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Woord V

We zijn er trots op u een extro dik nummer von
de Nieuwsbrief te kunnen presenteren, Deze
keer met veel nieuws ofkomstig uit de eigen
NV|VlB-gelederen. ln de eerste ploots is er de
benoeming von Gert Floor tot voorzitter von
de NVMB. hijvolgt Dick von den Hul op die
wel lid von het bestuur blUft. Dole Corr neemt
vio deze nieuwsbrieÍ ofscheid von de NVIVB.
Verder zijn er berichten von de commissie
Opleidingen en de IBl-commissie en bevot de
nieuwsbrief verslogen von onder meer het

Von het bestuur
Gert Floor nieuwe voorzitter NVMB
De stotuten von de NVIVIB geven oon dot het
besïuur uit zijn midden een voozitter
benoemt. De huidige voorzitfer, Dick von den
Hul, heeÍl'ol een oontol moonden geleden
oongegeven deze took over te willen drogen
oon een onder bestuurslid, mede omdot hij in
2002 een dog per week minder goot werken.
Het bestuur is erg blij dot ons nieuwe
bestuurslid Gert Floor deze took op zich wil
nemen, [t/et ingong von I jonuori2OO2zol
Gert de voozitterstook binnen de NVMB
overnemen von Dick. Díck blijft overigens ols
gewoon bestuurslid deel uitmoken von het
bestuur.
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IAIV|C-congres en de NVÍVB-studiedog von l5
novernber j,l,
Ook treft u het tweede deel osn von het
verslog von Honneke Kuiper over de IAIVL-
conferentie, een bericht over de Centrole
Discotheek Rotterdom en een ortikelvon ons
redoctielid Ton Hobroken over nieuwsgroepen
op internet,
Voor wie het wos ontgoon: onlongs zijn twee
nieuwe porlol-sites de lucht ingegoon:
www.musico.nl en www,bibliotheek,nl
woorover in dit nummer meer,

Voor degenen die nog niet zo vertrouwd zijn
met Gert Floor volgt hier nog wot informotie
over Gerf.

Gert heeft een deeltijdboon ols
bibliotheektechnisch medewerker in de OB
von Heiloo, woor hij met nome de
muziekofdeling vezorgt. Doornoost werkt hij
twee dogen per week ols orchivoris in het
[\/useum von het Boek/tVluseum [Vleermonno-
Westreenionum te Den Hoog.
Zijn motivotie voor het bibliotheekwerk ligt
voorol in het informoïiewerk en de
collectievorming. Gert heeft de overtuiging
dot de muziekofdeling erbij hoort in de
openbore bibliotheek en prijst zich gelukkig in
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een bibliotheek te werken woor leners,
directie en bestuur er ook zo over denken,

Nieuwe auteurswet
ln Nieuwsbrief nummer 2von .l999 

is ol eens
uitvoerig oondocht besteed oon
outeursrecht.
lnmiddels is in het ofgelopen voorjoor door
het Europees porlement en de Rood richtlijn
2OO1l29lEG betreffende de hormonisotie von
bepoolde ospecten von het outeursrecht en
de noburige rechten in de
i nÍormotiemootschoppij vostgesteld.
Op dit momentvindt er in Nederlond een
consultotieproces ploots met betrekking tot
de implementotie von deze richtlijn in de
Nederlondse wetgeving. Vele portijen zijn
hierbij betrokken, Het Ministerie von Justitie
heeft een speciole website geopend woorop
kennis volt te nemen von de reocties von
belongenorgonisoties (o,o. von FOBID,

Elektronisch aanvraagformu lier
Op 17 mei 200.|, de dog dot de NVMB hoor
joorlijkse ledenvergodering hield.
introduceerde de IBL-commissie een
elektronisch oonvroogformulier voor
blodmuziek, dotvoorlopig bij wijze von proef

nomens de bibliotheekwereld) en von het
concept beleidsvoorstel :

www. miniust.nl/o beleid /outeurswet/odviesci
e/index.htm
De NVMB heeft contoct opgenomen met de
secretoris von de FOBID Juridische commissie
en loten weten dot we ols NVIVB bereid zijn
onze steun of medewerking te verlenen oon
het verdere consultotieproces.

André Jurres (1912)
Op de volreep bereikt ons het bericht dot op
zondog 9 december j.l André Jurres is

overleden, André Jurres is voorzitter geweest
von IAIVL en redocteur von Fontes. Hijtoonde
ook op hoge leeftijd enorrne betrokkenheid
bij de ontwikkelingen binnen het
muziekbibliotheekwerk en de NVMB, We zullen
loter nog stilstoon bijde roldie André Jurres
vervulde in het Nederlondse muziekleven,

tot 1 jonuori2002 wordt gehonteerd. Het
formulier is te vinden op de NVtr/B-website en
kon door worden gedownlood, Op de site is

tevens een hondleiding te vinden,
Het formulier wordt steeds voker gebruikt,
Toch heeft het even geduurd voordot de

Dole Corr neemt ofscheid

De redqctie ontving zijn bijdroge voor de nieuwsbrief.

