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Tijdens de IAML-conferentie in 
Kraków raakte de Programmacom-
missie van de NVMB-netwerkdagen 
geïnspireerd door een aantal nieu-

we werk- en presentatievormen waaronder 
de Unconference sessions. Deze netwerkdag 
biedt een mooie kans om deze werkvorm 
ook binnen de NVMB te introduceren. 

Daarnaast zullen Jantien Dubbeldam en Eric van 
Balkum de presentaties die zij in Kraków verzorg-
den voor de NVMB-community in reprise laten 
gaan. En, omdat we in het  Muziekcentrum van 
de Omroep samenkomen, kunnen we tussen de 
middag genieten van het lunchconcert van het 
Metropole Orkest onder leiding van de gelauwer-
de Amerikaanse componist, arrangeur en dirigent 
Vince Mendoza. In dit concert zijn ook de solisten 
Cory Wong en Cody Fry te horen.

PROGRAMMA

10.00	 Inloop	en	koffie
10.30 Welkomstwoord
10.35 Jantien Dubbeldam 
 (ArtEZ Conservatorium, Zwolle)
 Community librarian in a music tea-

ching institution: work in progress. 
 Inmiddels heeft Jantien haar opleiding tot 

community librarian voltooid en kan ze 
(natuurlijk in het Nederlands!) nog meer 
vertellen over de rol van de mediatheek/
bibliotheek in een community.

11.15 Eric van Balkum 
 (Stichting Omroep Muziek, Hilversum) 
 Muziekschatten: ‘Sheet music archive 

Muziekschatten: pioneering with digi-
tal sheet music, linked open data and 
more’. 

 Samen met collega Jan Jaap Kassies 
vertelt hij (ook in het Nederlands!) over 
recente ontwikkelingen met betrekking tot 
de digitalisering van de bladmuziekcollec-
tie van de omroep.

12.00 Lunch
12.30 Lunchconcert van het Metropole 
 Orkest in Studio 1
13.15 Vervolg lunch
13.45  Unconference sessions
 Een onconferentie is een bijeenkomst 

met	een	vrije	structuur	zonder	specifiek	
programma, waarvan de inhoud wordt be-
paald door de deelnemers. Waar ben je op 
je werk mee bezig? Wat houdt je bezig? 
Wat wil je delen met je collega’s? Waar-
over heb je informatie of feedback nodig? 

Met andere woorden: we gaan aan de slag 
met onderwerpen die door de leden wor-
den aangedragen! Dit wordt dus bij uitstek 
een NETWERKdag!

14.30 Theepauze
14.45  Vervolg unconference sessions
15.30 Borrel
 Mogelijkheid om aan te sluiten bij een 

rondleiding door de bladmuziekcollecties 
van het MCO of door de studio’s.

PRAKTISCH

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.

Kosten 
Conform eerdere besluitvorming van de Algeme-
ne Ledenvergadering is de NVMB genoodzaakt de 

Kraków revisited
Netwerkdag op dinsdag 19 november 2019 in Studio 2 van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum

Open up

- redactioneel - 

De media-opwinding over het 
Eurovisiesongfestival neemt toe. 
We hebben een stad (Rotter-
dam) en een thema (open up), 
maar nog geen presentatoren of 
een Nederlandse inzending. We 
kunnen een spannend half jaar 
tegemoet zien, waarin steeds een 
puzzelstukje wordt gelegd. 
Heerlijk. Ik kijk er naar uit. 
Maar eerst is er de Netwerkdag 
in het MCO om naar uit te kijken, 
waarin enkele aantrekkelijk on-
derdelen van de IAML-conferentie 
in Krakau voor iedereen die er 
niet bij was worden vertaald, 
waaronder de Unconference ses-
sions (open up). Eric van Balkum 
en Noor Breuning doen in dit 
nummer bovendien verslag van 
hun ervaringen ter plaatse.



Instrumenten-
bibliotheek

Op vrijdag 13 september open-
de basisschool De Wendakker in 
Zwolle een instrumentenbiblio-

theek voor de verhuur van muziekinstru-
menten aan scholen, culturele verenigingen 
en instellingen uit Zwolle en omgeving. De 
instrumentenbibliotheek is mede mogelijk 
gemaakt door Stadkamer Zwolle.

De school meldt in een persbericht cultuur hoog 
in het vaandel te hebben staan, en dan met 
name het vak muziek. ‘Alle leerlingen genieten in 
hun basisschoolcarrière vanaf groep 1 tot en met 
groep 8 van goed muziekonderwijs door middel 
van doorlopende leerlijn, meerdere vaste muziek-
docenten en nauwe samenwerking met Hedon en 
de MEC muziekschool,’ aldus De Wendakker.

Om ook kinderen buiten de school in de Zwolse 
wijk Stadshagen een kans te geven om muziek te 
maken, heeft men het initiatief genomen om de 
muziekinstrumenten via de website 
dewendakkerverhuurt.nl beschikbaar te stellen. 
De prijs voor de verhuur van een instrument lo-
pen uiteen van bijvoorbeeld 1 euro per week voor 
een	blokfluit	tot	6	euro	per	week	voor	een	saxo-
foon. De instrumentenbibliotheek richt zich met 
name op andere scholen en culturele instellingen; 
voor particulieren is het niet mogelijk instrumen-
ten te huren.

Sluiting Toon’s 
muziekhandel 

De Eindhovense bladmuziekwin-
kel van Ton Habraken, vroeger 
muziekbibliothecaris en lid van de 
NVMB gaat aan het eind van dit 

jaar voorgoed dicht. 

Ton	(61),	meldt	dat	de	steeds	verder	dalende	
omzetten hem met pijn in het hart tot dit besluit 
deed komen. Door de concurrentie van web-
shops, de afname van het muziekonderwijs, de 
btw-verhoging, de rechtstreekse levering van 
uitgeverijen aan klanten en de gratis beschikbare 
muziek op internet, werd het steeds moeilijker 
een fatsoenlijk salaris uit de winkel te halen.

Ton Habraken opende zijn winkel begin 2003, 
nadat hij zijn baan als muziekbibliothecaris in de 
Bibliotheek van Eindhoven opzegde. Hij bouwde 
snel een goede reputatie op en wist ook vele 
collega’s uit de bibliotheekwereld als klant aan 
zich te binden. Maar dat was niet genoeg om de 
onvoorziene economische omstandigheden en 
culturele bezuinigingen te compenseren. Tot het 
eind van het jaar wordt de winkelvoorraad in de 
uitverkoop gedaan. 
De NVMB wenst hem na de ongetwijfeld hecti-
sche afwikkeling van zaken een goede vakantie 
en een toekomst vol mogelijkheden om te doen, 
waar hij jaren niet aan toegekomen is.

kosten van deze dag bij de deelnemers in reke-
ning te brengen. NVMB-leden (persoonlijke leden 
en medewerkers van instellingsleden) betalen 
minimaal	€	15.	Een	extra	donatie	is	zeer	welkom.	
Met een bijdrage van ca. € 25 zijn we uit de kos-
ten. Niet-leden betalen minimaal € 30.

