NVMB

Nieuwsbrief

i

Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken, -archieven en -documentatiecentra. Maart 2017

Bijzondere Collecties, deel 2

Elbephilharmonie

Verslag van de netwerkdag op donderdag 17 november 2016 bij HKU Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort
Simeon Bodden en Gea van Veen
verwelkomden 30 NVMB-leden in
het prachtige historische pand van
de Beiaardschool aan het Grote Spui. Hier
zijn het kantoor, leskamers, studieruimtes
met oefenklavieren, de bibliotheek en een
ruimte met een campanologische verzameling ondergebracht.

stituut. De collectie is “zeer uitgebreid” en in Nederland relatief onbekend. Hij is niet opgenomen
in NCC/Picarta en kan alleen worden doorzocht
via de website van het instituut. De muziekcollectie bevat o.a. 6000 boektitels over het ‘lied’
en honderden boektitels over muziek en volksdans, duizenden liedblaadjes, 200 liedboeken van
voor 1800, veel kopiebundels van liedboeken uit
andere instellingen, duizenden geluidsopnames
en een CD-collectie. In de Nederlandse Liederenbank zijn ruim 170.000 Nederlandse liederen
ontsloten, van de Middeleeuwen tot de twintigste
eeuw. Hierbij zijn veel veldwerkopnames van Ate
Doornbosch, die jarenlang het populaire radioprogramma Onder de Groene Linde presenteerde.

– Charlotte Sienema –
Tijdens de netwerkdag in november 2015 liet Simeon ons al kennismaken met de wereld van de
beiaardmuziek. Na die netwerkdag (‘Bijzondere
Collecties, deel 1’) was nog een aantal collecties
blijven liggen. De muziekcollecties van het Meertens Instituut, de Toonkunstbibliotheek (ondergebracht bij Bijzondere Collecties UvA) en de (collecties van de) Beiaardschool vroegen om (meer)
aandacht. Simeons aanstekelijke en beeldende
verhaal deed ons besluiten hem in Amersfoort te
gaan bezoeken. Hier werden we verrast op bevlogen, persoonlijke verhalen van rasvertellers. We
werden, letterlijk en figuurlijk, meegevoerd naar
andere tijden en bijzondere werelden.
Meertens
Het spits werd afgebeten door Martine de
Bruin, Projectleider etnologie en Ontwikkelaar
ICT bij het Meertens Instituut in Amsterdam.
Het Meertens Instituut is onderdeel van de KNAW
en doet onderzoek naar cultuur en taal in het
dagelijks leven. Een belangrijk onderzoeksge-

bied van het instituut is het Wilhelmus. In het
voorjaar van 2016 werd een nieuwe auteurs-kandidaat van ons volkslied gepresenteerd.
Ook Martine was eerder bij ons te gast en vertelde toen over haar onderzoek naar liedbladen en
smartlappen. Nu gaf ze meer algemene informatie over de muziekcollecties van het Meertens In-

Tollius
Simon Groot, Conservator muziekhistorische
collecties bij Bijzondere Collecties Universiteit
van Amsterdam, trad vervolgens in de sporen
van Joannes Tollius. Dit voorjaar hoopt Simon
te promoveren op een proefschrift over deze
ca. 1555 in Amersfoort geboren componist. Hij
begon zijn carrière als kapelmeester van de Onze
Lieve Vrouwekapel in Amersfoort en vertrok naar
Italië toen hij daar door het opkomend protestantisme zijn baan kwijtraakte. Aan de hand van
archiefstukken reconstrueerde Simon Tollius’ levenswandel en gaf hij een beeld van het muziekleven in zestiende eeuws Italië. Tollius had het
als Nederlander niet altijd gemakkelijk in Italië.
Een kerkarchief maakt melding van een incident
waarbij Tollius een liedboek zou hebben afgepakt

- redactioneel Eind februari was ik in Hamburg,
vanwege een niet-muzikale aanleiding. Het was voor wandelactiviteiten en Jos Oegema (OB
Deventer) was met me mee. Jos
had zich voorbereid en wees me
vanuit de trein al op het gloednieuwe concertgebouw De Elbephilharmonie. Een soort Hamburgse variant van het Rijksmuseum.
Een bouwproject dat jaren langer
duurde dan gepland en ook qua
kosten gierend uit de bocht
vloog. Maar het resultaat mag er
zijn! De kaartjes voor Mahler 2
waren al lang en breed uitverkocht maar het gebouw is wel
opengesteld voor bezichtiging.
Het was donker toen we op het
gebouw aanliepen dat op de kop
van een Hamburgs KNSM-achtig
haveneiland ligt. De concertzalen
zijn boven op een oud pakhuis
geplaatst. De sierlijke vormen en
de verlichting zorgen een bijzondere ‘landmark’ in de omvangrijke havens. De roltraprit van maar
liefst 2 minuten gaf voldoende
tijd voor een gesprekje met een
oude Hamburgse vrouw die zich
verheugde op het concert van
die avond. Wij kwamen niet
verder dan de omgang die echter
een symfonisch uitzicht bood in
alle windrichtingen. En gelukkig
hebben we de foto’s nog. Zie
verderop in deze Nieuwsbrief.

