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e muziek: tussen comm otie
studiedog 23 novem npi

Nadat wij een serie stu ngen in het (muziek-)bibliotheekwerk" hebben
gewijd, starten wij op donderdag 23 november a.s. met een nieuw thema dat weliswaar in het verlengde
hiervan ligt, maar ook alles te maken heeft met thema's als collectioneringsbeleid, interbibliothecair
leenverkeer e.d.

Op 23 november a.s. bezoeken wij het Nationaal Pop lnstituut (NPl) in Amsterdam, 7 minuten lopen vanaf het
Centraal Station of bereikbaar met bus 22 oÍ 33, die nagenoeg voor de deur stopt. Het NPI is een organisatie
die zich inzet voor de ontwikkeling en kwaliteit van de Nederlandse popmuziek. Hierbij gaat het om alle
soorten popmuziek van pop en rock tot hiphop, urban dance, crossover en wereldmuziek.Zie ook de website:
http ://www. pop i n stitu ut. n I

Nadat wij in zaal Fantasio zijn ontvangen met koffie/thee, zal de openingslezing worden verzorgd door Wolter
van der Zwaan, medewerker van Biblion. Hij heeft vanaf het begin meegemaakt hoe
(muziek)bibliothecarissen met lichte muziek omgingen, variërend van weinig affiniteit ermee hebbend tot
enthousiasme, van een commerciële insteek met nadruk op het uitlenen tot een informatleve waarde als
uitgangspunt nemend.

Hoezeer de lichte muziek thans ook binnen de wetenschap serieus wordt genomen, zal blijken uit de
volgende lezing. Dezezal worden gehouden door Piet Bakker, die in 1993 een geruchtmakende lezing hield
voor de IASPM Benelux Populaire Muziekstudies Conferentie in Nijmegen.Zie ook de website:
h ttp ://h o m e. pscw. uva. n li ba kke r/we rt</h i p. h tm I

Piet Bakker is universitair docent aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van
Amsterdam.

De derde spreker is onze gastheer, de heer Jan van der Plas, manager van het Mediacentrum van het NPl.
Hij zal ons confronteren met enkele pittige vragen richting muziekbibliotheekwerk en popmuziek. ln het
Buma/Stemramagazine van maart j.l. is een interview met hem te lezen. Daarin is o.a. sprake van de
mediatheek met "in het midden een'computereiland'en langs de muren rekken vol boeken over popmuziek,
Nederlands- zowel als Engelstalige, verder ingebonden jaargangen van vele muziektijdschriften".

Uiteraard - een vast onderdeel van de NVMB-studiedagen - bezoeken wij deze mediatheek. Aan het eind van
de dag zal er o.l.v, een medewerk(st)er van het NPI gelegenheid zijn om op het'computereiland' te werken.
Waarna de dag zalworden afgesloten met live muziek (!) en een borrel.

W'rj hopen veelcollega's te kunnen begroeten,
de programmacommissie
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collectie frons vester

Na een stage in het kader van mijn studie
muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht
(1995-1999) kwam ik in november 1999 als
bibliothecaresse in dienst van het RlM. Tijdens
mijn stage heb ik een deel van de collectie
Vester gecatalogiseerd, hetgeen resulteerde in
het verschijnen van de catalogus Collectie
Frans VesÍer; Kamermuziek met fluit (uitgaven
na 1900). Mede door subsidie van het Prins
Bernhard Fonds, werd mij de mogelijkheid
geboden om de catalogisering voort te zetten.
lnmiddels is het catalogiseren voltooid en werd
de laatste hand gelegd aan de catalogi
Collectie Frans VesÍer; Repeftoire voor fluit(en)
en Collectie Frans Vester; Repertoire voor fluit
met orkest. lk zal hieronder beschrijven wie
Frans Vester was en hoe de collectie Vester
tot stand gekomen is.

Fluitist Frans Vester (1922-1987) had door zijn
fluitspel en zijn opvattingen over muziek een
grote invloed op fluitisten en andere musici in
Nederland. Bij zijn overlijden in 1987 liet hij
een grote collectie historische partituren en
partituren uit de twintigste eeuw na. Op
initiatief van Jan van Vlijmen, Frans BrUggen,
Peter van Munster en Rien de Reede werd de
Vester Stichting opgericht met het doel de
collectie Vester openbaar te maken voor alle
musici.

