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t bestuur
Eu ropese

Het Europese Porlement n een wetgeving die de wettelijke bescherming von
ortiesten en producenten von kunstwerken moet ofstemmen op de nieuwe digitole
ontwikkelingen, De NVMB is begin jonuori benoderd om een verzoek te ondersteunen dot zou
moeten leiden tot omendering von deze nieuwe wetgeving, Het omendement heefi betrekking
op het blijvend in de bibliotheelavereld beschikboor kunnen stellen (uitlenen) von digitole
informotie. Zonder oonpossing von de beoogde wetgeving dreigt er een verbod, ook voor
bibliotheken en ondere instellingen woor geen sproke is von economisch of commercieel
hondelen. BelongriJkste orgument voor het indienen von dit omendement is het vezekeren von
de democrotische toegong tot online diensten, zodonig dot elke burger z'rJn recht kon
uitoefenen om toegong te hebben tot cultuur en informotie, Vonzelfsprekend hebben wij
positief gereogeerd op dit vezoek, evenols vele ondere (muziek)orgonisoties uit de
bibliotheekwereld. Het beoogde omendement is in jonuori ook doodwerkelijk ingediend.

Reisbeurs

De NVMB stelt een bedrog von f 1500,- gulden (te verdelen in 2 relsbeuzen von 750.-)
beschikboor om leden in de gelegenheid te stellen deelte nemen oon het komende IAML-
congres (8:13 juli) te Perigueux. Fronkrijk. De brochure met betrekking tot deze bijeenkomst is

begin februori verspreid onder olle leden, De reisbeurs is bedoeld ter finonciering von een deel
von de reis- en verblijfkosten. Omdot de NVMB een grotere betrokkenheid von de OB-sector in
IAML voorstoot, zol blj meerdere oonvrogen de voorkeur worden gegeven oon
vertegenwoordigers von openbore bibliotheken, Moor ook onderen kunnen zich opgeven.
Weliswoor is een reisbeurs (volstrekt) ontoereikend voor olle kosten, moor wellicht zol de
toekenning von een reisbeurs door de NVMB het mokkelijker moken om ook von de eigen
orgonisotie finonciële steun te verkriJgen, Von leden die gebruik moken von een reisbeurs wordt
no ofloop een verslog verwocht ter publicotie in de Nieuwsbrief en/of Website, Het bestuur
besllst over toekenning von een reisbeurs, Aonvrogen indienen bij het secretorloot. voor 15 opril.
Nodere inÍormotie bijde secretoris, Mortie Severt (E-moil: m.severt@mco,nl- Tel.:035 ó7.l 4l 8'l),

Mortie Severt
Secretoris
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Nieuws von de IBl-commissie blodmuziek

lnventorisotie Nederlondse blodmuziekcollecties

Eind november 2000 zijn er enquèteformulieren gezonden noor de directies von óó
Nederlondse orgonisoties, woorvon het vermoeden bestoot dot er een blodmuziekcollectie
is te vinden. De |Bl-commissie heeft zich met deze enquète ten doel gesteld de omvong en
somenstelling von qlle blodmuziekcollecties in Nederlond in koort te brengen, Tevens is er
gevroogd noor de zichtboorheid von gegevens in londelijke cotologi (PICA) en
mogelijkheden voor roodpleging op lnternet (vio webcotologi).De inzendtermijn sloot op 1ó
jonuorijl.
Op die dotum wos ongeveer de helftvon olle formulieren ingevuld geretourneerd, Op grond
von dit enigszins teleurstellende oontol heeft de commissie besloten een herinneringsbrief te
sturen noor de orgonisoties die nog geen formulier hebben teruggezonden, Tevens hebben
we de inzendtermijn verlengd tot I moort 200'1,
lntussen is de commissie druk doende om de vezomelde gegevens op een rijtje te zetfen.
Het ligt in de bedoeling om de resultoten von de inventorisotie te presenteren op donderdog
l7 meio.s,. de dog woorop de NVMB-ledenvergodering zolworden gehouden,

Elektronisch oonvroogformulier

Eveneens op 17 mei hoopt de commissie een elektronisch oonvroogformulier te introduceren
met de bedoeling het interbibliothecoir leenverkeer von blodmuziek te versnellen. Dit
formulier kon ols bijloge met een e-moil-berichtworden meegezonden en zou de ploots
kunnen goon innemen von het bekende groene formulier.
Als olles volgens plon verloopt wordt het elektronische formulier in de loop von opril op de
NVMB-website geplootst. zodot muziekbibliotheken het kunnen downlooden en kunnen
uitproberen.

