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“Embedded Librarian en Communi-
ty Librarian”. Hoort u deze termen 
de laatste tijd ook zo vaak vallen 

en vraagt u zich ook af wat ze nou precies 
inhouden? 

De NVMB heeft een programma samengesteld 
omtrent deze trendy functies in ons vak.
Kom 27 november naar de NVMB Netwerkdag te 
Arnhem en leer wat deze ontwikkelingen voor u 
kunnen betekenen. 
   
Programma

10.00 koffie inloop

10.30 - 12.30 Community librarian
10.30 welkom
10.35 Marjo Frenk (Cubiss Brabant, ontwerpers 

van de post-HBO opleiding Community 
librarian)

11.15	 koffiepauze
11.45 Jeroen Bouland (Biblionet Groningen)

12.30 – 13.30 lunch

13.30 - 15.30 Embedded librarian
13.30 Dorine Korsten (embedded librarian 
 Hogeschool Utrecht)
14.15 theepauze
14.45 Tale Evenhuis (embedded librarian 
 UB Leiden) 

16.00 Borrel

Praktisch

Uw aanwezigheid tijdens deze dag stellen we 
zeer op prijs! Bent u van plan te komen?
U dient zich voor deze dag aan te melden. Opga-
ve graag vóór vrijdag 23 november.
Conform eerdere besluitvorming van de Algeme-
ne Ledenvergadering is de NVMB genoodzaakt 
de kosten van deze dag bij de deelnemers in 
rekening te brengen.
• NVMB-leden betalen € 15 (Persoonlijke leden 

en medewerkers van instellingsleden)
• Niet-leden betalen € 30
• Lid worden van de NVMB?
 Zie: https://nvmb.nl/lid-worden-2/

Aanmelding
Stuur een e-mail naar Charlotte Sienema: 
charlotte.sienema@omroepmuziek.nl. 
Bij opgave graag vermelden of u de hele dag (= 
inclusief lunch) aanwezig zult zijn. Dieetwensen 
kunt u hier ook vermelden.

Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Graag het bedrag overmaken naar: 
Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken 
te Arnhem Rekening: NL17 INGB 0007 5410 76 
O.v.v. NVMB Netwerkdag november 2017

Locatie
Rijnbrink Arnhem
Zeelandsingel 40 
6845 BH Arnhem

Embedded Librarian en Community Librarian 
Netwerkdag 27 november bij Rijnbrink in Arnhem

Nieuwe dingen

- redactioneel - 

De hete zomer ligt achter ons, 

maar wilt u nog even herinnerd 

worden aan de warmte, dompel 

u dan onder in de verslagen van 

het afgelopen warme IAML-con-

gres in Leipzig. Dan steekt u 

gelijk ook nog wat op over de 

nieuwe ontwikkelingen in ons 

vakgebied. Meer nieuwe ont-

wikkelingen op de aanstaande 

Netwerkdag, waar de fenome-

nen Embedded- en Community 

Librarian onder de loep worden 

genomen. Ikzelf ben er erg 

nieuwsgierig naar, niet in het 

minst omdat er een actieve hou-

ding van de begrippen uitgaat. 

De bibliothecaris komt naar je 

toe en zit niet langer naast de 

collectie. Ook nieuw is het ge-

bouw van Bibliotheek Deventer. 

Jos Oegema vertelt alles over de 

lange aanloop en het prachtige 

resultaat . Verder kunt u gras-

duinen in een selectie van nieuw 

verschenen boeken en voor het 

eerst ook nieuwe bladmuziek. Dit 

nummer besluit traditiegetrouw 

met een nieuwe aflevering van 

het Onbewoond eiland. 

Veel leesplezier.



wereldmuziek. Het Nationaal Pop Instituut werd 
opgericht in 1975. Het NPI ontving vanaf 1977 
subsidie van de Rijksoverheid. Doel van het NPI 
was de ontwikkeling en kwaliteit van Nederland-
se popmuziek te bevorderen. In 2008 ging het 
NPI op in Muziekcentrum Nederland (MCN), het 
sectorinstituut voor Nederlandse muziek. Bij een 
grote bezuinigingsronde in 2013 werd het MCN 
opgeheven. De MCN-collecties werden vervolgens 
ondergebracht bij de afdeling Bijzondere Collec-
ties van de Universiteit van Amsterdam (UvA). 
De Popencyclopedie werd overgenomen door 
Beeld en Geluid. 

Daarnaast heeft Muziekweb ook de zorg over 
mooie bijzondere collectie van meer dan 500 
wasrollen op zich genomen. Deze wasrollen 
komen uit de periode 1902-1925 en zijn afkom-
stig van diverse particuliere verzamelaars, die 
hun collectie aan Muziekweb hebben geschonken. 
Het grootste deel van het repertoire op de rollen 
is internationaal, maar ook Nederlands product 
ontbreekt niet. Zo zitten er opnamen tussen van 
Koos Speenhoff en Nap de la Mar. Het merendeel 
van de gedigitaliseerde opnamen is afkomstig 
van het UCSB Cylinder Archive. De cilinders die 
niet UCSB Cylinder Archive aanwezig waren (in 
totaal 94) zijn gedigitaliseerd en gerestaureerd 
door Tim de Wolf van Bureau voor Audio Archeo-
logie te Soest.

Eerder dit jaar verwierf Muziekweb ook al de 
zogeheten RASA-collectie, een grote, unieke col-
lectie wereldmuziek, afkomstig van het vroegere 
Utrechtse poppodium RASA.

Pop Selections stopt
Na dertig jaar stopt de bekende 
bladmuziekreeks Pop Selections. Het 
‘tijdschrift’ met 10 keer per jaar de 

bladmuziek van vier recente hits zal per 1 januari 
2019 ophouden te bestaan. De uitgeverij Music 
Selections geeft aan dat de veranderende digitale 
markt een te grote concurrent is gebleken voor 
het papieren 
abonnement. 
Met de eer-
dere stop-
zetting van 
de reeksen 
Holland Hits 
en Speelklaar 
lijkt aan deze 
verschijnings-
vorm van 
bladmuziek 
in Nederland 
voorgoed 
een einde te 
komen.

Muziekweb neemt weer 
collecties over

De cd-collectie van het Nationaal Pop 
Instituut (NPI), voorheen onderge-
bracht bij de afdeling Bijzondere Col-

lecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA), 
is overgedragen aan Muziekweb. Muziekweb 
voegt hierdoor meer dan 15.000 cd’s toe aan de 
eigen collectie, waardoor deze voor alle leden van 
bibliotheken in Nederland beschikbaar komen. De 
collectie van het Nationaal Pop Instituut bestaat 
uit duizenden cd’s, zowel albums als singles. De 
collectie bevat alleen muziek van Nederlandse 
artiesten: gevestigde namen, maar ook lokaal 
talent of nooit doorgebroken acts. In de NPI-col-
lectie zijn alle soorten popmuziek te vinden, 
van pop en rock tot house, metal, hiphop en 

Ank Reinders
Naar aanleiding van het inter-
view met Ank Reinders uit een 
vorig nummer van de Nieuwsbrief 

een update over haar collectie boeken en 
bladmuziek waarvan ze wilde dat die goed 
terecht zou komen. 

Afgelopen zomer is de bibliotheek van Ank 
Reinders overgebracht naar de bladmuziekwinkel 
Albersen in Den Haag. Daar werden twee kasten 
ingericht met haar afgestane bezit. Vervolgens 
is een deel van de collectie aangeboden op het 
afgelopen Eurovox-congres (de vereniging van 
zangpedagogen) in het Koninklijk Conservatori-
um te Den Haag. De belangstelling in de winkel, 
maar met name ook tijdens de Eurovox -waar 
ook veel buitenlandse zangers aanwezig waren- 
was groot. Veel bladmuziek en zeker ook veel 
van haar boeken over zangtechniek hebben een 
nieuwe eigenaar/gebruiker gevonden. Ank Rein-
ders was tijdens Eurovox aanwezig en deelde met 
veel plezier handtekeningen uit. De kleindochter 
die haar begeleidde zei op enig moment: “Jij was 
echt wel beroemd hè oma?”. 
Ank Reinders kijkt terug op een mooie dag waar-
bij haar doel is bereikt: haar collectie is doorge-
geven aan een jongere generatie.
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Strenger auteursrecht 
op internet

- Muziek in de media - 

Internetplatforms als Facebook 
en YouTube worden verplicht 
vergoedingen af te dragen over 
auteursrechtelijk materiaal, 
waaronder muziek, foto’s en 
filmpjes,	die	mensen	op	deze	
sites plaatsen. Dat staat in een 
nieuwe Europese auteursrecht-
richtlijn.
Ook moeten sites die een deel 
van een nieuwsbericht online 
zetten hiervoor in de toekomst 
een compensatie aan uitgevers 
betalen. Bekendste voorbeeld 
hiervan is Google News.
Belangenorganisaties uit de 
muziek-	en	filmindustrie	rea-
geerden verheugd op de uitslag 
in Brussel. Volgens hen wordt 
het tijd dat rechthebbenden 
een betere vergoeding krijgen. 
Volgens internationale journa-
listenverenigingen betekent het 
besluit dat inkomsten eerlijker 
verdeeld zullen worden..
Volgens tegenstanders ‘sloopt’ 
de nieuwe richtlijn het vrije 
internet. Onder anderen Tim 
Berners-Lee, bedenker van het 
wereldwijde web, had kritiek 
op de hervorming. In diverse 
Europese steden gingen demon-
stranten de straat op en online 
encyclopedie Wikipedia ging uit 
protest in sommige landen op 
zwart. Axel Voss, die de richtlijn 
opstelde, zei ervan overtuigd te 
zijn dat, zodra alle stof is neer-
gedaald, het internet net zo vrij 
zal zijn als nu.



ten, musici en de werken. Steffens: 
“Luisteraars van klassieke muziek 
zijn de enige mensen die cd-boekjes 
lezen, omdat er nu eenmaal veel 
interessants te vertellen is over 
de muziek. We leveren ook extra 
interviews, aanbevelingen voor 
concerten, playlists gebaseerd op 
de programmering van een orkest, 
enzovoorts.”

