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von het bestuur
ln de afgelopen zomerperiode vond er twee keer (op 5 juli en 29 september) een bijeenkomst plaats
waar gepraat en overlegd werd door leden van het bestuur, de programmacommissie en de redactie
van de Nieuwsbrief.
We hebben nader kennis met elkaar kunnen maken en gesproken over de gang van zaken in de
NVMB, mede naar aanleiding van de opmerkingen die gemaakt z'rjn door leden tijdens de ALV van27
mei (verslaglegging studiedagen, activiteiten vereniging, welke rol vervult de NVMB in de
bibliotheekwereld, beleidsplan etc.).

Enkele ondenverpen die aan bod zijn gekomen: lBL, centrale bewaarfunctie muziekmaterialen,
opleiding, digitale media, contacten (NVMB website + mailbox).
Gelukkig beschikken we al over een Nieuwsbrief en Studiedagen die we kunnen gebruiken om in te
gaan op allerlei zaken die spelen, maar er zijn ook onderwerpen die een langere adem vergen.
Daarom is door het bestuur besloten om enkele commissies in te stellen die zich specifiek met een
bepaald ondenverp bezig houden.Zo'n commissie brengt uiteindelijk verslag uit aan bestuur en ALV
en komt met voorstellen, suggesties en aanbevelingen.

Er is nu een commissie IBL aan hetwerk getogen bestaande uit Ton Habraken (OB Eindhoven), Dick
van den Hul (Gemeentemuseum Den Haag) en Peter Becker (Conservatorium Rotterdam). De
commissie onderzoekt op welke wijze het IBL bladmuziek kan verbeteren en welke rol hierbij is
weggelegd voor de NVMB.
Er komt ook een commissie Opleiding die in eerste instantie gaat inventariseren wat er allemaal
(ondanks de afwezigheid van een specifieke opleiding tot muziekbibliothecaris) gaande is op het
gebied van scholing: lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk. Misschien gebeurt er meer dan we van
elkaar weten. De commissie kan ook inventariseren welke lacunes er zijn op het gebied van opleiding
en suggesties doen hoe daarin voorzien kan worden.

Het bestuurt hoopt op de ALV van 2000 een beleidplan te presenteren. Een eerste concept is in de
maak. We hopen dat het beleidsplan de leden van de NVMB meer inzicht zal geven in de koers en de
activiteiten van de NVMB.
Duidel'tjk is nu al dat Studiedagen en de Nieuwsbrief een belangrijke rol blijven vervullen binnen de
NVMB.

Martie Severt, secretaris
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muziek in centre céromique

I I et was altijd al de moeite waard de hoofdstad van Limburg
Hte bezoeken. Maar nu is onze meest zuidelijk gelegen
I I stad, Maastricht dus, nog aantrekketijker geworden! ln
mei heeft een nieuw cultureel informatiecentrum er de deuren
geopend onder de naam Genlre Céramique. ln dit gloednieuwe
gebouw van architect Jo Goenen zijn onder meer de
Stadsbibliotheek, het Gemeentearchief en een Stadshal
gehuisvest,. Het is een ambitieus onderdeel van het
Géramiqueterrein, dat wordt gekenmerkt door spraakmakende
nieuwbouw. Ook het Bonnefantenmuseum is in deze omgeving
te vinden. Het Centre Céramique is gevestigd aan de noordzijde
van het Céramiqueterrein, op loopafstand van het Centraal
Station.

Een brochure over het nieuw gebouw zegt ons
het volgende: A/s som van alle functies moet
het Centre Ceramique een drempelloze
ontmoetingsplaats worden waar een open
uitwisseling van ideeën uit verschillende
culturen tot stand komt en waar de
m a atsch a ppe lij ke b a rri è res Íussen
g eïnfo rme e rd e n e n n i et-g eïnfo rm e e rd e n
worden geslecht. Behalve het aanbieden van
informatiebronnen is het het wegwijs maken in
die wereld een belangrijke taak geworden van
de bibliotheek...."

De eerste indrukken zijn imposant, aangezien
het gebouw wordt gekenmerkt door hoge
glazen puien en een enorme vide. Bij

binnenkomst wordt je geconfronteerd meet een
grote, hoge en lichte ruimte die direct uitnodigt
verder te kijken.

