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Zo’n 30 NVMB-leden schoven na de 
ALV en een heerlijke lunch bij OS-
CAR aan voor de netwerkmiddag. 

De gloednieuwe, ruime en lichte Bibliotheek 
Deventer, waar we bij de entrée allemaal 
persoonlijk welkom werden geheten, bleek 
een ideale plek om het over gastvrijheid te 
hebben.

– Charlotte Sienema –

Bibliotheek Deventer heeft de verhuizing naar de 
Stromarkt aangegrepen om de gastvrijheid voor 
bezoekers naar een hoger plan te tillen. Inspi-
ratie hiervoor kwam onder meer uit een onder-
zoek van Saxion Hogeschool. In de Theaterzaal 
werden we hartelijk welkom geheten door onze 
gastvrouw Jos Oegema, consulent collecties bij 
de Bibliotheek Deventer. Jos kwam in 1985 in 
dienst als discothecaris. De bibliotheek had toen 
25.000 muziek-items (bladmuziek en LP’s). In de 
nieuwbouw staat nog steeds een muziekcollectie, 
op een mooie plek op de bovenste verdieping, 
aantrekkelijk gepresenteerd. Bij de aanschaf 
wordt al jarenlang nauw samengewerkt met 
de bibliotheken van Zwolle en Enschede. Deze 
bibliotheken hebben dezelfde catalogustoegang, 
daarom kunnen muziektitels fysiek worden ge-
spreid over de drie locaties. 

Groei
Maar, zei Jos, de bibliotheek is meer dan alleen 
een collectie, ze is ook een marktplaats. Een 

marktplaats voor verbinding en inspiratie. Iedere 
maand zijn er themadagen met verschillende 
activiteiten. In de maand mei werd het thema 
groei gekoppeld aan o.a. een theatercollege van 
vogelaar Arjan Dwarshuis, die het wereldrecord 
vogelsoorten waarnemen verbrak. In 2016 wist 
hij maar liefst 6852 verschillende vogelsoorten te 
spotten. Een tafel met vogelboeken omlijstte zijn 
college. Bibliotheek Deventer probeert de collec-
tie zoveel mogelijk aan activiteiten te verbinden: 
de collectie is immers het meest zichtbaar als je 
de bibliotheek binnenkomt. 
De Bibliotheek Deventer zoekt verbinding met 
mensen en laat mensen met elkaar in verbin-
ding komen. Zo kun je in de bibliotheek, tegen 
betaling, een ruimte huren. Maar je kunt ook 
gebruik maken van een ruimte en als tegenpres-
tatie bijvoorbeeld een workshop geven over het 
schrijven van een goede zakelijke e-mail. Een 
win-winsituatie.

Volgens Babette Granberg, manager dienst-
verlening bij de Bibliotheek Deventer, heeft het 
prachtige nieuwe bibliotheekgebouw het thema 
gastvrijheid een enorme boost gegeven. Na 
trainingen bij de Hostmanship Group wordt in 
Deventer nu gewerkt vanuit de volgende intentie: 
lef, nieuwsgierig, kennis van zaken en gastvrij. 
Deventer heeft in de front office geen medewer-
kers achter zitbalies. De medewerkers lopen rond 

Gastvrijheid in de bibliotheek
Verslag van de netwerkmiddag op donderdag 16 mei 2019 in Bibliotheek Deventer

Het meisje met de kabel

- redactioneel - 

Anne Marie Roetgerink ontving kaartjes voor de opname van Podium Witteman eind 
maart, omdat Rijnbink bladmuziek had geleverd voor het programma. Omdat ze toch in 
Amsterdam op bezoek was dat weekend, togen we zondagmiddag met clubje naar de 
studio in de De Hallen (een hipsterhangout met foodhal, leuke-dingen-winkeltjes, filmhuis, 
bibliotheek en studio dus).

We vonden het harstikke leuk om te zien hoe zo’n programma nou gemaakt wordt. Wat 
opviel was dat het allemaal nogal casual begon. Geen dwingende instructies of applaus-re-
petities. Witteman kwam op en opeens was de live-uitzending begonnen. Naast de altijd 
interressante optredens waren we vooral gefacsineerd door de cameramannen.

Het waren er wel vier en als in een choreografie bewogen zij zich tussen publiek, presen-
tator en gasten. Een cameraman was heel lief en verontschuldigde zich met een knikkend 
glimlachje wanneer hij met zijn reet voor je gezicht kwam staan. Een andere cameraman 
was meer een chagrijnig zwijgende gorilla. Vooral zijn assistente moest het ontgelden. Dat 
was het meisje met de kabel. Elke cameraman had een assistente met als enige taak de 
lange camerakabel in te halen of te laten vieren, met als doel ongelukken te voorkomen 
en de cameraman zorgeloos te kunnen laten lopen. Het meisje keek dof en ongelukkig 
uit haar ogen, zich onderwijl uitstekend aan haar taak kwijtend. Van de gorilla kreeg ze 
af een toe een geluidloze grom toegeworpen als hij dacht dat het misschien mis dreigde 
te gaan, maar het ging nooit mis, ze haalde in en vierde onophoudelijk pro-actief. We 
voelden allemaal medelijden en toonden dat door de hele uitzending keihard naar haar te 
glimlachen wanneer ze vermoeid achter de gorilla langs kwam volgen.

Jos Oegema

Babette Granberg



den, waar de outfits en openge-
werkte jurken, overstrekte ledema-
ten, bussen haarversteviger en de 
gebeitelde glimlach ook een zeer 
specifiek universum vormen. Of de 
Amerikaanse kinder-miss-verkie-
zingen waar die dreumesen door 
hun moeders worden afgericht en 
gestyled op een stuitende, wel-
haast onzindelijke manier. Allemaal 
ingegeven door het wedstrijdele-
ment van een jurysport waarmee de 
grenzen van de schoonheid binnen 
het reglement, steeds een stukje 
verder zijn opgeschoven en uitein-
delijk over het randje zijn gevallen. 