Het historische deel van de collectie werd in bruikleen gegeven aan de Muziekbibliotheek van het Haags
Gemeentemuseum. Het RIM kreeg een aantal van 2567 twintigste-eeuwse uitgaven in bruikleen. De
partituren van de collectie Vester, zoals aanwezig b'rj het RlM, laten goed zien op welke muzikale terreinen
Frans Vester actief was. Een groot deel van de collectie is voortgekomen uit interesse voor achttiende-
eeuwse literatuur met fluit. Hij verwierf wereldwijd bekendheid door oprichting en artistiek leiderschap van het
Danzi Kwintet (1958-1970). Hierdoor is het aandeel blaaskwintetten in de collectie erg groot. Daarnaast
bestaat de collectie onder andere uit literatuur voor fluitsolo, fluit met orkest- of pianobegeleiding,
kamermuziek met fluit en homogene fluitensembles.

Het historische deel van de collectie Vester, zoals aanwezig in de Muziekbibliotheek van het Haags
Gemeentemuseum, is inmiddels gecatalogiseerd. Binnenkort is deze in te zien in de nieuwe behuizing in de
Koninklijke Bibliohteek. De bibliotheek zal op maandag tot en met vrijdag van g:00 tot 17:00 uur geopend zijn
voor publiek. De twintigste-eeuwse uitgaven van de collectie Vester zijn bij het RIM oo afsoraak voor iedereen
ter inzage beschikbaar. Tevens kunnen de catalogi bij het Rlltll worden besteld (tel. 030 -2322046).

Maaike Swarte
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ioml-conferentie 2000 in edinburgh
Van 6 tot 11 augustus werd in Edinburgh de jaarlijkse lAlvll-conferentie gehouden. lAtt/L staat voor
lnternational Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres en is daarmee de enige
internationale beroepsvereniging voor muziekbibliothecarissen en -archivarissen.
ledere keer ben ik er weer verbaasd over dat er zo weinig mensen uit ons rijke Nederland aan de conferentie
deelnemen, Dit jaar waren het er maar vier, waarbij er niemand vanuit de openbare bibliotheken (toch de
grootste werkgever binnen de muziekbibliotheekwereld) aanwezig was. lk vraag me dan ook af of de meeste
van ons wel weten wat de IAML en haar activiteiten inhouden en ben dan ook zo vrij hieronder allereerst in te
gaan op de activiteiten van IAML

Binnen de IAML bestaan er 5 branches, deze zijn gerelateerd aan de soorten muziekinstellingen die er
bestaan. Zo is er een branche voor openbare, wetenschappelijke en orkestbibliotheken en een branche voor
muziekarchieven/documentatiecentra en voor muziekbibliotheken van muziekonderuuijsinstellingen. Tijdens
een conferentie ligt het voor de hand dat de bezoeker allereerst de lezingen volgt die bij de eigen branche
aansluiten. Deze blijven voor iedere branche echter veelal beperkt tot één of twee sessies van anderhalf uur
met in totaal 4 tot 6 lezingen.
Buiten de branches kent de lAÍvlL ook een aantal commissies die zich bezighouden met bepaalde
onderwerpen, de zgn. 'subject commissions'. Aansluitend op de eigen branche kunnen dan ook lezingen van
de relevante commissies gevolgd worden. Op dit moment zijn er commissies op het gebied van
catalogusbouw, bibliografie, audiovisuele materialen en dienstverlening & training. Totaalwerden in
Edinburgh door deze commissies 7 sessies gehouden met in totaal 19 lezingen. Dit zijn er ongeveer evenveel
als er door de branches werden georganiseerd.
Daarnaast bestaan er nog een aantal werkgroepen en comités, waarbij de werkgroepen een min of meer
t[del|k karakter (dienen te) hebben en de comités zich meer bezighouden met zaken van blijvende aard (b'tjv.
de copyrightproblematiek). Sommige comités vergen niet altijd evenveel aandacht (bijv. het'constitution'
comite').
Het totaal aan lezingen, werkgroepen en andere bijeenkomsten is iedere keer weer dermate uitgebreid dat er
ieder dagdeel tijdens de conferentie wel iets relevants te volgen is. Dit maakt het voor vrijwel iedere categorie
muziekbibliothecaris van een zeker niveau de moeite waard regelmatig een IAML-conferentie te bezoeken.
En ook al werd er in Edinburgh vanuit de 'Public libraries branch' maar 1 sessie gehouden van 2 lezingen,
onderuverpen als catalogusbouw, audiovisuele materialen en dienstverlening gaan met name toch ook de
muziekbibliothecaris uit de openbare bibliotheek aan.