Gaarne het bedrag overmaken naar:
Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken 
te Amsterdam
Rekening:	NL17	INGB	0007	5410	76
O.v.v. NVMB Netwerkdag november 2019

Locatie
Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33, 
Hilversum. Dit is ruim 10 minuten lopen vanaf 
station Hilversum Mediapark en ruim 15 minuten 
vanaf Hilversum Centraal.

BabelScores
Audio en partituren van 
contemporaine muziek

BabelScores is een platform voor 
eigentijdse muziek. BabeScores 
selecteert wereldwijd de werken van 
de origineelste en meest innovatie-

ve componisten uit de afgelopen decennia. De 
catalogus van audiotracks en partituren is gericht 
op instrumentalisten, ensembles, orkest, compo-
nisten, musicologen, conservatoria, universiteiten 
en festivals. https://www.babelscores.com/

‘Aangenaam Klassiek’ 
nog steeds nodig

- Muziek in de media - 

In 1995 werd door de Neder-
landse Vereniging van Grammo-
foonplaten Detailhandelaren de 
campagne Aangenaam klassiek 
gelanceerd en de vette pro-
motieactie voor klassieke cd’s 
blijkt nog steeds nodig. Ook al 
is er binnen de doelgroep nog 
steeds een cd-kopend deel. De 
status van klassiek muziek en 
de verkoopcijfers van klassie-
ke muziek-cd’s zijn al jaren 
dalende. Veel jongeren komen 
er nooit meer mee in contact 
en dat maakt mede dat de 
bezuinigingen op het muziekle-
ven in 2013 geen enorm breed 
draagvlak van verontwaardiging 
konden genereren. Dat wat je 
niet kent, mis je immers niet. 
Ook in kranten en op televi-
sie wordt er steeds minder 
aandacht aan klassieke mu-
ziek besteed, al is het vrolijke 
knip-en-plak-entertainment van 
Maestro weldegelijk een succes. 
Aangenaam Klassiek genereert 
ongeveer een kwart van de 
jaarlijks (dalende) cd-omzet. 
Dat doen ze door veertig aan-
sprekende cd’s gedurende vier 
maanden	met	flinke	korting	aan	
te bieden. Van die cd’s wordt 
ook een bloemlezing gemaakt 
op een dubbel-cd, waarvan er 
vorig jaar 32.000 zijn verkocht. 
Van de veertig aan de actie 
verbonden cd’s werden er vorig 
jaar 35.000 verkocht – gemid-
deld 875 per titel.
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Het gemeentebestuur houdt vast 
aan	OBA	Next.	“De	Zuidas	wordt	
een echte woonwijk, met straks 
tienduizend woningen, die voor-
zieningen nodig heeft als scholen, 
jeugdcentra, sportvelden en ook 
een bibliotheek,” zegt wethouder 
Udo Kock

Het	college	heeft	1,6	miljard	euro	
vrijgemaakt voor investeringen met 
het oog op de groei van de stad. 
OBA	Next	is	daar	één	van.	In	OBA	
Next	wordt	vanaf	2025	jaarlijks	
maximaal	vier	miljoen	geïnvesteerd,	
aldus	Kock.	“De	tekorten	in	de	zorg	
en jeugd spelen nu. Er gaat tot 
2021	ruim	160	miljoen	euro	extra	
daar naartoe.”

Henk Jan Gortzak, voormalig 
directeur van het Tropenmuseum 
mengde zich in het debat via Het 
Parool. Hij verwoordde het gevoel 
van ambivalentie over het nut van 
OBA-Next	dat	door	meer	burgers	
wordt gedeeld. Hij vroeg zich af 
of de van subsidie afhankelijke 
openbare bibliotheek wel de juiste 
instelling	was	om	“het	nieuwe	in-
ternationale kenniscentrum als het 
innovatieprogramma voor informa-
tiewijsheid” vorm te geven waar de 
bezoeker	wordt	uitgedaagd	“zich	
voor te bereiden op werk van de 
toekomst”. Liever ziet men dat de 
OBA zich richt op leesbevordering, 
digitale- en taalachterstanden bij 
kwetsbare groepen in plaats van de 
digitale skills van kansrijke bevol-
kingsgroepen. Het laatste woord is 
hier nog niet over gesproken.

De OBA is al enige tijd bezig met 
de ontwikkeling van een hypermo-
derne bibliotheek op de Zuidas van 

Amsterdam. Daar kunnen de kinderen van 
Amsterdam games of films maken, vlogs 
produceren, met virtual reality werken. 
Ze hebben toegang tot digitale informatie 
die normaal achter slot en grendel zit. En 
wellicht lenen ze een boek, veelal digitaal. 
“Het aantal boekenkasten zal relatief gering 
zijn,” zegt OBA-directeur Martin Berendse.

De fractieleiders van de voltallige Amsterdamse 
oppositie zetten vraagteken bij de keuze voor 
OBA	Next,	omdat	er	in	de	Voorjaarsnota	grote	
bezuinigingen op de zorg werden voorgesteld. Zij 
menen	dat	de	OBA	Next	kan	wachten	en	de	zorg	
niet. Het is een kwestie van prioriteiten. De grond 
van de Zuidas is de duurste van Amsterdam. Een 
nieuwe bibliotheek op die plek is veel te duur. 
Laten we eerst de jeugdzorg op orde brengen is 
het commentaar.

Berendse	meent:	“De	Zuidas	is	de	meest	ge-
schikte plek in de stad voor de nieuwe biblio-
theek.	“De	Zuidas	groeit	uit	tot	het	tweede	stads-
centrum. Daar komt de Noord/Zuidlijn aan, daar 
ontstaat het grootste station na CS, daar komen 
woningen en daar zit de VU met alle wetenschap-
pelijke informatie. De Zuidas wordt meer en 
meer een onderdeel van de stad en een nieuwe 
bibliotheek maakt het juist minder elitair”

13 miljoen euro naar digitale 
hulp in de bibliotheek

Steeds meer overheidszaken zijn 
digitaal te regelen, maar niet 
iedereen weet hoe dat moet. Wie 

moeite heeft om digitaal contact te krijgen 
met de overheid, kan voortaan terecht in 
de bibliotheek. Staatssecretaris Raymond 
Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) opent in 
vijftien bibliotheken een gratis informatielo-
ket. Komende twee jaar komen er nog 120 
infopunten bij.

In het loket in de bibliotheek kun je hulp krijgen 
bij problemen met bijvoorbeeld huurtoeslag, 
AOW, werk, uitkering, belasting, verkeersboetes 
of PGB. 

