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Op 25 meij.l. werd de algemene ledenvergadering, en de studiemiddag, gehouden in
het gebou\r van MuziekGroep Nederland, vestiging Hilversum.

Na het gebruikelijke welkom aan iedereen werd om te beginnen een heugelijke mededeling
gedaan: de NVMB krijgt, als Nederlandse tak van de IAML, gezien de platform-functie een
financiële ondersteuning van f 4000,-- van de Vereniging NBLC.
Naar de lAML-vergadering in Edinburgh gaan drie mensen: Liesbeth Hoedemaker (Haags
Gemeentemuseum), Joop Meuleman (Brabants Conservatorium) en Martie Severt
(Muziekcentrum van de Omroep). Dus geen vertegenwoordiging vanuit de openbare
bibliotheken, wat als jammer werd ervaren. Degenen die gaan zullen proberen in de
Nieuwsbief relevante informatie door te geven - mede in de hoop dat zo ook mensen uit
deze sector warm lopen volgend jaar wél te gaan.
Ook de nieuwe bestuursleden die vervolgens werden gekozen komen uit verschillende
bibliotheeksectoren: de openbare bibliotheekwereld (Roelof Huisman, Assen en Ton
Habraken, Eindhoven) en uit de speciale bibliotheekwereld (Els van Swol, MGN). Martie
Severt en Dick van den Hul (Haags Gemeentemuseum) werden beiden herkozen.
Maar we gaan nog een stap verder dan het denken in bibliotheeksegmenten. Want Joost van
Gemert had het op een gegeven moment over "de presentie van de discipline in het
informatiewezen in het algemeen, om maar eens breed uit te halen". En dat was iets wat hij
in de conceptbeleidsnota ven de NVMB, die vervolgens ter tafel lag, miste. Naast een
platform dient de NVMB zich naar de mening van de aanwezigen ook meer met
belangenbehartiging bezig te houden, zonder zich echter in plaatselijke kwesties te mengen,
want dat kan zelfs negatief uitwerken. Maar meer in de zin van ondersteuning van collegae
bij een goed betoog over het muziekbibliotheekwerk richting directie e.d. en niet door over
het hoofd van een muziekbibliothecaris heen zich rechtstreeks tot de directie wenden. En
door informatie-uitwisseling over zaken die wel goed zijn gegaan; "goede dingen moet je
vaker horen" zeiThea Bastiaans (FASO).
Eén van de zaken die helaas niet altijd zo goed lopen, is het interbibliothecair leenverkeer.
Daarover had een commissie een "Bezinning op de huidige gang van zaken" op papier
gezet. ln algemene zin werd hierover opgemerkt dat het goed zou zijn als met name het
inventariserende werk van deze commissie niet dubbelwordt gedaan. Het Gelders
directieoverleg is bijvoorbeeld ook met iets soortgelijks bezig - inclusief bladmuziek! En in
Overijsselwordt gewerkt aan een centrale catalogus.
Zo bleek maar weer eens hoe goed het is van elkaar te weten waar we mee bezig zijn.
Wat werd ondersteund door de opzet van de NVMB-website en mailing list
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(www.obassen.nl/nvmb) die door Roelof Huisman, de ontwerper ervan, werd gedemon-
streerd. Hij wil graag reacties ontvangen (roelof@obassen.nl).

