. Het manusript van de Hohe Messe
maakt onderdeel uit van de grote Bach-verzameling die ligt opgeslagen in het archief
van de Staatsbibliotheek in Berlijn. Ook het
vermelden waard is dat onlangs een Nederlands werk is opgenomen op de Unesco-lijst:
Het Utrechts Psalter, een geïllustreerd psalmenboek uit de negende eeuw.

Toernees met de hoogste opbrengsten
1 Taylor Swift
2 AC/DC
3 One Direction
4 U2
5 Foo Fighters
6 Fleedwood Mac
7 Ed Sheeran
8 Kenny Chesney
9 Garth Brooks
10 Rolling Stones

Best uitgeleende bladmuziek OB Amsterdam
(OBA)
1 Six pièces pour piano – Yann Tiersen –
Piano : BMG
2 Mijn eerste pianoboek – Folk Dean –
Pianomethode : XYZ
3 Adele: Easiest 5-finger piano collection –
Piano: Wise
4 Hal Leonard pianomethode deel 1 –
Pianomethode : Hal Leonard
5 Het mooiste uit 35 jaar – Rames Shaffy –
Songbook : XYZ
6 Best of Jacques Brel : 50 titres – Songbook :
Moulou
7 Solo piano – Philip Glass – Piano : Amsco
8 Steeds beter deel 1 – Folk Dean –
Pianomethode : XYZ
9 Solo piano – Einaudi – Piano : Chester
10 Cosi fan tutte – Mozart – Piano-uittreksel :
Peters
11 I giorni – Einaudi – Piano : Faber
12 Adult piano method – Fred Kern –
Pianomethode : Hal Leonard
13 Intro to jazz piano – Mark Harrison – Piano :
Hal Leonard
14 Dit is een meezinger – Brigitte Kaandorp –
Songbook : Nijgh & Van Ditmar
15 Mijn tweede pianoboek – Folk Dean –
Pianomethode : XYZ

Best verkochte bladmuziek NBD
Biblion
1 Claudia de Breij – Mag ik dan bij
jou – Songbook : Breijwerk
2 Leonard Cohen – Popular
problems – Songbook : Wise
3 Ed Sheeran – Guitar chord
songbook : Wise
4 One Direction – Midnight Memoires
– Songbook : Dowton Music
5 Ben Howard – I forget where we
were – Songbook : Faber
6 Taylor Swift – 1989 – Songbook
: Wise
7 First 50 classical pieces you should
play – piano : Hal Leonard
8 Keyboard spelen met plezier Sing
& Kerst – Keyboard : Mega Pop
Yiruma – Best Reminiscent easy
piano – Piano : Sony Music Publ.
10 Gelling – Beginnerscursus
drummen – Drumstel : Koala
9

Onbewoond eiland (32)
Wilma Moons is adviseur bij Musidesk
van de Rijnbrinkgroep in Arnhem.
Ook is ze mede
verantwoordelijk
voor de selectie en
het schrijven van
teksten bij het aanbod bladmuziek van
NBD Biblion. Wilma gaat aan het eind van
dit jaar met pensioen. Wanneer ze dan naar
een onbewoond eiland zou afreizen, zit deze
muziek in haar bagage.
Naar een onbewoond eiland afreizen, ik weet niet
of ik dat zou willen en doen. Maar schipbreuk leiden en daar aanspoelen is een ook mogelijkheid.
En met pensioen gaan? Zou dat ook voelen als
naar een onbewoond eiland gaan. Wat wil ik dan
zeker bij me hebben? Waar zal ik me niet mee
vervelen?
The Roches “The Roches”.
Tegen het randje van vals zingen deze zussen
meerstemmig over hun levenservaringen die
zoals eigenlijk bij
velen van ons als we
opgroeien niet altijd
positief zijn. Maar dat
vertellen ze op zo’n
heerlijke cynische
manier. Vol hunkering
en spijt. Zou je dat ook
niet hebben op een
onbewoond eiland. De vrolijkheid van de muziek
maakt dat je de minder fraaie inhoud van de
teksten vergeet en lustig meezingt. Ik wel ten
minste.

Collectie

De favoriete muziek van… Wilma Moons

Tim Buckley “Starsailor”.
Meestal neergezet als een folksinger maar in mijn
ogen was hij veel meer dan dat. Een singersongwriter die poezie op
muziek kon zetten. In
die tijd erg cool, hip
en groovy. En met zijn
mooie stem en eigen
stijl een bijzonder
vreemde eend in de
bijt. Met deze plaat
nam hij definitief afscheid van de folkscene en ging de meer avantgarde pop en jazzrock kant op. Song to the siren
is wellicht zijn meest bekende lied.
Steve Earle “El corazon”.
Ik maakte via deze cd kennis met de americana/
roots/country artiest die toen al een heel leven
van drank en drugs
achter de rug had,
maar daarvan opgekrabbeld was. De bad
boy van de country. Altijd politiek betrokken.
Trekt zich niets aan
van de gevestigde orde
binnen de muziekscene
en zingt waarover hij wil. Verveelt nooit. Meegebracht van een reis naar Amerika (Tennessee) in
1997 en nooit ver van de cd-speler verwijderd
geweest. In 2011 live gezien in de Metropool in
Hengelo. Een klein concert, niet uitverkocht. Wel
een handtekening gescoord.
Miles Davis “Bitches brew”.
Mijn eerste kennismaking met jazz, in dit geval
jazzrock/fusion. Ik vond hem tussen de weinige
jazzplaten die de bibliotheek van het Brabants
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consevatorium bezat.
Daar kon ik veel muziek beluisteren die
ik nog nooit gehoord
had. Ik voelde me
totaal ongemakkelijk
bij deze muziek. Toch
liet het me niet los en
draaide ik het keer op
keer. Voor de broodnodige onbegrijpelijkheid die
muziek soms met je uithaalt.
Anne Dudley and Jaz Coleman “Songs from
the victorious city”.
Pop doorspekt met veel arabische elementen.
Waarschijnlijk niets
voor puristen maar
mij kan het wel bekoren. Na diverse reizen
naar Arabische landen
doet deze muziek mij
altijd weer herinneringen ophalen en dat is
niet onprettig.
Julie Zenatti “Come vous…”.
Tja, wat weet ik hiervan. Mooie Franse liedjes
in de beste traditie. De helft versta ik niet maar
het klinkt zo mooi, zo
Frans, zo stokbrood, zo
wijn, zo camping. Het
is ook niet altijd nodig
alles te verstaan. De
sfeer en de rust die
van dit album uitgaat
is voldoende reden om
hem mee te nemen

Kriesis “The Theseus tapes”.
Waarom zou je geen muziek meenemen die je zelf gespeeld hebt en
op cd
hebt laten
zetten.
Als hobby
muziekmaken in
een echte
band,
met veel
repeteren en zelden optreden. Muziek van de Little River Band, Animals, Herman Brood, Robert Palmer,
en een aantal maatschappijkritische
nummer in het Nederlands. Gewoon
een lekker portie popmuziek.
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