Looking like a dickhead
Of zoals de komiek Eddie Izzard 
het eens bracht als een schema in 
de vorm van een wijzerplaat: op 
12 uur zie je er belachelijk stom 
uit, op 3 uur ben normaal, op 6 uur 
super cool, op 9 uur ben je trend-
setting en op 10 voor 12: “looking 
like a dickhead”, om ver vervolgens 
naadloos in de categorie ‘belachelijk 
stom’ te glijden.
Op het Eurovisie songfestival (ook 
een jurysport in wezen), wordt met 
de styling van de act gemeend dat 

Na 45 jaar werd heeft Nederland 
het Eurovisie Songfestival weer 
eens gewonnen. Het land was zo 

blij als bij winst van het EK-voetbal. Dat 
wil zeggen, gedeeltelijk, want het Eurovisie 
songfestival doet je iets, of doet je niets. Mij 
doet het iets, maar wat precies is moeilijk 
te duiden. Ik heb er een haat-liefde verhou-
ding mee. 

– Ria Warmerdam –

Toen in mijn kindertijd, de jaren zeventig, het 
Eurovisie songfestival werd uitgezonden, was dat 
een televisiehappening van formaat. De Eurovi-
sietune bij de opening van de uitzendingen via de 
hypermoderne satellietverbindingen onderstreep-
te dat nog eens. En het was ook een muzikaal 
hoogtepunt van het jaar in het genre amuse-
mentsmuziek.

Losgezongen
Maar zonder precies aan te kunnen geven 
wanneer, is het Eurovisie-repertoire helemaal 
losgezongen van het mainstream muziekleven en 
leeft het voort in een contextloze bubbel met een 
eigen ongeschreven reglement. En dan gaat het 
zowel om de artiesten, de liedjes, de podiumpre-
sentaties en, toch heel vreemd voor een liedjes-
wedstrijd, de zangkwaliteiten.
Het doet me denken aan ballroom danswedstrij-

De gastvrijheidsbeleving van mensen kun je 
beïnvloeden. Met, bijvoorbeeld, genoeg parkeer-
plekken en lekkere koffie (WAT), contact met an-
dere mensen (WIE) en een aangenaam gebouw 
waar het lekker ruikt en waar je in een comforta-
bele stoel kunt wegdromen (WAAR). WAAR geeft 
een eerste indruk, WAT kan de verwachtingen 
waarmaken en met WIE maak je het verschil, 
zowel verbaal als non-verbaal.

Workshop
Met deze informatie in ons achterhoofd gingen 
we onder leiding van Ruths collega Brenda 
Groen actief en creatief aan de slag met het 
thema gastvrijheid. In groepjes keken we naar 
de gastvrijheid van onze eigen organisaties en 
bespraken mogelijke veranderingen en verbete-
ringen. 

Een groot deel van de aanwezige leden nam ook 
deel aan een virtual reality-experiment dat Ruth 
Pijls uitvoert in het kader van haar promotieon-
derzoek. Ruth liet ons met een grote VR-bril op 
een tandartspraktijk binnenwandelen, die we na 
het experiment moesten beoordelen op gastvrij-
heid. Een bijzondere ervaring!

Na afloop dronken we nog een drankje bij OS-
CAR. Ik eindig met een woord van dank aan col-
lega Jos Oegema voor de geweldige organisatie 
van deze dag. Jos is met haar kennis en enthou-
siasme een ware ambassadeur van de Bibliotheek 
Deventer! 

en benaderen 
de klant actief. 
De klant is 
gast en de 
medewerkers 
proberen altijd 
net iets meer 
te doen voor 
de gasten. Ook 

het schone, ruime gebouw en de goede koffie 
vergroten het gevoel van gastvrijheid.
Babette benadrukte dat het hard werken is om 
de gastvrijheidsbeleving hoog te houden. Hoe 
zorg je ervoor dat een gast ook positief vertrekt 
als het kopieerapparaat niet werkt? Heel belang-
rijk is dat je als collega’s je ervaringen deelt en 
elkaar zo inspireert. Dit zorgt voor meer plezier 
in je werk. En dat straal je uit.

Saxion
Inspiratie deed de Bibliotheek Deventer ook op 
bij Ruth Pijls, docent aan de Hospitality Busi-
ness School (onderdeel van de Saxion Hoge-
school Overijssel). Ruth werkt aan een promo-
tieonderzoek over de verschillende aspecten van 
gastvrijheid en gastvrijheidsbeleving en gaf ons 
handvaten om grip te krijgen op gastvrijheid. 
Voor Ruth is gastvrijheid: persoonlijke aandacht. 
Ze besprak de verschillende dimensies van 
gastvrijheid: welkom, begrip, erkenning, dienst-
baarheid, autonomie, op je gemak zijn, vermaak, 
efficiëntie en verrassing. Om de gastvrijheidsbe-
leving van mensen te onderzoeken worden deze 
dimensies gegroepeerd in drie factoren: inviting, 
care en comfort. 

Eurovisiesongfestival
i



Winnaars
Heb je eenmaal goed gescoord of zelfs gewon-
nen, dan blijf je met je roem na een kort over-
winningsrondje door Europa, meestal alleen 

bekend in 
de Eurovi-
siebubbel, 
neem Joh-
nny Logan. 
Acts die 
op grotere 
schaal 
doorbre-
ken zijn 
schaars 
en je kunt 
je zelfs 
afvragen 

of ABBA, Vicky Leandros en Udo Jürgens zonder 
Eurovisie misschien net zo goed waren doorge-
broken.
Over de Geopolitieke invloeden in de puntentel-
ling wil ik het maar niet te uitgebreid hebben. Die 
is er, en daar laat ik het maar bij.

En toch, en toch, kijk ik graag naar Eurovi-
siesongfestival. Omdat het naast Europees voet-
bal het enige echte grootschalige landen-
evenement is in Europa waar we met z’n allen 
voor gaan zitten. We verheugen ons erop, we 
investeren er emoties in zonder het festival he-
lemaal serieus te nemen en dat doen we alle-
maal tegelijk. En staan bij voetbal de supporters 
regelmatig nogal rellerig tegenover elkaar, bij 
het Eurovisiesongfestival doen we allemaal alsof 
heel Europa met onze speciale vriendjes Israël en 
Australië een groot vredelievend regenboogconti-
nent is. En dat alleen al is fijn en hoopgevend.

staan. Ja ook de toetsen van Duncan waren niet 
live. De instrumentalisten op het podium staan 
er alleen voor de sier. De backing vocals moeten 
trouwens wel live en dat verklaart waarom er 
relatief vaak achtergrondkoortjes worden ingezet 
op het podium.