De lezing "Het (muziek)bibliotheekwerk op een driesprong" was een zeer gedegen analyse
van het (muziek)bibliotheekwerk. Els van Swol, afdelingshoofd bij MuziekGroep Nederland
(voorheen Donemus), koos deze titel niet alleen omdat een driesprong een plaats is waar
drie wegen samenkomen, maar ook omdat een driesprong volgens van Dale de betekenis
heeft van 'niet weten welke weg in te slaan, wat te doen'. We staan nu op de plaats waar de
drie wegen substitutie (vervanging); innovatie (verbetering) en transformatie
(gedaanteverandering) samenkomen. We kunnen ervoor kiezen om op de weg te blijven van
de substitutie. Dus door videocollecties te vervangen door dvd-collecties. We zouden ook het
pad van innovatie kunnen inslaan. Dit leidt dan bijvoorbeeld naar een catalogus waar foto's,
muziekfragmenten, recensies e.d. aanhangen. Maar Els van Swol pleitte voornamelijk voor
een getransformeerde bibliotheek waarbij bijvoorbeeld een begrip als'markt" een andere
invulling zal krijgen.
Zij gai ook aanbevelingen hoe de muziekbibliotheek zich kan transformeren tot de
bibliotheek van de toekomst:
- het ontwikkelen van provinciale kenniscentra waar front-office, een elektronische
vraagbaakÍunctie (quick reference) en back-office zijn gecentraliseerd.
- een logisch vervolg hierop is een culturele pas voor alle culturele instellingen in een stad of
provincie. Hiervoor is wel een eenheid in gebruikersvoorwaarden, waaronder tarifering (!)
vereist.
- de bibliotheek als verbindingspunt van sociale netwerken.

Na deze lezing ontspon zich naar aanleiding van vragen een discussie over
kwaliteitsverbetering in de bibliotheek.
Martie Severt (Muziekcentrum van de Omroep) vroeg of deze drie wegen voor elke biblio-
theek tegelijkertijd spelen. Els van Swoldeed de suggestie dat een paar bibliotheken als
voortrekkers fungeren met de NVt\48 als steun.
Gert Floor (OB Heiloo) merkte op dat het belangrijk is te weten wie je klanten zijn. Machteld
de Roos (Avanta Musíca) vertelde dat Marco Christianen die voorheen bij de CDR heeft
gewerkt, hiervoor sofiarare heeft ontwikkeld.
Joost van Gemert (Letterenbibliotheek Utrecht) vroeg zich af in hoeverre de bibliotheek een
kwaliteitsstempel kan geven. Als de bibliotheek geen waarde aan een document of opname
kan geven dan verwordt zijtot een distributiecentrum wat in wezen een doodlopend pad is.
Op dit moment speelt deze discussie in de WB. Volgens Roelof Huisman (OB Assen) kan
alleen de klant de kwaliteit bepalen. Machteld de Roos zegt dat kwaliteit geboden kan
worden door heel exact een werk te beschrijven. Joost van Gemert voegt eraan toe dat UB
Rotterdam een systeem heeft ontwikkeld dat bijhoudt wat de medewerkers opzoeken; zodat
hiermee weer rekening gehouden kan worden bij de aanschaf.
De tekst van de complete lezing is met hyperlinks te zien op de website van de NVMB.

Aan het eind van de middag liet Dirk-Jan Timmer van MuziekGroep Nederland een video
zien over het verzorgen van een Nederlandse week op een buitenlands radiostation. Dit is
een van de projecten van MGN. MGN is een fusie van Donemus Amsterdam en het Centrum
voor Nederlandse muziek Hilversum. Als het goed is komt het RIM uit Utrecht daar nog bij.
MGN is een organisatie voor de promotie van de Nederlandse muziek. Dit doen zrl door
concerten te organiseren in samenwerking met de zendgemachtigden (waaronder de
Wereldomroep); daarnaast produceert MGN ook cd's onder verschillende labels.
Alweer een vruchtbare dag van de NVMB en hopelijk komen de suggesties uit de lezing van
Els van Swolaan bod op een volgende studiedag.
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muziek op internet (8)

n elke Nieuwsbrief worden een aantal
interessante websites op het terrein van de
muziek gesignaleerd. Dit is de achtsteI