Ongeveer vier miljoen mensen hebben hulp nodig 
om digitaal in contact te komen met de overheid. 
Ze kunnen bijvoorbeeld niet overweg met DigiD 
of	de	berichtenbox	van	MijnOverheid,	meldde	de	
Nationale Ombudsman al in 2017.
Daarom investeert de overheid 7,5 miljoen euro 
in digitale hulppunten in de bibliotheek. Daar-
naast stopt de Koninklijke Bibliotheek 5,5 miljoen 
euro in het project. De eerste infopunten komen 
in onder andere Venlo, Rotterdam en Groningen. 
Deze ‘Informatiepunten Digitale Overheid’ zijn 
gratis te bezoeken.
De miljoenensubsidie wordt ook gebruikt voor 
meer computercursussen. Op dit moment volgen 
jaarlijks zo’n 40.000 mensen een computercursus 
in hun bibliotheek en dat aantal moet volgend 
jaar verdubbelen.

Video’s over 
muziekrechten

De Nederlandse Muziek Uitgevers Ver-
eniging, de Vereniging Muziekverko-
pers Nederland en het Platform Makers 

hebben allerhande video’s op YouTube gepubli-
ceerd waarin onderwerpen als muziek uitgeven, 
sample clearing, copyright, royalties, het huren 
van muziek, sync (het gebruik van muziek in 
reclame	en	films),	en	de	regels	omtrent	kopiëren	
worden behandeld. Het gaat daarbij vooral om de 
wettelijke regels. Handig!

• Muziek uitgeven 
http://bit.ly/wat-is-music-publishing-nmuv
• Creatives, co-writes en writing camps
http://bit.ly/creatives-nmuv
• Samples
http://bit.ly/samples-nmuv
• Sync
http://bit.ly/sync-nmuv
• Muziek huren
https://bit.ly/2MM0Ga8
• Bladmuziek verkoop
https://bit.ly/2t5vARR
• Kopieren
www.femu.nl 
• Copyrights voor makers
https://www.youtube.com/watch?v=FuY2CeR2Yb0
• Royalties
https://www.youtube.com/watch?v=uq4UUMzILiA

OBA Next onderwerp van discussie



gedaan	om	extra	diensten	aan	te	bieden	door	de	
eigen catalogusgegevens te verbinden met die 
van Muziekweb, de Koninklijk Bibliotheek en het 
Instituut voor Beeld en Geluid. Zo kunnen websi-
tebezoekers zien in welke openbare bibliotheken 
niet-gedigitaliseerde stukken verkrijgbaar zijn, 
fragmenten beluisteren van de aanwezige blad-
muziek en in de toekomst mogelijk zelfs archief-
opnamen van radio- en tv-programma’s ervaren. 
Mijn presentatie is terug te kijken en lezen via de 
IAML-website.

community librarian. Met een zeer persoonlijk en 
ontwapenend verhaal beschreef ze haar pogin-
gen om van toegevoegde waarde te zijn voor 
conservatoriumstudenten die de bibliotheek niet 
bezoeken. Na diverse toenaderingspogingen van 
haar kant riep een docent haar hulp in omdat hij 
constateerde dat een groep vierdejaarsstudenten 
studeerproblemen had. Jantien hield interviews 
met hen over de manier van studeren en kreeg 
op die manier een voet tussen de deur. Hoewel 
het eindresultaat niet optimaal was bleek tijdens 
het proces dat haar aanpak zeker potentie had. 
Volgend schooljaar waagt ze een nieuwe poging.

Zelf hield ik een verhaal over het digitaliserings-
project rondom de omroepbladmuziekcollectie. 
In	twee	jaar	zijn	60.000	items	voor	download	
beschikbaar gekomen op de nieuwe muziek-
schatten-website. Aan de database werden de 
150.000 stukken toegevoegd die in de bestaande 
catalogus ontbraken, zodat het volledige contin-
gent	van	bijna	650.000	titels	doorzoekbaar	is.	
Een SOM-ontologie is gemaakt en alle metadata 
zijn gepubliceerd als linked open data op http://
data.muziekschatten.nl/som/. Deze kunnen vrij 
worden gebruikt door andere partijen voor infor-
matiedoeleinden.
Daarnaast zijn gedeeltelijk geslaagde pogingen 

– Eric van Balkum –

Meer dan 300 muziekinforma-
tieprofessionals uit 36 landen 
kwamen deze zomer week samen 

in de fraaie Poolse stad Krakau voor het 
IAML-congres. Jaarlijks komen tijdens dit 
evenement deze specialisten samen om 
kennis uit te wisselen, te netwerken en cul-
tuur te snuiven. 
Ze komen uit alle windstreken en alle denkbare 

muziekgerelateerde instituten; openbare biblio-
theken, conservatoria, archieven, universiteiten, 
organisaties voor podiumkunsten, etcetera. Vijf 
dagen lang, tijdens vier parallelle sessies van drie 
maal een halfuur in drie zalen, dompelde men 
zich onder in uiteenlopende muzikale onderwer-
pen. Iedere deelnemer stelt uit het programma 
een eigen selectie samen. Daarnaast zijn er 
plenaire bijeenkomsten waarin deze leden van de 
internationale vereniging (IAML) worden verwel-
komd en het verenigingsbeleid bepalen. 

Namens ons land hielden Jantien Dubbeldam 
(ArtEZ Zwolle) en ik (Bladmuziekarchief Stichting 
Omroepmuziek) presentaties op dinsdag.
Naast haar werk in de conservatoriumbiblio-
theek volgt Jantien Dubbeldam een opleiding tot 

Museum Speelklok 
officieel Immaterieel 
Erfgoed Nederland

- Muziek in de media - 

In oktober werd het muse-
um bijgeschreven in de lijst 
Immaterieel erfgoed. Het gaat 
daarbij niet om het draaiorgel 
zelf, maar om wat de orgel-
man of -vrouw ermee doet: de 
exploitatie.	De	gemeenschap	
van orgeldraaiers, bouwers, 
draaiorgel-muziekarrangeurs 
en decorateurs hebben de 
handen ineen geslagen om het 
oer-Hollandse uitbaten van het 
straatorgel toekomstbestendig 
te maken. Ze gaan onder meer 
gezamenlijk bekijken of het ver-
dienmodel van de orgelman kan 
worden herzien. Voorbeelden 
van immaterieel erfgoed dat al 
eerder werd bijgeschreven in de 
Inventaris zijn het Ambacht van 
molenaar, het sinterklaasfeest, 
het vuurwerk bij de jaarwisse-
ling,	het	Friese	fierljeppen,	het	
Gronings Ontzet, alsmede de 
Circus- en Woonwagencultuur.

Eric spreekt

Terugblik IAML Krakau

://iaml2019.confer.uj.edu.pl/en_GB/
https://iaml2019.sched.com
https://nvmb.wordpress.com/netwerkdagen/27-11-2018-arnhem/
https://www.muziekschatten.nl
https://www.muziekschatten.nl
https://www.iaml.info/congresses/2019-krakow


Nog een presentatie die er voor mij 
wel uitsprong, was van 2 mede-
werksters van de University of 
Tennessee	in	Knoxville.	Die	ging	
over een samenwerking tussen 
universiteitsbibliotheek en culturele 
organisaties in het aanbieden van 
een serie bijeenkomsten met optre-
dens en informatie over wereldmu-
ziek, The Ready for the World Music 
Series. Vanuit de bibliotheek wordt 
de relevante informatie aangereikt.