Eurotrash
Hoewel er best heel fijne liedjes uit het festival 
zijn gekomen (Dinge dong van Teach in, Water-
loo van Abba, Euphoria van Loreen, Eres tu van 
Mocedades, Birds van Anouk, Vrede van Ruth 
Jacott, is het gros van de inzendingen een sma-
keloze hap Eurotrash in een poging alle volkeren 
aan te spreken. Het leidt tot een specifiek genre 
met veel hapklare nietszeggende teksten in een 
vrolijk bubbelgum- of cheesy tranen trekkend-ar-
rangement met een modulatie of uithaal aan het 
eind, nauwelijks te onderscheiden van elkaar. 
Liedjes die buiten het festival ook geen schijn van 
kans maken. Waarom zou je het daarmee pro-
beren, denk ik dan, maar ik ben geen producer, 
dus wat weet ik ervan. Bovendien wordt er soms 
hoog gescoord door verschrikkelijk inzendingen, 
want dat is ook een kwestie: de volstrekte on-
voorspelbaarheid van wat een kans op de winst 
maakt.

De bookmakers kunnen dat wel inschatten, maar 
muzikaal gesproken valt er geen peil op te trek-
ken. Dat lijkt me een goede reden om muzikaal 
diverser te worden, maar nee. Hoewel de laatste 
jaren er weer betere liedjes te horen zijn dan in 
volstrekt stuurloze jaren aan het begin van deze 
eeuw, is het nog steeds in de breedte gezien een 
armzalig slappe illustratie van wat muziek kan 
zijn. Anders gezegd als we de aliens goede amu-
sementsmuziek willen laten horen, zouden we 
ze geen jaargang van het Eurovisiesongfestival 
moeten willen voorschotelen. 
De pauze-acts zijn regelmatig muzikaal gezien 
het beste van zo’n lange avond, al heeft Madonna 
daar dit jaar ook een potje van weten te maken. 
In die zin sloot ze zich naadloos aan bij de Euro-
visie-mores.

men in de uren van trendsetting is, maar helaas 
is het in de praktijk toch net later en meer dan 
eens vol in het tijdvakje: looking like dickhead. 

Reputatieschade
Om voor mij niet helemaal heldere motivaties 
vaardigen landen bijna nooit hun allerbeste 
artiesten af, maar juist de net beginnenden of 
de speciaal geronselden. De enige reden die ik 
kan bedenken is dat gevestigde artiesten niet in 
wedstrijdverband durven op te treden, uit angst 
te verliezen en reputatieschade op te lopen, wat 
trouwens helemaal niet ondenkbaar is. Bovendien 
hoef je het risico niet te nemen want het festival 
winnen is geenszins het equivalent van droom-
carrière tot in den dood. Integendeel.
Al dat ‘jonge of onbekende talent’ heeft tot ge-
volg dat er erg vaak heel slecht gezongen wordt, 
want houd die zenuwen maar eens in bedwang 
voor een publiek van tientallen miljoenen. Het is 
belangrijker dat jong, mooi en sexy bent, goed 
kunnende zingen heeft minder prioriteit. 

En dan is 
het ook 
nog eens 
zo dat 
sinds de 
afschaffing 
van het 
live-orkest 
(1999) alle 
instru-
menten 
op de bac-
king-track 

Website Bach Vocaal

- Muziek in de media - 

Amateurmusicoloog Eduard 
van Hengel werkte dertien jaar 
aan het onderzoeken, verza-
melen en toelichten van de 
vocale werken van Bach. Hij 
maakte een website met een 
gemakkelijk te doorzoeken 
database vol teksten, vertalin-
gen, achtergrondinformatie en 
verwijzingen. Al deze informatie 
stelt hij gratis ter beschikking. 
De site trok iedere dag al vele 
Nederlandse bezoekers, maar 
dat zullen er met de lancering 
van zijn vernieuwde website 
in juli 2019, alleen maar meer 
worden.
www.eduardvanhengel.nl/

Niet meer zelf 
uploaden bij Spotify

- Muziek in de media - 

Na een klein jaar trekt Spotify 
de stekker uit een test waar-
bij onafhankelijke muzikanten 
direct op Spotify hun muziek 
konden uploaden. Het leverde 
Sporify blijkbaar niet genoeg 
op. Daarnaast moeten artiesten 
zo snel mogelijk hun muziek bij 
een distributeur onderbrengen, 
want op een gegeven moment 
wordt alle zelf geüploade mu-
ziek van het platform verwij-
derd.

http://www.eduardvanhengel.nl/


Lucht voor Bijzon-
dere Collecties UVA

Het Allard Pierson 
Museum en de Bijzon-
dere Collecties van 

de Universiteit van Amsterdam 
gaan samen verder als het 
Allard Pierson: het museum en 
kennisinstituut voor erfgoedcol-
lecties van de Universiteit van 
Amsterdam. 

Na tien jaar naast elkaar aan de 
Oude Turfmarkt zijn het Allard 
Pierson Museum en de Bijzondere 
Collecties nu volledig geïntegreerd.
Het afgelopen jaar is een verbou-
wing gerealiseerd en gewerkt aan 
de herinrichting. Het nieuwe muse-
um krijgt een collectiezone waarin 
de restauratieateliers worden sa-
mengevoegd. De bibliotheek wordt 
geactualiseerd en er komt een 
nieuw auditorium. Door deze ont-
wikkelingen lijkt de toekomst van 
de eerder aangenomen collecties 
van onder meer het Jazz-archief, 
het MCN en het Theaterinstituut nog 
weer beter geborgd.

De CDR neemt steeds vaker verweesde en 
afgestoten platencollecties over, waarmee er op 
één plaats in Nederland een brede en bijna alles 
omvattende erfgoed-collectie tot stand komt. Niet 
alleen worden unieke platen bewaard, ze worden 
ook gedigitaliseerd en ontsloten via Muziekweb. 