Ontwikkelingen in WSF-verbond

De heer Wim Dijk von de Stodsbibliotheek Hoorlem heeft contoct gezocht met de IBL-
commissie omdot hiJ von het WSF-bestuur (dot is een bestuur von bibliotheken met een
wetenschoppelijke steunfunctie) een opdrocht heeft gekregen met betrekking tot de
blodmuzlekcollecties in grotere openbore bibliotheken.
Hij buigt zich de komende moonden over een 'bestemmingsplon" voor of te schrUven
blodmuzlek, Het is nu ook tot WSF-kringen doorgedrongen dot een oonzienlijk deel von de
grotere blodmuziekcollecties nog niet volledig is gecotologiseerd en ols bezit kon worden
oongemerkt dot niet of nouwelijks rendeert. Het is de bedoeling dot Wim Dijk met een
voorstel komt dot een oplossing biedt voor dit probleem. Hij zol doorbij tevens gebruik moken
von de enqueteresultoten von de commissie, Gebleken is dot er duidelijke rookvlokken zljn
met de IBL-problemotiek woormee de commissie zich bezighoudt. Het is zelfs niet onmogeliJk
dot Wim Dijk en de commissie tot dezelfde oonbevelingen komen,
De heer DiJk is inmiddels uitgenodigd om op l7 meio.s. uit te doeken te doen totwelk
voorstelzijn bevindingen hebben geleid of nog zullen leiden,

Ton Hobroken
Voozitter IBl-commissie
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Persbericht

Provinciool informotiepunt muziek :

Per I moort 2001 zullen de muziekofdelingen von de Openbore bibliotheek
Eindhoven en de Openbore bibliotheek Tilburg fungeren ols provinciool
informotiepunt muziek.

Ontsïqon:
ln jonuori '1998 verscheen het "Ondezoeksplon ten behoeve von het muziekbibliotheekwerk
in Noord-Brobont", Bij de bespreking von dit plon in het toenmolig Brobonts Directie overleg
werd door de oonwezigen benodruK dot voorol kleinere bibliotheken behoefie hebben oon
odvies omtrent tol von zoken die met het muziekbibliotheekwerk te moken hebben. De
oozqok hiervon ligt in het feit dot deze bibliotheken vook geen specifieke muziekkennis in
huis hebben.
Het provincioolvokoverleg voor het muziekbibliotheekwerk, woorin olle grote
muziekoÍdelingen binnen de provincie zitting hebben, heeft dit punt opgepokt en noor beide
directieoverleggen binnen de provincie een voorstelgedoon om te komen tot de instelling
von een "provinciool informotiepunt muziek",
No overleg is besloten dot de muziekofdelingen von de Openbore bibliotheek Eindhoven en
de Openbore bibliotheek Tilburg de rol von provincioql informotiepunt goon vervullen. Voor
deze bibliotheken is gekozen op bosis von de somenstelling en omvong von hun collecties en
het feit dot deze bibliotheken op dit moment ook een wetenschoppelijke steunÍunctie
vervullen.

Wot kon het informotiepunt bieden :

De voornoomste took von het informotiepunt zol zijn : "het snel en eenvoudig beontwoorden
von vrogen omtrent muziek". De muziekofdelingen von Eindhoven en Tilburg hebben de
kennis en collectie in huis om dlt op een odequote monier te doen.
Het vroogpunt onfuongt de vrogen bij voorkeur vio e-moil. Desgewenst kon het ontwoord
worden doorgemoild oon de klontvon de betreffende bibliotheek.
Zowelbibliotheken in de provincie ols individueelgeï nteresseerden kunnen bij een
provinciool informotíepunt muziek terecht voor de volgende zoken :

l. Inlichtingen over en vrogen omtrent de collectie muziekmoteriolen von de betreffende
bibliotheek.

2. Vrogen over muziek in het olgemeen.
3. Advisering omtrent de mogelijkheden von internet, specifiek gericht op muziek.
4. Advisering en informotie over olle zoken die met het muziekbibliotheekwerk te moken

(kunnen) hebben,
5. ln overleg is mootwerk op het gebied von het muziekbibliotheekwerk mogelijk.
Voor foxservice, het sturen von kopieèn en vokinhoudelijk odvies worden in overleg met de
betreffende bibliotheek kosten in rekening gebrocht.