De Stadsbibliotheek omvat het souterrain, een
deel van de begnne grond (als onderdeel van
de Stadshal), de eerste verdieping met een
leescafé en restaurant en de tweede, derde en
vierde verdieping met de diverse
collectieonderdelen. De muziekmaterialen zijn
te vinden op de derde verdieping, samen met
de onderdelen kunst en literatuur.

Het gebouw ademt een open, prettige en
warme sfeer. De muren zijn licht gehouden, er
ligt paars-blauw tapijt, de meeste meubels
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hebben de kleur van kersenhout. Het geheel
heeft een voornaam aanzien. Op de tweede
etage zijn studiecabines geplaatst met een
frivool karakter, ontworpen door Joep van
Lieshout. ln de cabines kunnen eén of
meerdere personen plaatsnemen.
En, de geur van heerlijke soep wakkert tot op
de hogere verdiepingen het hongergevoel
aan.,.

Op de derde verdieping zijn de muziekmedia
gegroepeerd in de nabijheid van een ronde
inlichtingenbalie. De bewegwijzering is
bescheiden gehouden.
De cd-bakken - eveneens van kersenhout -

zijn robuust maar kunnen toch minder cd's
herbergen dan men had gedacht. Daarom is
een deel van de collectie gescheiden
geplaatst: de boekjes in de uitleen en de
doosjes in een magazijn.
Vijf losse cd-spelers kunnen door het publiek
zelf worden bediend.

De bladmuziek is ondergebracht in kasten met
anthraciet-kleurig binnenwerk. Vijf vakken
boven elkaar, Handig is het onderste vak over
de gehele breedte van het meubel. Daarin
kunnen de partituren met uitzonderlijk groot
formaat worden ondergebracht. De
bladmuziekrubrieken zijn niet systematisch,
maar alfabetisch op rubriekscode opgesteid.

De bladmuziek is nog niet opgenomen in de
geautomatiseerde catalogus, BICAT. Er zijn
dan ook nog kaartenbakken te vinden waarin
dit materiaal kan worden opgezocht. De cd's
zijn weliswaar wel via de computer
gecatalogiseerd, maar als gevolg van
conversieproblemen zijn de beschrijvingen nog
niet in de B|CAT-catalogus te vinden.

Het gebouw is ook op zondagmiddag geopend.
Maar er is dan nauwelijks bibliotheekpersoneel
te vinden, zo heb ik ondervonden. Slechts
enkele beveiligingsbeambten houden een
oogje in het zeil. Er kan op zondag dus geen
materiaalworden geleend en de
inlichtingenbalies zijn niet bezet. Deze situatie
duurt voort tot januari 2000. Het is de
bedoeling dan weer eigen bibliotheekpersoneel
in te zetten. Het te laat opstarten van een
inspraakprocedure voor het werken op zondag
vormt de oorzaak voor deze beperkte
dienstverlening.
Al met al is deze nieuwe huisvesting van de
Stadsbibliotheek beslist de moeite waard als
het gaat om architectuur, inrichting en sfeer.
De opzet is functioneel maar niet echt
spraakmakend te noemen. De Maastrichtenaar
kan desalniettemin trots zijn op dit pand in dit
nieuwe stadsgedeeltel

Ton Habraken

"*$'€í"
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muziek op inteÍnet (ó)

J n elke Nieuwsbrief worden een aantal interessante

lwebsites op het terrein van de muziek
I gesignaleerd. Dit is aflevering zes.

Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief waren
de websites op lnternet toegankelijk. Het is echter
mogelijk dat ze in de tussentijd tijdelijk of definitief
van het World Wide Web zijn verwijderd.