Alles bij elkaar is dit een hele 
afwisselende en inspirerende week 
geweest.

lege of Music in Manchester, ging in op informa-
tievaardighed bij conservatoriumstudenten. Hij 
adviseert o.a. om in een vroeg stadium betrok-
ken te zijn bij het vormgeven van het onderwijs, 
en in te spelen op studieopdrachten, uitvoeringen 
en tentoonstellingen, en bibliotheekvaardigheden 
in spelvorm aan te leren. 

Digital Humanities kwam ook aan bod, met voor 
mij	2	hele	interessante	presentaties.	André	
Avorio	(Alexander	Street,	Open	Music	Library)	
presenteerde een project waarin hij verschillen-
de repositoria van historische Performance Data 
gecombineerd en doorzoekbaar gemaakt heeft. 
Joseph Hafner (McGill University, Montreal) liet 
de mogelijkheden zien om analyses uit te voeren 
in publicaties van de HathiTrust Digital Library 
met de Bookworm-tool.

tion of Sound and Audiovisual Archives; het ging 
over de juiste condities om fysieke audiovisuele 
media te bewaren om ze duurzaam te behouden.

Boeiend was voor mij ook de workshop over de 
Verovio Humdum Viewer, een methode om ge-
digitaliseerde bladmuziek, die machine leesbaar 
gemaakt is, te analyseren. Deze methode wordt 
o. a. bij het Chopin instituut in Warschau toege-
past. 

Er was ook Nederlandse inbreng in het congres-
programma. Eric van Balkum presenteerde Mu-
ziekschatten, en hoe daarin Linked Data verwerkt 
zijn. Er zijn bijv. links naar geluidsopnames bij 
Muziekweb toegevoegd. En Jantien Dubbeldam 
presenteerde haar ervaringen met het in praktijk 
brengen van Community Librarianship bij ArtEZ. 
Ze interviewde studenten en deed een survey 
onderzoek, waardoor discipline problemen bij het 
studeren aan het licht kwamen. Ze is nu bezig 
een Study Share methode op te zetten.

Inspirerend was ook de presentatie van Mariet 
Calsius, werkzaam bij CEMPER: Centrum voor 
Muziek- en Podium Erfgoed in Vlaanderen en 
Brussel, een organisatie voor advies en onder-
steuning bij het bewaren van erfgoed. Zij bracht 
verslag uit van een onderzoek waarbij de metho-
de van ‘cross-collection	significance	assessment’ 
wordt gebruikt, toegepast op de jazzarchieven 
van	meerdere	Belgische	bibliotheken	en	privé	
collecties.  

Informatievaardigheid is voor mij altijd een 
belangrijk onderwerp, en dat kwam in een aantal 
presentaties ook aan bod, naast de presenta-
tie van Jantien. Grace Haynes (Michigan State 
University) brak een lans voor ‘student-centered 
learning’. Haar aanpak is om niet teveel infor-
matie aan studenten te geven maar studenten in 
groepen en individuele gesprekken dingen zelf te 
laten ontdekken en hen feedback te vragen. Ge-
off Thomason, werkzaam bij Royal Northern Col-

– Noor Breuning –

Tijdens het 5-daagse congres kon 
je kiezen uit een ruim aanbod 
aan presentaties en een aantal 

workshops. Daarmee was er een breed 
spectrum van onderwerpen, en ik was, 
vanwege mijn werk als informatiespecialist 
voor Muziekwetenschap, vooral geïnteres-
seerd in: vrij toegankelijke databases en 
repositoria, nieuwe databases waarvoor een 
licentie afgesloten moet worden, digitalise-
ring, Digital Humanities, analysemethoden 
en informatievaardigheid.

Een voorbeeld van zo’n vrij toegankelijke databa-
se is Discovering music: early 20th century, een 
project van de British Library. Het is een verza-
meling artikelen over componisten en hun muziek 
in	de	sociale,	politieke	en	culturele	context.	De	
artikelen bevatten links naar scans van manus-
cripten en geluidsfragmenten. Van een aantal 
composities is ook het ontstaansproces in kaart 
gebracht, met scans van schetsen van verschil-
lende versies. 

Een database waarvoor een licentie nodig is en 
die me ook erg interesseert is BabelScores. Deze 
database biedt toegang tot digitale bladmuziek 
van hedendaagse componisten. Een deel is vrij 
toegankelijk. Zo kun je al per componist een 
overzicht van werken, een aantal geluidsfrag-
menten	van	opnames	en	een	korte	biografie	
oproepen. Bij elke compositie krijg je suggesties 
met vergelijkbare werken. De eerste pagina is 
vrij toegankelijk. Nu is dat wel vaak een titelpa-
gina, maar met een beetje geluk zie je de eerste 
pagina van het werk en krijg je een indruk van 
notatie en moeilijkheidsgraad. De website werkt 
wel erg traag; of dat beter gaat als je een licentie 
hebt zou je met een trial moeten ervaren.

Erg leerzaam was een presentatie van Pio Pelliz-
zari, Vice President van de International Associa-

Verslag IAML congres Krakau, juli 2019

Nienke de Boer (Balletorkest), Jantien Dubbeldam (ArtEZ), Paula Quint (Nederlands 
Muziek Instituut), Eric van Balkum (Stichting Omroep Muziek), Attilio Bottegal (Italië, 
ex-ArtEZ), Mieke van Heijster (Universiteit Trømso) Hilde Klaassen (Conservatorium van 
Amsterdam), Noor Breuning (Universiteit van Amsterdam), Martie Severt (Koninklijk 
Conservatorium), Simon Groot (UvA), Charlotte Sienema (SOM), Luuk Hoekstra (toen 
Codarts, nu Conservatorium Amsterdam)
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Alles lijkt zoals het was
Frits Spits
Luitingh-Sijthoff
ISBN 9789024587001 

Prachtige,	intieme,	autobiografi-
sche verhalen van radiomaker en 
televisiepresentator Frits Spits, die 
een ode brengen aan het leven en 
de liefde. Alles lijkt zoals het was 
van Frits Spits is een ontroerende, 
nostalgische en liefdevolle ode aan 
muziek, het leven en de liefde. 
Na het overlijden van zijn vrouw 
Greetje krijgt muziek een andere rol 
voor Frits Spits. Had hij altijd al oor 
voor de teksten en de taal in lied-
jes, nu begint hij ze meer en meer 
te koppelen aan gebeurtenissen en 
herinneringen uit zijn leven. Het zijn 
de meest recente Nederlandstalige 
liedjes van o.a. Yentl en De Boer, 
Diggy	Dex,	Spinvis	en	Anouk	die	
Spits de weg wijzen naar die herin-
neringen. 
(Flaptekst)