Hoe ziin de informotieounten von Eindhoven en Tilburg te bereiken :

- De cotologivon beide bibllotheken zijn vio internet roodpleegboor.
Eindhoven : www,obeihdhoven, nl
Tilburg : www,obtilburo.nl

- Beide oÍdelingen beschikken over een eigen e-moil odres en onfuongen de vrogen ook
bij voorkeur vio deze odressen.
Eindhoven : muziek@obeindhoven.nl
Tilburg I muziekofdeling@obtilburo,nl

- De ofdelingen zijn t'tJdens openingsuren rechtstreeks bereikboor vio telefoon
Eindhoven : mo. t/m vr, von : l'1.00-20,00 en zot. : I L00-'17,00, tel.: 040-2604260
Tilburg : mo. t/m do. von : 'l '1.00-20.00, vr. en zot, : 

.l0,00-17.00, 
tel.: 0'13-4ó4854ó

J
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muziek op internet ( l0)

---
*t-

ln elke Nieuwsbrief worden een aantal interessante
websites op het terrein van de muziek gesignaleerd. Dit
is de tiende aflevering.
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief waren de
websites op lnternet toegankel'ljk. Het is echter mogeliik
dat ze in de tussentijd tijdelijk of definitief van het Wortd
Wide Web zijn venrijderd.

The Ario Dotobose
www. orio-dotobose. com /i n dex2. html
Een diverse molen bekroonde site met informotie over ruim 1000 opero-orio's, Te vinden zijn o.m
MlDl-files, teksten, vertolingen en vele opero-weblinks. Volgens de lnfernetgids von llse een**** topsite,

Guitor Gods : Engelstolig
www.guitorgods.com
Een opvollend vormgegeven site met uitgebreide
informotie over de l0 meest vooroonstoonde
rockgitoristen.

Guitor poge : tobloture : Engelstolig
www. hormonv-centrol.com /Guitor/tob. htm
ls onderdeelvon de Guitor Poge een zoekpogino voor gitooriobuloturen enlof gitooroccoorden -
ol of niet met teksten. Er wordt gebruik gemookt von de OlGA-zoekmochine. De pogino bevot
tevens een niet onoonzienlijke lijst met "tob-orchives",

Dutch Divos : Nederlondstolig
home.wonodoo, nl/dutch.divos
Een moden rustig vormgegeven ovezichtvon de voornoomste
Nederlondse vocollsten uit de lootste honderd Joor. Met biogrofische,
bibliogrofische en discogroÍische gegevens, olsmede fotomoterlool
en geluidsfrogmenten,

Componisten.Net : Nederlondstolig
www.componisten.net
Gegevens over de belongrijkste componisten, met o.m. biogrofieën, ofbeeldingen. tijdsbolken en
een hondige mogelijkheid om rechtstreeks in diverse zoekmochines of sites te zoeken noor
informotie over een componist.

i
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Best songs Dutch top 40 : Engelstolig
clik,to/bestsongs
Een interessonte site die de mogelijkheid biedt teksten von octuele hitsongs én complete hitolbums
op te vrogen, Eveneens zijn er links noor vergelijkbore sites opgenomen,

Music Disk Online : Nederlondstolig
www. leosesound. nl/m usicdlsk
Aordig - moor zeker nief compleet - olfobetisch ovezicht met links noor bedrijven uit de
Nederlondse muziekbronche, Bedoeld ols lekkermokerïje voor een cd-rom met doorop 3000
odressen,

The Belgion Pop & Rock Archives : Engelstolig
houbi.simolenet,com/belooo
Op zoek noor inÍo over een Belgische bond of vedette? Deze site
bevot een (zich steeds uitbreidend) ovezicht von de belongrijkste
ortiesten uit de rock- en omusementswereld. Niet olleen K's Choice
en Komogurko, moor ook Froncis Goyo en Louis Neefs (die hier wordt
oongeduid ols " chorismatic (but deod) crooner), De site bevot
biogrofieën, discogroÍieën en llnks,

MP3 lnfopoint : Nederlondstolig
www,mp3inÍopoint.com
Een site die iedere stortende MP3-gebruiker kon worden oonbevolen. Met nieuws, informotie over
de nieuwste opporotuur, progrommo-reviews en proktische tips voor onder meer het downlooden
en overschrijven von MP3{iles.

The BIue Flome Cofé : Engelstolig
www. blueflomecofe. com
Enige tientollen biogrofieën von blueszongers- en zongeressen en een mooie vezomeling blueslinks.

Ton Hobroken
Openbore Bibliotheek Eindhoven

Even voorstellen....
De fonotheek von de Stodsbibliotheek 's-Hertogenbosch bevot een kleine collectie blodmuziek (ó000
bonden) en 20,000 cd's, lk werk er vonof 

.l985. 
Mijn noom is Tielke Engels.