CtF-

.Í

Ethnomusicology, folkmusic, and world music
mtrw. I i b.wash i nqton. ed u/mus ic/worl d. htm I

Als onderdeel van een uitgebreide site van de muziekbibliotheek van de Universiteit van Washington
een lijst met pagina's, onderverdeeld naar:
. organisaties, instituten, archieven
. bibliografieën,periodieken,onlinepublishing
o platenlabels en -distributeurs. sites naar regio (o.a. BritseilerseiAmerikaanse folk, Native American, Azie, Midden-Oosten en

Noord-Africa, Europa (met slechts 5 sitesl), Africa, Latijns-Amerika/Caribean etc.
. volksdans en volksdansmuziek

Muzieknet
www. muzieknet.demon.n l/
Ontwikkeld voor de leerlingen van het Spinozalyceum in Amsterdam bevat deze pagina basiskennis
over muziektheorie en een aantal mogelijkheden voor het uitvoeren van muziekopdrachten.

MHN instrument encyclopedia
www.si.umich.edu/CH ICO/M HNienclpdia 1 .html
Amerikaanse site, met het doel informatie te verschaffen over 140 multiculturele muziekinstrumenten
uit de Stearns collection in Michigan. De informatie omvat zowel tekst, afbeeldingen als
geluidsfragmenten en is o.a. gei'ndexeerd op naam, regio en materiaalsoort.

MusicalOnline
www.musicalonl ine.com/
Geen pagina over musical, maar een Amerikaanse toegangspoort tot informatie voor de professionele
musicus of musicoloog die zich bezighoudt met klassieke muziek. Op het oog serieuze en
betrouwbare informatie.

Operabase
www.ooerabase.com
Een bekroonde site die in zes talen raadpleegbaar is. Met links naar 500 operagezelschappen en
festivals, recensies uit bladen als The Times en Corriere Della Sera. Met een sterke zoekmachine die
in staat is uitvoerende artiesten, dirigenten en producers van duizenden operaproducties op te sporen

The Red hot jazz archive
www.redhotjazz.com
lnteressant voor liefhebbers van vroege jazz (van vöor 1930). Met biografieën, foto's, filmografieën,
literatuurverwijzin gen etc.

Midikaraoke.com
www.midikaraoke.com
Midifiles van meer dan 1000 songs
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Sites over Johann Sebastian Bach (Bachjaar 2000)

J.S. Bach Home Page
www.isbach.orq/
Een informatieve Engelstalige website met o.a. een biografie, de volledige Bachs Werke Verzeichnis
(BWV), een overzicht van aanbevolen opnamen, een bibliografie, een zevental portretten en vele links
met andere pagina's.

Bach Central Station
mvw.jsbach.neVbcs/
Via deze pagina kan worden doorgeklikt naar ruim 300 sites over Bach, gegroepeerd naar
verschillende onderwerpen.

lnternet Adressen zu Johann Sebastian Bach
www.bzn.rt.bw.schule.de/bach/internetl inks.htm
Een overzicht van ruim 20 websites.

Het leven van Johann Sebastian Bach
www.fortunecity.com/victorian/oortfol io/4 1 0/bach. htm
Een Nederlandstalige biografie, enige MlDl-files en verwijzingen naar andere pagina's.

Ton Habraken
hoofd muziekafdeling Openbare Bibliotheek Eindhoven

muziekgÍoep nederlond von stort!

R e MuziekGroep Nederland promoot en produceert Nederlandse muziek op een zodanige
I lwijze dat die muziek een sterke plaats heeft in het culturele bestel in Nederland en een
!/sterke uitstraling ervan naar het buitenland wordt verzekerd.

De oprichting van de MuziekGroep
Nederland verenigt de twee stichtingen
Donemus en CNM onder één directie, die
gezamenlijk zal worden gevoerd door Jan
Willem ten Broeke (CNM) en Bèr Deuss
(Donemus). De fusie is tot stand gekomen na
een jaar van intensief overleg tussen de
directeuren en hun medewerkers, de besturen
en de belangrijkste financiers van de beide
stichtingen. Aldus wordt een einde gemaakt
aan een situatie die meer dan twintig jaar
geduurd heeft waarbij de twee organisaties die
wezenlijk dezelfde doelstelling hadden met (en
soms langs) elkaar werkten, en voor een
belangr'rjk deel hun doelstelling zelfs met
dezelfde middelen trachtten te venvezenlijken.
Vanaf 1 januari 2000 zal de MuziekGroep
Nederland bereikbaar zijn onder één
telefoonnummer, hoewelde beide lokaties in
Amsterdam aan de Paulus Potterstraat en in
Hilversum aan de Havenstraat voorlopig blijven
gehandhaafd, in afwachting van nieuwe
huisvesting waaryoor het in ontwikkeling zijnde
Muziekgebouw bij het Amsterdamse Centraal
Station de belangrijkste kandidaat is.
ln één bestuurlijk verband worden zo
activiteiten samengebracht die alle zijn
gebaseerd op het Nederlandse repertoire op