Opera 
een geschiedenis in 27 sleutelwerken
Benjamin Rous
Van Oorschot 
ISBN 9789028293052

Van de emotionele eenvoud van Monteverdi’s 
L’Orfeo tot de ongebreidelde overdaad van Wag-
ners Tristan und Isolde; van de tot waanzin ge-
dreven titelheldin in Donizetti’s Lucia di Lammer-
moor tot de ongenaakbare ijsprinses in Puccini’s 
Turandot: de opera heeft een indrukwekkende 
ontwikkeling ondergaan. In Opera schetst Ben-
jamin Rous aan de hand van 27 sleutelwerken 
de geschiedenis van het genre. Opera is de 
kunstvorm waarin emoties met louter hoofdlet-
ters te lijken worden geschreven. Maar onder die 

uitvergroting 
gaat een wereld 
van subtiele 
details schuil, en 
juist die kunnen 
het kijken en 
luisteren naar 
opera verrij-
ken. Hoe weten 
componisten als 
Händel, Verdi 
en Strauss ons 
te grijpen en 
tot tranen te 
roeren? Wat 
nemen zij van 

elkaar over en welke nieuwe paden slaan zij in? 
In zijn boek licht Rous de markantste werken toe 
en laat hij zien wat deze opera’s uniek maakt. 
Opera is een persoonlijke gids door de geschiede-
nis van het klassieke muziektheater. Daarnaast is 
het een bijzonder enthousiasmerende ode aan de 
kunstvorm. Door de chronologische opzet kan de 
lezer bovendien de ontwikkeling van het genre op 
de voet volgen. (Flaptekst)

Hoe groen klinkt een gitaar
Peter	Bergé
Lannoo
ISBN 9789401453431

Bijzonder aantrekkelijke inleiding op de klassieke 
muziek van een Vlaamse professor muziekge-
schiedenis, verbonden aan de universiteit van 
Leuven. In tegenstelling tot de academische 

associaties, 
is dit een 
laagdrempe-
lig boek voor 
iedereen met 
latente inte-
resse. Mede 
door de beel-
dende, deels 
ingekleurde 
penillustra-
ties van 
een jonge 
illustratri-
ce. Maar 

de professor weet vooral zijn enorme kennis 
en luisterervaring uitstekend in te koken tot 
korte hoofdstukjes waarin alle aspecten van de 
muziekgeschiedenis voor het voetlicht worden 
gebracht. Zijn grote kracht is zijn speelse en 
originele schrijfstijl die aanhaakt bij de lezer van 
nu. Hij trekt je als het ware van de tegenwoordi-
ge wereld zo de geschiedenis in en legt muziek-
technische begrippen als polyfonie, virtuositeit, 
neobarok en twaaftoonstechniek zo uit, dat 
iedereen	het	snapt.	Zo	gebruikt	hij	de	“groene	
gitaar’ voor het begrip klankkleur. Daarnaast 
weet hij ook heel goed lijntjes te trekken tussen 
de opvattingen over muziek uit het verleden naar 
de muziekbeleving van nu. Een regelrechte aan-
rader, voorzien van een playlist op Spotify. Voor 
volwassenen en jongeren vanaf ca. 14 jaar. 
(Ria Warmerdam)

Verschenen

Opera
passie(s) en controverses 
Peter De Caluwe
Racine 
ISBN	9782390250968

De opera, een ivoren toren van vermaak, die 
steeds door dezelfde insiders wordt bezocht? 

Niet als het van 
Peter de Calu-
we afhangt. Als 
directeur van 
de Koninklijke 
Muntschouw-
burg in Brussel 
verdedigt hij 
vurig het belang 
en de relevantie 
van zijn kunst. 
Door in te zetten 
op engage-
ment, mensen 
tot nadenken 
te dwingen en 
terug te grijpen 

naar de dramatische kracht van de begindagen. 
Zelfs als dat betekent dat er tegen de heilige 
huisjes geschopt moet worden. In deze reeks 
taboeloze	interviews	met	Stéphane	Renard	gaat	
Peter de Caluwe geen enkele vraag uit de weg en 
deelt hij zijn visie over een opera die het publiek 
zowel	met	zijn	passies	als	met	de	excessen	van	
zijn tijd confronteert. 
(Flaptekst)



Blauwe zomer
Leo Blokhuis
Ambo / Anthos
ISBN:	9789026348082

Romandebuut van radio- en tv-pre-
sentator Leo Blokhuis. Eind jaren 
vijftig.	Terwijl	via	Radio	Luxemburg	
langzaam de rock-’n-roll ons land 
binnendruppelt, is Den Haag het 
centrum van feesten waar Indische 
jongeren op elektrische gitaren 
een mengeling van rock-’n-roll en 
traditionele krontjong spelen. Het is 
ook de plek waar twee achttienjari-
ge jongens met totaal verschillen-
de achtergronden voor een keuze 
komen te staan: een burgermans-
bestaan of het avontuur zoeken in 
de muziek. De Nederlandse Johan 
wil het gelovige milieu van zijn 
ouders ontvluchten en vindt in zijn 
Indische vrienden en hun muziek 
een ongekende vrijheid. De in In-
donesië	geboren	en	naar	Nederland	
gevluchte Chris wil het verleden van 
zich afschudden, maar botst tegen 
de harde, verzuilde Nederlandse 
mentaliteit. (Flaptekst)

Face it
De	biografie	van	Blondie	
Debbie Harry
Spectrum
ISBN:	9789000359165

In	de	autobiografie	van	Debbie	Harry	(Blondie),	
geschreven in samenwerking met de bekende 
muziekjournalist Sylvie Simmons, blijkt al snel 

dat de het imago 
van de tegen-
draadse pin-up 
door Harry zelf 
is bedacht en 
volgehouden. Wat 
ook snel opvalt is 
hoe het ongeloof-
lijk avontuurlijke 
en ruige leven 
in underground 
New York van de 
jaren ’70 en ’80 
haar paste als een 
jas. Drugs, seks, 
en feestjes van 

Warhol en Bowie, het blijken vruchtbare gronden 
voor het geadopteerde onafhankelijke meisje met 
een hang naar creatieve opwinding. Het boek is 
gebaseerd op een reeks interviews en de toon is 
die van een gezellig kletsende Harry. Het grote 
manco	is	dat	ze	ondanks	alle	openheid	(heroï-
negebruik, een verkrachting, de scheiding van 
medebandlid Chris Stein), toch achter matglas 
blijft	staan.	Wilde	ze	echt	zelf	sexy/stoer	zijn,	of	
paste dat handig in het testosteronwereldje van 
de muziek business? Kun je de invloed van een 
verkrachting of de mislukte zoektocht naar je 
echte ouders wegwuiven? Het is misschien wel 
tekenend dat een deel van het beeldmateriaal 
bestaat uit fan-art: portretten van Blondie door 
de ogen van anderen. 
(Ria Warmerdam)