Toen ik op de Íonotheek in 's-Hertogenbosch begon te werken bestond de collectie uit louter LP's,

De Centrole Discotheek Rotterdom, toen nog gevestigd boven de Doelen, stelde de bosiscollectie
somen. Een keer per week reed ik noor Rotterdom olwoor Cees de Hoon voorlichting gof over de
nieuw binnengekomen olbums, De bestelling werd meteen ochtergeloten en de ingewerkte LP's
gingen ochter in de outo mee noor's-Hertogenbosch, Met de intrede von de cd's en de Nieuwslijsten
werden de ritjes noor Rotterdom overbodig, Begin '90 werd besloten de hele collectie LP's te verkopen.
Aongezien de gemeente 's-Hertogenbosch geen subsidie verstrekt voor hef uitlenen von muziek moet
de fonotheek kostendekkend drooien. Wrj werken met meer exemploren, moxlmool ó per titel en hoge
omloopsnelheid.
No de inzinking von een poor joor geleden drooit de Íonotheek de lootsfe joren.,weer uitstekend. Het
levert een heel eigen publiek en sfeer op binnen de bibliotheek en ik werk er ol 5 jqor met veel plezier.

Vriendelijke groeten,

Tielke Engels
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Ledenvergodering onnex studiemiddog in de KB te
Den Hoog
Op 17 mei o.s. vindt de ledenvergodering von de NVMB, gecombineerd met een studiemiddog.
ploots in de Koninklijke Bibliotheek te Den Hoog. Sinds holf jonuori heeft door het nieuwe
Nederlondse Muziek lnstituut de deuren voor het publiek geopend. Dit instituut. in de pers
omschreven ols "de vezomelde vezomelingen", omvot de popieren muziekcollecties von het
Hoogs Gemeentemuseum en de stichting Musico Neerlondico.

De progrommocommissie is door hetwelkom dot de NMI ons zo snel no de opeing olwil bieden, in
de gelegenheid om met hettijdens de vorige studledog in Amsterdom opgepokte themo, speciole
collecties, verder te goon, Uit reocties uit het lond bleek ons dot dit themo hoog op de ogendo von
collegoe stoot. Het nieuwe centrum in Den Hoog beheert het overgrote deelvon monuscripten en
gedrukte muziek von Nederlondse herkomst, oonvullend op de werken von grotendeels eigentijdse
componisten die door MuziekGroep Nederlond/Donemus worden uitgegeven. Wij hebben dr Frits
Zworf , hoofd von het NMl, bereid gevonden om 's middogs één en onder over deze
orchievencollectie te vertellen. Notuurlijk zullen w[ doorno door hem en zijn collego Dick v/d Hul
worden rondgeleid.

Bovendien ljn wij in de gelukkige omstondigheid dot we noost dit themo ook in kunnen goon op
een onderwerp dot velen von ons bezighoudt: het interbibliothecoir Ieenverkeer von blodmuziek.
Leden von de NVMB-commissie die hiernoor ondeaoek hebben verricht, presenteren onder ondere
een somenvotting von de resultoten von de enquète olsmede een nieuw oonvroogformulier.
Onder voorbehoud zol ook Wim Dijk (Openbore Bibliotheek Hoorlem) een lnleiding houden over
WSF en ofgeschreven blodmuziek: woor vondt dit een goede bestemming?

De dog zolworden voorgezeten door Chorlotte Sienemo,lid von de progrommocommissie en ols
informotiespeciolist werkzoom oon de LetterenbiblioÍheek von de Universiteit Utrecht,

Wijhopen u op '17 meite kunnen ontmoeten!