Hoewel een aanzienlijk deel van de collectie van 
het conservatorium al in de collectie van het CDR 
aanwezig zal zijn, zuller er ook vele unieke titels 
op termijn ontsloten worden. Niet alleen omdat 
het conservatorium al een platencollectie had 
voor de CDR werd opgericht, maar ook omdat 
er bijzondere deelverzamelingen zijn zoals een 
platencollectie van de Amerikaanse ambasade 
met veel Amerikaans repertoire (klassiek, jazz en 
amusement) dat nooit in Europa is uitgebracht. 
Daarnaast gebruikt de CDR ongeschonden hoe-
zen om hun beeldmateriaal op internernet mooier 
te maken (geen meegescande coderingsstickers 
op de afbeelding) en van de ongeschonden vinyl 
en schellack om bekraste LP’s te vervangen.

Vanwege de verhuzing van de 
bibliotheek van het conservatoi-
rum (samen met het NMI) naar de 

Bibliotheek Den Haag, waar een uitgebreide 
muziekverdieping gestalte krijgt, wordt er 
flink opgeruimd, afgestemd en heroverwo-
gen. 

Voor de bibliotheek van het het conservatorium 
betekent dat onder meer dat er afstand wordt 
gedaan van de LP-Collectie. De CDR (Centrale 
Discotheek Rotterdam) nam de collectie met 
liefde over en is in mei langsgekomen om de hele 
boel op te halen.

Tagline gekozen
Enige maanden geleden werd er 
door de NVMB een prijsvraag uit-
geschreven voor het verzinnen van 

een tagline voor onze vereniging. 
We zijn verheugd te kunnen melden dat 
het aantal inzendingen onze verwachtingen 
overtrof. Het waren er maar liefst 16.

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 
werden de inzendingen voorgelegd aan de aan-
wezige leden. Middels handopsteken kwam er 
winaar uit de bus. Er is gekozen voor:

NVMB: 
Landelijk platform voor muziekcollecties

Deze inzending is afkomstig van Willem Roden-
huis (voorheen bibliothecaris bijzondere collecties 
UvA). Hij heeft zijn prijs (een boekenbon) inmid-
dels ontvangen.
De tagline zal vanaf dit nummer als ondertitel 
van de Nieuwsbrief en de Website meer gezicht 
aan onze verenging geven. 

IAML Kraków
De historische stad Kraków in Polen 
is in van 14 tot 19 juli 2019 het decor 
van de 

IAML-conferentie. 
Locatie is het au-
ditorium maximum 
van de Jagiellonian 
Univeristy. Bezoek de 
conferentiewebsite 
of kijk het promotie-
filmpje

Platencollectie Koninklijk Conservatorium naar CDR

https://iaml2019.confer.uj.edu.pl/en_GB/
https://www.youtube.com/watch?v=8_kqUfJcJAw


strumenten zelf beheerst. In 1975 
kwam hij in militaire dienst bij een 
kapel terecht waar hij de instru-
menten leerde bespelen die nodig 
waren. Daarna volgde een politie-
kapel en studeerde hij bij op het 
conservatorium. Toen de kapel werd 
opgeheven werd hij freelancer bij 
orkesten (waaronder De Volharding) 
en schreef Lord of the Rings.

Zijn muziek is toegankelijk en 
schuwt het effect niet. Tijdens zijn 
avant-garde-klussen zag hij dat 
mensen soms de zaal uitgejaagd 
werden en dat vond hij niet nodig.
Het mooie aan de hafabrawereld, 
vind De Meij, is dat ze veel inven-
tiever is. Het symfonische repertoire 
staat zo’n beetje vast. Als jij voor 
symfonieorkest schrijft, moet je het 
opnemen tegen Beethoven. In de 
blaaswereld is er niet zo’n dwingen-
de canon. Alles is nog mogelijk.’
Beluister hier Lord of the Rings 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=cZYb9ka9_vs

Ook nog nooit van Johan de Meij 
gehoord? Dan ben je niet de enige, 
maar De Meij (65) is één van de 

meest gespeelde Nederlandse componisten. 
Hij schrijft voor de hafabra-wereld en dat 
is de verklaring voor zijn relatieve onbe-
kendheid, maar hij ontving de Buma Classi-
cal Award voor de ‘hedendaagse klassieke 
componist die de meeste Buma-inkomsten 
genereerde uit binnen- en buitenland’.
Hoewel aan blaasmuziek nog steeds een tweede-
rangs imago kleeft maakt het werk een opmars 
naar de gevestigde concertzaal. En dat geldt 
zeker voor De Meij. Hij componeert niet alleen, 
maar dirigeert ook ‘all over the world’. Zijn faam 
ontleent hij vooral aan één werk: Lord of the 
Rings, uit 1988, voor harmonieorkest, waarbij hij 
zich liet inspireren door de verhalen van J.R.R. 
Tolkien. Later maakte hij ook een versie voor 
symfonieorkest. Er zijn weinig harmonieorkesten 
die het nooit hebben gespeeld. Het totale aantal 
uitvoeringen loopt in de duizenden. Ook nu de 
muziek van de populaire filmtriologie wereldwijd 
bekend is, blijft men De Meij spelen, misschien 
zelf juist daardoor.
De Meij’s werk staat bekend als spelersvrien-
delijk. Dat komt omdat hij bijna alle koperin-

Dynamische bibliotheek
Bibliotheek Genk kiest ervoor zich met muziek 
te profileren als dynamische bibliotheek, onder 
andere door het organiseren van activiteiten, 
tentoonstellingen, lezingen, miniconcerten en 
dergelijke. Zo loopt er momenteel het program-
ma Wall of Sound, in het kader waarvan een ten-
toonstelling over platenhoezen, een lezing over 
kunst op platenhoezen, een workshop over hoe 
Spotify werkt en een lezing van filosoof Tomas 
Serrien over de werking van muziek georgani-
seerd worden. Ook organiseerde de bibliotheek 
eerder bijvoorbeeld programma’s rond Bob Dylan 
en Neil Young, met een expositie, lezingen, de 
vertoning van een documentaire en een tribu-
te-optreden van een band. Het is de bedoeling 
dat ook de lokale muziekscene in de bibliotheek 
een podium krijgt. De bibliotheek onderhoudt 
verder ook het muziekblog Intro om ‘zo veel mo-
gelijk mensen op een laagdrempelige manier mu-
ziek te laten proeven en ontdekken’ en te laten 
zien dat ‘een hedendaagse muziekbibliotheek, in 
tijden van streaming en downloads, veel meer 
is dan een verzameling cd’s en muziekboeken’. 
(Bron: Bibliotheekblad.nl)

Bibliotheek Genk heeft tegen de 
trend in een nieuwe muziekafde-
ling geopend. In de nieuwe afde-

ling is onder andere ook ruimte ingeruimd 
voor live-optredens. 