De markt voor klassieke muziek 
is een stuk kleiner dan voor pop. 
Daarom mikt Primephonic op de 
20 miljoen mensen wereldwijd, die 
dagelijks gefocust naar klassieke 
muziek luisteren. Steffens: “We 
dromen nu eerst van 100.000 abon-
nees om uit de kosten te komen.” 
Primephonic moet wel concurreren 
met het Duitse Idagio, dat al een 
jaar op de Duitse markt bezig is, 
maar de Nederlanders menen met 
de Amerikaanse markt in het vizier 
een betere positie te hebben.

Platenlabels staan ook positief 
tegenover Primephonic. 408 van 
de 418 platenmaatschappijen doen 
al mee. Ook doen tal van mee 
zoalsvDe Nederlandse Opera, het 
Koninklijk Concertgebouworkest, 
Muziekgebouw aan het IJ, conser-
vatoria en musici als Philip Glas-
s,Het Concertgebouworkest brengt 
bijvoorbeeld nieuwe cd’s als eerste 
op Primephonic uit, aldus Steffens, 
en begeleidt dat met interviews. 
https://primephonic.com/

Primephonic is een nieuwe strea-
ming dienst voor klassieke muziek, 
opgericht door Thomas Steffens 

(Raad voor Cultuur) en compagnons. Domi-
nic Seldis (Concertgebouworkest) leende 
zijn bekende Nederlandschap ter promotie. 

Wie op platforms als Spotify naar klassieke 
muziek zoekt kent het probleem: De ontsluiting 
schiet tekort omdat de interface voor popmu-
ziek is ontworpen. Die hebben aan de velden 
artiest, album en track genoeg, maar klassieke 
muziek heeft meer nodig: naast componist en 
werk is het kunnen zoeken op deel van het werk, 
uitvoeringen, artiesten, dirigenten en versies zeer 
gewenst. Ook met aanbevelingen voor andere 
werken schiet Spotify tekort. Dat je eens naar 
Handel moet luisteren als je ook van Bach houdt, 
is voor de gemiddelde luisteraar geen verrassen-
de suggestie. Primephonic moet luisteraars van 
klassieke muziek aan zich gaan binden, om te 
beginnen in Nederland en de Verenigde Staten.

Behalve ergernis bij bestaande platforms was 
er nog een reden om Primephonic te lanceren. 
Steffens: “Tussen 2000 en 2015 is de verkoop 
van cd’s, concertkaartjes en radio wereldwijd 
gehalveerd. Dat komt doordat iedereen illegaal 
ging downloaden. In de popmuziek heeft strea-
ming het tij gekeerd, daarmee wordt weer geld 
verdiend. Zestig procent van de inkomsten van 
streaming wordt immers verdeeld onder de be-
luisterde artiesten. Maar in de klassieke muziek 
zie je die trend niet. Popmuziek haalt 50 procent 
van de omzet uit streaming, klassieke muziek 
maar 3 procent. Dat moet veranderen als we 
willen voorkomen dat klassieke muziek verder 
wegzakt.”

Primephonic zegt vier pijnpunten te ondervan-
gen: je kunt beter zoeken, je kunt kiezen voor 
een betere geluidskwaliteit, er worden betere 
aanbevelingen voor verder luisteren gedaan en er 
zit veel achtergrondinformatie bij over componis-

en Martie Severt (allen verbonden aan de KVNM) 
geven toelichtingen. Bekijk hier (http://jubileum.
kvnm.nl/tentoonstelling/) de video.

Feestweek 
Op 19 november, de verjaardag van de KVNM, 
opent de Feestweek met een feest voor leden en 
genodigden. Bij deze gelegenheid wordt Muziek 
in de Republiek van Rudolf Rasch gepresenteerd, 
samen met en een speciaal jubileumnummer van 
het tijdschrift, het TVNM. Bovendien voert het 
projectkoor een reconstructie uit van (een deel 
van) het eerste concert met muziek uit het fonds 
van de KVNM, dat onder leiding van Daniël de 
Lange werd gehouden op 15 april 1878.

Concerten
Op 20 en 21 november verzorgen het Utrechts 
Kamerkoor en het kamerkoor VENUS elk een 
concert met werken uit het fonds van de KVNM. 
Diezelfde week geeft pianiste Annette Middelbeek 
een kort recital en treedt het USQ op tijdens een 
lunchpauzeconcert samen met studenten van het 
Utrechts Conservatorium.

Congres
De feestweek besluit met een internationaal con-
gres over de rol van musicologische verenigingen 
als intermediairs tussen wetenschap, muziek-
leven en samenleving. Musicologen, musici,en 
geïnteresseerde muziekliefhebbers en studenten 
zijn welkom.

KVNM 150 jaar
Op 19 november viert de Konink-
lijke Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis (KVNM), de 

oudste musicologische vereniging ter we-
reld, haar 150ste verjaardag.

Sinds de oprichting in 1868 door de Amster-
damse arts en muziekliefhebber Jan Pieter Heije 
zet de KVNM zich in voor de bevordering van 
onderzoek naar en ontsluiting van het Nederland-
se muzikale erfgoed. In haar lange geschiedenis 
deed de vereniging onderzoek naar het werk 
van tal van Nederlandse componisten vanaf de 
renaissance en maakte dit door middel van publi-
caties en edities beschikbaar voor verder onder-
zoek en uitvoering.

De KVNM grijpt haar jubileum aan om het Neder-
landse muzikale erfgoed en de bijdrage van de 
vereniging aan de geschiedenis van de muzie-
kwetenschap, nationaal en internationaal, onder 
de aandacht te brengen.

Documentaire
Ter gelegenheid van het jubileum werd een ruim 
twintig minuten durende documentaire gemaakt. 
Daarin veel aandacht voor Sweelinck, de reden 
van oprichting van de KVNM, maar ook de re-
centere prestaties van de vereniging komen aan 
bod. NVMB-leden Simon Groot, Joost van Gemert 
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Streaming dienst klassieke muziek Primephonic



bibliotheek in de volksmond heette. Lange tijd 
zag het er naar uit dat de bibliotheek samen met 
de gemeente een nieuw Huis van Deventer zou 
betrekken. Uiteindelijk viel de keuze, in 2014, op 
de Stromarkt, en is de Bibliotheek Deventer de 
enige bewoner geworden.  

In mijn functie als consulent collectie werd ik 
nauw betrokken bij de collectieplannen voor 
de nieuwe bibliotheek. En hoe moeilijk is dat, 
jaren vooruit kijken! In hoeverre kon ik in 2015 
voorzien welke materialen, welke collectie een 
nieuwe centrale bibliotheek zou moeten hebben 
in 2020? Leengedrag van het publiek, digitale 
ontwikkelingen op het gebied van lezen en infor-

Op 27 september j.l. was het 
zover: de nieuwe centrale vesti-
ging van de Bibliotheek Deventer 

opende de deuren voor het publiek. Het ope-
ningsfeest duurde vier dagen en trok meer 
dan 7.000 bezoekers. Echt een feest! 