De beroemde Engelse componist Sir Peter Maxwell Davies was dit jaar de patroon van de conferentie en
opende de conferentie met een bevlogen toespraak over de, vaak in de wieg gesmoorde, compositorische
aanleg van het kind in de lezing 'How to swindle a composer'.
ln de bijdragen van branches en commissies was er geen centraal thema dat als een rode draad door de
conferentie heen liep. Welwaren er enkele plenaire sessies betreffende 'Music and disability', die met name
van belang waren voor mensen uit de openbare bibliotheek.
Het zal niet verbazen dat er bij de meeste verslagen van nationale projecten van een steeds grote
betrokkenheid bij het lnternet sprake is. Dit wordt nog versterkt door de relatief grote inbreng binnen IAML
van de Angelsaksische landen, waar het lnternet toch al relatief meer in de samenleving is doorgedrongen.
Was lnternet enkele jaren geleden nog een noviteit, nu blijkt het lnternet binnen de muziekbibliotheekwereld
veelal gebruikt te worden voor beschikbaarstelling van catalogi (UK: Music OnLine,
http://www.musiconline.ac.uk/links.html). In een aantal gevallen worden daaraan (gescande)
muziekdocumenten gekoppeld, maar ook wordt vaak een platformfunctie vervult (à la 'digitale stad', UK:
Mildred) die de bezoeker verder leidt op zijn zoektocht. Hierbij is het van belang dat in een aantal landen ook
al muziekarchivalia niet alleen in catalogi, maar ook als bronnenmateriaal (gedigitaliseerd) beschikbaar
komen via het lnternet.
Hiermee in verband staande wil ik verder nog de ontwikkelingen binnen de werkgroep 'Registration of music
archives' noemen. Waren er de afgelopen 2 jaren weinig ontwikkelingen binnen de werkgroep, nu lijkt het
erop dat het komende jaar de eerste resultaten naar buiten zullen komen. De verzamelde data zullen worden
ingebracht in een centrale database, diezal worden onderhouden doorde Houghton Library in Provo, Utah
(USA) en die beschikbaar zal komen via het lnternet. Het is de bedoeling dat de registratie via RIAM
(Répertoire lnternational des Archives Musicales) binnen de IAML eenzelfde status zal krijgen als
vergelijkbare |AMl-activiteiten als RISM, RILM en RIPM.
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Buiten het niveau en de hoeveelheid van de lezingen wordt het succes van de conferentie ook door andere
factoren bepaald. Tijdens iedere conferentie ontstaat er een bepaalde sfeer die, als zij goed is, essentieel is
om het contact en de uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers te versoepelen. Sfeerbepalend zijn
hierbtj natuurlijk de 'social events'. Zo wordt iedere conferentie steevast begonnen op een zondagnamiddag
met een openingsceremonie gevolgd door een buffet en aan het einde van de week afgesloten met een
afscheidsdiner. Schuchter als muziekbibliothecarissen veelal zijn was het een goede zet dat de
openingsreceptie dit jaar gevolgd werd door een volksdansavond met een live-band.
Verder zullen het land en de locatie hun stempel op de conferentie drukken. Niet in de laatste plaats door het
feit dat van het organiserende land er altijd relatief veel meer congresbezoekers en -sprekers zijn dan van
andere landen. Vanwege de relatief grote aanwezigheid van Engelse en Schotse participanten, was de
voertaal b'tj discussies en gezelligheidsbijeenkomsten al snel Engels, wat de communicatie in veel gevallen
toch bevord erd zal hebben. Doordat Groot-Britanië echter niet met de Euro meedoet zal het hoge Engelse
Pond stellig ook een aantal mensen weerhouden hebben om deel te nemen. En het was inderdaad niet
eenvoudig om als 'EURO-'peaan binnen de grenzen van het al dan niet door de werkgever ter beschikking
gestelde budget te blijven (glas huiswijn2l12 Pond!).
Al met al geloof ik dat we ook dit jaar weer kunnen spreken van een goed geslaagde conferentie gehouden in
een uitstekende sfeer, en het is altijd weer bijzonder plezierig om een hele week met gelijkgestemden te
mogen doorbrengen, zeker in een aantrekkelijke cultuurstad als Edinburgh. Ook de aanwezigheid tijdens de
diverse lezingen en concerten van Sir Peter Maxwell Davies drukte zijn stempel dit jaar op de conferentie en
gaf deze toch een speciale glans.
Onvergetelijk zal voor velen ook de avondlijke 'Malt Whisky Tasting' geweest zijn: gehouden in een soort
herensociëteit kon hier, gezeten op lijvige, lederen fauteuils, geproefd worden van de meest exclusieve
Whisky-soorten en het was hierbij een prettige bijkomstigheid dat tenminste de taxi's in Edinburgh relatief
goedkoop zijn.