Zingen met
dementerenden
- Muziek in de media -

van een andere zanger. Een smeuïg verhaal maar
voor Simon vooral ook een inkijkje in de manier
waarop zangers destijds repeteerden in een kerk.
Tollius’ muziek is alleen overgeleverd in stemboekjes. De Toonkunstbibliotheek bezit één stemboekje, de rest van Tollius’ werken bevindt zich in
buitenlandse bibliotheken.
Met zijn eigen Hemony Ensemble heeft Simon
werken van Tollius opgenomen. We kregen een
aantal te horen en verbaasden ons over de
bijzondere harmonieën en merkwaardige slotakkoorden.
Centrale dienstverlening Bladmuziek
Na de lunchpauze praatte Anne Marie Roetgerink (Musidesk Rijnbrink) ons bij over de
centrale aanschaf bladmuziek. Na het opheffen
van de centrale aanschaf bladmuziek door NBD
Biblion besloot Musidesk Rijnbrink de service voor
de reguliere collectievorming bladmuziek over
te nemen. Inmiddels hebben zich 12 instellingen
aangemeld en de service is in januari gestart.
Door sponsoring komen kosten voor de deelnemende bibliotheken te vervallen.
Marjolein Hensen van Bibliotheek Breda meldde dat het stoppen van de centrale aanschaf
bladmuziek voor haar bibliotheek aanleiding is
geweest te stoppen met het aanbieden van bladmuziek. Ze zal werkzaam blijven in Bibliotheek
Breda, maar niet als muziekspecialist. Daarom
neemt ze afscheid van de NVMB.
Ook Wilma Moons, jarenlang werkzaam bij Musidesk Rijnbrink, verlaat de NVMB. Zij gaat met
pensioen. Namens het bestuur dankte Martie
Severt haar voor haar inzet voor het muziekbibliotheekwerk.

Componist voor beiaard
Mathieu Polak, beiaardier, docent aan de Beiaardschool én componist, schreef het artikel De
gouden wolken, waarin hij betoogt hoe de klank
van het carillon het beste tot zijn recht komt.
Wat maakt een stuk een echt beiaardstuk? In de
eerste plaats transparantie. Eenstemmige muziek
werkt daarom prima op een carillon, bij meerstemmige muziek of muziek met begeleiding loop
je snel de kans op vertroebeling van de klank,
waardoor je de melodie mist. Bepaalde toonsoorten werken op een carillon heel goed, vooral de
pentatonische, maar ook de octatonische toonladder. Mathieu demonstreerde dit aan de hand
van een Chinees volksliedje in pentatonische
toonladder. Met zijn eigen compositie Dandelion
field demonstreerde Mathieu de werking van een
steeds doorklinkende toon.

Voor zijn voordracht had Mathieu beeldend
kunstenaar Joost de Jonge uitgenodigd. Met een
schilderij van De Jonge naast zich, vertelde hij
hoe hij componeert met dit schilderij in gedachten. Op het oefenklavier liet hij een eerste schets
horen van deze nieuwe compositie.
Na een korte theepauze gingen we naar buiten. Met gids Simon Groot wandelden we door
Amersfoort langs plekken die een rol speelden
in het leven van Joannes Tollius. We kwamen
langs zijn geboortehuis en langs de Onze Lieve
Vrouwekerk. En natuurlijk begon daar juist en
speciaal voor ons het carillon te spelen! Via de
Koppelpoort kwamen we terug bij het Spui en
dronken een welverdiend drankje in Stadsbrouwerij De Drie Ringen.

Dementerende ouderen zijn
vaak grote delen van hun verleden kwijt. Maar één gebied
van de hersenen blijft vaak
onaangetast: het muzikale
geheugen. Als je de muziek
van vroeger laat horen, lijkt de
alzheimer vaak als sneeuw voor
de zon te verdwijnen. Zangeres
Kim Erkens vond dat een mooi
gegeven en zingt liedjes voor
deze vergeetachtige ouderen,
maakt daar een filmpje van en
zet ze online. Op haar website
Vergeet-mij-liedje staan een
aantal voorbeelden.
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Cursus RDA Broekmans en van Poppel
Vanaf 1 juli 2013 gelden in het GGC
de regels voor het catalogiseren van
titelrecords volgens RDA (Resource
Description and Access). OCLC heeft hierover
studiedagen georganiseerd, maar wellicht zijn er
NVMB leden die dat gemist hebben of behoefte
hebben aan nog wat extra scholing. Ingressus
biedt de cursus ‘RDA in het GGC’ aan, maar deze
cursus wordt momenteel alleen incompany gegeven. De kosten bedragen €1600, en het maakt
daarbij niet uit of er 1 of 8 deelnemers zijn.

verlaat centrum Amsterdam
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Na meer dan 100 jaar verlaat de legendarische bladmuziekhandel Broekmans en van Poppel de vertrouwde
plek aan de Van Baerlestraat in Amsterdam.
Wegens teruglopende winkelverkopen verhuist

i

de winkel naar
het magazijn in
Badhoevedorp.
Inderdaad wel
heel erg uit de
loop van het
concertgebouw
en winkelend
publiek, maar
nog steeds open
voor bezoek. Men verwacht echter de meeste
verkopen telefonisch of via internet te realiseren.
In het ruime magazijn is nu wel volop de ruimte
om in de enorme collectie tweedehands bladmuziek te snuffelen. De cd-verkoop wordt definitief
gestopt. Deze reorganisatie koste 5 medewerkers
hun baan. Het nieuwe adres van Broekmans en
van Poppel is Badhoevelaan 78, 1171 DE
Badhoevedorp.
De winkel in Utrecht blijft gewoon open.