– Jos Oegema –

De eerste plannen voor nieuwbouw dateren al 
van twintig jaar geleden, uit de eerste perio-
de van Jos Debeij als directeur. In de loop der 
jaren zijn heel wat samenwerkingspartners en 
vestigingsplekken uitputtend besproken, maar 
bleef de Brink de plek van de Leeszaal, zoals de 

Directeur Buma/Stemra 
stapt op

- Muziek in de media - 

Na de rapportage van een onderzoekscom-
missie legt directeur Van Limpt zijn taken 
neer. De onderzoekscommissie concludeert 
dat er sprake is van een ‘bedreigende situa-
tie’ bij de organisatie door ruzie tussen Van 
Limpt en zijn managementteam. Twee di-
rectieleden zitten al bijna een jaar ziek thuis 
nadat ze door Van Limpt waren beschuldigd 
van gerommel en gerotzooi met de boekhou-
ding. De commissie die op verzoek van de 
toezichthouder CvTA onderzoek deed, schrijft 
nu dat er geen ‘noemenswaardige onregel-
matigheden’ hebben plaatsgevonden.
Van Limpt raakte vorig jaar zelf in opspraak 
door een publicatie in de Volkskrant waarin 
onder meer stond dat hij nogal kwistig met 
de creditcard van de zaak was en er onduide-
lijkheden op zijn cv stonden. De commissie 
kon niet achterhalen hoe Van Limpt in 2007 
in dienst trad bij Buma/Stemra, omdat zijn 
‘sollicitatiebrief en kopieën van diploma’s’ 
ontbreken in zijn personeelsdossier.
De afgelopen jaren kwam Buma/Stemra met 
regelmaat in opspraak door verhalen over 
belangenverstrengeling, corruptie en de te-
rugkerende klacht van leden die claimen dat 
ze te weinig ontvangen en dat het volstrekt 
onduidelijk is hoe Buma/Stemra het geld 
verdeelt.
In het rapport staat een hele rits aanbeve-
lingen voor Buma/Stemra om de organisatie 
weer op orde te krijgen. Zo moet er zo snel 
mogelijk	een	financieel	directeur	worden	
aangesteld en capabele medewerkers aan-
genomen worden. Ook moeten er duidelijke 
richtlijnen komen over onkostendeclaraties 
van de directie. Buma/Stemra laat in een 
reactie weten de aanbevelingen ‘voortvarend 
ter hand’ te zullen nemen.

Nieuwe bibliotheek Deventer
Via collectie naar connectie: de nieuwe bibliotheek Deventer
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Inleveren

Onafhankelijke arties-
ten op Spotify

- Muziek in de media - 

Spotify onlangs de eerste 
onafhankelijke muziekartiesten 
uitgenodigd om zelf muziek te 
uploaden naar het streaming 
platform. De artiesten kunnen 
zo muziekmaatschappijen om-
zeilen en zelf de inkomsten di-
rect verkrijgen. De uploadoptie 
is onderdeel van een omvang-
rijke update van de bestaande 
Spotify for Artists-dienst, waar-
mee artiesten zelf hun pagina’s 
kunnen beheren en statistie-
ken kunnen inzien. In eerste 
instantie krijgen onafhankelijke 
artiesten alleen op uitnodiging 
toegang tot de bètafunctie. 
Spotify heeft donderdag enkele 
honderden artiesten uitgeno-
digd de dienst te proberen, 
maar belooft meer uitnodigin-
gen te versturen. Initiatieven 
om muziekmaatschappijen te 
omzeilen en artiesten de mo-
gelijkheid te bieden direct geld 
te verdienen aan downloads 
of streams zijn er al langer. Zo 
was dit ook het doel van MP3.
com, dat eind jaren negentig 
online kwam. Spotify is ech-
ter marktleider op de markt 
voor muziekstreams, waar de 
muziekindustrie inmiddels voor 
een groot deel van afhankelijk 
is voor zijn omzet.



de bibliotheek vormen het hart van 
de bibliotheek. 
Het marktplein op de begane 
grond is de plek voor ontmoeting 
en debat. Spelend leren en lezen 
voor kinderen is de focus van het 
Speelplein op de eerste verdieping. 
Op dezelfde verdieping is het basis-
plein te vinden dat gericht is op het 
ontwikkelen van basisvaardigheden 
als taal, rekenen en omgaan met 
geld. En op de tweede verdieping 
zit het innovatieplein, waar je 21e 
eeuwse vaardigheden op kunt doen 
als programmeren en kennis maken 
met robotica. Daarnaast hebben we 

er een nieuwe periode van praten en discussi-
eren over de functie van een bibliotheek in een 
middelgrote stad als Deventer. De positionering 
van de bibliotheek als Marktplaats voor Kennis en 
Inspiratie is leidend geworden voor de invulling 

van de gedetailleerde plannen. We willen de plek 
zijn waar mensen elkaar ontmoeten, kennis met 
elkaar delen. En het is ook een uitnodiging aan 
de stad om die kennis en inspiratie bij ons te 
brengen. 

Van plan naar praktijk
Net als bij elk meerjarenbeleidsplan kostte het 
me moeite om deze grote woorden, want dat 
zijn het, te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 
Uiteindelijk bleek geregelde samenspraak met de 
interieurarchitect en met collega’s van Com-
municatie en van Educatie zeer verhelderend, 
voor alle partijen. Want als je je positioneert 
als Marktplaats, dan moet je ook spreken van 
pleinen en kramen. En als je spreekt over Kennis 
en Inspiratie, dan heb je het over mensen, over 
boeken, over muziek, over contacten, over stude-
ren.
Natuurlijk willen we objectief en onafhankelijk 
zijn, want daarin onderscheidt de bibliotheek 
zich. En we stellen ons op als een plek waar 
iedereen meetelt, en we willen inspirerend en uit-
dagend zijn. Op de Marktplaats hebben we vaste 
kramen: de collectie, leestafels, studieplekken, 
stilte en behulpzame medewerkers. De pleinen in 

de plaatsen als Olst, Wijhe, Raalte en Nijverdal. 
Omdat we een publiekscatalogus delen en geen 
geld rekenen voor onderling leenverkeer maak-
ten we al snel plannen voor titelspreiding. Dat 
wil zeggen: we blijven een breed spectrum aan 
onderwerpen en titels aanbieden, maar niet alles 
is overal aanwezig. Dat is mede mogelijk omdat 
we in Overijssel een centraal collectionerings-
team	hebben	dat	alle	boeken	en	films	bestelt	via	
de	aanschafinformaties	van	NBDBiblion.

In 2016 kwam de KB, daartoe verplicht door de 
Wsob, met een gezamenlijk collectieplan voor 
openbare bibliotheken, met name bedoeld om de 
fysieke en digitale collecties meer in samenhang 
met elkaar te zien: https://www.kb.nl/ob/collec-
ties/collectieplan. In 2017 volgde de uitvoerings-
agenda en in 2018 een voortgangsrapportage. 
Deze plannen leverden wel de noodzakelijke 
onderbouwing op, maar niet de door mij zo 
gewenste vooruitziende blik. We werkten immers 
al met de verwoorde zienswijze. Dat Musidesk 
Arnhem inmiddels een nieuwe centrale dienst-
verlening voor bladmuziek had opgezet hebben 
we met gejuich begroet, en met MuziekBank 
Enschede wisten we afspraken te maken over de 
aanschaf van cd’s en muziekdvd’s.
Met de komst van een nieuwe directeur in de 
persoon van Alice van Diepen in 2015 startte 

matie verwerven, de niet meer vanzelfsprekende 
functie van de bibliotheek als dé plek voor lezen 
en luisteren: had ik daarmee alle te onderzoeken 
elementen benoemd voor een meerjarenplan-
ning? 

Vraaggericht
Nu werkten we al jaren met een vraaggerichte 
manier van collectioneren. Collectieonderdelen 
moeten een zeker rendement opleveren, wil-
len we ze in de collectie houden. Die plannen 
konden we in 2012 uitbreiden door nauw te gaan 
samenwerken met de bibliotheken van omliggen-

iPad Muziekweb

Slagwerkles

Na cliniclowns nu ook 
clinimusici

- Muziek in de media - 

Het is een groot contrast: live-
muziek in een steriele klinische 
omgeving met patiënten. In 
sommige gevallen liggen die 
in coma of worden ze in slaap 
gehouden. Toch helpt de muziek 
ze. Dat is de overtuiging van de 
musici en het team achter het 
project MuzIC dat loopt in het 
UMC Utrecht en het Spaar-
ne Gasthuis in Haarlem. Uit 
onderzoek blijkt dat de muziek 
bijdraagt aan het herstel na het 
vaak ingrijpende verblijf op een 
intensive care-afdeling. Het is 
bekend dat muziek het brein 
stimuleert. Mensen herstel-
len beter omdat het brein het 
lichaam activeert. Het project 
loopt anderhalf jaar. http://
www.fcic.nl/werkgroepen/pro-
ject-muzic/



IAML
Leipzig

Voor een terugkijk 
op IAML 2018 keren 
we in de herfstdagen 

terug naar een snikhete zomer-
week in Leipzig. Paul Quint en 
Noor Breunig doen verslag. En 
check voor meer terugblikken 
de onderhoudende blogs van 
Eric van Balkum op onze eigen 
site: https://nvmb.wordpress.
com/2018/07/

Het IAML Congres werd dit jaar 
gehouden in Leipzig, met als 
hoofdlocatie de Hochschule für 
Musik und Theater ‘Felix Men-
delssohn Bartholdy’. Het uitge-
breide programma bood volop 
keuze: voordrachten, rondleidin-
gen, werksessies, concerten etc. 

– Paula Quint –

onze cateringspartner. Dan zit er een prijskaartje 
aan vast, en doen we niks aan communicatie. 