Paul Kuik, Musica Neerlandica

lnformatie:
IAML: http://www.cilea.iUmusic/iaml/iamlhome.htm
IAML-conferentie 2001 (8-13 juli Perigeux, Frankrijk): http://www.aibm-france.oro/

vocotures nvmb nieuwsbrief
ln verband met zijn nieuwe werk bij GO-opleidingen heeft Peter Becker zijn redactiewerk voor de NVMB
Nieuwsbrief beëindigd en overgedragen aan Bert Schoones (RlM). We danken Peter voor zijn jarenlange
inzet voor de NVMB.

vanaf de totstandkoming van het eerst nummer van de NVMB Nieuwsbrief in mei 1997 is Edo Postma
binnen het redactiewerk. Hij is met name degene die de lay out voor zijn rekening neemt. Vanwege zijn

nieuwe functie binnen ProBiblio, waarin hij sinds oktober 2000 aktief is, gaat hij dit werk neerleggen. De
redactie van de Nieuwsbrief is hem zeer erkentelijk voor zrjn inzet al die jaren, en we stellen het zeer op prijs
dat hij ook deze Nieuwsbrief (ondanks zijn nieuwe werkomgeving) tot deze eindfase heeft willen brengen.
Het vertrek van Edo brengt dus een vrijgekomen plaats binnen de redactie mee.

Naast de lay outtechnische is ook een algemene redactieplaats vacant gekomen: Dick van den Hul
(Gemeentemuseum Den Haag) neemt aÍscheid van zijn redactiepost welke hij vanaf de aanvang van de
Nieuwsbrief bekleedde. we danken Dick voor zijn bijdrage voor de Nieuwsbrief.
Graag nodigen we belangstellenden uit om de radactie te komen versterken, zowel als algemeen redactielid
als ook wat betreft het lay out-technische gedeelte.

Ben je geïnteresseerd, bel dan met Bert Schoones (RlM, 030-2322046) of Ton Habraken (O.8. Eindhoven,

I
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muziek op internet (9)

ln elke Nieuwsbrief worden een aantal interessante
websites op het terrein van de muziek gesignaleerd. Dit
is de achtste 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 definitief van het World
Wide Web zijn venrijderd.

Í
Die Seiten fUr alle Freunde der Oper und der Operette
members.aol.com/KalbeÉ44/homeplace. html
Over operette is niet veel te vinden op het lnternet. Dit is dan nog een aardige site, met een overzicht van de
meest beroemde operette-componisten en hun werken, met soms ook nog een link. Ook zijn er midi-files te
vinden van beroemde operettemelodieën.