-E-

JtF-'

artiesten.pagina.nl/
artiesten-nl. pagina. nl/
backstreetboys. pagina. nU
beatles.pagina.nl/
blackcrowes.pagina. nU
boerenkapel. pagina.nl/
borsato.pagina.nl/
brassband.pagina.nl/
britneyspears.pagina. nl/
cd.pagina.nl/
country.pagina.nl/
dj.pagina.nU
doemaar.pagina.nl/
drum-showband. pagina. nl/
fanclub.pagina.nl/

aflevering.
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 deÍinitief van het World Wide Web
zijn verwijderd.

hiphop.pagina.nl/
hitlijsten.pagina. n l/
house.pagina.nU
kiss.pagina.nl/
klassieke-muziek.pagina. nl/
koormuziek. pagina. nl/
metal.pagina.nl/
metallica.pagina.nl/
midi.pagina.nl/
mp3.pagina.nl/
muziek.pagina.nl/
muzikanten. pagina. n l/
nederpop.pagina.nl/
pinkpop.pagina.nl/
queen.pagina.nl/

/

BUBL Glassical music links
bubl. ac. uUlinUc/classícalmusiclinks. htm
Deze ingewikkelde URL biedt een vrij overzichtelijke toegang tot een aantal belangwekkende
'startpagina's' met ogenschijnlijk betrouwbare sites over klassieke muziek.

Classical music on the web USA
Classicalusa.com
Een beperkte lijst van geannoteerde sites over klassieke muziek, die grotendeels van
Ameríkaanse oorsprong zijn.

Dochterpagina's staÉpag ina.nl
De reeds eerder in deze rubriek besproken Startpagina heeft volop in het nieuws gestaan
omdat het VNU-concern het geheel heeft overgenomen en er nogalwat te doen is geweest
over de miljoenen die de initiatiefnemer in de wacht heeft kunnen slepen, terwijl de vele
vrijwilligers die belangeloos meewerkten aan de opbouw van de pagina's met een fooi
werden afgescheept.
Zonder me nu te mengen in deze discussie wil ik graag nog eens wijzen op de vele
zogenaamde dochterpagina's die aan de Startpagina zijn gekoppeld. Temeer daar er nu al
circa 50 pagina's zijn gekoppeld die geheel of gedeeltelijk aan een muziekonderwerp zijn
gewijd. Deze dochterpagina's bevatten telkens gegroepeerde lijsten met links, die direkt
kunnen worden aangeklikt.
Dit zijn de onderwerpen waaraan op dit moment speciale pagina's zijn gewijd:
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filmmuziek. pagina. nl/
folk.pagina.nl/
gabber.pagina.nll
gitaar.pagina.nl/
gospel.pagina.nl/
gothic.pagina.nl/
guusmeeuwis. pagina. nl/
harmonie.pagina.nl/

radio.pagina.nl/
reggae.pagina.nl/
rock.pagina.nl/
salsa.pagina.nl/
showbiz.pagina.nl/
ska.pagina.nl/
songfestival. pagina. n l/
songteksten. pag ina. n l/
springsteen. pagina. nl/
vengaboys.pagina.nl/

En nu maar hopen dat VNU deze eenvoudige maar doeltreffende opzet respecteert en
voortgaat op de ingeslagen weg.

Popfestivals
ln het voorjaar en de zomer worden traditioneel de meeste popfestivals gehouden.
Tegenwoordig heeft elk gerespecteerd festival een eigen website, met daarop het
programma, gegevens over de optredende artiesten, informatie over de kaartverkoop, een
terugblik op voorgaande festivaljaren etc,
Voor festivalgangers en informatieleveranciers geef ik hieronder de adressen van een aantal
bekende festivals:

Dynamo Open Air
www.dvnamo.nl
ln 2000 voor het eerst in Nijmegen

Festival Mundial
www.festivalmundial. nl
Het multiculturele junifestival in Tilburg

Lowlands
www.lowlands.nl
Eind augustus in Biddinghuizen

Noorderslag
www.noorderslaq.nl
ïe Groningen, telkens in de maand januari

North Sea Jazz Festival
www.noÉhseaiazz.nl
Medio juli in Den Haag.