Muziek
En dus was er niet of nauwelijks discussie over 
de muziekcollecties wel of niet meenemen. Die 
renderen, er is vraag naar, en er verschijnt voort-
durend nieuw materiaal dat we zonder veel in-
spanning in de collectie kunnen inpassen. (Enige 
uitzondering: de muziekdvd’s, die hebben we niet 
meegenomen, maar geplaatst op een vestiging 
waar nog wat opstelruimte was.) En die muziek-
collectie kan mensen inspireren, kan mensen uit-
dagen iets nieuws te leren, kan als basis dienen 
voor een activiteit als een openbare repetitie van 
een koor of als het leren componeren.
Met 50.000 exemplaren, waaronder 1.700 blad-
muziek en 3.500 compact discs, is de Bibliotheek 
Deventer aan de Stromarkt een pracht markt-
plaats geworden. Van harte welkom om het te 
komen bezoeken! Rondleiding gewenst? Boeken 
kan via marktmeesters@bibliotheekdeventer.nl 
en kijk hier voor de rijkgeïllustreerde introductie 
van de nieuwe bibliotheek. https://www.biblio-
theekdeventer.nl/images/Bibliotheekkrant.pdf

voeding, het maandthema van november, en over 
vieren, het thema voor december. De collectie 
staat dus niet voor de eeuwigheid op dezelfde 
plek,	daar	willen	we	flexibel	mee	omgaan.	Rond	
het Speelplein staat de collectie voor de jeugd, 
en	specifiek	de	rubrieken	Hobby,	Techniek,	
Sprookjes en Computers. En rond het Basisplein 
staat alles over de Nederlandse taal, over reken-
vaardigheden en leesboeken voor volwassenen 
die het Nederlands nog niet helemaal beheersen. 
In de kasten staan beeldschermen met alle van 
toepassing zijnde databanken. 

Activiteiten
Op die pleinen programmeren we activiteiten. 
Dat doen we het liefst samen met organisaties 
uit de stad. Als iemand of een organisatie zich 
wil	profileren	op	het	Marktplein,	met	bijvoorbeeld	
archeologische vondsten uit een wijk van de stad, 
dan kan dat, maar dan is die activiteit openbaar 
en doen we samen de communicatie met de stad 
(narrow-casting, persberichten etc.). Een (niet 
commercieel) gezelschap kan de theaterzaal boe-
ken en daar een besloten activiteit hebben, met 

de theaterzaal en de huiskamerbioscoop, op -1, 
waar je anderen kunt ontmoeten en samen van 
cultuur	en	film	kunt	genieten.	

Rond al die pleinen staat die collectie die tot 
inspiratie kan dienen voor activiteiten op die 
pleinen. Want via de collectie willen we meer 
connectie met de stad zien te krijgen. Dus staan 
rond het Marktplein de rubrieken die ter inspi-
ratie kunnen dienen voor een ontmoeting over 

Dakterras

Kooroptreden

https://www.bibliotheekdeventer.nl/images/Bibliotheekkrant.pdf


over de werken van de gehele Bach-familie. De 
meerwaarde die het project biedt is o.a. dat 
afzonderlijk bewaarde delen van handschriften 
in de portal worden samengebracht. De inhoud 
van de database is gebaseerd op de Göttin-
gen Bach-catalogus en draait op MyCore, een 
document- en publicatie-oplossing voor digitale 
inhoud. MyCore maakt naast de duurzame opslag 
van gegevens de eenvoudige uitwisseling van 
onderzoeksresultaten mogelijk door middel van 
XML-technologie. 

Een ander mooi voorbeeld is de samenvoeging 
van de Parijse muziekbibliotheken, waarvan het 
resultaat te bewonderen is in de https://cata-
logue.bnf.fr/index.do. Zoeken op bijvoorbeeld 

tevens in Nederland niet een gewenste ontwik-
keling zijn? Zeker nu er allerlei projecten worden 
gestart op het gebied van gezamenlijke online 
catalogi op basis van linked open data?

Online catalogi
Op het onderwerp online catalogi komt tijdens 
het Congres een aantal prachtige voorbeelden 
voorbij. Bibliotheken die metadata aan elkaar 
koppelen en samenbrengen op een online plat-
form. Bach-digital – https://www.bach-digital.de 
– is zo’n voorbeeld en is een samenwerkingspro-
ject van de Staatsbibliothek Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz, De Sächsischen Landes- und Univer-
sitätsbibliothek (SLUB) en het Bach-Archivs Leip-
zig. De portal biedt wetenschappelijke informatie 

Mijn aandacht ging vooral uit naar de interna-
tionale ontwikkelingen op het gebied van de 
catalogiseerstandaarden en de online toegang tot 
allerlei muziekbronnen. 
Erg interessant waren dan ook de werksessies 
van de ‘cataloguing and metadata section’. In 
deze bijeenkomsten kwam de zorg op tafel te 
liggen	dat	de	IAML	tot	nog	toe	geen	officiële	plek	
inneemt binnen de IFLA. Massimo Gentili-Tede-
schi is momenteel de belangrijke verbindings-
persoon tussen de twee organisaties maar hij 
gaat binnenkort met pensioen. Wie gaat deze rol 
overnemen en hoe krijgen de muziekbibliotheken 
een vaste voet aan de grond binnen de IFLA om 
zodoende de toekomst van het catalogiseren van 
muziekbronnen te waarborgen?

Opvallend vind ik ook dat in een aantal landen 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van stan-
daard thesauri voor o.a. bezettingscodes. Zou dat Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn

Thomaskirche

Thomaskirche

https://catalogue.bnf.fr/index.do


aangegeven. Bijv. de partita voor 
viool solo, BWV 1004: https://www.
bach-digital.de/receive/BachDigi-
talWork_work_00001182 Daarbij 
staat vermeld: is deel van BWV 
1001-1006, dat zijn alle sonates 
en partita’s voor viool solo. Bij de 
bronnen staan alle manuscripten en 
kopieën vermeld, en staat aangege-
ven of de digitale beelden extern of 
intern zijn. 

Schott Portal Project – Schott 
Archiv
In 2014 is het archief van uitgeverij 
Schott overgedragen aan 8 Duitse 
muziekbibliotheken. De staats-
bibliotheek van Berlijn heeft het 
grootste deel. Andere bibliotheken 
zijn de Beierse staatsbibliotheek, 
en een aantal speciale muziekbibli-
otheken, zoals het Beethovenhuis 
en Hindemith archief. Het archief 
bevat manuscripten, eerste edities 
en kladversies, maar ook uitgebrei-
de bedrijfscorrespondenties uit de 
periode 1780-1945. Momenteel is 
men druk bezig om al het materiaal 
te conserveren en voor te bereiden 
op digitalisering. 

Database: Incipit Search
Tijdens een van de poster presenta-
ties stuitte ik op een mooie databa-
se: https://incipitsearch.adwmainz.
net/  Er is ook een presentatie over 
gegeven: https://digicademy.git-
hub.io/2018_IAML_IncipitSearch/#/
step-1
Incipit Search is een zoekmachine 
voor beginmaten van composities. 
De zoekmachine is ontwikkeld aan 
de Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur in Mainz (http://
www.adwmainz.de/startseite.
html) door Anna Neovesky, Frederic 

muziekbronnen van het digitaliseringsprogramma 
voor wetenschap en cultuur in Sachsen. Deze zijn 
te vinden in https://sachsen.digital. De nadruk 
ligt op kleinere collecties, bijvoorbeeld een col-
lectie van Manfred Görke met o.a. manuscripten 
van J.S. Bach. Of manuscripten van de Musika-
liensammlung der Löbauer Lateinschule (1560–
1720). Er wordt ook samengewerkt met het 
Schumannhaus in Zwickau voor digitalisering van 
manuscripten van Robert en Clara Schumann. 

Bach Digital
Hierin zijn de gedigitaliseerde versies te vin-
den van de oorspronkelijke manuscripten van 
J.S. Bach, het werk van kopiisten die bij naam 
bekend waren, en de manuscripten van de 4 
componerende zonen;. niet alleen de manuscrip-
ten maar ook de kopieën die gemaakt werden 
voor uitvoeringen. Ongeveer 90 % van de 
originele manuscripten en kopieën bevindt zich 
in de Staatsbibliothek in Berlijn. In de database 
records zijn de relaties met andere werken ook 

In een heet en zonovergoten Leip-
zig heb ik weer een interessant en 
inspirerend IAML congres meege-

maakt. Alles verliep in een prettige en ge-
moedelijke sfeer met zo’n 500 deelnemers. 
Voor mij was het de tweede keer op rij, en 
ik kende al aardig wat mensen van verleden 
jaar, en we waren met een flinke delegatie 
Nederlanders.

– Noor Breuning –

Het programma was heel gevarieerd, en het zou 
te veel zijn om van alle presentaties verslag uit 
te brengen. Dus ik licht er een aantal uit die me 
bijgebleven zijn.