Beste collego's von de NVMB,

Sinds 'l november ben ik uitkeringstrekker vio de flexl'opregeling; ik neem dus vio de nieuwsbrief
ofscheid von de NVMB.
IVijn deelnome oon vergoderingen is de lootste poor joor, wegens twee longere perioden von
detochering in het buitenlond, wot minder frequent geweest don doorvoor. lk heb mijwelvonuit
Groningen en Göteborg op de hoogte gehouden von de octiviteiten, die ook olvroeger een bron
von inspirotie woren voor mijn eigen werk bij de OB Groningen. Met nome de grote vooruitgong in
efficiency in de behondeling von IBL-oonvrogen voor blodmuziek is een belongrijke stop in een
belongrijke richting, één woor wij in verschillende somenstellingen vele joren oon hebben gewerkt
en die eindelijk levensvotbore vrucht heeft ofgeworpen,
lk wens de Vereniging nog veel meer von dit soort successen, die ofhonkelijk zijn von voortgezette
ïoewijding en enthousiosme von de leden; en oon de leden wens ik veel plezier en veruulling in en
buiten hun werk,

Dole C. Con
d,c.con@keyoccess,nl

I BL-com m issie blodm uziek voortgongsbericht
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toepossing werkelijk op gong kwom,
Vermoedelijk heeft dot te moken met de
volgende redenen:

' onbekendheid met het formulier. tussentijdse wijzigingen in e-moilodressen
von bibliotheken, woordoor het formulier
enkele keren moest worden oongepost. het feit dot enkele bibliotheken in de
routing om diverse redenen nog geen
gebruik wilden oÍ konden moken von het
e-formulier

. het gebruik von verschillende e-moil-
progrommo's bijde bibliotheken in de
routing

. in een oontol gevollen problemen met het
verzenden of openen von de formulieren -
voor een deel om onverkloorbore
redenen

. in sommige bibliotheken de nog geringe
ervoring met het
teksfuerwerkingsprogrommo Word en het
gebruik von een e-moil-progrommo

ln de proktijk blijkt het elektronische formulier
ook in popieren vorm te circuleren. ln ploots
von veeending vio e-moilwordt het in
dergelijke gevollen geprint en verzonden per
post...

Voor zover de commissie dot heeft kunnen
nogoon voriëren de ervoringen in de prokïijk
von gemotigd positief tot zeer posiïief. Het
formulier leidt niet direct tot tijdwinst voor de
bibliothecoris moor zet kloorblijkelijk wel oon
tot een snellere ofhondeling. Dot is ook het
voornoomste doel von deze toepossing.
lnmiddels hebben de bibliotheken von
Hoorlem en lrzloostricht besloten ook deelte
nemen oon het leenverkeer vio e-moil, zodot
nu olle bibliotheken in de routing von het e-
formulier gebruik moken!
ln het voorjoor von 2002 zol het gebruik von
het formulier worden geëvolueerd. Het ziet er
noor uit dot het formulier ook no deze
proefperiode zolworden gebruikt, totdot een
een betere oplossing voor het IBL blodmuziek
voorhonden is.

Eisen & modellen
De commissie is momenteeldruk doende op
een rijtje te zetten oon welke eisen het IBL-
blodmuziek dient te voldoen, wil het een
meer eigentijds korokter krijgen. Bovendien
wordt er nogegoon welke "modellen" er
tegemoet komen oon deze eisen,
ïevens is er besloten te inventoriseren hoe het
leenverkeer op provinciool/regionool niveou
wordt ervoren, Alle verdeelbiblioÍheken
worden benoderd met een oontolvrogen,
woorno steekproefsgewijs bij enkele
bibliotheken uit het betreffende werkgebied
zolworden geïnformeerd noqr hun
ervoringen. Het onderzoekje zol duidel'rjk
moeten moken in hoeverre er wordt gehecht
oon de provinciole verdeelfunctie, Doornoost
zol er vermoedelijk een beter beeld ontstoon
over de kwoliteit von het IBL met betrekking
tot ospecten ols snelheid von ofhondeling en
de mote von honorering.

WSF
ln WSF-kringen wordt momenteelde lootste
hond gelegd oon de notitie "Vernieuwing von
IBL bijWsF-bibliotheken", met ols bijloge het
projectplon ".l3 bibliotheken onder één knop -
WSF-bibliotheken in de voorhoedè". De
commissie heeÍt reeds inzoge gehod in deze
concept-notitie, die is gericht op
optimolisering von het IBl-verkeer voor
openbore bibliotheken. dit in nouwe
somenwerking met PICA. Het geheel bevot
een oontol interessonte oonknopingspunten
voor het IBL von blodmuziek.

BibliotheekBlad
Woorsch'rjnlijk zol in het lootste nummer von
het BibliotheekBlod von dit joor een ortikel
worden geplootst over de problemen rond
het IBL von blodmuziek.