Pinkpop
www. p.nl
Het jaarlijkse Pinksterfestival in Landgraaf

T/w 2000
omusic.oranqe.be
Eind juni in Torhout (België)

Ton Habraken
hoofd muziekafdeling Openbare Bibliotheek Eindhoven
(met dank aan Edo Postma)
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NVMB-website

Momenteelwordt gewerkt aan de website van de NVMB. Hij is inmiddels in ontwerp-versie
online en te vinden op http://www.obassen.nl/nvmb. Bibliotheek Assen treedt in ieder geval
voorlopig op als host.
De bedoeling van de website is meer communicatie tussen de leden opgang te brengen en
meer kennis met elkaar te delen. Daarnaast moet de website fungeren als een handig
naslagwerk voor adressen en kan er natuurlijk veel sneller nieuws uitgewisseld worden.

Mailinglist
Om met elkaar te kunnen discussiëren en elkaar vragen (ook van klanten) te kunnen stellen
is er inmiddels ook een mailinglist gestart. Via http://NVMB.listbot.com of op de homepaqe
van de NVMB kun je je hierbij aanmelden en daarna alje nijpende vragen stellen aan je
collega's via NVMB@listbot.com .

Werk mee aan de inhoudl!!

Neem een kijkje op de website en reageer even om te melden wat je ervan vindt. Zeg vooral
ook wat je eraan mist en als jezelf informatie, links of nieuws hebt geef dit dan vooral aan
mij door. Alleen als jullie de kennis en informatie die je hebt aan mij doorgeeft kunnen we het
met elkaar delen. Mail dus naar de NVMB-webmaster: Roelof@-qbassen.nl

Roelof Huisman
Bíbliotheek Assen
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I ilerotu u rsi g no leri n g

Het zal nog wel even duren voordat ik het lijvige boek over The untold story of the Ancient
Maya van Linda Schele en David Freidel (uitg. William Morrow, New York; Duitse vert. in
1999 verschenen bij Orbis Verlag Publizistik, MUnchen) uit heb. Maar nu is alwelduidelijk
dat wat híer wordt verteld zich kan spiegelen aan enkele recente boeken en ideeën (!).

Binnen dit bestek kan ik maar, en pas, een paar items aanstippen, maar die zeggen al
genoeg.

Eerste spiegel
De eerste spiegel vormt het boek De flexibele mens van socioloog Rich. Sennett (uitg.
Byblos, Amsterdam). "ln zijn boek", schrijft Gerbert van Loenen in Trouw van 17 mei j.1.,

"beschrijft Sennett wat de nieuwe, flexibele economie doet met het karakter van mensen ( ..).
Sennett stelt de vraag of dit ook echt een wenselijk karakter is. Alleen relaties waarin
mensen hun zwakte tonen en op elkaar durven te steunen scheppen vertrouwen".
De Maya's hebben dat "sociale kapitaal" van de samenleving al begrepen. Ze hadden er ook
een beeld voor: dat van maïs, dat zichzelf niet kan uitzaaien, maar daar de hulp van de mens
voor nodig heeft. Ongeacht of het om een boer of een koning ging, in de Mayasamenleving
was sprake van één sociaal verband, zoals Schele en Freidel niet nalaten telkens te
benadrukken, al was er een hiërarchie. Maar dat is volgens Sennett juist positief; het huidige
teamwerk vindt hij - conform de kop boven het artikel van Van Loenen in Trouw - een
"toneelstuk". Sennett ziet dit als keerzijde van de flexibilisering - in tegenstelling tot
bijvoorbeeld prof. dr. Arjen van Witteloostu'rjn, hoogleraar algemene economie in Groningen,
die in een lezenswaardig boekje over De nieuwe economie (uitg. RVU Educatieve omroep,
Hilversum) het volgende zijns inziens negatieve rijtje opsomt: "lage lonen, flexibele
contracten, t'rjdehjke banen, hiërarchische verhoudingen". Daar tegenover stelt hij "hoge
lonen, vaste contracten, duurzame loopbaanpaden [waar ook Sennett voor is, vS] en
werknemersmedezeggenschap". Het zijn van die ongenuanceerde rijtjes, waar de Maya's
ook dol op waren en zoals Aart Brouwer er ééntje opsomde in een essay in De groene
Amsterdammervan 20 meij.l.: "hardheid, zelfstandigheid, realisme, geslotenheid, hiërarchie,
rationaliteit" wat staat voor mannelijke eigenschappen tegenover z.g. vrouwelijke als
"em path ie, zorgzaamhe id, g evoelswa rmte, com m u n icatie, ega lita risme,
opofferin gsgezindheid".