I love 80’s music
In gesprek met de popsterren van de jaren ‘80
Godfried Nevels
TDM 
ISBN 9789493001183

Een feest der herkenning voor iedereen die jong 
was in de jaren ’80. Freelance popjournalist 
Nevels	interviewde	tussen	2016	en	2019	bijna	
30 iconen uit de popmuziek van dat decenni-
um. Het is indrukwekkend om te zien wie hij te 
spreken kreeg. Onder meer Paul Young, Mark 
King (Level 42), Jim Kerr (Simple Minds), Lou 
Gramm (Foreigner), Jermaine Jackson, Terence 
Trent D’arby, en Steve Copland (Police), naast 
Nederlanders als Ernst Jansz, Frank Boeijen en 
Angéla	Kramers	(Dolly	Dots).		Hij	vroeg	hen	naar	
hun ervaringen op de top van hun populariteit, 
maar ook wat er in de jaren daarna is gebeurd. 
Dat leidde tot mooie verhalen met vaak een 

persoonlijke 
invalshoek. 
Tussen de 
interviews 
door achter-
grondinfor-
matie over 
de zaken die 
het tijdperk 
kenmerkten 
zoals MTV,  
Live-aid, de 
hit-albums, 
de cd, de 
afwisseling 
in muziek-
stijlen en 

het	getoupeerde	haar	boven	uitgesproken	outfits.	
Dat hij Madonna, Queen, Duran Duran of Tina 
Turner dan niet te spreken kreeg maakt niks uit 
en is ook zeer begrijpelijk. Heerlijk weg lezend 
boek dat aantrekkelijk is opgemaakt met mooi 
fotomateriaal. 
(Ria Warmerdam)

Anneke Grönloh
Bart Peeters
Jea 
ISBN: 9789070024970 

Hitnoteringen van Suriname tot Singapore, 
vermeldingen in The Guinness Book of Records, 
officier	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau,	en	met	30	
miljoen verkochte platen wereldwijd de succes-
volste Nederlandse zangeres ooit. Het klinkt als 
een sprookje, maar Anneke Grönloh maakte het 
waar.

Achter het 
applaus 
en haar 
eeuwige 
glimlach 
ging echter 
nog een 
ander leven 
schuil. Het 
verhaal van 
een Indisch 
meisje dat 
geboren 

werd in de jungle, dat haar eerste jaren door-
bracht in een jappenkamp en dat aan de andere 
kant van de wereld haar plek moest zien te ver-
overen. Anneke Grönloh werd Nederlands eerste 
popidool	met	een	ongeëvenaarde	populariteit,	en	
wist zich ook daarna meer dan 50 jaar te hand-
haven in een vak waarin carrières vaak niet lan-
ger duren dan een paar hits. Ook na tegenslagen 
en zware verliezen hield ze zich staande en vond 
altijd haar weg naar het podium. Anneke Grönloh 
is het inspirerende verhaal van een sterke vrouw, 
die door alle trends en tegenslagen heen altijd 
trouw bleef aan zichzelf en aan haar publiek. 
Bart	Peeters,	bijna	30	jaar	zowel	privé	als	zake-
lijk haar rechterhand, werkte jarenlang samen 
met	Anneke	Grönloh	aan	deze	biografie,	die	niet	
alleen het portret schetst van een unieke artiest 
en vrouw, maar ook een prachtig beeld geeft van 
meer dan een halve eeuw Nederlandse amuse-
mentsgeschiedenis. 
(Flaptekst)



p-verstild, mf-gewoon, f-heftig, 
ff-extreem	heftig?	Dan	ga	je	het	op	
de 1e verdieping  instuderen. Dit is 
zoveel meer dan foutloos spelen. 
Alles is in beweging. Motoriek in de 
binnenkant van je lichaam en aan 
de buitenkant, in interactie met je 
instrument. In de kelder tot en met 
de 1e verdieping ben je bezig met 
input: het aanleren van vaardighe-
den en het instuderen van repertoi-
re. Nog een verdieping hoger ben 
je beland bij meesterschap: output. 
Loslaten en vrijheid. Uit het hoofd 
spelen en zonder angst op een po-
dium staan. Tot slot de zolder. Over 
expressie	en	emotie	overbrengen	
op je publiek. Het verschil tussen 
“Je	speelt	heel	goed”	en	“Je	raakte	
me echt”. Voor Karsten het ultieme 
doel van muziek. Verwacht geen Jip 
en Janneke taal, maar je hoeft nu 
ook weer niet een muziekstudent te 
zijn om dit boek te snappen. Hoewel 
juist ook menig conservatoriumstu-
dent dit boek met beide handen zal 
aangrijpen. Want de woorden en 
voorbeelden die Karsten gevonden 
heeft voor weerbarstige fenomenen 
als muzieknotatie of muziekin-
terpretatie waren nooit eerder zo 
precies. Stap voor stap worden ze 
geduid en met elkaar verbonden. 
Toegepaste algemene muziekleer 
in de breedste zin van het woord, 
eindelijk! 
(Anne Marie Roetgerink)

In de muziek
Over musiceren, studeren en het brein
Wieke Karsten
Amsterdam University press
ISBN	9789463723039

Fluististe en docent Wieke Karsten heeft in haar 
model	“Huis	van	de	musicus”	alle	mogelijke	as-
pecten op het gebied van muziek (brein, stude-
ren, musiceren) inzichtelijk samengebracht. Dat 

huis heeft 5 
verdiepin-
gen. Kelder 
(partituur) 
– bega-
ne grond 
(interpre-
tatie) – 1e 
verdieping 
(techniek) – 
2e verdie-
ping (mees-
terschap) 
– zolder 
(expressie).	
Het vergt 
moed om 
op zoek te 
gaan naar 

hiervoor geschikte terminologie, muziek brengt 
immers zoveel te weeg maar is tegelijk ook zo 
moeilijk	te	omschrijven.	“Music	can	name	the	
unnameable and communicate the unknowable” 
(Leonard Bernstein). Het mooie aan het Huis is 
dat je voor elke nieuw stuk steeds in de kelder 
kunt beginnen. Vanuit dit data ware house ga 
je met behulp van de input van de partituur je 
muzikale verhaal vertellen. Sommige aanwijzin-
gen van de componist zijn duidelijk (karakteraan-
wijzingen). Andere zijn subtieler, verborgen. 
Karsten leert je ook die te vinden en op grond 
van je onderzoek bepaalde keuzes te maken voor 
je interpretatie. Hier wordt je gaandeweg steeds 
beter in. Denk je bij dynamische tekens als pp-ff 
aan zacht of hard (volume) of gebruik je creatie-
vere	verbeeldingskracht	als	pp-extreem	verstild,	