Duitse muziekarchieven
In Duitsland is er een grote rijkdom aan collec-
ties, archieven en digitaliseringsprojecten. Om er 
een paar te noemen:

Sachsen Digital
Tijdens de openingssessie gaf Barbara Wiermann 
(Staatsbibliotheek Dresden) een presentatie over 

Maurice Ravel levert een indrukwekkend resultaat 
op: bladmuziek, boeken, geluidsopnamen, foto’s, 
brieven etc. En natuurlijk is ieder resultaat voor-
zien van de vindplaats. 

Vrouwelijke componisten
Een ander onderwerp dat mijn aandacht trok is 
de vrouwelijke componist. De voordrachten onder 
de gezamenlijke titel ‘Women composers in East-
Asian music’ stond hoog op mijn prioriteitenlijst. 
Een blik in het leven van enkele van hen bleek 
ook zeer de moeite waard. Maar bovendien werd 
ons een kijkje gegund in de tweede versie van 
de indrukwekkende East-Asian Music Database 
(EMDB	II).	Een	database	waarin	biografische	
informatie, werkenlijsten en audio samenkomen 
in een goed vormgegeven platform.

Verder
Door het enorme aanbod binnen de programme-
ring van het IAML-Congres is het onmogelijk om 
alles te volgen en kan het niet anders dan dat je 
interessante presentaties moet missen. Maar dat 
neemt niet weg dat ze alsnog onder de aandacht 
kunnen worden gebracht. Het Doremus-project is 
daar één van: http://overture.doremus.org
Doremus staat voor Doing Reusable Musical data 
en is een samenwerking tussen Bibliothèque 
Nationale de France, Radio France en Philharmo-
nie de Paris. De drie instituten publiceren hun 
metadata als linked open data.
Andere noemenswaardige projecten zijn:
http://musicabrasilis.org.br
http://muscat-project.org

Wat de deelname aan het congres bovendien erg 
interessant maakt is dat er binnen de Nederland-
se afgevaardigden gesprekken op gang komen 
over ontwikkelingen in eigen land. Hoe staan wij 
ervoor? En waarom zien we elders initiatieven die 
wij ook zouden ambiëren?
Stof tot nadenken op z’n minst. En zeker ook re-
den genoeg om verder te praten en ideeën nader 
uit te werken.

Universiteit van Leipzig

Handschrift Bach
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Link naar de presentatie: https://
www.iaml.info/sites/default/files/
pdf/yun_fan_iaml_2018_user_stu-
dies.pdf
Er is ook een artikel over dit onder-
zoek gepubliceerd:
Shuheng Wu & Yun Fan (2018) Mu-
sic Literature Indexing: Comparing 
Users’
Free-Text Queries and Con-
trolled Vocabularies, Catalo-
ging	&	Classification	Quar-
terly, 56:4, 330-353, DOI: 
10.1080/01639374.2017.1422582

Hot topics
Emmy van Diesen heeft een hele 
leuke presentatie gegeven tijdens 
de Hop topics sessie op vrijdag-
middag. Zij vestigde internationale 
aandacht op de website 401 Dutch 
opera’s, http://www.401nederland-
seoperas.nl/ en op de activiteiten 
rond het werk van Jan Brands Buys: 
de CD opname, het boek van Jan 
ten Bokum over deze componist 
en natuurlijk voorhal het festival in 
Zutphen in september.

University of Auckland in Nieuw Zeeland met 
gebruik	van	instructie	video’s.	Het	zijn	filmpjes	
van 5 minuten, waarin studenten bezig zijn met 
een zoekopdracht en waarin de nodige humor 
verwerkt is. Het doel van de instructie is om 
verschillende typen bronnen te leren kennen, het 
verschil tussen primaire en secundaire bronnen 
te leren, een beschouwende, ‘complete works’ 
editie te vinden en gerelateerde informatie op 
internet	te	vinden.	In	één	zo’n	filmpje	is	de	
stem Beethoven (er staat een buste van hem 
in de bibliotheek) verwerkt, wat het een beetje 
humor	geeft.	Het	leuke	van	het	filmpje	is	ook	dat	
studenten zelf de hoofdrol spelen en dat ze ook 
enige vrijheid hadden om te improviseren. 
Ga naar Facebook, zoek op Music librarians and 
archivists New Zealand, en kijk bij Video’s. De 
Complete Edition video is het voorbeeld dat tij-
dens de presentatie is getoond. 

Onderzoek over zoekvragen in RILM
Yun Fan, verbonden aan RILM International 
Center, heeft een onderzoek uitgevoerd naar 
de manier waarop mensen zoeken in de RILM 
database. Ze heeft uitgezocht wat de categorieën 
van vrije tekst zoekvragen zijn en in hoeverre ze 
verschillen van de gecontroleerde thesauruster-
men. Ze heeft daarvoor opgeslagen zoek logs ge-
bruikt. Aan de hand van haar bevindingen heeft 
ze aanbevelingen gedaan voor het aanpassen van 
een aantal thesaurustermen en het opnemen van 
termen	in	authority	files.	

intervallen (transposition search). Dat laatste is 
heel handig als je wel het melodietje in je hoofd 
hebt, maar de toonsoort niet zo 1-2-3 weet. Je 
krijgt dan natuurlijk wel meer en ook irrelevante 
zoekresultaten. 
Elk zoekresultaat geeft een link naar een van de 
3 repositoria die momenteel aan de zoekmachine 
zijn gekoppeld: 
• Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN): netwerk 

van wetenschappelijke bibliotheken in Italië
• Gluck-Gesamtausgabe (GGA)
• RISM
Het is mogelijk om digitale catalogi en andere 
digitale repositoria van notenschriften aan Incipit 
Search te koppelen. Het materiaal moet in een 
gestandaardiseerd format aangeboden worden, 
zoals RDF/XML, MARC XML of Incipit Search 
metadata format.

Instructie in informatievaardigheden
In een sessie over online bronnen en instructie 
was er een presentatie over een project aan de 

von Vlahovits en Torsten Schrade. Verschillen-
de digitale en analoge repositoria en catalogi 
zijn geïntegreerd. Je kunt hierin zoeken op alle 
composities die met een bepaalde notenreeks 
beginnen, en zoeken op exacte noten of dezelfde 

Metropole Orkest krijgt meer 
geld

- Muziek in de media - 

Het is het ministerie van OCW en de ge-
meente Hilversum gelukt het budget van het 
Metropole Orkest te verruimen. Het orkest 
krijgt volgend jaar een aanvullende subsidie 
van 1 miljoen euro. Het ministerie neemt 
750.000 euro voor zijn rekening, de ge-
meente de rest. In eerdere kabinetsperiodes 
werd de subsidie van het orkest zo verlaagd 
dat het Metropole onder grote druk kwam te 
staan. De ongeveer vijftig musici moesten 
parttime gaan werken. In mei dit jaar stuur-
de het orkest een brandbrief naar de ge-
meente én naar Cultuur-minister Ingrid van 
Engelshoven. De bewindsvrouw is verheugd. 
‘’Cultuur mag er weer zijn. Wat ik knap vind 
van het Metropole Orkest is dat zij met het 
spelen van nieuwe genres een ander publiek 
weten te bereiken. Met dit extra geld kan het 
orkest zijn toppositie in binnen- en buiten-
land vasthouden, zodat nog meer mensen 
kunnen zien hoe mooi cultuur is.”
Directeur Jan Geert Vierkant van het orkest: 
‘’Het Metropole heeft in de afgelopen jaren 
bijzonder indrukwekkende prestaties ge-
leverd zoals de winst van een Grammy, de 
ontwikkeling van de lesmethode Metropole 
op School en een Edison Oeuvre Award. Deze 
subsidie geeft ons de kans om op deze suc-
cessen voort te bouwen. Ik zet mij volledig 
in om deze uitdagingen aan te gaan. Ook in 
2015 hing het voortbestaan van het Metropo-
le, opgericht in 1945, aan een zijden draad. 
Er kwam ook toen toch extra subsidie.

Clara Wieck Schule

Gutbürgerliche Küche met Simon 
Groot

Ontmoeting op Hauptbahnhof Hannover

https://www.iaml.info/sites/default/files/pdf/yun_fan_iaml_2018_user_studies.pdf
http://www.401nederlandseoperas.nl/


Een os op het dak
Moderne muziek. Wat is dat eigen-
lijk? Waar begint die, waar eindigt 
die? Ben je benieuwd naar eigen-
tijdse muziek, maar weet je niet 
waar te beginnen, dan is Een os 
op het dak een ideale gids. In kort 
bestek komen de belangrijkste ont-
wikkelingen vanaf begin twintigste 
eeuw aan bod. Een os op het dak 
is een welkome introductie voor de 
geïnteresseerde leek en vormt tege-
lijkertijd een beknopt vademecum 
voor de kenner.