Tweede spiegel
Maïs - om daar naar terug te keren - stond bij de Maya's symbool voor het leven, dat zil zich
complementair voorstelden: in het ene deel leefden z4zelf , in het andere geestelijke wezens.
Dit doet denken aan de ideeën die natuunruetenschapper Margaret Wertheim neerlegde in
haar boek De hemelpoort van cyberspace (uitg. Anthos, Amsterdam) - de tweede spiegel.
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een spirituele en een fysieke ruimte. Een
soortgelijke cultureel-religieuze inbedding gaf Wertheim al eerder in haar boek De broek van
Pythagoras (zie: htttp://www.groene.nl/199711z|hd._wertheim.html). Maar deden de Maya's
dat óók niet? Net zoals ze kosmologie en geschiedenis op elkaar betrokken, terwijl Sennett
ervoor waarschuvyt dat "de flexibele mens" verleden en toekomst verloochent. Ook in dat
opzicht kunnen we van de Maya's leren, die in Copén bijvoorbeeld tempels over oudere
tempels heen bouwden, zonder de oude eerst af te breken.

Terecht trekken Schele en Freidel fel van leer tegen mensen die de Maya's ongenuanceerd
als totaal ongeciviliseerd willen kenschetsen. Zij gebruikten daar onder andere het argument
voor dat de Maya's ons probleem van bijvoorbeeld kindsoldaten, wat enige tijd geleden
heftige discussies opriep, zeker als barbaars zouden hebben gekenschetst. Al valt daar door
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recent ondezoek veel tegenin te brengen, onder andere m.b.t. bloedoffers en
lichaamsverminkingen, toch blijft het een cultuur waar iedereen die zich met personeels- en
organisatorische zaken bezighoudt zich aan kan spiegelen.

Els van Swol

personolio

Bij de bibliotheek van de Hogeschoolvoor Muziek en Dans te Rotterdam
(Rotterdams Conservatorium en Dansacademie) heeft zich een een aantal
personele wijzig ingen voorgedaan.

Zoals in de vorige aflevering reeds vermeld heeft Peter Becker de hogeschool
verlaten om in dienst te treden bij de St. Gemeenschappelijke Opleiding (GO in
Den Haag.
Peter is bij de hogeschool opgevolgd door Mieke van Heijster die hiervoor als
muziekbibliothecaris werkzaam was bij de Openbare Bibliotheek Delft.

Ook assistent-bibliothecaris Soo Jin Laterveer heeft haar baan bij de hogeschool
verruild voor een nieuwe functie. Zij is als medewerker uitleen- en informatiebalie
in dienst getreden bij het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.
Als opvolgster van Soo Jin is Jeltje Kingma onlangs begonnen bij de hogeschool.
Jeltje werkte hiervoor als bibliothecaris bij de Penitentiaíre lnrichting Dordtse
Poorten in Dordrecht.

Met het vertrek van Mieke van Heijster ontstond een vacature bij de Openbare
Bibliotheek Delft. Deze is inmiddels ingevuld door Hans Groenewegen. Hans was
hiervoor ruim vier jaar werkzaam als assistent-bibliothecaris bij het Rotterdams
Philharmonisch Orkest.
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