Ton Hobroken
Openbore Bibliotheek Eindhoven
Voozitler IBL-commissie

De lBl-commissie von het NVIVB bestoot uit de volgende leden: Pieter Goossen (Bibliotheek
Arnhem), Ton Hobroken (Openbore Bibliotheek Eindhoven), Honneke Kuiper (Openbore Bibliotheek
Amsterdom) en Annemie ers (Dienst Openbore Bibliotheek Den Hoog),
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O n derzoeksverslo g Schol i n gsbehoefte
lVl uzi ekbi bl ioth eekwerk

Sqmenvotting von de resultoten en beschouwing

lnleiding
De commissie Opleiding von de NVIVB heeft de scholingsbehoefre op het gebied von het
muziekbibliotheekwerk onderzocht, Het onderzoek is gedoon in de vorm von een schriftelijke
enquète die is verspreid onder bibliotheken met een muziekcollectie, De commissie onderzocht in
hoevene momenteel gebruik wordt gemookf von (bU)scholing en in hoeverre behoefte is oon meer
of ondere scholing,
Hierbij presenteren wij de resultoten von dit onderzoek. Dit ort'ikel bevot een somenvotting von de
resultoten en een beschouwing, Een totooloverzicht von de gestelde vrogen en de bijbehorende
ontwoorden, gespecificeerd noor bibliotheektype, vindt u op de nieuwspogino von www,nvmb.nl,

1. Resultaten

Respons
Er zijn 155 enquètes verzonden noor de volgende geodresseerden: leden NV[VB-moilinglist, overige
NVIV1B-leden, PBC's en overige OB's met blodmuziekcollectie (voozover te ochterholen en per e-
moilte bereiken),
De respons is 72 stuks, dot is 4ó.5%.

Huidioe situotie
Vroog I hod betrekking op de huidige situotie,
86,1y" von de T2inzenders mookt momenteel geen gebruik von bijscholing.
84,7 "/" heefl behoeÍte oon meer of ondere bijscholing,

Scholingsbehoefte
Vroog 2 hod betrekking op een elftoldeelgebieden von het muziekbibliotheekwerk, Per onderwerp
is de scholingsbehoefte gepeild, woorbij keuze wos uit: geen, welnig, maÍlg, veelof zeer veel,
Deze begrippen zijn voorof ols volgt omschreven:
e Geen = Zou ik niet heengoon;
. Weinig = Zou ik niet speciool heengoon, interessont ols ik er toch ben;
. lt/otig = Zou ik olleen heengoon ols het niet te duur is en het uiikomt in tijd;
. Veel = Zou ik zeker heengoon, ols het niet te duur is;
. Zeer veel = Zou ik in leder gevol heengoon,

Schemo 1 geefl de totoolcijfers per scholingsondenverp in obsolute getollen, Op de website vindt u
het volledige c'tjfermoteriool. gespecificeerd noor bibliotheektype (OB. PBC, conservotorium en
speciole collecties),
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Schemo l: Scholingsbehoefte muziekbibliotheekwerk per onderwerp in cijfers
(obsolute getollen)

l. Titelbeschriivenblodmuziek 2. Titelbeschriiven oeluid

Geen
Weinig
IVotig
Veel
Zeer veel

43
5
I
7
7

Geen
Weinig
Motig
Veel
Zeer veel

50
0
0
6

3. Bibliogrofische bronnen 4. Auteursrecht

Geen
Weinig
lVotig
Veel
Zeer veel

t5
9

tó
t9
3

Geen
Weinig
Motig
Veel
Zeer veel

3t
9

l3
t0
6

5. ICT-ontwikkelingen 6, N/luziekgeschiedenisklossiek

Geen
Weinig
Motig
Veel
Zeer veel

t3
t0
t5
20
I'l

Geen
Weinig
IMotig
Veel
Zeer veel

17

l3
12

tó
e

7. ltiluziekgeschiedenis wereldmuziek B. [Vuziekgeschiedenis popmuziek

Geen
Weinig
lvlotig
Veel
Zeer veel

tó
3

20
26

4

Geen
Weinig
Ii/oïig
Veel
Zeer veel

21

7

21

t5
A

9. [tu]uziekgeschiedenis iozz l0 Muziekbiblioïheekwerk notionool

Geen
Weinig
lVlotig
Veel
Zeer veel

il
9

17

t9
6

Geen
Welnig
Moïig
Veel
Zeer veel

14
5

r8
tó
8

I L lt/uziekbibliotheekwerk internotionool

Geen
Weinig
tVotig
Veel
Zeer veel

3ó
t3
t5
4
I
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Open vrogen
Bijde ontwoorden op de open vroog over thons gevolgde bijscholing volt op dot, ols er ol
bijscholing is, deze longs vele wegen en versnipperd tot stond lijkt te komen.
De ondere open vroog ging over de behoeite oon nog niet genoemde onderwerpen voor
bijscholing.
Hierbij zijn de ontwoorden in groepen onder te brengen:
l, PR en orgonisotie-onderwerpen zijn negen mool genoemd in verschillende bewoordingen:

morketing, presentotie en promotie; moor ook 'hoe breng je goede somenwerking tot stond?'
en hoe leg je de juiste contocten met orgonisoïies?",

2. Drie mool is uitdrukkelijk gevroogd om bijscholing op het terrein von internet ten behoeve von
inlichtingenwerk.

3. Behoefte oon muziektheorie is vier mool noor voren gebrocht.
4, Nieuwe ontwikkelingen op terrein von DVD en oudio is twee mool ols gewenst onderwerp

genoemd,
5, Onder de tien overige ontwoorden volt op een behoefte oon olgemene bibliotheektechnische

voordigheden, toegespitst op het muziekbibliotheekwerk, zools: sonering; het stop voor stop
uitwerken von informotievrogen; opzet collectieprofielen muziek.