Met de (ver)nieuw(d)e muziekafdeling wil 
Bibliotheek Genk meer inzetten op het aspect 
‘beleving’. Multifunctionele meubels bieden de 
mogelijkheid allerlei activiteiten te organiseren. 
Reden voor de vernieuwde aanpak is dat enige 
tijd geleden werd geconstateerd dat de uitleencij-
fers voor muziek sterk daalden. Gebruikersonder-
zoek leerde dat er behoefte is aan meer beleving 
rond de muziekafdeling, in combinatie met een 
goede fysieke collectie. De bibliotheek denkt dat 
door een aantrekkelijk activiteitenprogramma 
rond muziek te koppelen aan specialisten en 
een goed verzorgde fysieke collectie er ook in 
het digitale tijdperk voor de muziekafdeling nog 
plaats is. Genk gaat daarmee in tegen de trend 
dat muziekafdelingen in bibliotheken steeds meer 
wordem afgestoten. 

Bibliotheek Genk heeft nieuwe muziekafdeling Johan de Meij is wereldberoemd

i

https://www.youtube.com/wat-ch?v=cZYb9ka9_vs
https://www.youtube.com/watch?v=cZYb9ka9_vs


Ed Sheeran
Sean Smith 
HarperCollins 
ISBN: 9789402703252

Biograaf Sean Smith beschrijft de 
wonderlijke reis van Ed Sheeran, 
de verlegen, stotterende jongen die 
een wereldwijde sensatie werd, zon-
der ooit zichzelf te verloochenen. Hij 
vertelt niet alleen over Eds bijzon-
dere ouders die hun zoon de moed 
gaven om zijn droom na te streven, 
maar ook over zijn jeugdvrienden, 
leraren en de geliefden uit zijn 
beroemde nummers. Hij onthult hoe 
Ed het soms lastig vond om met de 
wereld die aan zijn voeten lag. 
(Flaptekst)

ontbreekt. Deze uitnodiging om te “schrijven aan 
Louis Andriessen” werd aanvaard door Richard 
Ayres, California E.A.R.Unit (Amy Knoles, Lorna 
Eder, Robin Lorentz, Erika Duke-Kirkpatrick, Vicky 
Ray), Donnacha Dennehy, Rose Dodd, Ron Ford, 
Christopher Fox, Monica Germino, Liz Haddon, 
Yannis Kyriakides, Jan Nieuwenhuis, John O’Ma-
hony, Ian Pace, Martijn Padding, Johanneke van 
Slooten, Frances-Marie Uitti en Julia Wolfe.
(Flaptekst)

Over Michael Jackson
Margo Jefferson
De Arbeiderspers
ISBN: 9789029539876

Michael Jackson, 
The King of Pop: 
icoon, provocateur, 
mysterie. Wie was 
hij echt? En hoe 
zijn zijn specta-
culaire opkomst 
en catastrofale 
ondergang bepaald 
door hen die hem 
hebben gevormd, 
die hem hebben 
beschadigd en die 
hem liefhadden? 
Margo Jefferson 
schreef een scherp-

zinnige analyse van deze gebroken man, die 
werd veroordeeld om zijn huid en uiterlijk, zijn 
ondoorgrondelijke gedrag, zijn dubieuze relatie 
met kinderen. Een tragisch verhaal dat we alleen 
kunnen aanvaarden, als we erkennen wat het in 
ons oproept – wanhoop, verdriet, woede, com-
passie – en proberen het in wijsheid te vertalen. 
Naar aanleiding van het misbruik dat aan het 
licht kwam in de documentaire Leaving Neverland 
schreef Margo Jefferson een nieuwe inleiding. 
(Flaptekst)

Writing to Louis Andriessen
Rose Dodd
Lecturis
ISBN: 9789462263079

Writing to Louis 
Andriessen: com-
mentaries on life 
in music onder-
zoekt relevante 
werken uit de 
carrière van com-
ponist Louis An-
driessen. Het boek 
gaat vooral over 
zijn muziek, mid-
dels teksten van 
hemzelf (Compo-
sing - a lesson, 
1978) en van 
musici, componis-

ten en academicie en is een substantiele toevoe-
ging aan de tot nu toe verschenen publicaties 
over zijn oeuvre. Met bijdragen uit Groot-Brit-
tannië, Nederland en de VS wordt zijn muziek in 
een internationaal kritisch perspectief geplaatst. 
Het boek is verschenen ter gelegenheid van de 
tachtigste verjaardag van Louis Andriessen en 
werd gepresenteerd op 23 mei 2019 bij de start 
van het Andriessen Festival in het Muziekgebouw 
Amsterdam. Louis Andriessen heeft niet alleen 
grote invloed gehad als docent aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, maar ook inter-
nationaal met een indrukwekkende hoeveelheid 
aan composities, en invloed op verschillende 
hedendaagse ensembles zoals Crash uit Ierland, 
de New Yorkse Bang on a Can, Icebreaker uit 
het Verenigd Konikrijk en California E.A.R.Unit. 
Leden van deze ensembles hebben de moge-
lijkheid gekregen om in dit boek te verwoorden 
welke invloed Louis Andriessen heeft gehad op 
hun werk. In het jubileumjaar 2019, waarin 
hij zijn tachtigste verjaardag viert, verenigen 
tijdgenoten en voormalige studenten -onder wie 
velen inmiddels internationale aandacht verwier-
ven- zich in een boek waarin de vrolijke noot niet 