A guide to medieval and renaissance instruments
www.s-ham ilton.kl 2.ia.us/antiqua/instrumt. html
Een alfabetisch overzicht van instrumenten uit de "oude" muziek, telkens met een toelichting, foto's en
literatuurverwijzingen.

www.music-scores.com
Via deze site is het mogelijk behoorlijk wat stukken van bekende componisten in bladmuziekvorm te
downloaden en af te drukken. Ook is het mogelijk de stukken te beluisteren als midi-fïle.

Satchmo.Net
www.satchmo.neUindexl .htm I

Bevat onder meer een biografisch overzicht, een "rondleiding" met tekst en foto's
door het Louis Armstronghuis in New York Ci§, info over archieven en collecties,
antwoorden op veel gestelde vragen, een bibliografie, discografie, bulletin board
en een overzicht van "Centennial Events".

Jason Tracey's Jazz Tribute
www.d u ke.ed u/-jcUjazz. htm I

Met een biografie, discografie en een aantal soundclips

Bojan's Net Home Music Page Louis Armstrong
jagor.srce.hr/-bbarisic/louis.htm
(adres wordt binnenkort: members.xoom.com/bojanus/louis.htm)
Bevat o.a. een biografie, een titellijst van songs, teksten van songs en enige audiofiles.

q

Het Bachjaar is nog niet voorbij of er dienen zich weer enkele'Jubilea" op muziekgebied aan.
De eerste jubilaris levert meteen de nodige venruarring op. Volgens de meeste naslagwerken zou hij op 4 juli
1900 geboren zijn, dus honderd jaar geleden: Louis Armstrong, de Amerikaanse jazzgigant.
Naspeuringen van Duitse journalisten leveren echter een andere geboortedatum op: 4 augustus 1901. Hoe
dan ook: er over Louis enkele websites op het Net baar,
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Een andere grootheid die honderd jaar geleden werd geboren is Aaron Copland. De in 1990 overleden
componist zag op 14 november 1900 het levenslicht en wordt heden ten dage beschouwd als een van de
meest vooraanstaande componisten uit de Verenigde Staten.

The Aaron Copland Homepage
voodoo.acomp.usf.edu/copland.html

Bevat onder meer een biografie, een analyse van zijn compositie Rodeo,
een lijst van werken en een bibliografisch overzicht.

The Gopland Heritage Association
www.copland heritage.org/
Bevat informatie over The Copland Heritage Association, gegevens over zijn leven en werken, een tijdslijn en
bibliografie, info over The Copland Society en een kalender met EyenÍs.

Copland 2000
www.ny.boosey.com/c2Uc2khome.htm I

Muziekuitgeverij Boosey & Hawkes heeft het grootste deel van de werken van Aaron Copland op de markt
gebracht. Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat men op de eigen website extra aandacht besteed aan het
100"u geboortejaar van de componist.

Op 27 januari 2001 is het precies honderd jaar geleden dat de operacomponist Giuseppe Verdi de laatste
adem uitblies. Ongetwijfeld zal aan dit feit begin volgend jaar de nodige aandacht worden besteed.

Verdiana
www.r-ds.co m/verd ian a. htm

Een uitgebreide site met een chrolonologisch overzicht van het leven van Verdi, een
lijst van werken met o.a. synopsissen en complete libretti, een levensbeschrijving van
zijn vrouw - de sopraan Giuseppina Strepponi - , gegevens over zijn librettisten, een
bibliografie en een fotogallerie. Aanbevolen!

Ton Habraken
hoofd muziekafdeling Openbare Bibliotheek Eindhoven

o

moil inglist nvm b-website
Om als vakgenoten met elkaar te kunnen discussiëren en elkaar vragen (ook van klanten) te kunnen stellen is
er, zoals in het vorige nummer van de Nieuwsbrief te lezen was, een mailinglist gestart. Via
http//NVMB.listbot.com of de homepage van de NVMB (http;//www.obassen.nl/nvmb) kun je je hierbij
aanmelden en daarna alje n'rjpende vragen stellen aan alle aangemelde collega's via NVMB@listbot.com.
Om jullie herinnering op te frissen: de bedoeling van de website is om meer communicatie tussen de leden op
gang te brengen en meer kennis met elkaar te delen. Daarnaast moet de website fungeren als een handig
naslagwerk voor adressen en kan er veel sneller nieuws uitgewisseld worden. Maar natuurlijk komt de
website alleen tot leven als jullie kennis en informatie aan mij doorgeven. Mail dus naar de NVM-websmaster:
Roelof@obassen.nll