Dankzij de uitgebreide index kun je 
snel opzoeken hoe het ook alweer 
zat met bijvoorbeeld atonaliteit, 
serialisme, of minimalisme. Enne…, 
vrouwen schitteren nu eens niet 
door afwezigheid… 
(theaderks.wordpress.com)

Een os op het dak
Thea Derks
@thdrks: 104 p. - 2018
ISBN: 9789463453707

Zing! Durven. Dromen. Doen.
Kan ik wel zingen? Ben ik niet te oud? Zing ik 
niet vals? Honderden excuses kun je verzinnen 
om iets niet te doen, er niet voor te gaan. Ik zie 
dagelijks mensen die willen zingen: sommigen 
met al heel veel ervaring en anderen die nog 
nooit hebben gezongen. Wil je zingen, ga dan 
zingen! Zo simpel is het. Hoe oud je ook bent, 
van welke muziek je ook houdt: iedereen heeft 
een stem. Je hoeft geen Pavarotti of Whitney 
Houston te zijn om jezelf te laten horen. In ZING! 
wil Babette iedereen laten ervaren hoe bevrij-

dend zingen is 
– of je nu houdt 
van klassie-
ke muziek, 
smartlappen, 
popsongs of 
schlagers. Mond 
open en zingen 
maar! 
Zangeres en 
zangcoach 
Babette Labeij 
groeide op in 
de jaren tachtig 
met muziek van 
grootheden als 
Bryan Ferry, 

Duran Duran en Kate Bush. In de roaring nineties 
stortte ze zich vol overgave in de Amsterdam-
se muziekscene, zong met o.a. Herman Brood, 
Loïs Lane en Trijntje Oosterhuis en stond op elk 
podium in Nederland met haar eigen band. Als 
zangcoach begeleidde ze o.a. Hennie Vrienten en 
de Dolly Dots, ze was jarenlang zangcoach van 
The voice of Holland en The Voice Kids en ze runt 
haar eigen zangschool in Amsterdam en Rotter-
dam. 
(Flaptekst)

Zing! Durven. Dromen. Doen.
Babette Labeij
Nijgh & van Ditmar: 240 p. - 2018
ISBN: 9789038805023 

De vorm van geluid
Roman geschreven door een titelbeschrijver van 
het conservatorium van Den Haag!
Een catalogiseerder van muziek hoort van de ene 
op de andere dag geluiden in zijn hoofd - suizen, 
fluiten	en	ruisen	-	die	hem	beroven	van	alles	wat	
hem dierbaar is en hem langs de grens van de 
waanzin doen scheren. Tinnitus. Hoe gaat hij, 

die zijn dagen en 
denken vult met 
muziek en voor 
wie geluid gelijk-
stond aan extase, 
hiermee om? Hij 
gaat op een quees-
te naar inzicht en 
verlossing, die 
hem langs gene-
zers en lotgenoten, 
therapieën en 
geluidsfilosofen	
voert. In nauwge-
zet proza neemt 
Verwijmeren ons 
mee en voert ons 

in in de wereld van geluiden, muziek en de tinni-
tusbehandeling. Hij gaat daarbij diepere vragen 
niet uit de weg, als: Wat betekenen geluiden in 
een cultuur waarin het materiële en visuele do-
mineren? Stilte, dat zo zeldzame goed, wat zegt 
het ons? Verwijmeren heeft meer geschreven dan 
de geschiedenis van een fnuikend en groeiend 
fenomeen: een toonschets van onze tijd, een ode 
aan de muziek, en een gevoelige beschrijving van 
zijn afkomst en eigen gezin. De veelstemmigheid 
ervan máákt deze op het scherp van de snede 
geschreven roman, waarin geluiden er evenveel 
toe doen als de personages, en die ook de lezer 
anders naar de wereld doet luisteren. 
(Uitgeversinformatie)

De vorm van geluid
Gregor Verwijmeren
Van Oorschot: 192 p. - 2018
ISBN: 9789028282216

Verschenen
BOEKEN

My love story: de autobiografie
Tina Turner, de Queen of Rock “n’ Roll, onthult 
haar niet eerder zelfvertelde verhaal van een 

wonderbaarlijk 
leven in de spot-
lights. Alles komt 
aan bod: haar jeugd 
die ze katoen pluk-
kend doorbracht in 
Nutbush, Tennes-
see, haar reis naar 
de top samen met 
Ike Turner, haar 
wereldwijde succes 
in de jaren ‘80, tot 
aan het overweldi-
gende succes van 

Tina: The Musical dit jaar. Tina vertelt eerlijk en 
onverbloemd over haar verleden, haar diepste 
dalen en hoogste pieken, en alles daartussenin. 
My love story is een inspirerend, aangrijpend en 
verrassend verhaal over een carrière van meer 
dan 60 jaar in de muziekgeschiedenis, en is net 
zo gedenkwaardig en vermakelijk als elk van 
haar grootse hits. 
(Flaptekst)

My	love	story:	de	autobiografie
Tina Turner
VIP: 291 p. - 2018
ISBN: 9789400510579



Maria Callas 
De schrijfster geeft op indringende 
wijze een indruk van het vrouwe-
lijke van deze schijnbaar glasharde 
operazangeres: Maria Callas (1913-
1977) in zowel haar unieke carrière 
als veel meer nog in een heel per-
soonlijke setting van de vrouw die 
achter alle roem en acteertalent een 

kwetsbaar individu was, waarin haar 
sensuele gevoeligheid de sleutel 
blijkt te zijn voor haar ongeëvenaar-
de artistieke interpretatie. Uit ge-
tuigenissen met tallozen uit Callas’ 
kennissenkring ontstaat een werve-
lend levensverhaal, waarin zowel de 
loopbaan van een ‘primadonna’ als 
zakelijke en relationele intriges zich 
onverbloemd aftekenen. Met een 
katern zwart-witfoto’s. Heruitgave 
van de vertaling uit 1985. 
(Cop. NBD Biblion)

Maria Callas 
Arianna	Huffington	
Xander: 432 p. - 2017 
ISBN: 9789401607377 

Paul Simon: de biografie 
In vijf delen met zijn platen/cd’s als titel, be-
schrijft de auteur Pauls leven als musicus en 
privé. Merkwaardigerwijs heet het eerste deel 
‘The Boxer’ terwijl dat een nummer is van ‘Bridge 
Over Troubled Water’ (deel drie). Zijn platen 
en concerttournees worden minutieus verteld. 

Paul (1941) 
die weinig over 
zijn privéleven 
kwijt wilde, was 
heel openhartig 
tegen Hilburn 
(1939), die over 
meer popar-
tiesten boeken 
schreef. Pauls 
drie huwelijken 
en zijn depres-
sies komen aan 
bod en vooral 
de knipper-
lichtrelatie met 
Art Garfunkel, 
afwisselend zijn 

grootste vriend en zijn ergste vijand. De schrijver 
is duidelijk op de hand van Paul. De vertaling is 
goed op een enkel vreemd woord na, ‘kunstijs-
ster’ in plaats van ‘kunstrijdster’ of BBB in plaats 
van BBC. Bevat een uitgebreide bronnenlijst en 
een register. Paul komt naar voren als een gedre-
ven muzikant, altijd maatschappelijk bewust. Zijn 
persoonlijke relaties maakte hij ondergeschikt 
aan zijn muziek. Bevat twee katernen met foto’s, 
sommige uit de privécollectie van Paul. 
(Frans Hollander, cop. NBD Biblion)

Paul	Simon:	de	biografie	
Robert Hilburn 
Spectrum: 480 p. - 2018
ISBN: 9789000345847 
 

PEER: Peter Koelewijn 
In PEER vertelt Peter Koelewijn zijn levensver-
haal. Over hoe hij opgroeide in de viswinkel van 
zijn ouders in het Eindhoven van tijdens en vlak 
na de oorlog.
Over zijn eerste liefdes en de liedjes die hij 
daarover schreef. Over zijn successen met Kom 

Van Dat Dak 
Af, Marijke, 
Angeline en Je 
Wordt Ouder 
Papa, maar ook 
over zijn werk 
als producer en 
liedjesschrijver 
voor andere 
artiesten zoals 
Bonnie St. Clai-
re, Q65, Nico 
Haak, Ria Valk, 
Helmut Lotti en 
Johan Cruijff. 
Over de vele 
commerciële 

pieken en dalen, persoonlijke vriendschappen 
en zakelijke geschillen. Over de vrouwen in zijn 
leven en over zijn kinderen. Koelewijns ener-
verende leven wordt gekenmerkt door zijn niet 
te stuiten dadendrang, zijn muzikale talent en 
zakelijk inzicht, maar vooral ook door de onge-
looflijke	hoeveelheid	avonturen	en	lol	die	hij	met	
zijn vrienden en collega’s heeft beleefd. 
(Flapteskt)

PEER: Peter Koelewijn 
Tjerk Lammers
Mooks Publishing: 528 p. - 2018 
ISBN: 9789082309041 