De progrommocommissie

Literotu u rsi g no I eri n g
"Bibllothecorissen krijgen zoveel onder ogen dot ze een soepeler toegong tot de moterie krijgen",
zei Alexonder Jonsen tiJdens een MGN-cursus (zie elsers in dit nummer),
Hieroon moest ik denken toen in het boek Jaren von opgongvon dr. Rolf Schuursmo onder ogen
kreeg, Hijwos immers bibliothecoris oon de Erosmus Universiteit in Rotterdom en dorst het misschien
vonuit die ochtergrond oon in een tijd von speclolismen een olgemene cultuurgeschiedenis von
Nederlond over de periode 190G.l930 te schrijven. Niet dot het een totool nieuw fenomeen is, H.W.
von der Dunk heeft zich b'rjvoorbeeld zelfs gewoogd oon een cultuurgeschledenis von Europo in de
twintigste eeuw: De verdw[nende hemel(uitg. MeulenhofD.
Wonneer je de compositie von Schuursmq's boek bekijkt, volt om te beginnen de evenwichtige
opbouw op, Omdot de outeur zicht in tegenstelllng tot Von der Dunk tot Nederlond beperkt. volt
het vbonuyit Ciit gelchtspunt eneziJds te verkloren dot Nederlonds-lndië bijvoorbeeld op deze
mànier oohbocht krijgt die het, gezien het belong ervon verdient terwijl ondezijds een door Von der
Dunk ols "olgemene cultuurschok" en "historische censuur von de eerste orde"beschreven Eerste
Wereldoorlog, wot het in intermotionool perspectief zeker wos, door Schuursmo binnen
Nederlondse mootstoven slechts wordt omschreven ols "een borre en ongunstige ervoring"(p.l I l).
Schuursmo's visie op Nederlond is don ook een bescheiden visie. Zo schrijft hij bijvoorbeeld over de
"gidslond-gedochte": "Wot een grote woorden woren dot toch eigenlijkl Wot een vreemd recept
von mondiole zendingsdrong en noor binnen gekeerde, wereldvreemde zelfgenoegzoomheid,
vermengd met twijfel over het kleine en onmochtige voderlond!(p. 52). Een soortgelijke bescheiden
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visie volt het zogenoomde "burgerlijk beschovingsoffensief" ten deel. dot wordt omschreven ols een
"hoogdrovend stelsel" woorbij "het te beschoven volk vook op een uitermote kleinerende monier
tegemoet getreden werd"(p.8 I ),
ln het boek wordt consequent een vier deling gebezigd die oon het begrip "vezuiling" rookt: olles
wot "schetsmotig" oon de orde komt (Schuursmo noemt het in het Woord vooroÍ zelf zo) wordt
bekeken vonuit een roomskotholiek, protestonts, sociolistisch en liberoolstondpunt, En wot er oon
de orde komt is niet olleen de zogenoomde "hoge cultuur" moor, zools de outeur met nodruk
meldt, "óók de troditionele volkskunst"(p, 333).
Schetsmotig - dot is woor, en doordoor een enkele keer wot onvolledig, Zo noemt Schuursmo niet
dot recente cd-opnomen een deel von het vrijwel geheel vergeten oeuvre von een componist ols
Julius Röntgen (p. 3ó9) oon de vergetelheid hebben ontrukt. Moor dot is hem vergeven.
Wont de conclusie is gerechtvoordigd dot Rolf Schuursmo met zijn oon zijn vrouw, de in IAML-
kringen bekende Ann Schuursmo opgedrogen boek een bewonderenswoordige tour de force op
een consisfente monier tot een goed en lezenswoord eind heeft gebrocht.

Els von Swol

RolÍSchuursmo: Jaren von opgong, Nederland 1900-1930. {Jitgeverij Balans. Amsterdam.2000. 592
pagino's. ISBN 9050185215. Prijs f ó9,50,

Lichte muziek: tussen commercie en informotie
Verslog studiedog 23 november 2000 in NPI Amsterdom

Op 23 november bezochten zo'n 50 mensen de studiedog von de NVMB. Wij woren dit keer te gost
bij het Notionool Pop lnstituui (NPl) in Amsterdom, En het themo wos lichte muziek.

Een serieuze zook
De eerste lezing mocht er meteen zijn: Een serieuze zook hod Wolter von der Zwoon (Biblion) hoor
ols titel meegegeven. Hij begon met een stotement: "Het uiterlijk von een heleboel dingen loot zien
dot de vorm belongrijker wordt geocht don de inhoud", Aon de hond von blodmuziekvoorbeelden
werkte hij dit uit. ln 1835 hodden de uitgevers deze commerciële stellingnome nog niet helemool
door: een lijntekening op een litho is niet het meest geèigende voor deze techniek, dus de verkoop
von de in Den Hoog uitgegeven voorloper von een Frons chonson zol er niet door zijn bevorderd.
Evenols die von de voorspeler: iemond die hetzij op de hoek von de stroot op een wogen hetzij in
een muziekwinkel (zools Scott Joplin) nummers voor potentiële kopers voorspeelde, Loter zouden we
dit een "plugger" goon noemen.
No de Tweede Wereldoorlog won de grommofoonploot het von de blodmuziek, ook omdot de
piono het oÍlegde tegen de gitoor. Negentig procentvon de Nederlondse blodmuziekhondel
verdween of werd plotenhondel. Dit wos ook de periode dot de bibliotheekwereld neerkeek op
lichte muziek, zools loter in de jeugdbibliotheek op strips werd neergekeken. Met uitzondering von
Willem Noske (Musico Neerlondico, Den Hoog) en het Theoter lnstituut Nederlond (Amsterdom),
ln de Verenigde Stoten hod men wé|, ook vonuit een wetenschoppelijke kijk (bijv, door sociologen)
belongstelling voor lichte muziek. Zie o.o. het onderdeel Speciol Collections von de cotologus von
de Librory of Congres op internet. ln Nederlond kwom dit pos in de joren tochtig op gong, onder
invloed von het profijtbeginsel en persoonlijke belongstelling von de muziekbibliothecoris, Zo
kwomen in Rotterdom en Utrecht de eerste blodmuziekcollecties met lichte muziek von de grond.
ln de loop von de joren is lichte muziek in het bibliotheekwerk gemeengoed geworden. Zijstoot
vrijwel centrool in de oonkoop von zowel blodmuziek ols cd's. Of dit zozol blijven, hongt von veel
dingen of. O,o, toch nog steeds von de vorm.,,