het gebied van de serieuze muziek. Dit laatste
in de breedste betekenis van het woord. Naast
de hedendaagse klassieke kunstmuziek zal het
gei'mproviseerde en amateurrepertoire
aandacht krijgen. De fusie betekent het bij
elkaar brengen van twee geldstromen, van de
Vereniging BUMA en van het Ministerie van
OC&W, de twee hoofdsponsors van de
nieuwe MuziekGroep Nederland.
De MuziekGroep Nederland zal haar
activiteiten richten op de professionele
muziekwereld, maar zal ook de actieve en
passieve muziekliefhebber in zijn activiteiten
betrekken. Alle bestaande publicaties,
waaronder de cd's op de labels Composers'
Voice en NM-Classics, de partituuruitgaven
van Donemus, de boeken en brochures,
alsook het organiseren van concerten, worden
voortgezet. Bijzondere projecten, zoals de
buitenlandactiviteiten van voorheen Donemus
ten behoeve van Nederlandse componisten en
de radioweken die door het vroegere CNM
samen met de Wereldomroep bij buitenlandse
radiostations werden geprogrammeerd kunnen
nu in eendrachtelijke samenwerking beter dan
ooit worden gerealiseerd.
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vloek of zegen?

p 25 november j.l. hield de NVMB in de fraaie aula van de SNK (Samenwerkende
Nederlandse Korenorganisaties) te Utrecht een studiedag. Het thema was
"Veranderingen in organisaties".

De dia met deze "header" onttrok het portret
van pater Hu'rjgens, stichter van de R.K.
Kerkmuziekschool, nagenoeg aan het zicht van
de circa 35 deelnemers aan deze dag; gaat de
inhoud schuil achter de vorm? Jos Debeij, de
dagvoorzitter, zou dit - hoewel hij zei niets van
klassieke muziek te weten -, "zonde" vinden.
En dat betekent in wezen, om in de wereld van
Huijgens te blijven: niet tot je recht komen. Met
andere woorden, met een volgende dia:

ls de muziekbibliothecaris een uitstervend ras
of Het beroep van de toekomst?

Waarom moeten we eigenl'rjk veranderen,
vroeg Jos Debeij zich in zijn inleiding af, Om
drie redenen:
1. marktontwikkelingen (de omgeving)
2. loopbaanontwikkeling
3. functie-innovatie.
Ofwel de respectievelijke thema's van de
studie(mid)dagen van de NVMB tot nu toe;
vechten we tegen windmolens of bewegen we
mee, zoals het koffiekannetje op het
onderzettertje in de Utrechtse aula. Het laatste
is aanbevolen: we moeten niet blijven steken in
de routine van gisteren, maar de innovatie van
morgen aandurven. Dat vereist een omslag in
ons denken: ons niet langer opsluiten in de
collectie maar ondernemerszin tonen richting
informatiebemiddeling en advisering. Voor het
beantwoorden van een vraag moet niet telkens
het productieproces worden opgestart, maar
het antwoord zou moeten kunnen worden
gevonden in kennisdatabanken. Grofweg: een
centrale databank is de back office voor elke
bibliotheekvestiging (front office) die hierop een
beroep kan doen, Jos Debeij noemde als
voorbeeld de openbare bibliotheek van
Silleborg (Denemarken). Hier is een
internetapplicatie gemaakt van de 100 meest
gestelde vragen. Hetgeen hem een opmerking
uit de zaal opleverde dat dit al weer is
achterhaald:je kunt een intranet immers
koppelen aan het internet waardoor het
onderscheid tussen front en back office
eigenlijk wegvalt.