Verder is o.o, de suggestie gedoon om op muziekterrein een soort 'krokercompetitie" op te zetten
(vgl. het initiotief von René von der Hove / NBLC).

Voor het volledige ovezicht von de ontwoorden op de open vrogen verwijzen wij noor de website.

2. Beschouwing

2.1 Algemeen

Doeloroep
De commissie is zich ervon bewust dot niet de gehele potentièle doelgroep (n,1, olle bibliotheken
met muziekcollectie) is bereikt. ln het koder von dit ondezoek is hier ook niet noor gestreefd.

Respons
Op de NVIVIB-moilinglist stoon ook porticulieren en individuele werknemers von grotere instonties,
Het wos technisch moeilijk, zo niet onmogelijk , deze groepen uit te sluiten von de enquète. Beide
groepen hebben - om begrijpelijke reden - veelol niet individueel gereogeerd, hetgeen zich uitte in
de respons.
De verplootsing von de moilinglist von Listbot noor IVSN heefl'er toe geleid dot de herinnerings-
emoil niet olle leden von de 'oude' mollinglist heefi'bereikt, Dit omdot zij (nog) niet stonden
oongemeld bijde nieuwe lijst,

72 of minder
Niet olle 72 inzenders hebben olle vrogen beontwoord, Dit betekent dot bij sommige vrogen het
totool niet72 is, moor minder.

Absolute getollen
Bij de presentotie von de resultoten von vroog 2 is gekozen voor obsolute getollen. De oontollen
von bepoolde bibliotheektypen zijn te klein om weergove in percentoges te rechfuoordigen,
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Gewenste dieooong
De cijfers met betrekking tot gewenste dlepgangzijn uitsluitend gepresenfeerd bij het
totoolovezicht op de website. Bij de somenvotting von de resultoten en de conclusies is diepgang
buiten beschouwing geloten, Bijvoldoende gebleken behoefte kunnen deze cijfers bij evenïueel te
orgoniseren scholing richting geven voor de oord von de scholing,
De commissie heeft een correctie moeten moken bijontwoorden op de vrogen over diepgong,
IVeer don eens wos bij gewenste diepgong welnlgingevuld, terwijl eerder wos ingevuld geen
behoeÍfe aon schollng. Ten einde vertekening te voorkomen is in deze gevollen het ontwoord
"diepgong: weinig" niet meegeteld,

Belonostellenden
Noost de ingevulde enquètes kregen we ook veel onverwochte reocties von belongstellenden die
inzoge wensen in de resultoten en inÍormotie over evenïueelte orgoniseren cursussen. Dit is mede
donkzij berichten over de enquéte die spontoon door ons onbekende derden in OB-Updote en in
het Bibliotheekblod zijn geplootst.

2.2 Conclusies

Criterium voor het formuleren von de conclusies
Voor het interpreteren von de cijfers en het Íormuleren von de conclusies heeft de commissie het
volgende criterium gehonteerd :

'Een positief odvies voor het orgoniseren von scholing wordt verstrekt ols meer don de helft von de
inzenders, mot'ig, veelot zeer veel heeff gekozen,'
Dit criterium is ols volgt tot stond gekomen.
. Per vroog zijn de totoolcijfers van geen en welnig behoeÍte opgeteld,

(BUv. ICT-ontwikkelingeni geen 13 + weinig l0 = 23.)
Per vroog zijn de totoolcijfers von veelen zeer veel behoeffe opgeteld,
(BUv. ICT-ontwikkelingen: veel2O + zeer veell l = 3l ,)

. De optie mot'ige behoeffevormt een tussencotegorie die echter veelvuldig is gekozen.
Op grond von het ontwoord op vroog L2, wooruit blijkt dot 84,7% von de inzenders zegt
behoefte te hebben oon meer of ondere bijscholing. is besloten de totoolcijfers von molÍge
behoefÍe te loten meewegen met de cijfers von veelen zeer veelbehoefte,
(Bijv, ICT-ontwikkelingen: veel20 + zeer veel11 + mofig l5 = 4ó),

. De cijfers per bibliotheektype zijn olleen don noemenswoordig ols ze tegengesteld zijn oon het
totoolcijÍer voor het betreÍfende onderwerp,
(Bijv, Auteursrecht: uit de totoolcijfers blijkt dot de meerderheid geentot weinlgbehoefte heeft .

moor von de speciole collecties heefl'de meerderheid veeltot zeer veelbehoefte)
. De gewenste diepgong is in eerste instontie buiten beschouwing geloten (zie ook hierboven).