Muziekbibliotheek
Publieke Omroep gered

Wie geïnteresseerd is om deze cursus gezamenlijk te volgen en zo ook de kosten te kunnen
delen, kan contact opnemen met Karijn Dillmann
(NMI): karijn.dillmann@denhaag.nl.
Zie website Ingressus voor informatie over de
cursus: http://www.ingressus.nl/diensten/Metadata/Cursusaanbod/BasiscursussenOCLC/IntroductieWinIBW3.aspx

De bibliotheek van het Muziekcentrum
van de Omroep heeft een subsidie van
ruim een miljoen euro ontvangen. De
gemeente Hilversum trekt structureel een ton
per jaar uit en stelt menskracht beschikbaar. Het
is de bedoeling dat de 5 strekkende kilometer
bladmuziek, digitaal ontsloten gaat worden. Hoe
dat precies zal gaan is nog niet bekend, maar de
collectie is in ieder geval deels gered. De muziek
zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zij voor
iedere muzikant, amateur of professional.

IAML in Riga
Het volgende IAML-conferentie staat gepland van
18 tot 22 juni in de Letse
Hoofdstad Riga. De conferentie
vindt plaats in het zogenaamde Kasteel van licht, het nieuwe onderkomen van de Nationale bibliotheek
van Letland.
https://iaml2017.lnb.lv

Gezamenlijk
Collectieplan
Op 19 december 2016 is
het Gezamenlijk Collectieplan (pdf) vastgesteld
door het Algemeen Bestuurscollege van de KB. Het collectieplan
bevat 37 afspraken die betrekking
hebben op (de rol van) verschillende partijen in het openbare-bibliotheekveld, of op specifieke thema’s
of collecties. De afspraken laten
zich verdelen in direct toepasbare
afspraken enerzijds en procesafspraken anderzijds, en komen voort
uit de conclusies die zijn getrokken
ten aanzien van het collectiebeleid
in het Nederlandse openbare-bibliotheekveld. Vanaf p. 33 zijn de
afspraken te lezen die betrekking
hebben op bladmuziek

Verschenen
The Saxophone - John Harle
(Faber en Faber)
Dit boek wordt gezien als een standaardwerk
over het bespelen van de saxofoon. Het gaat
daarbij om technieken om vloeiend en natuurlijk
te leren spelen. Harle gaat in op zaken ademhaling, resonantie, articulatie en pure techniek.
Ook gaat hij
in op angsten,
plankenkoorts
en de werking
van adrenaline. John Harle
(1956) is een
Engelse saxofonist, componist, docent en
producer. Hij
was onder meer
artistiek adviseur van Paul
McCartney en
werkte samen met mannen als Elvis Costello en
Herbie Hancock. Ook schreef hij bijvoorbeeld de
soundtrack van de BBC-serie Silent Witness. Hij
is als docent verbonden aan de Guildhall School
of Music.

Joseph: de zwarte Mozart - Jan Jacobs Mulder
(Xander)
Biografische roman in de ik-vorm over het leven
van de eerste zwarte klassieke componist Joseph
Boulogne Chevalier de Saint-George (17451799). Vanaf zijn ziekbed kijkt de stervende
componist terug op zijn leven. Hij wordt te Guadeloupe geboren als zoon van een plantage-eigenaar en een zwarte slavin. Zijn vader heeft grote

ambities voor zijn getalenteerde zoon. De jonge
Joseph vertrekt op tienjarige leeftijd met zijn
ouders naar Parijs.
Daar ontwikkelt
hij zich tot schermer en violist. Niet
alleen door zijn virtuositeit valt hij op,
zijn exotische uiterlijk maakt dat hij
aantrekkelijk is voor
de Parijse vrouwen.
Als componist boekt
hij succes. Tijdens
de Franse revolutie
kiest hij de kant
van de revolutionairen. Maar door zijn huidskleur wordt hij nooit
echt geaccepteerd. Gaandeweg wordt de strijd
tegen slavernij steeds belangrijker in het leven
van Saint-George. De auteur (1940, Medan,
Indonesië) is beeldend kunstenaar en schreef een
beeldrijke, diepgaande roman over deze boeiende, maar thans vergeten componist. Met een link
naar Spotify waar de muziek van Saint-George is
te downloaden. (copyright NBD Biblion)

Govert Jan Bach over Maarten Luther en Johann Sebastian Bach: twee grensverleggers
(Rubinstein)
Radiomaker Govert Jan Bach, die een verre
voorvader met Johann Sebastian deelt, bracht al
meerdere luisterboeken uit over de grote werken
(passies, Weinachtsoratorium) van J.S. Bach. Dit
keer neemt hij de invloed van Maarten Luther op
het werk van Bach onder de loep. Bach leefde
zo’n 200 jaar na Luther maar diens invloed is
onmiskenbaar. Bach was overtuigd lutheraan en
nam lutherse koralen (gezangen) als basiselementen in veel van zijn werken. In dit luisterboek
wordt dat nader toegelicht op 2 cd’s. Een over
het leven en werk van Luther en een over Luther
in het werk van Bach. Daarnaast nog 2 cd’s met
daarop uitvoeringen (Herreweghe,1990) van de 4
Lutherse missen (BWV 233-236). Korte Latijnse

missen waarin
Bach ‘katholiek
basismateriaal’
volstopt met
referenties naar
zijn (lutherse)
cantates. Het
mooi vormgegeven boekje bevat uitgebreide
tekst, afbeeldingen, bibliografie
en tracklist.
Vooral voor
de gevorderde
Bachliefhebber
die wat dieper in de inspiratie en overtuigingen
van de grote componist wil duiken.
(copyright NBD Biblion)