Verschenen

De wereld van Pinkpop 50
Wiel Beijer
Media Groep Limburg
ISBN: 9789080824003

De wereld van Pink-
pop belicht de boei-
ende geschiedenis 
van het oudste nog 
bestaande open-
lucht-popfestival 
van de wereld. Van 
de start in 1970 in 
het Burgemeester 
Damensportpark 
in Geleen, via een 
eenmalig uitstap-
je in 1987 naar 
sportpark De Berckt 
in Baarlo tot en met 
de gouden afle-

vering in 2019 op Megaland in Landgraaf. Deze 
vijftigste editie van Pinkpop is een mooi moment 
om terug
te blikken. Niet alleen op die vijftig afleveringen 
van het festival en de wereld rondom Pinkpop.
Journalist Wiel Beijer (1953) blikt samen met 
organisator Jan Smeets ook terug op het eerste 
deel van het leven van mister Pinkpop. Vanaf 
de geboorte in Einighausen in 1945 tot en met 
de geboorte van Pinkpop vijfentwintig jaar later. 
In het verlengde daarvan wordt een hoofdstuk 
gewijd aan Pinknick, het bijna vergeten festival in 
Gulpen dat in 1969 aan Pinkpop voorafging. Ook 
daarbij
was Jan Smeets betrokken. De schijnwerpers 
worden echter vooral gericht op een halve eeuw 
Pinkpop! 
(Flaptekst)



Een Italiaanse reis
Philipp Blom
De Bezige Bij
ISBN: 9789403162300

Rond 
1700 
reisde 
een 
viool-
bou-
wer 
uit de 
Allgäu 
naar 
Italië. 
Zijn 
naam 
ken-
nen 
we 

niet, wel is een van zijn instrumen-
ten bewaard gebleven: een viool, 
ontworpen volgens de Zuid-Duitse 
traditie en vermoedelijk in Venetië 
vervaardigd. Ruim drie eeuwen later 
kwam deze viool in handen van 
Philipp Blom. In Een Italiaanse reis 
vertelt Blom het verhaal van dit bij-
zondere instrument. De viool heeft 
een route afgelegd waarlangs al 
meer dan driehonderd jaar mensen, 
goederen en kennis door Europa 
reizen. Het is een geschiedenis van 
vakmanschap en arbeidsmigratie, 
van houtsoorten en de definitie 
van klank, en van Venetië als de 
hoofdstad van de achttiende-eeuw-
se muziek. De zoektocht naar een 
onbekende vioolbouwer vertelt het 
verhaal van een heel tijdperk, dat in 
veel opzichten helemaal niet zo veel 
van onze tijd blijkt te verschillen.
(Flaptekst)

Watskeburt, Lage Landen?
Een eigenzinnige canon van het 
Nederlandstalige lied
Peter Van Dyck
Lannoo
ISBN: 9789401457699

Volkszangers, 
cabaretiers, 
polderroc-
kers, beatniks, 
nederpoppers, 
frithoppers: alle-
maal hanteren ze 
de Nederlandse 
taal om de liefde 
en het leven te 
bezingen. Som-
migen bestor-
men daarmee 
de hitparades, 
worden de stem 
van hun genera-

tie en maken deel uit van het collectieve geheu-
gen. Anderen vormen de underground, schoppen 
herrie en zijn al even invloedrijk. Muziekjourna-
list Peter Van Dyck stelt met Watskeburt, Lage 
Landen? een ware Hall of Fame van het Neder-
landstalige lied samen. Een ultiem eerbetoon 
aan de artiesten die al decennialang door onze 
muziekbogen galmen. Hij is gaan graven in leven 
en werk van bekende helden, vergeten goden en 
rijzende sterren van het Vlaamse en Nederlandse 
muziekfirmament en legde zijn oor te luister bij 
onder meer Boudewijn de Groot, Guido Belcanto, 
Herman van Veen, Kommil Foo, Raymond van 
het Groenewoud, Rick de Leeuw, Henny Vrienten, 
Kris Wauters, Bart Peeters, Stef Bos, Spinvis, Flip 
Kowlier, Eva De Roovere en Roosbeef. Hij schrijft 
hun kleurrijkste anekdotes op en verdiept zich in 
hun meest iconische songteksten. Een cultuurge-
schiedenis die de brug slaat tussen jong en oud, 
Vlaams en Nederlands, levenslied en hiphopbeat. 
Een echt huzarenstukje. 
(Flaptekst)

Een leven lang geleden
Het bewogen leven van Getty Kaspers
Dave Boomkens
Luitingh Sijthoff
ISBN: 9789024584536

Een leven lang 
geleden is het 
aangrijpende 
levensverhaal van 
Getty Kaspers, 
die beroemd 
werd toen zij in 
1975 het Eurovi-
sie Songfestival 
won. Een leven 
lang geleden is 
geschreven door 
Dave Boomkens, 
auteur van de 
biografie Liesbeth 
List – De dochter 

van de vuurtorenwachter. In 1975 wint Getty 
Kaspers met Teach In het Eurovisie Songfestival. 
Maar haar leven was niet altijd een sprookje. 
Vlak na haar geboorte werd ze afgestaan door 
haar biologische moeder, die haar na zestien jaar 
weer terugeist. En ook na de hit ‘Dinge dong’ 
verloopt haar leven vol ups en downs. Getty Kas-
pers vertelt over de jaren die volgen: jaren vol 
met optredens, zonder dat ze ook maar een cent 
betaald krijgt voor de monsterhit waarmee ze 
bekend werd. Over hoe ze berooid terechtkomt 
in Portugal, waar ze de liefde vindt. Het huwelijk 
is echter bitter slecht en wanneer ze terugkeert 
naar haar geboorteland, Oostenrijk, overlijdt haar 
man aan ALS. Ze vertelt over Cor, de vrachtwa-
genchauffeur die haar leven weer op de rit krijgt. 
En natuurlijk over dat ene sprookje dat elk jaar 
weer grootser terugkomt: het songfestival. 
(Flaptekst)

Geschriften uit de nalatenschap, 
open brieven en herinneringen
Richard Wagner
Ijzer
ISBN: 9789086841844