Stampen en zingen
Een vrolijk en vertederend boek over een 
eindexamenklas muziek van een lyceum in 
Nederland. Geschreven door hun bevlogen mu-
ziekdocent die met de nodige zelfspot en veel 
mededogen naar ‘zijn klas’ kijkt en gadeslaat wat 
er gebeurt tijdens de lessen muziek in aanloop 
naar het eindexamen en het examenconcert. 
Het is zijn taak om te zorgen dat ze het alle-
maal halen. Maar meer nog, hij wil ze vooral het 
magische van muziek laten ervaren. Het boek is 
een verzameling korte, elkaar opvolgende, verha-
len waarbij aan het eind telkens een muzikaal 

onderwerp 
nader belicht 
wordt, net 
genoeg voor 
de geïnte-
resseerde 
leek om 
geïntrigeerd 
te raken. 
Het boek is 
zeer leven-
dig en vlot 
geschreven, 
de leerlingen 
krijgen vanaf 
de eerste 
bladzijde 

een duidelijk gezicht en niet-meeleven met hun 
wel-en-wee is bijna onmogelijk. Als kers op de 
taart is het leuk om nadien de boektrailer op 
YouTube te bekijken waarin een aantal leerlingen 
aan	het	woord	komt.	Vormgegeven	in	een	fijn	
boekformaat met ruime bladspiegel waarbij de 
muzikale verdiepingsonderwerpen in een apart 
kader staan. Uniek in zijn soort, goed en grappig 
geschreven. Een bijzonder leuk boek! Vanaf ca. 
15 jaar. 
(Carol Tummers, cop. NBD Biblion)

Stampen en zingen
Gerwin van der Werf
Ambo Anthos: 147 p. - 2018
ISBN: 9789026344336



Bart Stouten over Bach 
een chaconne in woorden
Bach brandt als een meteoriet door 
mijn lichaam. Dat is wat ik weet 
en met zekerheid kan zeggen. Al 
de rest is verdichting. Gelukkig. Zo 
zou Bach het zelf ook willen.’ Bart 
Stouten heeft iets met Bach. In dit 

prach-
tige 
essay 
leren 
we 
Bach 
ken-
nen 
zoals 
Stou-
ten 
hem 
kent 
en be-
mint: 
‘Hoe 

hij uit de mist van alle documen-
ten en visies tevoorschijn treedt, 
welke bekende en minder bekende 
invloeden op hem inwerkten, hoe hij 
componeerde, en entertainment en 
pedagogie combineerde in zijn in-
venties en daarmee andere compo-
nisten inspireerde, hoe hij zijn stu-
denten opleidde en hoe hij de barok 
naar een piek heeft gevoerd.’ Bart 
Stouten Over Bach is een speelse 
wandeling door leven en werk van 
de grootste componist aller tijden 
maar	ook	een	sprankelende	reflectie	
op het leven zelf. 
(Flaptekst)

Bart Stouten over Bach 
een chaconne in woorden
Bart Stouten
Uitgeverij Vrijdag: 142 p. - 2018
ISBN: 9789460016066

Het ontstemde brein
De schrijfster (47) richtte tien jaar geleden in 
het LUMC een polikliniek voor professionele 
musici met psychiatrische klachten op. Zij is 
psychiater en afgestudeerd violiste. Vanuit deze 
gecombineerde achtergrond en als ervarings-

deskundige heeft 
zij veel inzicht in 
de persoonlijkheid 
en problematiek 
van beroepsmu-
sici. Vanuit tien 
jaar ervaringen 
en daarbij horend 
wetenschappelijk 
onderzoek heeft zij 
een boeiend boek 
geschreven. Het 
is ook een autobi-
ografie	geworden	
waarin zij de soci-
ale dwang vanuit 
het ouderlijk gezin, 

de ambities en de problemen aan de conservato-
ria meemaakte. Vervolgens deed zij tegelijkertijd 
een artsenopleiding en specialiseerde zich tot 
psychiater inclusief promotie. Zij concludeert 
dat dwangmatige en narcistische persoonlijk-
heidstrekken frequent voorkomen die de musici 
kwetsbaar maken voor depressie en angststoor-
nissen. De invaliderende podiumangst is daarbij 
berucht. Ook aandacht voor de behandeling. 
Talrijke casussen maken het extra leesbaar. Een 
verrassende eye-opener over wat er zich achter 
de schermen van de muziekuitvoering afspeelt. 
Met een verwijzing naar websites. Over dit on-
derwerp is niets gepubliceerd en het boek leest 
gemakkelijk. 
(M.A.M. Bomhof, cop. NBD Biblion)

Het ontstemde brein
Esther van Fenema
Uitgeverij Water: 160 p. - 2018
ISBN: 9789492495440

Vrouwelijke componisten 
Er zijn meer vrouwelijke componisten geweest 
dan je misschien zou denken, al zijn er maar 
enkele namen die in onze tijden nog op enige 
bekend mogen rekenen zoals Clara Schumann, 
Fanny Mendelssohn of Hildegard von Bingen. In 
dit boekje een chronologische inventarisatie van 
zo’n 50 componistes vanaf Kassia (9e eeuw) tot 
de Nederlandse Heleen Verleur (1964). Het is 
vooral een historisch overzicht, want de naoor-

logse periode komt 
er bekaaid vanaf, 
terwijl juist de 
laatste decennia 
meer vrouwen 
dan ooit compone-
ren. Die keuze is 
vanwege de balans 
echter wel begrij-
pelijk. Over iedere 
componiste een 
korte schets van 
het leven en het 
oeuvre, waarbij 
ze in haar tijd ge-
plaatst wordt. Het 

beeld dat het vrouwen alleen in de periferie van 
het muziekleven mochten opereren, zich mede 
daarom vooral met kamermuziek bezig hielden 
en alleen door gelukkige omstandigheden boven 
het maaiveld konden uitsteken wordt bevestigd, 
een enkele doortastende persoonlijkheid uitge-
zonderd. De schrijfstijl is vaardig en lichtvoetig 
maar ook wel een beetje tuttig. Evenzogoed een 
aardig overzicht. 
(Ria Warmerdam, cop. NBD Biblion)

Vrouwelijke componisten 
Renée Berthe de Graaf
U2pi: 175 p. - 2018
ISBN: 9789087597931

JJ Cale
Troubadour in de woestijn
J.J. Cale (1938-2013) is een vrij mysterieuze 
singer-songwriter. Vrijwel iedereen (boven de 
50) heeft zijn naam gehoord in combinatie met 
de songs After midnight en Cocaine. Maar als 
persoon is Cale een zwart silhouetje, zonder 

herkenbaar gezicht 
gebleven. De 
Vlaming Bulc-
kaert die eerder 
een boek over Ry 
Cooder publiceer-
de, schreef deze 
biografie.	Hij	deed	
dit zonder J.J. Cale 
of mensen uit de 
kring van Cale te 
interviewen. Het 
boek is gebaseerd 
op levenslang 
luisteren, lezen en 
digitale research. 

De zacht zingende gitarist uit Tulsa blijkt in de ja-
ren ’60 een pionier op het gebied van drumcom-
puters en studiotechnieken. Als muzikant wordt 
hij bekend als Eric Clapton zijn oog laat vallen 
op het nummer After Midnight. Het bezorgt hem 
de mogelijkheid om platen uit te brengen en een 
vast inkomen aan royalty’s voor de latere decen-
nia. Maar Cale heeft tegelijkertijd een hekel aan 
de muziekindustrie, geeft nauwelijks interviews 
en blijft trouw aan zijn muzikantenhart, met als 
gevolg een oprecht bestaan in de periferie van 
de wereldsterren. Bulckaert heeft het silhouetje 
vaardig ingekleurd, maar alleen 55-plussers zul-
len er naar willen kijken. 
(Ria Warmerdam, cop. NBD Biblion)

JJ Cale
Troubadour in de woestijn
Wouter Bulckaert
EPO: 222p. - 2018
ISBN: 9789462671393



Piano Exotico
Goed speelbare maar vooral goed 
getroffen stijlen van exotische 
landen als India, Jamaica en Sin-
gapore en bekendere genres als 
reggae, tango of klezmer. Afwisse-
lend, authentiek, hoge kwaliteit en 
heel veel speelplezier. Toegankelijk 
niveau voor pianospelers van alle 
leeftijden.

Piano Exotico
28 Dream Journeys 
Barbara Arens
Breitkopf: 56 p. - 2018
ISMN: 9790004185315 
EB 8903

BLADMUZIEK
Anne Marie Roetgerink van de Landelijke 
Dienstverlening Bladmuziek selecteerde 
enkele titels uit het recente aanbod die wat 
extra aandacht verdienen.

Trimum – Interreligious Songbook
Bundel koormuziek die de focus legt op de over-
eenkomsten in plaats van de verschillen tussen 
Jodendom, Christendom en Islam. Wat blijkt is 
dat de muzikale tradities van deze drie grote reli-

gieuze stromingen 
verrassend veel 
gemeenschappelijk 
hebben.
Bettina Strübel van 
de koorvereniging 
Trimum lanceerde 
een koorproject 
in 2012 met de 
bedoeling om de 
‘trialoog’ te zoeken 
tussen de gods-
diensten met bij-
passend repertoire 
voor interculturele 

activiteiten op basisscholen, asielzoekerscentra 
en wat al niet meer. Er zijn een- en meerstemmi-
ge stukken met akkoordsymbolen en teksten in 
het Arabisch, Turks, Hebreeuws en Duits. 