Onzichtbore sterren
De volgende lezing werd gehouden door Piet Bokker, die ols communicotiewetenschopper zo eens
in de zeven joor een lezing over muziek vezorgt - toch ook een vorm von communicotie, zools hij
zei. Op die monier blijft het voor hem leuk.
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De lootste keer wos 
.l993, 

t|dens een conÍerentle von de IASPM in Nijmegen, HiJ hod toen op
internet in cotologi gezochtwot er over lichte muziek beschikboorwos, Dot bleek op dot moment
voorolveel literotuur over punk te zijn, Moor hijvroeg zich of of de muziekgeschiedenis op dot
moment echt wel uit bijv, olleen de Sex Pistols bestond. ln de hitporode kwom je nomen tegen ols
Boney M., Borboro Steisond, Abbo enz. Géén punk, De vroog die Piet Bokker zich in de lezing nu
stelde wos of dit inmiddels is veronderd. Hij constoteerde dot er wel een verschuiving volt woor te
nemen noor de beschrijving von de beleving von muziek. l/3 von de treffers ols je in de cotologus
von de Universiteits Bibliotheek Amsterdom zoekt, goot over jozzmulek, Je vindt bijno niets over
volksmuziek of moinstreom. Dus ook hier geldt: er zit in deze bibliotheek een bibliothecoris die veel
von jozz houdt,,,
De orgonisotie voor het o.s. IASOM-congres roept op voor popers die nu juist over moinsteom-
muziek goon, wont het ondezoek noor lichte muziek is nog steeds elitoir. Moor deze consïotering
zou een negotief slot von de lezing zijn, en die bedoeling hod Piet Bokker niet. Het is volgens hem
immers ofgelopen met het toevollig vinden von studies door enkele seorches in bibliotheekcotologi
ln de virtuele bibliotheek kun je gewoon wél veel vinden over bijv, BZN - het intypen von die noom
op internet levert zo'n 4.000 pogino's op, De bibliotheekwereld zol in deze ontwikkeling mee
moefen goon, wonf de meeste studenten zoeken nu eenmool op internet en niet longer in een
bibliotheekcotologus. Al probeert docent Piet Bokker dit toch wel een beetje tegen te goon: een
wetenschoppelijk ortikel dot je vio een bibliotheekcotologus op het spoor bent gekomen geeft nu
eenmool betrouwboorder informotie don een willekeurige internetpogino. Moor- merkt Joost von
Gemert in de oonsluitende discusie op - ligt hier nu net niet de took von de bibliothecoris: von die
4,000 titels over BZN nu net de beste oonbieden?

Het internet ols bibliotheek von de toekomst
Op deze lootste constotering en opmerking sloot de lezing von onze gostheer, Jon von der Plos
(NPl). mooi oon; op deze lezing goon wij hier wot koder in, omdot de volledige tekst op de home
poge von de NVMB zolverschijnen.
Jon von der Plos memoreert dot grote en kleine blodmuziekuitgevers ollemool bezig zijn hun
exploitotie vio internet te loten verlopen. Nopster en Bertelsmonn zijn een olliontie oongegoon,
MP3.com is opgekocht door Universol, Bertelsmonn goot wellicht fuseren met EMI enz. Hier kon geen
enkele muziekbibliothecoris tegenop, Moor wot is don stroks nog de took von de
muziekblbliothecoris, vroeg Jon von der Plos zich of. De muziekbibliothecoris zol moeten vechten
om publiek binnen te holen:

l) door de beste te worden op specifieke terreinen, zools het NPI dot doet op het gebied
von de lichte muziek

2) door zelf inhoud (content) en kennis te goon exploiteren. Door gelden volgens de
inleider ook weer twee uitgongspunten:
-de diensfu erlening centrool stellen
-de diensfuerlening von een mediotheek noodloos loten oonsluiten op de
internetdiensfu erlening.