Bach en zijn zangers - Ton Koopman
(Elsevier)
Sinds 1972 wordt er jaarlijks een Huizinga-lezing
gegeven aan de Universiteit van Leiden. Een
eerbetoon aan de bekende historicus Johan Huizinga(1872-1945).
De lezingen zijn
cultuurhistorisch of
maatschappelijk van
aard. Deze jaargang
werd verzorgd door
Bach-kenner Ton
Koopman. Hij vertelt
over het Bachmonument de Hohe Messe
en meer specifiek
over de rol van de
zangers daarin. Hij
vertelt over hoe werd
er gedacht over jongenssopranen, castraten, countertenoren en zangeressen, hoeveel zangers Bach tot zijn beschikking had en hoe het werk geklonken zou hebben
in Bachs tijd. Na de lezing voerde Koopman een
selectie (Kyrie en Gloria) van de Hohe Messe uit.

Speaker-kussen
- Muziek in de media Muziek luisteren, films en series
kijken is nog comfortabeler
met een nieuw kussen, de
Flexound Humu. Het kussen,
dat je eenvoudig via Bluetooth
koppelt aan jouw smartphone,
tablet, televisie of home cinema
set voegt namelijk een extra
dimensie toe. Het functioneert
niet alleen als speaker maar de
gebruikte technologie zorgt ervoor dat je het geluid ook voelt.
Bovendien kun je er lekker bij
gaan liggen. Het kussen weegt
1,5 kilo en gaat ongeveer 8 uur
mee. Het is eenvoudig op te laden via een micro-usb kabel en
het werkt met bluetooth dus je
zal in de range van een meter
of 10 moeten blijven.

In deze uitgave wordt volstaan met
de tekst en vertaling van de hele
mis. Naast de complete uitgesproken lezingtekst bevat deze uitgave
verder een interview met Koopman,
een stuk over de relatie tussen de
Julliard in New York en de afdeling
oude muziek van het Haags Conservatorium (een bedevaartsoord), een
biografie van Johan Huizinga en een
kleine geschiedenis van de Huizinga-lezingen. Vooral voor Bachliefhebbers.
(copyright NBD Biblion)

Elbphilharmonie

Ondertussen in Noorwegen

Zeven jaar later dan gepland en
tien keer zo duur als begroot, is
in januari van dit jaar eindelijk in
gebruik genomen de meest bijzondere concertzaal van misschien wel de hele wereld:
de Elbphilharmonie in Hamburg.

In Noorwegen is er natuurlijk ook een
NVMB. Daar heet het de NMBF. NVMB-volger
Mieke van Heijster gaat af en toe naar de
netwerkdagen van NMBF. Vanuit buitenpost
Tromsø neemt een vergadering buiten de
deur wel heel andere vormen aan dan bij
ons.
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Een spectaculair ogend gebouw, met een bijzonder goede akoestiek. Concertbezoekers moeten
alleen tot dit najaar wachten: alle kaartjes zijn
tot ver in dit jaar uitverkocht. Rest je een bezoek
(kosteloos) aan de hoge omgang halverwege het
hoge gebouw, met een prachtig uitzicht over de
haven en de binnenstad van Hamburg.
www.elbphilharmonie.de

- Ria Warmerdam Mieke van Heijster (nu Universiteit Tromsø,
eerder Codarts Rotterdam), was even in Nederland en logeerde bij uw redacteur in Amsterdam.
Natuurlijk werd er bijgepraat over de stand van
ons vak in beide landen. Mieke vertelde over een
dagje vergaderen buiten de deur en wel in Oslo.
Dat gaf een mooi inkijkje in het dagelijks leven in
het hoge noorden.
De vergadering was in november vorig jaar. Een
maand waarin de dagen al erg kort zijn boven
de poolcirkel en een dik pak sneeuw eerder regel

foto’s: Jos Oegema, gemaakt op tentoonstelling in Deichtorhallen en op locatie in Hamburg

dan uitzondering is. Een werkdag
begint dan met het ruimen van
de sneeuw op het oprijlaantje van
haar huis en het sneeuw- en ijsvrij
maken van de auto.
Vervolgens de gewone forensenrit
naar de universiteit. In het geval
van Mieke, die nu op een schiereiland buiten Tromsø woont, betekent
dat eerst een kwartiertje op de
veerboot en dan een klein uurtje
rijden op de besneeuwde, pikdonkere, smalle, bochtige weg naar
de stad. Dat gebeurt allemaal op
spijkerbanden, die zijn verplicht
voor alle automobilisten in de Noorse winters. Er zijn zelfs bepaalde
data aan verbonden. Dan is het bij
de garages een komen en gaan van
bandenwisselklanten. De zomerbanden verblijven in de winter in een
bandenhotel, maar dit terzijde.
Mieke werkt de ochtend gewoon.
Ze heeft een baan van vijf dagen
per week, vrije dagen zijn relatief
schaars. Rond de middag reist ze
naar het vliegveld dat vlakbij de
stad ligt. Anderhalf uur later is ze
in Oslo. De vergadering is in de
Nationale Bibliotheek. Op het pro-