Roelof Huisman
Bibliotheek Assen
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interbibl iothecoi r leenverkeer blodm uziek

de ibl-commissie von het nvmb oon zet
De algemene onvrede ten aanzien van het interbibliothecair leenverkeer van bladmuziek op landelijk niveau
leidde in 1999 tot het instellen van een speciale commissie, die van het NVMB-bestuur de opdracht kreeg na
te gaan in hoeverre de huidige procedure voor het IBL kan worden verbeterd.
Na enige wisselingen in de samenstelling bestaat de commissie momenteel uit Pieter Goossen (OB Arnhem),
Hanneke Kuiper (OB Amsterdam), Annemie Mellegers (DOB Den Haag) en ondergetekende. Op dit moment
wordt nog getracht een collega uit een wetenschappelijke of speciale muziekbibliotheek te interesseren voor
deelname aan het commissiewerk, temeer daar het van groot belang is dat de uitelndelijke voorstellen breed
worden gedragen.

ln augustus 2000 heeft de commissie gekozen voor een tweesporenbeleid:

1. Zoeken naar een korte termijnoplossing voor het versnellen van het leenverheer, mogelijk met
behulp van lnternet en/of e-mail, waarbij in principe niet zal worden getornd aan de afspraken die
momenteel van kracht zijn over de routing.

lnmiddels heeft Roelof Huisman (OB Assen) de basis gelegd voor een elektronisch aanvraagformulier dat
via e-mail kan worden verstuurd. Dit elektronische formulier zal dit jaar nog worden verspreid onder de
muziekbibliotheken die in de landelijke IBl-routing voorkomen, met als doel het "formulier'' kritisch te
laten bekijken en te toetsen of de voorgestelde aanpak haalbaar is. Voor de duidelijkheid: dit leenverkeer
via e-mail zou in de plaats moeten komen van het schriftelijke leenverkeer, waarvan gebleken is dat het
erg veel tijd kost. De commissie meent dat een aanvraag niet langer onderweg zou mogen ztln dan 14
dagen, waarbij zonodig alle bibliotheken in de routing gepasseerd moeten kunnen worden. Met gebruik
van e-mail l'tjkt dat haalbaar. Dat vergt echter de nodige discipline van de bibliotheken die in de route
voorkomen. Het zou zeker een geweldige tijdwinst betekenen in vergelijking met de huidige situatie.
Bovendien komt het de professionaliteit van onze werksoort ten goede, wanneer de klant kan worden
medegedeeld dat het binnen twee weken duidelijk is of het gewenste repertoire kan worden geleverd.

2. Streven naar een degelijke lange termijnoplosslng, mede op basis van de resultaten van een te
verspreiden enquete onder Nederlandse muziekbibliotheken.

ln het zogenoemde inventarisatieformulier worden vragen gesteld over de volgende aspecten:

o Omvang en samenstelling van de bladmuziekcollectie
. Het interbibliothecair leenverkeer van bladmuziek
o Het aantal uitleningen van bladmuziek en het collectiebeleid
o De ontsluiting van de bladmuziekcollectie

lnmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het inventarisatieformulier en een begeleidende brief.
Het formulier zalin tweevoud worden verzonden naar de directies van een 60tal organisaties: de
openbare bibliotheken die in de IBL-routing voorkomen, WSF-bibliotheken. PBC's, conservatoria,
zogenaamde bondsbibliotheken en diverse speciale en wetenschappelijke muziekbibliotheken.
Er is bewust voor gekozen directies aan te schrijven, zodat deze meteen op de hoogte worden gesteld
van de problematiek.
Wanneer dat haalbaar is worden de formulieren verspreid in week 46 of 47 . De commissie rekent op een
grote respons!
Aan de hand van de geretourneerde inventarisatieformulieren zal de stand van zaken rond de
Nederlandse bladmuziekcollecties in kaart worden gebracht. Van daaruit hoopt de commissie voorstellen
te kunnen doen voor een efficiënte, zakelijke en vooral ook snelle vorm van lBL. Maar nu al is duidelijk
dat deze vorm van dienstverlening niet los kan worden gezien van facetten als collectiebeheer en
ontsluiting.