Het NPI ziet zichzelf ols een portol, een bronche orgonisotie of een plotform dot doorverwUsi. En is bU
gebrek oon een goede encyclopedie over lichte muziek moor begonnen er zelf één te moken.
Deze werd loter op de middog oon de deelnemers von de studiedog.in de mediotheek von het NPI
getoond, Het is de bedoeling dot de huldige tekstfiles t,z,t, worden oongevuld met beeld en geluid.

Geluid wos er ter ofsluiting von de sfudiemiddog ook: bondoneonspeler Morc Constondse omlijstte
de bonel, somen met een Schotse violist en een gitorist, met live muziek uit o.o. de Bolkon.

De progrommocommissie

nvmb-nieuvvsbrief nr, l, apdl 200.I



M UZiekGf Oep Nedef lOnd I verbouwing. tijdetijke huisvesting. verhuizins
en ondere openingstijden voor de studiebibliotheek en luisterruimte

MuziekGroep Nederlond is per 1 jonuori2001 uitgebreid met het Muzieklnformotie Centrum (MlC),
een somenvoegen von de ofdeling Documenfofle en lnformoÍievon MGN en hetvoormolige
Reperfoire lnformotlecentrum Muziek(RIM) te Utrecht. Het RIM verstrekte sinds l5 joor informotie
over onbekend, interessont of vernieuwend repertoire voor omoteurmusici en professionols en is per
1 jonuori opgehouden te bestoon,
Het nieuwe MIC beschikt over een studiebibliotheek met een grote collectie blodmuziek en oudio-
opnomen. cotologivon uitgevers muzlektijdschriften, noslogwerken.luister- en speelfociliteiten, Het
lr/lC verstrekt tevens informotie over het Nederlondse muziekleven: biogrofieën en toelichtingen von
(Nederlondse) componisten, recensies, etc.
Meï deze toetreding is MGN uitgegroeid tot een orgonisotie voor het Nederlondse muziekleven. De
drie vestigingen (Amsterdom, Hilversum en nu dus ook Utrecht) zullen uiteindelijk worden
geconcentreerd in de Poulus Potterstroot te Amsterdom. Deze huisvesting zol doortoe grondig
worden verbouwd!
Tot die tijd gelden de volgende odressen:

Drrectie, odministrotie, CD-producÍie, concert'productle
bezoekodres: Hovenstroot 3.|, Hilversum
postbus: 1634, 12OO BP Hilversum
tel.: 020-3058900 (de doorkiesnummers von deze ofdelingen blUven ongewijzigd)
fox: 035-ó210570
e-moil: info@muziekgroep.nl

Componist'enmonogement & Uitgeverlj Donemus
bezoekodres: Koningin Wilhelminoplein 1 3/2 I 0.0 I (Confectiecentrum)
postodres: Poulus Potterstroot 12-16,1071 CZ Amsterdom
tel,: 020-3058900 (de doorkiesnummers von deze ofdelingen blijven ongewijzigd)
fox: 020-ó733588
e-moil: info@muziekgroep.nl
e-moil: rentol,soles@muziekoroep.nl (bestellingen)

Muzieklnformofle Cenfrum (M/C) incl, bibliotheek en lulsteruimte
Bibiotheek: mo t/m vrU 'l0.00-ló,00 uur (bezoek op ofsprook)
odres: Drift 23.35]2 BR Utrecht
tel, kontoor: 030-2322046
informotielijn: 030-2340000, mo t/m vrU 

.l0.00 
- ló,00 uur

fox: 030-2312641
e-moil: muziekinÍo@muziekgroep.nl

Von de redoctie
Tot de redoctie von de NVMB Nieuwsbrief is een nieuw lid toegetreden, Sinds eind 2000 is Jos
Oegemo de redoctie komen versterken ols olgemeen redoctielid, Jos is werkzoom ols
muziekbibliothecoris bij de Openbore Bibliotheek Deventer.
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De ISBD ols mozoïek
MuziekGroep Nederlond heeft gedurende enkele moonden een interne cursus Regels voor
de fltelbeschriivlng van nief-boekmaterÍolen, zools compoct discs. georgoniseerd die ook
voor derden open werd gesteld, Uiteindelijk woren er op zes ochtenden telkens ruim 20
mensen in de Jon Eelkemo-zool von het voormolige-Rltt/ oonwezig om von drs, Alexonder
Jonsen (musicoloog en voormolig senior cotologiseerder bij het toenmolige NOB) de
kneepjes von het vok te leren. Ochtenden woorin kennis en kunde hond in hond gingen -
een mozo'íek noemde de docent het zelf -, zijn moeilijk in één stukje te versloon. Doorom is
ervoor gekozen om de olgemene inleiding die de eerste twee keren werd gehouden in
verslogvorm te publiceren,