gramma staat naast een aantal lezingen ook een
afscheidsborreltje voor Siren Steen (bibliotheek
Bergen) en Johanne Jurger Christianssen (NB).
Regelmatige IAML-gangers kennen deze bibliothecaressen waarschijnlijk wel.
Norske middelalderballader
Een interessante lezing ging over de presentatie van de database van Noorse middeleeuwse
balladen. Een project dat sterk doet denken aan
Onder de groene Linde van het
Meertens instituut,
het Nederlandse
ballade-project van
Ate Doornbosch.
Er werd jarenlang
werk aan het verzamelen van middeleeuwse teksten en
melodieën. Circa
1500 melodieën,
5000 tekstvarianten
van in totaal 265
soorten ballades zijn geregistreerd. Het werk
begon in het midden van de 19e eeuw en op 22
nov. 2016 presenteerde de Nasjonalbiblioteket
het gehele, uit twaalf kloeke banden bestaande,
werk.
De ballades zijn het oudste overgeleverde geluid
van Noorwegen. De teksten en muziek overleefde als een dunne rode draad de pest (waarbij de
helft van de bevolking stierf), de reformatie en
de tijd dat Denemarken de macht in Noorwegen
had.
De ballades zijn ingedeeld in ridder-, reuzen- en
trollenballades, natuurmythische-, historische- en
legendeballades en schertsballades. Deze laatsten werden door de vroege verzamelaars genegeerd, een trotse natie bouw je tenslotte niet op
kolder en scherts, maar op helden en belangrijke
gebeurtenissen. De schertsballades bleken echter
het meest slijtvast. Zij waren populair, overleefden de mondelinge zangtradities en kwamen

uiteindelijk
terecht in het
kinderliedrepertoire.
Kerklatijn
Alle Noren
kennen de
liedvertolkingen van Alf
Prøysen (de
Noorse Annie
MG Schmidt
van het (kinder)lied), maar weinigen wisten tot
voor kort dat veel van deze liederen hun oorsprong hebben in de middeleeuwen.
Een mooi voorbeeld is Tordivelen og flua (De
mestkever en de vlieg), waarvan het begin als
volgt gaat: Tordivel’n knytte på seg hosobæind
(de mestkever knoopte een kouseband aan zich
vast) /
Pirion! / Så flaug’n like til fluguland, (zo vloog hij
naar vliegenland) /Piri mitt mitt parian dan diri
ditt ditt darian dan pirion.

De mestkever vraagt de vlieg ten huwelijk. Maar
de vlieg wil niet want de kever is arm en wroet in
de modder, terwijl zij eet van de tafel van de koning. Uiteindelijk gaat de vlieg overstag en wordt
een grootse bruiloft gevierd op een paardenpoep.
De mestkever, vlieg, vlooien en luizen dansen er
lustig op los.
Het refrein ‘Piri mitt mitt parian …’ is niet alleen
betekenisloze kolder, maar naar alle waarschijnlijkheid verbasterd Latijn, door het gewone volk
‘nagepraat’ Latijn als parodie op de kerkelijke
elite. Alf Prøysen zingt Tordivelen og flua
Dat vele schertsballades en ballades met katholieke inhoud, de kerkelijke (protestants-lutherse)
censuur overleefd hebben geeft aan hoe sterk de
mondelinge overlevering was. In de late middeleeuwen vertrouwde men meer op mondelinge
overlevering dan op het geschreven woord. Volgens de samenstellers van de editie is dat niet zo
gek: de schriftelijke bronnen kwamen uit de kerk
of van de koning, het mondelinge kwam van je
naasten. Bovendien was het moeilijker mondeling
te liegen dan schriftelijk. De mondelinge traditie
blijkt uiterst precies te zijn.
Hotelletje
Mieke hoefde daarna niet nog helemaal naar
huis. Het is gebruikelijk om dan een overnach-

ting ter plaatste vergoed te krijgen.
Sinds de komst van internet trouwens, wordt er veel minder naar
vergaderingen gevlogen. Overleg
per Skype is heel gebruikelijk.

Bernard Haitink
Commandeur
- Muziek in de media De dirigent Bernard Haitink
is 16 februari benoemd tot
Commandeur in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Enkel mensen die “bijzondere verdiensten
van zeer exceptionele aard voor
de samenleving verrichten”
komen hiervoor in aanmerking
en dat gebeurt maar zelden.
De 87-jarige Haitink stond
op de dag van uitreiking als
gastdirigent voor het Koninklijk
Concertgebouworkest. Meer dan
zestig jaar geleden leidde hij
het orkest voor de eerste keer,
op 7 november 1956.

Jaarslijstjes 2016

Plato/concerto pop
1 David Bowie - Blackstar
2 Radiohead - A Moon Shaped Pool
3 Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree
4 Anderson.Paak - Malibu
5 Warhaus - We Fucked A Flame Into Being
6 Marlon Williams - Marlon Williams
7 Leonard Cohen - You Want It Darker
8 DIIV - Is The Is Are?
9 Bon Iver - 22, A Million
10 Michael Kiwanuka - Love And Hate