Ton Habraken
Voorzitter IBL-commissie
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tussen modernisme en postmodernisme

I iterotu u rsi g n o leri n gen
Het is alweer bijna tien jaar geleden dat ik in Bibliotheek en Samenleving een artikel schreef onder de titel
"Het bibliotheekwerk tussen modernisme en postmodernisme" (B&S, jrg. 19, jan. 1991 , p. 45-47). Vanaf dat
moment heb ik geprobeerd, voor zover mogelijk, alles zo'n beetje bij te houden wat over "modernisme" en
"postmodernisme" in zijn algemeenheid is geschreven. Aan het eind van dit stukje is daar een kleine
weerslag van te vinden.

Eerst in het kort de inhoud van genoemd artikel en die van een reactie daarop in éen van de volgende
nummers van B&S.
Met de theoloog en socioloog A.C. Zijderveld kan worden gesteld dat het moderne wordt gekenmerkt door:
'1 ) generalisering of rationalisering
2) specialisering of structurele differentiatie.
ledereen kan hier verder zelf een invulling richting bibliotheekwerk aan geven.
Het postmodernisme valt te omschrijven als een visie die allesbehalve generaliserend en in organisatorische
zin centraliserend wil zijn. ln het kielzog van Nietzsche en Heidegger wordt ervan uitgegaan, dat er geen
universeel geldende normen en waarden meer bestaan.

ln het meinummer van B&S was een reactie opgenomen van de hand van Evert Jan Groeskamp onder de
titel"Postmodern bibliotheekwerk moet nog beginnen" (p. 196-197). Hij beschrijft het bibliotheekwerk in het
verlengde van de filosofie van renaissance en verlichting, van het rationalisme dus. Het postmodernisme
ontkent dit centrale principe, maar heeft het modernisme zijns inziens nog niet vervangen. Al erkent
Groeskamp dat er tendensen in die richting waarneembaar zijn, zoals onder andere het ontkennen van
specialismen. Maar h'rj ziet óók "enorme perspectieven", zoals het feit dat "beeld en geluid dezelfde autoriteit
krijgen als het gedrukte woord. Een vraag naar informatie over de dood wordt beantwoord met Mahlers
Negende."

lk zal de laatste zijn om dit perspectief te ontkennen; in dezelfde t'rjd schreef ik immers dat "wie er gevoelig
voor is, bijvoorbeeld in de schitterende Fuga in g kl.t. voor orgel van de componist Joh. Adam Reincken
(1623-1722) duidelijker zal horen dat tal van (muziek)geschiedenislessen vermogen duidelijk te maken, dat
de zeventiende eeuw de tijd was van zowel de mystiek van het chassidisme en de piëtisten, van Böhme en
anderen, als de periode van rationalisten als Spinoza en Bayle" (in: lnlichtingenwerk, uitlening en service in
de muziekbibliotheek, NBLC, 1991 , p. 34). Al moet ik inmiddels erkennen dat Spinoza niet alléén als
rationalist kan worden bestempeld. Duidelijk is in ieder geval wél dat ik, al dan niet vanaf dat moment,
genuanceerder over het postmodernisme ben gaan denken dan Groeskamp nog kon vermoeden. Daarvan
vormen onderstaande literatuursignaleringen een weerslag: zowel boeken voor als tegen het
postmodernisme en literatuur die een genuanceerd standpunt inneemt worden hierin genoemd. Eén
constante is denk ik vanaf 1991 tot nu toe gebleven: de aandacht voor wat ik in het artikel in Bibliotheek en
Samenleving "dienstverlening en dienstbetoon" noemde - in genoemd boekje "een werkelijke interesse in
mensen" (p. 38) en in een recente NVMB-lezing kortweg "empathie".