De eerste "echte" inleiding werd gegeven door
Jacqueline Roelofs, die als case de fases van
implementatie van veranderingsprocessen in
OB Zwolle presenteerde. De drie punten die
Jos Debeij benoemde kwamen hierin als

aanleiding om te gaan veranderen terug. Zoals
een inleider verleden jaar zei een organisatie te
leren kennen aan het feit of mensen elkaar 's
morgens gedag zeiden, zo was het eerste waar
Jacqueline Roelofs bij haar binnenkomst in

Zwolle op lette of de deuren dicht waren of
openstonden. Het eerste was het geval en de
bedoeling was over de hele linie het laatste te
bereiken - letterlijk en figuurlijk; een
bibliothecaris heeft nu eenmaal andere
kwaliteiten dan een marktverkenner. Met
andere woorden: in Zwolle was teveel van
hetzelfde "ras" en te weinig van het andere. Nu
zijn er onder de directie drie afdelingen:
1. front office (centrale, filialen) bestaande uit

teams met teamleiders (MBO-ers)
2. back office: 3 resultaatgerichte teams met

coördinatoren
3. facilitaire dienst met een afdelingshoofd.
Zo'n organisatievorm staat of valt met de
implementatie van een kennisdatabank,
waarmee een llnk werd gelegd naar de
volgende inleiding: "Veranderingen m.b.t.
informatie- en communicatietechnologie" door
Eric Ras van Ras lnformatisering.

Ook hij begon met maatschappel'rjke
ontwikkelingen, in dit geval betrekking hebbend
op internet. Het gaat er naar toe dat je in 2005
via een GSM een boek in de bibliotheek kunt
reserveren. Op die manier is technologie voor
alles een communicatiemiddel met de
gebruikers. Een duidelijk voorbeeld hiervan is
de Agent en Spidertechnologie die leners
ondersteunen in het zoeken naar een bepaald
scala aan muziek (vergelijk met de
zogenaamde smaakprofielen van de Centrale
Discotheek Rotterdam). Let wel: hier wordt een
taak van de bibliothecaris door de techniek
overgenomen, waarmee de twee andere
punten (loopbaanontwikkeling en functie-
innovatie)werden aangeroerd. Zelfs zo dat er -

meer nog dan in Zwolle - volgens Eric Ras een
verschuiving plaats zal vinden van transactie-
naar service-verlenend werken. De
bibliothecaris zal meer coachend moeten
optreden. En een coach blijft aan de ene kant
altijd nodig, terwijl aan de andere kant meer
aandaèht zou kunnen worden gegeven aan
communicatie met collega's via landelijke
netwerken.
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Aan het eind van de morgen vatte Jos Debeíj
beide inleidingen samen met het stellen van de
vraag: vormen veranderingen een kans of een
bedreiging? Hij beantwoordde met een sheet
van het NBLC: een kans wanneer we aandacht
schenken aan
. hulp bij zoekproces
. vraagverheldering en informatie op maat
. hulp blj informatieverwerking.
Ook Eric Ras vond dat alle goeds uit drie
punten bestaat:
1. bundel kennis en informatie via (de)

electron ische (snel)weg
2. specialisatie én synergie
3. bevestigen van bestaansrecht en draagvlak.

De gehele middag was ingeruimd voor een
workshop onder leiding van Angélique

Bongers. Na een inleidend verhaal uit het
China van Lao Tse stelde zij de volgende
vraag: z'rjn de verwachtingen die jullie de
komende tijd te wachten staan een zegen of
een vloek? De verschillende associaties die de
deelnemers hierbij hadden waren kenmerkend:
iedereen kijkt eigenlijk eerst de kat uit de boom
en probeert dan zoveel mogelijk positief te
reageren. Dit is herkenbaar voor elk
veranderingsproces, niet alleen voor dat in
(muziek)bibliotheken, of dit nu openbare,
wetenschappelijke of speciale zijn. Omdat een
workshop moeilijk in woorden te vangen is,
volstaat de constatering dat Angelique Bongers
in haar opzet (iedereen met een rugzakje
gevuld met positieve ideeën naar huis te laten
gaan) ruimschoots is geslaagd.