Plato/concerto klassiek
1 Reinbert de leeuw/ Barbara Hannigan,
Satie, Socrates
2 Gabriel Faure, Hannes Minnaar, piano.
3 Danill Trifonov, piano Liszt, transcendental.
4 Beethoven Missa Solemnis,
Nikolaus Harnoncourt.
5 Beehoven/Schubert. Grigory Sokolov, piano
6 Shostakovich. String Quartets,
Brodsky Quartet.
7 Arvo Pärt, Cappella Amsterdam,
Kanon Pokajanen
8 J.S. Bach, French Suites, M. Perahia, piano
9 Lucie Horch, A. Vivaldi Recorder Concertos
10 Thomas de Hartmann, Project, Elan, Sicroff,
piano

Plato/concerto Jazz
1 Ben van Gelder - Among Verticals
2 Jacob Collier - In My Room
3 Makaya Mccraven - In The moment
4 Reinier Baas - Vs Princess Discombobulatrix
5 Gogo Penguin - Man Made Object
6 Ben Webster / Piet Noordijk
- Johnny Come Lately (Groningen 1973)
7 Cannonball Adderley
- One For Daddy-O (Amsterdam 1960 & 1966)
8 Avishai Cohen - Into The Silence
9 Teus Nobel - Social Music
10 Gidon Nunes Vaz - Night Life

Plato/concerto world
1 Jungle by Night - Traveller
2 Dhafer Youssef - Diwan of Beauty & Odd
3 Ronald Snijders - Nelson & Djosa Sessions
4 Bombino - Azel
5 Elza Soares - Woman At The End of The World
6 Family Atlantica - Cosmic Unity
7 Vieux Kante - the Young Man’s Harp
8 Imarhan - S/T
9 Vaudou Game - Kidayu
10 Kutimangoes - Made In Africa

Best verkochte singles Dutch Charts
1 Drake feat. Wizkid & Kyla - One Dance
2 Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza
3 Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG
- Light It Up (Remix)
4 Alan Walker - Faded
5 Sia - Cheap Thrills
6 Jonas Blue feat. Dakota - Fast Car
7 Justin Bieber - Love Yourself
8 The Chainsmokers feat. Daya
- Don’t Let Me Down
9 Justin Timberlake - Can’t Stop The Feeling!
10 Lukas Graham - 7 Years

Beste verkochte albums Dutch Charts
1 Adele - 25
2 Justin Bieber - Purpose
3 Broederliefde - Hard Work Pays Off
4 Lil Kleine - Wop!
5 Kensington - Control
6 Coldplay - A Head Full Of Dreams
7 David Bowie - * [Blackstar]
8 The Rolling Stones - Blue & Lonesome
9 Leonard Cohen - You Want It Darker
10 Kinderen Voor Kinderen - Voor altijd jong!

Oor
1 David Bowie - * (Blackstar)
2 Nick Cave and the Bad seeds
- Skeleton tree
3 Radiohead - A moon shaped pool
4 Anderson. Paak - Malibu
5 Beyoncé - Lemonade
6 Car seat headrest
- Teens of denial
7 Frank Ocean - Blond
8 PJ Harvey
- The hope six demolition project
9 Chance the Rapper
- Coloring book
10 Savages - Adore life

Muziekboeken
1 Bruce Springsteen - Born to Run
2 Robert Haagsma
- Golden Years of Dutch Pop Music
Jean-Michel Guesdon
- Bob Dylan Compleet
4 Brian Wilson
- Ik Ben Brian Wilson
5 Sander Donkers - Hay
6 Mike Evans - Vinyl
7 Mat Snow - the Who
8 Marcel Groenewegen
- Armand en ik nou biografie
9 Philip Norman - Paul McCartney
10 Mick Wall - Lemmy
3

Spotify

wereldwijd albums
1 Drake (Views)
2 Justin Bieber (Purpose)
3 Rihanna (ANTI),
4 Twenty One Pilots (Blurryface)
5 The Weeknd (Beauty Behind The Madness).
Wereldwijd nummers
1 Drake - One Dance
(feat. WizKid & Kyla)
2 Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza
(Seeb Remix)
3 The Chainsmokers - Don’t Let Me Down
(feat. Daya)
4 Rihanna - Work
5 Sia - Cheap Thrills

Artiesten Nederland
1 Broerderliefde
2 Drake
3 Justin Bieber
4 Lil’ Kleine
5 Coldplay

Best bekeken muziekvideo’s 2016 Youtube
Nederland
1 Fifth Harmony
- Work from Home ft. Ty Dolla $ign
2 Mike Posner
- I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)
3 Kinderen voor Kinderen - Hupsakee
4 Sia - Cheap Thrills ft. Sean Paul
5 Sevn Alias
- Gass ft. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho
(Prod. WillyBeatsz)
6 Justin Timberlake - Can’t stop the feeling
7 Calvin Harris
- This Is What You Came For ft. Rihanna
8 Major Lazer
- Cold Water (feat. Justin Bieber & MØ)
9 Fais ft. Afrojack - Hey
10 B-Brave - One Night Stand ft. Sevn Alias

Best uitgeleende bladmuziek OBA
1 Alfred’s basic adult piano course deel 1 - Alfred
2 Dit is een meezinger - Brigitte Kaandorp
- Nijgh & Dtimar
3 Modern piano method deel 1 - Mel Bay
4 Film music - Einaudi - Wise
5 Piano pur - Heumann - Bosworth
6 Old American songs
- Copland
- Boosey & Hawkes
7 Zo speel je uit een
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fake book
- Blake Neely
- Hal Leonard
The complete piano
player 1
- Kenneth Baker
- Hal Leonard