Vijftig jaar schrij-
verschap in één 
band. In dit ne-
gende deel van de 
reeks Prozageschrif-
ten van Richard 
Wagner zijn de 
teksten bijeenge-
bracht die groten-
deels ontleend zijn 
aan de postuum 
uitgegeven ban-
den van Wagners 
verzamelde werken. 
Deze teksten geven 
in hun samenhang 

een fascinerend beeld van Wagners zoektocht 
naar een nieuwe vorm van muziektheater: het 
Gesamt kunstwerk.Na zijn vroege mislukkingen 
was het voor Wagner duidelijk dat hij zijn eigen 
weg moest volgen. De bestaande burgerlijke 
cultuur met haar commerciële amusement was 
nog niet klaar voor Wagners kunstwerk van de 
toekomst. Wagner gaf ondanks alle tegenslagen 
niet op en wist uiteindelijk zijn levenswerk te vol-
tooien: de opvoering van Der Ring des Nibelun-
gen in een op zijn aanwijzingen gebouwd theater. 
Dit boek doet verslag van deze epische reis.Uit 
het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door 
Philip Westbroek met een voorwoord van Hans 
van den Boom. 
(Flaptekst)



Een geschiedenis van de Europese muziek 
tot 1900
Francis Maes
Academia Press
ISBN: 9789401457590

Het vakgebied 
van de muziek-
geschiedenis 
maakte recent 
een ingrijpen-
de evolutie 
door. Het is de 
hoogste tijd dat 
de verrassende 
nieuwe inzichten 
van specialisten 
een ruimer pu-
bliek bereiken. 
Dit boek geeft 
een update van 
de kennis over 

de Europese muziek vanuit een cultuurhistorisch 
perspectief. De leidende gedachte is dat muziek 
zich altijd heeft bewogen op het snijvlak tussen 
filosofie en muzikale praktijk en aan die wissel-
werking haar culturele betekenis dankt. Francis 
Maes gidst de lezer doorheen de veelzijdige muzi-
kale geschiedenis van het Europese continent en 
wijst onderweg op de onmiskenbare schoonheid 
van bekende en minder bekende composities. 
Omdat het boek focust op de cultureel-histori-
sche aspecten van muziek en 
muzieknotatie bewust achterwege laat,
is het toegankelijk voor iedereen. 
(Flaptekst)

Schubert
Yves Knockaert
Uitgeverij Polis
ISBN: 9789463102346

In zijn korte leven 
was Franz Schu-
bert veel meer dan 
de componist van 
‘De forel’ en ande-
re klassieke liede-
ren. Zo zijn er nog 
clichés aan herzie-
ning toe. Schubert 
was geen artiest 
die zich volledig 
liet onderhouden 
door zijn vrienden, 
meer dronken 
was dan nuchter, 
financieel steeds 

aan de grond zat, niet wist hoe zijn muziek te 
verkopen. Yves Knockaert schetst een waarachtig 
en fascinerend beeld van een van de populairste 
klassieke componisten. Schubert was een mens 
van vlees en bloed. Hij verzette zich actief tegen 
het repressieve regime van Metternich en tegen 
de censuur. Hij vocht jaar in jaar uit om het 
operapodium te bereiken, maar mislukte keer 
op keer omdat de Italiaanse mode over Wenen 
heerste. Hij had veel respect voor Beethoven, 
maar moest niet onderdoen voor hem omdat 
zijn benadering van romantiek compleet anders 
was. Hij bewoog zich niet buiten zijn burgerlijke 
milieu, was geen virtuoos, eerder bescheiden en 
bedeesd, maar tegelijk zo gevoelig en genuan-
ceerd in elke gecomponeerde noot.
(Flaptekst)



Unterwegs 
Rainer Schrecklinger
Ricordi 
SY 2723

Wie studeert er tegenwoordig nog 
klassiek gitaar? Logisch gevolg is 
een krimpend aanbod van nieuw 
(educatief) speelmateriaal. Goed 
nieuws dus, dit bundeltje met 16 
Momentaufnahmen door Rainer 
Schrecklinger bezorgd door uitgeve-
rij Ricordi.
Voor jeugdige spelers bedacht hij 
een inspirerende reis waar elk van 
de 16 stukjes een bepaald beeld, 
belevenis of gevoel uitdrukt. Zo 
gaan we met de stroom mee in 
Flussabwärts, komen we een exoti-
sche Tukan tegen en hangen we wat 
In der Hängematte. In die mooie 
reisherinneringen zit ook nog eens 
stiekem training voor het bevor-
deren van het 3-vingers-afzonder-
lijk-spel, een essentiële techniek 
om te leren bij tokkelspel. Also, viel 
Spass!

Van Soft Machine tot Sir Karl, Jenkins is een 
voorbeeld van een componist zonder muzikale, 
commerciële, geografische of culturele belem-
meringen. Hij verstaat de kunst perfect af te 
stemmen op de “spirit of the times”.

Kauf dir einen bunten Luftballon
Schlager aus Filmen der 30er-, 40er- und 
50er-Jahre (SATB)
Uli Führe
Bosworth
BE 921

Langzaam maar 
zeker komen ze 
terug: Schla-
gers. Roman-
tische hits die 
verbonden aan 
de Duitse filmin-
dustrie interna-
tionaal succes 
kenden tussen 
1930-1960. 
Vanaf de jaren 
50 steeds meer 
verdrongen 
door Franstalige 

chansons vanwege de WO II bijsmaak. 
Artiesten als Ute Lemper en Ellen ten Damme 
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
herwaardering van het genre. Moeiteloos schake-
len ze tussen Paris-Berlin met hits als Ich bin von 
Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt uit Der Blaue 
Engel. De belangrijkste leverancier van al die hits 
was componist Friedrich Hollaender. 
In dit bundeltje zijn 9 Schlagers in eenvoudige 
zetting gearrangeert voor SATB koor a cappella. 
Goed te gebruiken bij de herdenking van WO II. 
Want laten we eerlijk zijn: Lilli Marleen was van 
de Duitsers én de Engelsen. Zo is het nu een-
maal. Of zoals het klinkt in de film Liebe,Tod und 
Teufel: So oder so ist das Leben. 