Ik 
Elton John
Lebowski
ISBN 9789048838714 

In zijn eerste 
en enige auto-
biografie	vertelt	
poplegende 
Elton John het 
verhaal van zijn 
buitengewo-
ne leven: hoe 
het verlegen 
jongetje Re-
ginald Dwight 
transformeerde 
tot de 23-jari-
ge ster die het 
publiek tijdens 
zijn eerste 
Amerikaanse 

tournee verbijsterde met zijn felgele tuinbroek 
en een handstand. Openhartig schrijft hij over de 
eerste afwijzing van zijn werk tot het bestormen 
van de hitparades; over de vriendschappen met 
Bernie Taupin, John Lennon, Freddie Mercury en 
George	Michael;	over	de	excessen	en	de	ver-
slavingen die hem decennialang in hun greep 
hielden, maar ook hoe hij weer clean werd en 
eindelijk zijn grote liefde vond. Dit is Elton John 
- warm, grappig en oprecht - over zijn muziek 
en relaties, zijn successen en zijn mislukkingen. 
(Flaptekst)

Eerste hulp bij klassieke muziek
Eric Voermans
Afdh Uitgevers
ISBN	9789072603821

Erik Voermans, al vijfentwintig jaar de muziekre-
dacteur van Het Parool, hoort deze verzuchting 
nogal vaak. In ‘Eerste Hulp Bij Klassieke Muziek’ 
geeft hij een antwoord. Aan de hand van bijna 
150 heldere en amusante teksten leidt hij de 
lezer door de wereld van de klassieke muziek, 

die kan ontroe-
ren en troos-
ten, maar ook 
verwarring kan 
zaaien en tot 
nadenken kan 
stemmen. Er is 
niet	één	juiste	
route door dit 
onmetelijke mu-
zieklandschap; 
er is alleen je 
eigen route, 
beweert Voer-
mans, die zelf 
ooit is begonnen 
bij Slade, Deep 
Purple en Led 

Zeppelin. De vrolijke en dwarse teksten gaan 
vergezeld van even vrolijke en dwarse tekenin-
gen van Paul van der Steen, illustrator van onder 
meer Het Parool en NRC Handelsblad. De stukken 
vallen	in	drie	categorieën	uiteen.	Er	zijn	korte	
portretten van componisten of composities, er 
zijn	explicaties	van	technische	termen	en	er	zijn	
algemenere,	wat	meer	filosofische	mijmeringen.	
In alle gevallen hoort daar een muziekstuk bij, 
waarvan de auteur hoopt dat de lezer de moeite 
neemt het te beluisteren. 
(NBD Biblion)



nieuwe muziek (o.a. door Barba-
ra Heller). Prachtig verzorgd dik 
speelboek dat zelfs doorgewinterde 
blokfluitisten	zal	verrassen.	

gesprekken tijdens de autoritten naar optredens. 
Meestal	over	muziek	en	poëzie.	Drs.P	was	uiter-
mate kritisch: muziek moest ritmisch boeiend 
zijn en een zingbare melodie hebben. Wat hem 
betreft	viel	volksmuziek	binnen	deze	definitie.	
Prenen’s suggestie dat popmuziek daar toch ook 
toe zou kunnen behoren werd resoluut afgewezen 
met	“Nee,	dat	is	uitgesloten”.	Aldus	sprak	een	
van Nederlands meest originele geesten.

Altblockflöten-Konzertbuch
Barbara Hintermeier
Schott
ED 22403

In veel muziekbibliotheken staan de schappen 
met	blokfluitboeken	bommetje	vol.	Dankzij	de	
opmars	van	het	instrument	als	“opstapinstru-
ment” in het muziekonderwijs vanaf de jaren 
60	van	de	vorige	eeuw	zijn	er	ontzettend	veel	

uitgaven ver-
schenen. Die 
nu een beetje 
staan te ver-
stoffen omdat 
het instrument 
voor dat doel 
uit de gratie 
is geraakt. 
Blijft over een 
geitenwollen-
sokken imago 
waar maar 
moeilijk van af 
is te komen, 

ondanks virtuoze ambassadeurs als Erik Bosgraaf 
en Lucie Horsch. Uitgever Schott vond het tijd 
worden om een fris nieuw repertoireboek voor 
altblokfluit	en	piano	uit	te	brengen.	Naast	repri-
ses van standaardwerken (afkomstig uit meer 
dan	500	jaar	blokfluitrepertoire)	die	het	meer	
dan waard zijn in deze moderne druk opnieuw 
onder de aandacht te worden gebracht, staan er 
ook onbekende stukken in. Vaak voor het eerst 
uitgegeven met een uitgewerkte BC. Of eigen-
tijdse, speciaal voor deze bundel gecomponeerde 

compositieopdracht	“flexible	please”	kregen.
Van madrigalen tot folksongs en wereldmuziek, 

van Lieder tot 
amusement. 
Handige	indexen,	
onder andere 
op thema’s als 
Comedy – Peace 
and	reflection	–	
Birds and beasts. 
Op enkele werken 
na zijn alle songs 
voorzien van een 
piano begelei-
dingspartij. 
Petje af voor sa-
mensteller, arran-

geur,	componist	Alan	Bullard	en	uitgeverij	Oxford	
die met deze opzet in deze hoge kwaliteit perfect 
inspelen op de behoefte van koorzangers.

Zing en speel mee met Drs.P
Nijgh & Dtimar
9789038806884

Drs. P. (1919-2015) zou dit jaar 100 zijn gewor-
den. Fan Erik van Muiswinkel haakt aan met een 

theatertour 
(Buigt allen 
mee voor 
Drs.P) en er is 
een gloed-
nieuwe, fraaie 
bladmuziek-
bundel. Hierin 
een selec-
tie van 50 
liederen door 
Paul Prenen 
(jarenlang de 
vaste pianist 
van Drs.P) uit-
gewerkt voor 
piano en zang, 

omlijst met talrijke foto’s en annotaties door 
Ivo de Wijs. In de inleiding schetst Prenen de 

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

het recente aanbod die wat extra aandacht 
verdienen.