oproep - website
Het bestuur van de NVMB streeft ernaar het komende jaar een website in het.leven te roepen. Deze
website zou meerdere taken kunnen vervullen voor de leden: Adressen-overzicht, links naar sites
van muziekbibliotheken, publicatie van de nieuwsbrief en andere actuele informatie, plaats voor
discussie, etc.
Ook kan er gedacht worden aan een afdeling met toepassingen voor het publiek.
Als afgeleide van de site kan er ook een mailinglist alsmede een discussielijst worden gerealiseerd.
Het bestuur komt graag in contact met leden die zich willen inzetten voor de realisering van deze site.
Het gaat hierbij niet alleen om de opzet en bouw van de site. Ook naar een server waarop de site
goedkoop kan worden geplaatst wordt nog gezocht. Tenslotte hecht het bestuur er waarde aan dat
de site na realisering goed wordt onderhouden. Wie zich wil bezighouden met (een deel van) deze
werkzaamheden kan contact opnemen met Peter Becker, 010-4767399, bibliotheek(Ohmtr.nl.

De volgende studiemiddag in dit geval is op 25 mei 2000 - een datum om vast te noteren. Hier
zal, na de algemene ledenvergadering in de ochtend, in een lezing worden geprobeerd een
afrondende synthese van het thema zoals dit tot nu toe is behandeld te geven. Daarna wil de
programmacommissie van de NVMB een nieuw thema oppakken. Suggesties zijn gevraagd in
de enquète die aan het eind van de dag werd uitgedeeld. Maar deze zijn natuurlijk, naast alle
op- en aanmerkíngen, alt'rjd welkom bij de programmacommissie:
Anja Craje, PBC Utrecht
Jantien Dubbeldam, OB Wageningen
Jacobijn Kiel, Biblioservice Gelderland
Els van Swol, Donemus
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om verder te lezen

Met de studiedag op 25 november sloot de NVMB het thema "Veranderingen" af.
Zoals tijdens de lezingen al bleek, is dit een thema wat niet alleen in het
(muziek)bibliotheekwerk speelt. Zo heeft het Nederlands Studie Centrum samen met het
tijdschrift Management & Literatuur vijf colleges georganiseerd rond het thema "Managen
van veranderingsprocessen ; effectief en efficiënt veranderen". Daarbij werden ook enkele
literatuursignaleringen gedaan die wij hier dankbaar doorgeven:

e Amelsvoort, P. van Het programmeren en regisseren van veranderingsprocessen f 53,--
. Benedi'ct Bunker, B., en B.T. Alban Large Group lnterventions f 79,50
r Kloosterboer, P. Leidinggeven aan veranderin g f 45,*
. Metselaar, E.E., en A.J. Cozijnsen Van Weerstand naar Veranderingsbereidheid f 28,50
. Swieringa, J., en B. Elmers ln plaats van reorganiseren f 49,50

Adres: Management & Literatuur, Antwoordnummr 101 , 3100 VB Schiedam, fax 010-
4738101

. Ph, ldenburg: Het gaat om mensen. Uitgeverij Balans, f 34,90
o Anne van der Meiden: De markt van geloven. Hoe verander je en hoe stuur je

veranderingen. UitgeverijTen Have, f 27,90

Els van Swol

De redoctie von de nieuwsbrief
wensl qlle lezers een geweldig

millennium toe!
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Kopij voor de Nieuwsbrief per e-mail of floppy naar Peter Becker, Rotterdams Conservatorium, Bibliotheek, P
De Hoochweg 222,3024 BJ Rotterdam, 010-4767399. e-mail: bibliotheek@hmtr.nl (o.v.v. Peter Becker)

Redactie: Peter Becker (Rotterdams Conservatorium), Dick van den Hul (Gemeentemuseum Den Haag), Ton
Habraken (O.8. Eindhoven) en Edo Postma (ProBiblio, Hoofddorp)
Druk: Donemus, Logo: Circus Sinistra, Lay-ouL Edo Postma

NVMB-secretariaat: Martie Severt, Muziekcentrum van de Omroep, Postbus. 125,1200 AC Hilversum
035-6714181, fax: 035-6714't 90. e-mail
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Tenslotte twee boeken van mensen die de programmacommissie van de NVMB benaderd
had met het verzoek een inleiding voor ons te houden, maar die om verschillende redenen
hieraan geen gehoor konden geven.