Piano
Karl Jenkins
Boosey & Hawkes
ISMN 979 0 060 13612 2

Het is niet moei-
lijk een playlist 
“peaceful piano” 
te vullen. Rustig, 
herhalende mo-
tieven, spiritueel. 
Met vertrouw-
de namen als 
Einaudi, Satie en 
Glass maar ook 
met een steeds 
weer een verse 
aanvulling van 
artiesten bijvoor-
beeld Max Richter, 

Joep Beving, Agnes Obel, Hauschka, Anne Lovett, 
Dné, Chilly Gonzales, Phoria, Poppy Ackroyd, 
Henrik Lindstrand, Balmorhea, Throes, Elena 
Kats-Chernin of Michiel Borstlap tegenkomt.
Niet alleen populair om naar te luisteren, ook de 
bladmuziek vindt gretig aftrek bij jong en oud. 
De aantrekkelijk vormgegeven uitgaven zijn 
doorgaans niet erg moeilijk om met enkele jaren 
speelervaring zelf te spelen. Belangrijk gegeven 
in relatie tot de moeilijkheidsgraad is dat het 
origineel voor piano gecomponeerde werken zijn 
en dus vanzelf pianistisch gedacht. Wat niet wil 
zeggen dat alle muziek op de playlist muzikaal 
even interessant is. 
Dat geldt wel voor de voor piano solo bewerkte 
stukken in de bundel: Karl Jenkins: piano (2019). 
Goed klinkend én goed speelbaar. De razend 
populaire koorwerken van deze componist over-
tuigen ook in de pianoarrangementen. Zoals frag-
menten uit The Armed man: a mass for peace. 
Sinds de première (2000) al meer dan 2500 keer 
officieel uitgevoerd. Dat aantal zal ongetwijfeld 
snel stijgen in 2020 bij de herdenking van WO II. 
Naast arrangementen van vocale muziek zijn ook 
enkele originele pianocomposities opgenomen die 
dezelfde mysterieuze betovering oproepen.

Bladmuziek

Anne Marie Roetgerink van de Lan-
delijke Dienstverlening Bladmu-
ziek selecteerde enkele titels uit 

het recente aanbod die wat extra aandacht 
verdienen. 



In 1984 rondde ik 
de opleiding mu-
ziekbibliothecaris 
af aan de Frederik 
Muller Academie. 
Daarna studeer-
de ik aan de Vrije 
Universiteit Kunst-
geschiedenis en 
Archeologie. Muziek 

en beeldende kunst zijn grote passies in 
mijn leven.

Ik ben bijna 25 jaar met veel plezier werkzaam 
bij Bibliotheek Den Haag, de laatste 15 jaar in 
de functie van muziekbibliothecaris. Zoals mijn 
collega Irene van der Helm al aangaf in de vorige 
nieuwsbrief staan wij momenteel voor de grote 
uitdaging van een fusie van drie Haagse muziek-
bibliotheken: Bibliotheek Den Haag, het NMI en 
de bibliotheek van het Koninklijk Conservatori-
um. Huisvesting in Bibliotheek Centrum aan het 
Spui in 2021! Door deze samenwerking, samen-
voeging verwacht ik een optimalisering van de 
dienstverlening door de ruimere toegankelijkheid 
van de expertise die aanwezig is bij de drie mu-
ziekbibliotheken.

Er wordt momenteel in diverse werkgroepen hard 
nagedacht en beslist. We hebben nog twee jaar 
om voor te bereiden zodat wij in 2021 goed van 
start kunnen gaan. Uiteindelijk is het streven om 
een laagdrempelig instituut te vormen waar elke 
muziekliefhebber welkom is: professionals, stu-
denten, amateurs en belangstellenden. Kortom: 
hèt muziekinstituut waar je niet omheen kan, 
waar je moet zijn voor muzikale informatie & 
inspiratie. 

Prokovief - Peter & de Wolf
In het muzikale nest 
waarin ik opgroeide, 
een gezin van zeven 
kinderen, bespeelden 
wij allemaal een in-
strument. Mijn moeder 
piano. Deze lp is grijs 
gedraaid. De lp zat 
vol met tikken maar 
de combinatie van de 

muziek en platenhoes - die ik beide kan dromen 
- sprak sterk tot onze verbeelding. Spanning, 
siddering, schoonheid en plezier, deze lp mag niet 
ontbreken op het eiland.

Vinicius de Moraes, Toquinho y 
María Bethania

Het mooiste album uit 
de geschiedenis van 
de Braziliaanse muziek 
staat zowaar in zijn 
geheel online. Opge-
nomen in ballingschap 
in Argentinie tijd-
sens de jaren van de 
Braziliaanse militiere 
dictatuur.

Keith Jarret - Melody at Night with you
Melody at Night with 
you, een van de mooi-
ste solo-cd’s van Keith 
Jarrett, een cadeau 
van mijn oudste broer. 
Intiem, pretentieloos, 
bijna kabbelend laat 
Jarrett de schoonheid 

van eenvoud horen. Opgenomen in zijn thuis-
studio in 1998. Jarrett leed bij opname aan het 
chronisch vermoeidheidssyndroom. Opgedragen 
aan Jarretts toenmalige echtgenote, Rose Anne: 
“Voor Rose Anne, die de muziek hoorde, en ver-
volgens teruggaf.”

Rosa Passos - Jazz times
Op haar ‘eigen’ manier 
vertelt Rosa Passos 
met haar troostende 
liedjes haar verhaal. 
Ze reist met Yo-Yo Ma 
de hele wereld rond. 
Rosa werd tot tra-
nen toe geroerd toen 
Yo-Yo in een person-
ferentie zei dat zij de 

mooiste stem ter wereld heeft. Ik op mijn beurt 
ben weleens tot tranen geroerd bij haar intense 
liedjes. Ze gaan over ’t leven, liefde, verloren 
liefdes, hoop. Daarbij, het Portugees van Brazilië, 
poëtisch en tot de verbeelding sprekend komt bij 
niemand zo goed tot zijn recht als bij Rosa. 

Marvin Gaye – What’s going on
Ultieme soul die niet 
mag ontbreken op het 
eiland. Marvin Gay 
op zijn allerbest. Het 
album is een persoon-
lijk relaas maar laat 
zich ook beluisteren 
als een pamflet voor 
een betere wereld. Het 

pakt en raakt mij, keer op keer weer!

Onbewoond eiland (42) De favoriete muziek van… Rosemarie Hupkens
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