Op grond von de ontwoorden heeft de commissie vijf verschillende behoefl'ecotegorieën
geformuleerd:
l. geen behoefte;
2. uitsluitend behoefte bU specifiek(e) bibliotheektype(n);
3, uitsluitend informotiebehoefte (digitool of op popier leverboor, geen cursus nodig);
4. wel behoefte bij olle bibliotheektypen. echter getolsmotig niet overtuigend;
5. welbehoefte,

Conclusies oer scholingsonderwerp
Schemo 2 geeft de elf scholingsonderwerpen met de behoeftecotegorie zools die uit de cijÍers noor
voren komt en de dooruitvoorfuloeiende conclusie.
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Schemo 2: Scholingsbehoefte muziekbibliotheekwerk in cotegorieën en conclusie
per onderwerp

Onderwero Behoeftecoteoorie Conclusie

L Titelbeschrijven blodmuziek Geen behoefte Geen scholing
(zie commentoor l)

2. Titelbeschrijven geluid Geen behoefte Geen scholing
(zie commentoor l)

3. Bibliogrofischebronnen

4, Auteursrecht

Wel behoefte, moor (zie commentoor 2)

Uitsluitend behoefl'e bij
speciole collecties

Evt. scholing voor dit
bibliotheektype
(zie commentoor 3)

5. ICT-ontwikkelingen

6. Muziekgeschiedenisklossiek

Welbehoefle

Behoefte getolsmotig
niet overtuigend

Welbehoefte

Welscholing

Geen prioriteit

7, N/luziekgeschiedenis
wereldmuziek

Welscholing

B

I

[t/uziekgeschiedenis pop Welbehoefte, moor.,,

Welbehoefte

lnÍormotiebehoefte
(digitool / op popieD

Geen behoefte

(zie commentoor 2)

Welscholing

Geen scholing
(zie commentoor 4)

Geen scholing

Muziekgeschiedenis jozz

I 0. tVluziekbibliotheekwerk
Notionool

1 L Muziekbibliotheekwerk
internotionool

2.3 Gommentaar bij de conclusies

l. Voor enkele onderwerpen blijkt niet bij olle bibliotheektypen scholingsbehoefl'e te bestoon. ln
het olgemeen odviseefr de commissie doorom geen scholing te orgoniseren die het gehele
scolo oon onderwerpen omvot in één cursus,
De formulering "geen scholing' betekent dot de NVtVlB, op grond von de onderzoeksresultoten,
voor dot betreÍfende onderwerp op dit moment geen octie zol ondernemen,

2. Yoor BÍbllografische bronnen en Muziekgeschiedenis pop is weliswoor scholingsbehoefte
oonwezig bij iets meer don de helft von de inzenders. Gezien de kroppe meerderheid kon de
commissie hierin echter momenteel nog geen duidelijke oonbeveling geven, Nodere
behoeftepeiling lUkt zinvol.

3. Yoor Aut'eursrechlis uitsluitend scholingsbehoefte bij de speciole collecties,
Advies: geen scholing die olle bibliotheektypen bedient. eventueelscholing gericht op dit
bibliotheektype.

4. Yoor MuzlekblblÍofheekwerk not'ionaalodviseert de commissie geen cursus te orgoniseren. Een
von de inzenders stelde terecht dot dergelijke informotie heel goed digitool of op popier
beschikboor gesteld kon worden.
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Over de vorm woorin scholing het best georgoniseerd kon worden, zolde commissie zich verder
beroden. Een ollesomvotiende cursus lijkt niet gewenst; per onderdeel (soorl modulevorm) lijkt meer
in oonmerking te komen. Voor bepoolde onderdelen kon worden volstoon met ortikelen in de
Nieuwsbrief of op de website.
Doorbij volt te denken oon een digitole muziekbibliotheekgids, Deze gids zou een overzicht moeten
bieden von de Nederlondse muziekcollecties, met omschrijving per collectie von o,o. de inhoud,
oord en mote von ontsluiting en mote von beschikboorheid oon derden.
De commissie zol zeker ook de vele zinvolle opmerkingen en suggesties, verkregen uit de open
vrogen, in hoor verdere werk betrekken.

Alle inzenders bedonken we hortelijk voor hun medewerkingl
Er is volop werk oon de winkel,

Nienke de Boer, Gert Floor en Dick von den Hul
NV[t/B-commissie Opleiding

Voor evt. nodere toelichting:
NVM B-commissie Opleiding
p/o Muziekcentrum von de Omroep
t,o.v, Nienke de Boer
Postbus 

.l25

I2OO AC HILVERSUM
e-moil: n.boer@mco,nl
tel, 035 - 67 14183

BIBLIOTHÉCAIRES M USICAUX
LE RENDEZ.VOUS DES CINO CONTINENTS

DEEL 2

(Vervolg op het verslog von de IAIVL-bijeenkomst von ofgelopen zomer)

w§
PROJECTEN

No het hormoniseren von de verschillende
wijzen von cotologiseren e,d. kon men pos
echt goon somenwerken. Er is ook een
inventorisotie gemookt von de diverse
speciolisoties binnen de collecties von de
deelnemende bibliotheken en de mote von
toegonkelijkheid.
Aonsluitend bijde beschikboorheid von de
collecties is een belongrijk doelvon het
project ook het zichtboor moken von olle
holdings von een titel; men wil de diensten
von de MLO ook gebruiken voor een efficiënt