The Oxford book of flexible choral songs
secular concert works for all choirs
edited by Alan Bullard
Oxford	University	Press
9780193358966

Dit is een boek waar elk koor plezier aan gaat 
beleven.	Oók	de	koren	die	kampen	met	fluctu-
erende bezetting! De songs zijn namelijk geno-
teerd voor meerdere bezettingsmogelijkheden. 
Iedere song is zo genoteerd dat het kan worden 
uitgevoerd door een SATB koor, bijna iedere song 
door SAB, SA of TB, en een groot gedeelte zelfs 
unisono. Voilà, een letterlijk afwisselend concert 
ligt voor het oprapen.
Wat is er nog meer mooi aan? Het gekozen 
repertoire is een dwarsdoorsnede van wereldlijk 
repertoire van de 13e-21eeuw, inclusief 12 nieu-
we werken van topcomponisten als Sarah Quartel 
en John Rutter die voor deze uitgave een speciale 

Studeermuziek moet 
oninteressant zijn

- Muziek in de media - 

Spotify-afspeellijsten met 
namen als ‘music for concen-
tration’ hebben meer dan een 
miljoen abonnees en sinds kort 
beslaat ‘meditatie’ een eigen 
genre in de streamingdienst. Op 
YouTube vind je met zoekter-
men als ‘brain food’ en ‘deep 
focus’ urenlange tracks voor 
meer ‘brainpower’. Muziek die 
speciaal gemaakt is om niet 
naar te luisteren, maar om te 
helpen focussen, is populair. 
Het is zelfs een nieuw genre 
onder componisten en muziek-
producenten geworden omdat 
de	muziek	aan	specifieke	eisen	
moet voldoen om te werken. 
Zo mag het niet te interessant 
zijn	omdat	dat	juist	afleidt.	Dat	
is als componist knap lastig: 
voordat je het weet maak je 
een statement, of wek je een 
emotie op. Geslaagde con-
centratiemuziek trekt zo min 
mogelijk de aandacht. Rustige 
klassieke muziek heeft nog 
teveel aandachttrekkers als 
dynamisch contrast, hoesten 
of kraakjes. Waarom dan geen 
stilte? Stilte is te statisch, voor 
de optimale concentratie moet 
er iets doorkabbelen. 



Elisa Rodenburg is 
orkestbibliothecaris 
bij Het Gelders or-
kest. Vanaf volgend 
seizoen gaat dit 
gezelschap samen 
met Het orkest van 
het Oosten verder 
onder de naam 
Phion.

In september 2017 studeerde ik af van de Uni-
versiteit van Amsterdam, als historicus. Grappig 
genoeg had ik niets met muziekgeschiedenis – ik 
was	cultureel-	en	sporthistoricus	en	was	geïnte-
resseerd in sport, gender, internationale betrek-
kingen en de geschiedenis van mentaliteiten. Dat 
wil	zeggen:	hoe	ideeën	over	sociale	en	culturele	
fenomenen veranderen in de geschiedenis. Wel 
speelde ik al jaren viool in studentenorkesten, 
waaronder het VU-Orkest, en was ik daar ook 
secretaris en bibliothecaris geweest. Zo sollici-
teerde ik bij Het Gelders Orkest en werd ik daar 
aangenomen. Ik houd erg van moderne muziek, 
maar kan een Beethoven op zijn tijd natuurlijk 
ook	waarderen!	Mijn	voorkeur	ligt	wél	sterk	bij	
orkestmuziek, en dat komt natuurlijk erg handig 
uit.

1. Kurt Weill – Die Dreigroschenoper 
De Dreigroschenoper van Kurt Weill en Bertold 
Brecht leerden we al bij Duits op de middelbare 
school kennen. Toen waren we natuurlijk nog niet 
oud en geleerd genoeg om in te zien hoe bijzon-
der die muziek was – en de tekst en het verhaal 
erachter. Later, tijdens mijn studie, kreeg ik deze 
cd cadeau van een oom en tante, en luisterde ik 
tijdens het schrijven van essays en ik begon de 

teksten, de muziek en 
het verhaal meer en 
meer te waarderen. 
De Dreigroschenoper 
inspireerde me zelfs 
bij het kiezen van on-
derwerpen voor essays 
– het werd de positie 
van de vrouw in het 

Duitse communistische milieu in de jaren twintig 
–	en	werd	ook	een	fijn,	bekend	stuk	om	naar	te	
luisteren. Het helpt natuurlijk dat deze opname 
uitstekend is!

2. Ludwig van Beethoven – Symfonie nr. 4 
Gek genoeg is mijn favoriete Beethovensymfo-
nie	niet	6,	7	of	9,	maar	4.	Die	zit	net	tussen	de	
beroemde en monumentale derde en vijfde in-

geklemd, maar is fris, 
lyrisch en af en toe 
waanzinnig. Ik schreef 
twee scripties met 
deze opname op repe-
at: Daniel Barenboim 
die zijn West-Eas-
tern Divan Orchestra 
dirigeert in de Lon-

dense proms. Het klinkt gretig, vol passie, maar 
beheerst. Hoewel dit misschien geen toporkest is, 
spreekt het mij zeer tot de verbeelding.

3. Music of the Andes 
Mijn ouders houden erg van wereldmuziek en bij 
de wereldwinkel kon je cd’s kopen met muziek uit 
alle delen van de wereld. Deze cd is grijsgedraaid 
bij ons thuis. Swingende Spaanstalige muziek 
met akoestische instrumenten en mooie ritmes: 
deze muziek spookt nog steeds af en toe in losse 

frasen door mijn hoofd 
en brengt herinnerin-
gen terug aan regen-
achtige zondagen met 
boeken op de bank.

4. Hans Bloemendal – De Amsterdamse 
Synagoge 
Mijn	moeder	heeft	de	platenbox	van	Hans	Bloe-
mendal, die jarenlang hoofdvoorzanger was van 
de Amsterdamse synagoge en buitengewoon 

prachtig zong. Op die 
platen staan onder 
andere de vier sjofar-
tonen (tonen op een 
ramshoorn) die tijdens 
het Joodse Nieuwjaar 
in de synagoge gebla-
zen worden. Als we 
niet naar de synagoge 

gingen, liet mijn moeder mijn zusje en mij naar 
die sjofartonen luisteren. Zinloos, leerde ik later, 
want zo’n opname wordt beschouwd als een 
‘echo’, en het telt niet als het actief luisteren naar 
de sjofartonen. Toch goede herinneringen!

5. Maurice Ravel – Sonate voor viool en cello 
Een paar jaar geleden was ik bij een kamermu-
ziekconcert van een trompettist met strijkers. 
Een violist en cellist speelden als intermezzo twee 
delen uit de Sonate voor viool en cello van Mau-
rice Ravel. Ik wist werkelijk niet wat ik hoorde! 
Het was vernieuwend en energiek, maar ook een 
beetje triest en melancholisch. Sindsdien heb ik 

de sonate vaak geluisterd, en het is 
een van de weinige stukken kamer-
muziek waaraan ik verslaafd ben 

geraakt. 
De opna-
me met 
Szeryng 
en Kos-
cielny uit 
de jaren 
50 is 
geweldig: 

ondanks de oude opnametechniek 
spreken zij warm en direct tegen 
ons.

Onbewoond eiland (43)    De favoriete muziek van… Elisa Rodenburg

Colofon

NVMB
Landelijk platform voor 
muziekcollecties

Nederlandse Vereniging van 
Muziekbibliotheken,
Muziekarchieven en
Muziekdocumentatiecentra

jaargang 23, nummer 3,
november 2019
issn:	1567-116x

Kopij voor de Nieuwsbrief per 
e-mail naar Ria Warmerdam:
ria.warmerdam500@gmail.com

Redactie
Ria Warmerdam 

Logo: Willem Warmerdam

Webmaster
Eric van Balkum

nvmb website: www.nvmb.nliCollectie Copyright Informatie Innovatie Netwerk