Trimum – Interreligious Songbook
Singing and Celebrating Together 
edited by Bettina Strübel 
Breitkopf: 80 p. - 2018
ISMN: 9790004412664
Chor-Bibliothek 5336

Muziek en Brein
Muziek kan een ingrijpende invloed op ons func-
tioneren hebben: muziek bereikt alle uithoeken 
van ons brein. Parkinson-patiënten lopen op 
een ritme, afasie-patiënten zingen in een koor, 
pijnpatiënten hebben minder pijnstillers nodig als 
ze naar muziek luisteren, demente en apathische 
patiënten komen tot leven, muziek vergroot de 
plasticiteit van ons brein en verbetert de cognitie, 
muziek maken kan herstel bevorderen, stemming 

verbeteren en 
zingevend werken, 
kortom: door mu-
ziek worden onver-
moede mogelijkhe-
den aangeboord. 
Ben van Cranen-
burgh studeerde 
geneeskunde in 
Amsterdam en 
werkte daarna als 
wetenschappelijk 
onderzoeker bij het 
Centraal Instituut 
voor Hersenonder-

zoek. Promoveerde in 1973 op een neurofysio-
logisch onderwerp. Verrichte klinisch onderzoek 
naar neuropsychologische functiestoornissen 
bij CVA-patiënten bij het Revalidatie Centrum 
Amsterdam. In 1987 richtte hij het Instituut voor 
toegepaste neurowetenschappen op (stichting 
ITON, Haarlem), waar hij tot op heden werkzaam 
is. Het ITON biedt een opleiding neurorevalidatie 
en diverse andere postacademiale scholingen op 
het gebied van neurowetenschappen, chronische 
pijn en motorisch leren. Van Cranenburgh houdt 
zich intensief bezig met het overbruggen van de 
(te grote) kloof tussen de neurowetenschappen 
en de praktijk, op het gebied van neurorevalida-
tie, chronische pijn, sport en muziek. (Flaptekst)

Muziek en Brein
Over de kracht van muziek
Ben van Cranenburgh
Uitgever: Iton: 168 p. - 2018
ISBN: 9789080427556 

Het landschap van de polyfonisten 
de wereld van de Franco-Flamands 
Josquin Desprez, Guillaume Dufay, Orlandus Las-
sus, enz. Het zijn maar enkelen van de wereld-
beroemde Polyfonisten of ‘Franco-Flamands’ die 
een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op de 
evolutie van de meerstemmige muziek in Europa. 

Met zijn Huel-
gas Ensemble 
brengt Paul 
Van Nevel 
sinds tiental-
len jaren over 
de hele we-
reld hun mu-
ziek. Gaan-
deweg werd 
hij steeds 
meer gefas-
cineerd door 
de vaststelling 
dat al deze 
componisten 

en zangers uit één en hetzelfde gebied kwamen 
(het zuiden van Vlaanderen, Henegouwen en 
Noord-Frankrijk). Dit boek probeert een ant-
woord te geven op de vraag welke invloed de 
landschappelijke omgeving en het culturele decor 
hebben gehad op de persoonlijke en muzikale 
evolutie van die polyfonisten. En hoe uiteindelijk 
het landschap met zijn melancholie en zijn ritme 
bepalend is geweest voor de esthetiek van hun 
muziek. 
(Flaptekst)

Het landschap van de polyfonisten 
de wereld van de Franco-Flamands 
Paul Van Nevel; 
fotografie	van	Luk	Van	Eeckhout		
Huelgas Ensemble : 287 p. - 2018 
ISBN: 9789401453998



Majan Hofstee Hol-
trop werkt bij Artez 
in de mediatheek 
van het conservato-
rium van Zwolle en 
Enschede. Daarvoor 
werkte ze in de 
openbare biblio-
theek van Leeuwar-
den. In 2009 werkte 

ze als vrijwilliger mee aan IAML in Amster-
dam. Ze heeft heel wat buitenlandse gasten 
wegwijs gemaakt aan de conferentiebalie.

Ik hoef niet zo nodig naar een onbewoond eiland, 
laat dat duidelijk zijn! Ik zou juist zorgen dat ik 
me kan redden met… attributen, zoals een ha-
mer, bijl, spijkers, lucifers om aan m’n dagelijkse 
kostje te kunnen komen… De geluiden van zo’n 
eiland zijn er al, lijkt me heerlijk, ruisende (palm)
bomen, vogels en golven. En die verrukkelijke 
stilte, wat wil je nog meer! Back to basics. En 
af en toe een beetje swingen, dus daar gaan we 
dan:

Frank Sinatra, mag niet ontbreken, wat een ti-
ming, zelfs op latere leeftijd. Ik heb hem ooit een 
keertje zien optreden in België. Wat een feestje 
was ‘t. Michael Bublé is ook heel aardig, heeft als 
kind veel naar Sinatra geluisterd – omdat z’n Ca-
nadese opa daar (ook) dol op was-, en dat hoor 
je. Ik vind dan ook alleen z’n “Sinatra-nummers” 
leuk. Harry Connick jr kan er ook wat van, ook 
een keertje gezien in Den Haag. Enig! Hoor ik 
niets meer van, hij leeft toch nog wel?

Jammer dat Nina Simone er niet meer is, vind 
haar geweldig. Haar klassieke piano-opleiding 

is hoorbaar in haar swing. Heb ooit op ’t num-
mer “My baby just cares for me” getapt in ’n 
einduitvoering. Fan ben ik ook van Fred Astaire 
en	Ginger	Rogers.	Ik	heb	hun	films	wel	eens	
heel langzaam afgedraaid om de ingewikkelde 
bewegingen	te	doorgronden.	Ongelooflijk	knap!	
En vooral maar blijven lachen, terwijl je tenen en 
voeten pijn doen! Tappen doe ik nu soms nog een 
heel klein beetje achter een supermarktkarretje 
als ik in de rij sta….
Als ik een beetje down ben, want “Into each life 
some rain must fall, but too much is falling in 
mine” - van o.a. Ella (Fitzgerald), en even wil 
lachen kies ik voor Spike Jones, maakt eigenlijk 
niet uit welke cd, alles is steengoed, vooral die 
“All I want for Christmas”- misschien zit ik er dan 
nog wel…! 

Stil en ontroerd word ik van Rachmaninov. Thuis 
heb ik een piano, ik speel heel summier, beloof 
de pianostemmer, die 1x per jaar komt, altijd 
beterschap, maar zeer teleurstellend hoor, zo’n 
klant…	Moet	weer	‘ns	flink	oefenen,	kan	ik	op	’t	
station ook weer ‘ns méér dan één stukje…

Maar vooruit met de geit: ik moet nu echt gaan 
kiezen uit een enorme berg. 
Wat word ik toch altijd blij als ik Louis (Arm-
strong) hoor spelen, en zodra hij z’n mond ook 
nog ‘ns opendoet ga 
ik uit m’n dak! Tsja en 
dan met Ella, zo fan-
tastisch, dus MEE!

Op nummer 1: Gersh-
win - Porgy and Bess 
met Ella Fitzgerald 
en Louis Armstrong 

2. Frank Sinatra met 
Count Basie – Fly 
me to the moon van 
It might as well be 
spring

3. Lieverd - Lissa 
Meyvis zingt Toon 
Hermans 
Geïnitieerd door zijn voormalig manager Herman 
Van Hove. Samen met zangeres Lissa Meyvis 
-zingt loepzuiver, warm en kraakhelder- be-
dacht hij dit avondvullend eerbetoon aan zijn 
jeugdheld. Ik was er 
bij, enig was ‘t! En 
de begeleiding - was 
steengoed - o.l.v. 
Pol	Vanflenteren,	die	
prachtige, theatra-
le arrangementen 
schreef. ‘Het kost een 
paar centen, maar dan 
heb je ook wat’, zou 
Hermans zeggen’. 

Helaas, helaas: Oscar Petersen with Joe Pass & 
Niels henning orsted Pedersen in Italy, 1985 kan 
niet meer mee, en Oscar Peterson Quartet - You 
look good to me, ook niet. Stan Getz & Joao 
Gilberto - Getz/Gil-
berto (1963) laten we 
ook thuis en ’t der-
de pianoconcert van 
Rachmaninov mag ook 
niet mee.

4. Waar we echt niet 
omheen kunnen is de 

sopraan Montserrat Caballé. Haar 
verfijnde	zangtechniek	en	adem-
benemende pianissimo, dat doet 
werkelijk niemand haar na. Ze was 
één van de grootste sopranen van 
deze eeuw. Dan gaat de cd ‘The 
diva’ mee.

5. Chet Baker - Every Time We 
Say Goodbye van de cd Diane met 
Paul Bley 
aan de 
piano 
besluit de 
lijst.

Onbewoond eiland (40)    De favoriete muziek van… Marjan Hofstee Holtrop
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