MLO-Gateway
Een mooi project is'music librories onllne', Een
Brits project, gestort met 5
conservotoriumbibliotheken, intussen
uitgebreid tot 9 conservotorium - en7
universiteitsbibliotheken, Doel is het reoliseren
von een gezomenlijke virtuele cotologus voor
muziek, doorbijgebruik mokend von de
239,50 stondoord.
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Schemo 2: Scholingsbehoefte muziekbibliotheekwerk in cotegorieèn en conclusie
per onderwerp

Onderwerp Behoeftecoteoorie Conclusie

L Titelbeschrijven blodmuziek Geen behoefte Geen scholing
(zie commentoor l)

2. Titelbeschrijven geluid Geen behoefte Geen scholing
(zie commentoor l)

3, Bibliogrofischebronnen

4, Auteursrecht

Wel behoefte, moor... (zie commentoor 2)

Uitsluitend behoefl'e bij
speciole collecties

Evt. scholing voor dit
bibliotheektype
(zie commentoor 3)

5. ICT-ontwikkelingen

ó, lVuziekgeschiedenisklossiek

Wel behoefl"e Welscholing

Behoefl'e getolsmotig
niet overtuigend

Geen prioriteit

7 Muziekgeschiedenis
wereldmuziek

Welbehoefte Welscholing

8, Muziekgeschiedenispop WelbehoeÍte, moor

Welbehoefte

(zie commentoor 2)

Welscholing

Geen scholing
(zie commentoor 4)

Geen scholing

9. Muziekgeschiedenisjozz

I 0. Muziekbibliotheekwerk
Notionool

lnformotiebehoefle
(digitool/ op popier)

I l, tVluziekbibliotheekwerk
internotionool

Geen behoefte

2.3 Gommentaar bij de conclusies

l. Voor enkele onderwerpen blijkt niet bij olle bibliotheektypen scholingsbehoette te bestoon, ln
het olgemeen odviseert de commissie doorom geen scholing te orgoniseren die het gehele
scolo oon onderwerpen omvot in één cursus,
De formulering geen scholing' betekent dot de NVMB, op grond von de onderzoeksresultoten,
voor dot betreffende ondenverp op dit moment geen octie zol ondernemen.

2, Yoor Blbliografische bronnenen Muziekgeschiedenls pop is weliswoor scholingsbehoefte
oonwezig bij iets meer don de helft von de inzenders, Gezien de kroppe meerderheid kon de
commissie hierin echter momenteel nog geen duidelijke oonbeveling geven. Nodere
behoeftepeiling lijkt zinvol,

3, Yoor Auteursrechlis uitsluitend scholingsbehoefte bijde speciole collecties,
Advies: geen scholing die olle bibliotheektypen bedient, eventueelscholing gericht op diï
bibliotheektype.

4. Voor MuzlekblblioÍheekwerk noÍionoolodviseert de commissie geen cursus te orgoniseren, Een
von de inzenders stelde terecht dot dergelijke informotie heel goed digitool of op popier
beschikboor gesteld kon worden,
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Over de vorm woorin scholing het best georgoniseerd kon worden. zol de commissie zich verder
beroden. Een ollesomvottende cursus lijkt niet gewenst; per onderdeel (soort modulevorm) lijkt meer
in oonmerking te komen. Voor bepoolde onderdelen kon worden volstoon met ortikelen in de
Nieuwsbrief of op de website,
Doorbijvolt te denken oon een digitole muziekbibliotheekgids, Deze gids zou een ovezicht rnoeten
bieden von de Nederlondse muziekcollecties, met omschrijving per collectie von o,o, de inhoud,
oord en mote von ontsluiting en mote von beschikboorheid oon derden.
De commissie zol zeker ook de vele zinvolle opmerkingen en suggesties, verkregen uit de open
vrogen, in hoor verdere werk betrekken,

Alle inzenders bedonken we hortelijk voor hun medewerkingl
Er is volop werk oon de winkel,

Nienke de Boer, Gerl Floor en Dick von den Hul
NV[t/l B-commissie Opleidin g

Voor evt, nodere toelichting:
NVTVB-commissie Opleiding
p/o tVuziekcentrum von de Omroep
t.o.v, Nienke de Boer
Postbus 
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e-moil: n.boer@mco.nl
tel. 035 - 67 14183