Els van Swol

Een opsomming van titels is te vinden op pagina 9
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Architectuur
o Hans lbelings: De moderne jaren vijftig en zestig. Uitg. NAI

Beeldende kunst
. Ch. Harrison: Modernisme. Uitg. THOTH
o Jeanette Winterson: Kunstobjecten. Uitg. Contact

l-rlosoïre
. Zygmunt Bauman: Postmodern ethics. Uitg. Blackwell and Polity
. Hans Bertens: The idea of the postmodern, a history. Uitg. Roufledge
r Ymke de Boer en Janny Vorstenbosch (red.): Virtueel verbonden, filosoferen over cyberspace. Uitg

Parresia
. Frederik Jameson: The cultural turn, selected writings on the postmodern, 1983-1988. Uitg. Verso
r Patricia De Martelaere (red.): Het dubieuze denken, geschiedenis en vormen van wijsgerig

scepticisme. Uitg. Kok Agora/Pelckmans
o Jean-Fr. Lyotard: Postmoderne fabels. Uitg. KokAgora
. C.A. van Peursen: Na het postmodernisme, van metafysica tot filosofisch surrealisme. Uitg. Kok

Agora
. H.J. Pott, V. Vasterling, R. van der Vall en K. Vintges (red.): Liber Amicorum [voor Theo de Boer].

Uitg. Boom
. Rich. M. Rortry: Solidariteit of objectiviteit, drie filosofische essays. Uitg. Boom

lslam
. Akbar S. Ahmed: Postmodernism and lslam, predicament and promise. Uitg. Routledge

Letterkunde
. Carel Peeters: Postmodern, een polemisch essay. Uitg. De Harmie
o Wilbert Smulders en Frans Ruiter: Literatuur en moderniteit in Nederland, 1840-1990. Uitg. De

Arbeiderspers
. I\í.A. Schenkefeld-van der Dussen (red.): Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Uitg. Martinus

Nijhoff

Muziek
Boudewijn Buckinx: De kleine pomo, of, de muziekgeschiedenis van het postmodernisme. Uitg.
Alamire muziekuitgeverij
Rosalie Hirs in een lezing opgenomen in de bundel Culturele mobiliteit. Uitg. Rotterdamse
Kunststichting
Ch. Rosen: Critical entertainments; music old and new. Uitg. Harvard University Press

Politiek en sociologie
. Willem van Reijen: Creativiteit en destructie, een terugkeer van de barok in het postmodernisme.

Uitg. Kok Agora
. Bert Tromp: Tegen het vergeten. Uitg. Aspekt

Theoloqie
o f. Berns, P. Moyaert en P. van den Tongeren (red.): De god van denkers en dichters, opstellen voor

Samuel sseling. Uitg. Boom
o Coert H. Lindijer: Postmodern bestaan, menszijn en geloven in een na-moderne cultuur. Uitg.

Boekencentrum
o Herman Wiersinga: Op ooghoogte, portret van een postmodern geloof. Uitg. Meinema
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i nvento risotie opleid i n gen m uziekbi bl iotheekwerk
De NVMB-commissie Opleidingen inventariseert momenteel het huidige aanbod
aan opleidingen op het gebied van het muziekbibliotheekwerk. Om een goed
overzicht te krijgen van alle (locale) initiatieven, vragen wij uw
medewerking. Als uw bibliotheek een cursus, opleiding of bijscholing
organiseert (of heeft georganiseerd) op dit gebied, horen wij dat graag.
U kunt uw reactie (foldermateriaal, evaluatie, e.d.) via post of e-mail
sturen naar:
NVMB-commissie Opleidingen
p/a Muziekcentrum van de Oniroep
t.a.v. Nienke de Boer
Postbus 125
12OO AC HILVERSUM
e-mail: n.boer@mco.nl
tel. 035 - 67 14 183

Zodra de inventarisatie gereed is, kunnen we de lacunes signaleren en de
behoefte aan (aanvullende) opleidingen nader onderzoeken.

Commissie Opleidingen (Gert Floor, Dick van den Hul en Nienke de Boer)
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