lnhoudelijke ontsluiting
De docent liet om te beginnen een boek rondgoon met op het omslog een ofbeelding von
het beroemde Biedermeierschilder\ De boekenwurm von Corl Spita,veg (Gemöldegolerie
Lichtenstein, Wenen) - woor vook genoeg de drook mee is gestoken, Wot hij ermee wilde
zeggen is, dot de kennis von die tijd in het hoofd von de bibliothecoris zot, Goondeweg
ontstonden er echter zoveel publicoties, ook in tijdschriften. dot dit ondoenlijk werd, Wot de
bibliotheek nodig hod, wos een z.g. inhoudeliike ontsluiting: woor goot een boek of tijdschrift
over? Dit leidde uiteindelijk tot decimole coderingen zools de UDC en de door MGN
(Donemus) gebruikte Dewey (DDC), Dergelijke cijferkettingen zijn l9'eeuws. moor
systemotische rongschikkingen von velden von kennis is oleeuwen oud, Eén voorbeeld
slechts: de predikont en ondenvijshervormer Cemelius (l7u eeuw) boseerde zich op de
theologie voor een olomvottende somenhong von kennis (ponsophie), Hiermee stond hij
lijnrecht tegenover de Fronse Encyclopedisten die olleen een olfobetische rongschikking.
zonder verdere somenhong, nostreefden, Een ondere noom die Alexonder Jonsen in dit
verbond noemde, wos die von Mohillon, die in Brusselwos belost met de
instrumentencollectie - nu te vinden in de Rue de Montogne de lo Cour, Hij kon niet met de
gongbore indeling overweg omdot hij inzog doï een piono zowel een toets- ols een
snoorinstrument is en mookte een nieuwe, eigen indeling; Cofologue descrlpÍlf ef anolytique
du Musée insfrumentol du Conseruot'olre Royol de Muslque de Bruxelles (1y24),

Formele ontsluiting
Mei de informotie.explosie kwomen blbliothecorissen erochter dot inhoudelljke ontsluiting
olléén niet meer voldeed. Een z.g, Sfafement oÍ Princlples (PorUs, 19ó1) ligt ten grondslog oon
de z,g, formele beschriiving. ook bekend ols de |SBD-regels (lnternotionol Stondord
Bibliogrophic Description), De hoop wos inmiddels op de computer gevestigd, Het moest
wereldwijd zó worden, dot iedereen op internotionool niveou begreep dot no een slosh (/) in
de cotologus een outeur of een componistennoom volgt. Een lokole cotologiseerder zou
don nooit meer de fout begoon te denken dot "Multotuli" is geschreven door Woutertje
Pieterse.
Jonsen legde uit dot zo redeneren eigenlijk een vorm von discursief denken is:je hongt olle
kleren noost elkoor oon een drooglijn (Susonne Longer), tenarijlje ze over elkoor oontrekt, Een
ISBD-beschrijving is m.o.w. in wezen een drooglijn met een heleboelkleren noost elkoor,
onderverdeeld in velden en elementen met een voorgeschreven interpunctie, zools de ol
genoemde slosh voor een eerste verontwoordlijkheidsvermeling (bijvoorbeeld een
componistennoom) en een ; voor elke volgende vermelding (zie voorbeeld hieronder). De
computer kon ons behulpzoom zijn bij de inhoudelijke ontsluiting, de z.g. trefwoorden,

Omdot je een inhoudelijke ontsluiting en een formele beschrijving hebt, woortusen ook nog
eens - om de zook ingewikkeld te moken - de z.g, AgtglgglsbegUlzit die von beide wot
heeft. en het. ondonks olle computers. mensenwerk is en blijft, zol het oltUd zo zijn dot twee
beschrijvingen von bijvoorbeeld één compoct disc toch onderling von elkoor kunnen
verschillen, Moor dot niet olleen. Als je de cd-box met Schubert-liederen door Elly Ameling
neemt, kun je ervoor kiezen om het bU de overkoepelende titelte loten:
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Lieder (Geluidsopnome) / Schubert; Elly Ameling ; Dolton Boldwin ; Rudolf Jonsen

l,1ei cls ingongen:

Schubert. Fr onz (17 97- I 828)
Lieder (sel.)
Amellng, Elly <zong>
Boldwin, Dolton <piono>
Jonsen, Rudolf <piono>

Wilje echter olle liederen kunnen terugvinden, don zulje zover moeten goon elke titel ofzonderlijk
op te nemen, Bij de keuze voor één von de twee monieren spelen onder ondere zoken ols
tijd(gebrek), geld(gebrek) en beschikbore menskrocht een rol.

Els von Swol

r)
2)
s)
4)
5)

I
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