BI BLI OTH ÉCNI RES IVI USICAUX
LE RENDEZ-VOUS DES CINO CONTINENTS

DEEL 2

(Vervolg op het verslog von de IAML-bijeenkomst von ofgelopen zomer)

ffiffi
PROJECTEN

No het hormoniseren von de verschillende
wijzen von cotologiseren e,d. kon men pos
echt goon somenwerken, Er is ook een
inventorisotie gemookt von de diverse
speciolisoties binnen de collecties von de
deelnemende bibliotheken en de mofe von
toegonkelijkheid.
Aonsluitend bU de beschikboorheid von de
collecties is een belongrijk doelvon het
project ook het zichtboor moken von olle
holdings von een titel; men wil de diensten
von de MLO ook gebruiken voor een efficiënt

MLO-Gateway
Een mooi project is'muslc libraries online'. Een
Brits project, gestort met 5
conservotoriumbibliotheken, intussen
uitgebreid tot 9 conservotorium - en 7

universiteitsbibliotheken, Doel is het reoliseren
von een gezomenlijke virtuele cotologus voor
muziek, doorbij gebruik mokend von de
239.50 stondoord.
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online IBL systeem en het oonschofbeleid
beter coördineren.
De MLO gotewoy is te bekijken op
htlp: //www. musiconline.oc. uk
lVlei nieuwe subsidie wil men nu vio het IAIVL-
UK Cecilio-project de zoek-mogelijkheden
uitbreiden en ook nieuwe portners
toevoegen, wooronder ook openbore
muziekbibliotheken.

LOC
Vonuit Ameriko wos er een demonstrotie over
het digitole muziekproject bij de Librory of
Congress, Dit project is in 

.l995 
gestort en is te

bekijken vio de website http://www,loc.qov,
kijk vervolgens bij 'Americon l\z1emory', woor
de speciole collecties von de muziek-ofdeling
worden gepresenteerd.
De dotobose omvot een zeer uitgebreide
collectie over Leonord Bernstein, Aoron
Coplond, blodmuziek uit de l9'eeuw,
donsinstructie boeken etc.
Vio de site kon men o.o. blodmuziek zelf
bekijken en ofdrukken.

of Librory Associotions ond lnstitutions) en
EBLIDA (Europeon Bureou oÍ Librory,
lnformotion ond Documentotion
Associotions). IAIVL is lid von beide
orgonisoties.
Alle portijen erkennen de rolvon bibliotheken
bij het beworen, toegonkelijk moken.
beschikboor stellen en verspreiden von
cultuur, moor het lijkt voor
copyrightwetgeving moeilijk te worden een
bolons te vinden die in heel Europo kon
gelden, Binnen de Europese wetgeving lijkï
het olsof men op notionool niveou de wetten.
d.m.v, focultotief toeposbore wijzigingen, nog
wot noor eigen hond kon zetten, Het is ol
gebleken dot deze 'directories' eigenlijk niet
over de werkelijk belongrijke zoken goon.
It/en loot zich ook op notionool niveou
uitspelen door de internotionool opererende
(commerciële) uitgevers. Dot het soms
verschrikkelijk mis kon goon blijkt uit het
bericht uit ltolië woor regering en uitgevers
oÍsproken gemookt hebben, zonder dot door
een publieke discussie oon te pos is gekomen.
Het gevolg hiervon is dot men door nu
helemool geen muziek meer mog uitlenen.
Een onder voorbeeld is dot het is toegestoon
een gewone tekst te gebruiken om iets te
illustreren of verduidelijken, moor dit geldt niet
voor muziekl tvluziek is bij uitstek een
internotionole ïool, woor notionole
copyrightofsproken niet erg goed bij possen.
Moderne techniek speelt doorbij bovendien
een grote rol. Het zou treurig zijn ols de
oneindige mogelijkheden die de techniek ons
biedt, ingehoold zouden worden door de
commercie die ons, vio slechte en eenzijdige
copyright-oÍsproken, meer beperkingen wil
opleggen don ooit.

Tot zover het verslog von de lezingen dit joor,

Noost de lezingen kon men deel-nemen oon
diverse sociole en culturele octiviteiten.
Er wos een brede overzichtstentoonstelling
von het muziekleven in heden en verleden in
von Périgueux in het plootselijke museum, de
Openbore Bibliotheek verzorgde noost een
lezing over de collecties ook een rondleiding
voor vokgenoten.
ln het Odyssée fhédtrezelf wos een zool
ingericht met de nieuwsfe moteriolen von
muziekuitgevers zools Alomire, Börenreiter,

EUROPA

Tijdens de IAIVIL conferentie werd korl
gesproken over een nieuw Europees project,
het PULMAN project (Public Librories Mobilising
Advonced Networks), een Europees project
voor openbore bibliotheken, woorbij het goot
om het versterken von de rol von de
bibliotheken bij het initiëren en ontwikkelen
von electronische nefwerken,
Het doel is dot men somenwerkt en Europese
'stondords' en'guidelines' ontwikkelt.
De Deense Bibliotheekwet ols voorbeeld?
PULMAN is een voorlzetfing von PUBLICA. een
Europees project dot de rolvon de
technologie in de openbore bibliotheken
beter zichtboor moest moken,
Voor informotie zie:
http : //www. pulnno nweb. org i public, htm