NRC Klassiek Mischa Spel
1 J.S. Bach: Passies, - Chor des Bayerischen
Rundfunks, Akamus, Concerto Köln Dijkstra
2 J.S. Bach, Franse suites
- Murray Perahia (piano)
3 Erik Satie: Socrate
- Barbara Hannigan (sopraan), Reinbert de
Leeuw (piano)
4 Franz Schubert, liederen en strijkkwintet in C
- Quatuor Ébène en Matthias Goerne (bariton)
5 Four Four Three
- muziek van Terry Riley door Ragazze Quartet e.a.
6 Transcendental - Daniil Trifonov
7 Sjostakovitsj, symfonieën
- Boston Symphony Orchestra o.l.v. Andris Nelsons
8 Rheinmädchen - Ensemble Pygmalion o.l.v.
Raphaél Pichon (Wagner/Brahms/Schumann)
9 Mozart Double Piano Concertos
- Arthur en Lucas Jussen
10 Britten en Korngold Violon Concertos

CD jeugd top-10 uitleningen OBA
1 Het Zandkasteel:
liedjes van de tv-serie
2 Het beste van K3
3 Kinderen voor kinderen 36
4 Pim & Pom:
het grote avontuur: de soundtrack
5 Zoek ‘t lekker uit!:
avonturen van een niet-zo-cool
feestbeest
6 Frozen:
originele Nederlandstalige
soundtrack
7 Kinderen voor kinderen 35
8 Sesamstraat:
met de kop in de wolken:
liedjes van de tv-serie
9 Kidszone 2015
10 De eerste date - B-Brave

- Vilde Frang

CD volwassenen top-10 uitleningenOBA
1 25 - Adele
2 Crosseyed heart - Keith Richards
3 En hoe het dan ook weer dag wordt
- Maaike Ouboter
4 Blood Havas - Lianne la
5 HitnRun phase one - Prince
6 Grey tickles, black pressure - John Grant
7 In colour - Jamie XX
8 Star wars - Wilco
9 Cass county - Don Henley
10 PIN UPS - David Bowie

NRC Popalbums
1 David Bowie - Blackstar
2 Beyoncé - Lemonade
3 Frank Ocean - Blonde
4 Chance the Rapper
- Coloring Book
Solange - A Seat at the Table
Kanye West - The Life of Pablo
Radiohead - A Moon Shaped Pool
A Tribe Called Quest
- We Got It From Here…
9 Nick Cave & The Bad Seeds
- Skeleton Tree
10 Car Seat Headrest
- Teens of Denial
5
6
7
8

Onbewoond eiland (35)
Ditmer Weertman is
conservator Muziekcollecties bij
Bijzondere Collecties, Universiteit
van Amsterdam. Hij
beheert daar onder
andere het Jazzarchief.
Zo’n tien jaar geleden deed ik mee aan de rubriek “Onbewoond eiland” in het Parool. Welke
maximaal 5 cd’s / platen zouden meegaan. Op
de laatste NVMB netwerkdag in Amersfoort werd
ik gevraagd voor de vergelijkbare rubriek in deze
nieuwsbrief. Het leek mij mede daarom interessant om te kijken in hoeverre ik nog steeds dezelfde muziek zou meenemen. De gedachte toen,
en nu weer, was vooral om muziek mee te nemen
die tijdloos is, die altijd ontroert, raakt of gewoon
mooi is of fijn swingt, zonder dat die afhankelijk
is van leeftijd of de huidige mode en hypes.
Ik stond deze keer voor mijn cd-kast (LP’s doe
ik nog niet aan) en greep vrij intuïtief de muziek mee waar de keuze uit moet komen. Zag
daarnaast tersluiks allemaal muziek die ik op
dit moment veel draai, of juist waar ik vroeger
heel veel plezier aan heb beleefd, die zorgden
voor mooie gesprekken op beschonken avonden.
Maar ik moest niet te veel nadenken. En tot mijn
verbazing pakte ik 4 van de 5 cd’s die ik ook bij
het Parool koos.

Als eerste (niet per sé als beste) de Pianosonates van Mozart door Maria João Pires. De
sonates zijn het beste voorbeeld van muziek die
altijd goed is als ie wordt opgezet. Alles zit er in,
speels, en vooral mooi, vriendelijk maar toch vol
diepte en af en toe emotionerend. Pires speelt
ze prachtig, ze speelt niet alleen de noten, maar
ze speelt met de noten, de muziek wordt spel.

De favoriete muziek van… Ditmer Weertman

prachtig spel. Het is een box met 6 cd’s en dat is
een beetje smokkelen, vind ik. Maar als er maar
één mee mag dan CD
nummer vier. Hierop
staat KV 331 waarvan
het laatste deel is getiteld Alla Turca. Als kind
hadden wij daar thuis
een ep-tje van wat ik
regelmatig beluisterde. En één van mijn
duidelijke herinneringen is dat ik ‘s avonds in bed
lig terwijl mijn vader dit deel speelt op de piano
beneden wetend dat ik nog wakker ben.

Als tweede Jewels and Binoculars play the
music of Bob Dylan. Michael Moore rieten,
Michael Vatcher drums en Lindsay Horner bas.
De twee Michaels leven sinds de jaren zeventig
in Nederland en behoren tot de Nederlandse
geïmproviseerde muziek. Vatcher is als een kind
zo blij achter zijn drumstel, maar hij kan ook een
bak met klankstaafjes over de grond
uitstorten. (Over
spelen gesproken).
Michael Moore is onderzoekend virtuoos
maar heeft een
melancholische kleur
die vooral in deze
prachtige stukken van Bob Dylan tot zijn recht
komt. Lindsay Horner is vast een vriend van
vroeger. En dus luister je naar drie vrienden die
op een mooie zomeravond hun geliefde muziek
spelen, inventief, speels en onverwacht.

Als derde de meester zelf: Bob Dylan’s John
Wesley Harding. Dit is het album na de elektrificerende jaren 60 en de roemruchte tour
met The Band. Het folkicoon bracht al rockend

de beat-poetry in
de popmuziek en
kreeg een motorongeluk dat hij goed
gebruikte om tot
rust en zichzelf te
komen. Mooie korte
en duistere liedjes, met teksten in
de traditie van de
gospel, met veel outlaws maar ook Sint Augustinus als hoofdpersonen. Met minimale bezetting:
gitaar bas en drums. Ongemeen poëtisch.

Als vierde: Pennywise Full Circle. Iets anders
namelijk snoeiharde punk. Maar dan wel levenslustige melodieuse
punk met veel fijne
agressie zodat je na
het luisteren ervan
weer goed tegen de
schoonheid kunt. Deze
plaat is vooral ook
mooi vanwege de livetrack die is opgedragen
medeoprichter bassist Jason Thirsk die te vroeg
de dood vond. De hele zaal brult uit volle borst
mee met de punkhymne.

Vijfde was toen Thelonious Monk (complete blue
note recordings). Natuurlijk. Maar die blijft dit
keer thuis! Tot mijn eigen verrassing wel een
beetje. In plaats daarvan gaat mee: John
Coltrane Crescent. De
tweede studio-lp van
het beroemde kwartet
met McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrison
(bas) en Elvin Jones (drums). De fase dat de jazz

Prince op Spotify
- Muziek in de media Hij wilde het zelf niet, maar
het gebeurt nu toch. Een deel
van de muziek van Prince, die
in april vorig jaar overleed, is
beschikbaar gekomen bij onder
meer Spotify. Volgens de BBC
komt alle muziek die Prince
tussen 1978 en 1996 maakte beschikbaar. Dat was de
periode waarin hij de grootste
bekendheid en de meeste hits
had. Prince had zelf in 2015 zijn
muziek van alle muziekdiensten
verwijderd, als protest tegen
de geringe vergoedingen. Het
management van Prince ziet
dat anders. Artiesten verdienen inmiddels het meeste aan
diensten als Spotify en dus is
het noodzakelijk dat zijn muziek
daar te vinden is om er nog
geld aan te kunnen verdienen.

van de bebop meer en meer wordt
opgerekt en richting freejazz gaat.
Bij Coltrane gaat dat gepaard met
een diepgevoelde spiritualiteit, die
zorgt voor geestverruimende uitbarstingen op de tenorsaxofoon. Maar
ook verstilde bezinning. Een van de
mooiste jazzplaten die ik ken.

Dat waren ze alle vijf! Gelukkig mogen er bij de NVMB meer mee. Dus
ook nog de volgende drie:

Piano Music van John Cage. Ik heb een 18 cd
tellende box met alle piano muziek van Cage
gespeeld door Steffen Schleiermacher. Heel
veel weergaloos mooi. Met veel hoogtepunten
waaronder Volume 6
met ASLSP (As Slow
as Possible, de titel
zegt het al) en drie
zogenaamde “number-pieces” die Cage
aan het einde van zijn
leven componeerde.
Heel veel verstilling
en rustige klanken die geen haast hebben, het
is muziek die lijkt te raken aan het oneindige.
Steeds weer.

Don’t Explain van Heinz Sauer en Michael
Wollny. Concertregistratie van een concert van
dit opmerkelijke duo van 79 jarige tenorsaxofonist Sauer met de 33 jarige Wollny op piano. De
ongepolijste speelstijl van Sauer vindt ongekende
hoogten in hun versie
van het toch al prachtige Nothing Compares
2 You van Prince. Dit
was één van de keren
dat ik na het horen
van een nummer gelijk
naar de platenzaak
rende om de hele cd
te kopen. Het gaat (hier) niet om virtuositeit, het
gaat om zeggingskracht.

Collectie

Colofon Nieuwsbrief

Als laatste de Rosenkranz Sonaten van Heinrich Ignaz Franz Biber. Heilzaam alternatief voor
alle passies waar we in de paasperiode bijkans
mee worden doodgegooid. Deze sonates van één
van de beste vioolspelers van zijn tijd zijn overigens wel degelijke virtuoos. Maar daarnaast ook
ongepolijst zeker in deze versie van Franzjosef
Maier. Het is mysterieus maar op
een soort aardse
manier. Ruim dertig
jaar geleden werd
mijn cd-collectie
meegenomen bij
een inbraak in mijn
huis. En dit was
de eerste CD die ik toen herkocht (met Mozarts
sonaten als tweede). En ook nu mag hij mee. En
dus niet de strijkkwartetten van Haydn, of alle
LP’s van the Beatles, of de krakerige furie van
Son House en andere bluesgrootheden.
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Hier ga ik het mee doen, niet op dat onbewoonde
eiland, maar als de dijken breken en ik vanaf de
zolder kamer nog een paar CD’s meeneem om op
de boot te stappen naar het allerminst onbewoonde eiland, maar dan in ieder geval wel met
de mooiste muziek.
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