&

K$ COPYRIGHT

De bevindingen von 'The Copyright
Committee' woren niet bijzonder
hoopgevend woor het de Europese
regelgeving betrefl,
Onze belongen worden binnen Europo
behorligd door IFLA (lnternotionol Federotion
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Arnoldo Forni en Schoft en ook von de minder
bekende Fronse uitgever von orgel-muziek
Publimuses. Ook kon men de lopende en
nieuwe projecten (lVlirocle Project) bekijken
von b,v, de ons welbekende FNBB (Federotie
von Nederlondse BlindenBibliotheken),
Noost een oontol concerten op diverse
locoties in Périgueux, werd er een
openingsconcert gegeven door het drooilier-
orkest Viellisfic Orchestro, Het wos een zeer
gevorieerd progrommo von oude muziek uit
de Huelgos Codex en von Joseph Bodin de
Boismolrier, doornoost brocht men
modernere klonken von Belo Borlok en zelfs
Willem Breuker ten gehore.

IAMIC-CONGRES 2OOI

IAMIC (lnternotionol Associotion of Music
lnformotion Centres) is een wereldwijd
netwerk von orgonisoties op het gebied
von nieuwe muziek. IAMIC telt op dit
moment 43 leden uit 38 londen. Elk Music
lnformotion Centre is verontwoordelijk
voor het documenteren en promoten
von de muziek uit eigen lond of regio,
olsmede voor het bevorderen von
internotionole somenwerking met de
ondere centro en gelijkgestemde
internotionole orgonisqties, De
Nederlondse IAMlC-leden zijn
Goudeomus en MuziekGroep Nederlond.
Tijdens het onlongs in Noorwegen
gehouden joorlijkse congres droeg Bèr
Deuss de voorzittershomer over octn
Rolond Sondberg uit Zweden. Els von Swol
doet verslog,

Voor Henk Heuvelmons, directeur von
Goudeomus en tot voor kort penningmeester
von hef bestuur von de lAMlC, en Fons
Willemsen. de IAMIC-lioison officer von
Goudeomus, wos het joorlijkse congres dit
joor eigenlijk ol op de vrijdog ervoor
begonnen, Toen speelde POING. een trio uit
Noonaregen - het gostlond von de

De lootste ovond werden wijonfuongen op
Choteou de Lo Chopelle-Foucher, woor werd
gedineerd en de lAtr/L-week werd ofgesloten
met een 'bol musefte troditionnel' onder
muzikole begeleiding von l'OrchesÍre
Amblonce.

Honneke Kuiper, Openbore Biblioiheek
Amsterdom.

Voor meer informotie:
IAN/L
http : //www. cileo. it/music/io ml /h ome. hïm
IAIVL conferentie 2002
htf p : / /www.stoff . u i u c. edu / -troutmon / i o m lus. htm

de scheidende en nieuwe voorzitter

conferentie - tijdens de lnternotionole
Goudeomus lVuziekweek, Wont loten we wel
wezen: doór. om de muziek, drooit toch olles.
Of zelfs om de luisteroor, zools Eve O'Kelly,
directeur von de lerse lVllC, goonde het
congres een keer terloops en terecht
opmerkte,
Het wos don ook een goed idee von de
orgonisotoren om te beginnen in het Ringve
Museum, het instrumentenmuseum in
Trondheim, Hier hield componist Olov Anton
Thomessen een lezing over "Norwegion
Ir/usicol Life". woorin hij, zools loter op
indrukwekkende wijze de burgemeester von
Tromso, ogeerde ïegen een notionolistische
onderstroom in de Noorse somenleving,
Het wos ook een congres met een
schoduwkont, omdot onze collegoe uit de
Verenigde Stoten vonwege de
terreuroonslogen in New York en Woshington
niet oonwezig konden zijn. Het verirek von de
boot, de Kong Horold von de Hurtigrute
("snelle kustroute"), woorop een deel von het
congres plootsvond, werd voorofgegoon
door drie minuten stilte. Ook Jostein Stimble,
de vorig joor overleden directeur von de
Noorse MIC en initiotieÍnemer von dit congres,
werd op een eigen wijze herdocht, juist op het
moment dot een "verzonken zomer (.,.) mooi
weer bleef spelen" (lVorio de Groot).
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Benodrukt werd dot de circo veertig
"openminded" mensen uit de bijno deri1g
londen die oonwezig woren, een eenheid
kunnen uitdrukken. Hieronder woren ook twee
nieuwe leden: Luxemburg en Zuid-Afriko. De
verfegenwoordiger von lootstgenoemd lond
wos blijte kunnen verkeren tussen londen die
"ol sinds joren, decodes of zelfs eeuwen, zools
in Nederlond, een IVIC hebben"; Donemus
wos in de persoon von de toenmolige
directeur, André Jurres, immers in 
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de

mofor ochter het ontstoon von de lAlVlC,
lnmiddels heeft overigens ook de eerste
virfuele bibliotheek officieel melding gemookt
von het feit dot zU lid wilworden: Nzlusico. een
koordotobose op internet.

ffil =r-oeon Music Novisotor
Oud-Donemus is vonof het begin (1996-1997)
tot 2000 betrokken geweest bij de Europeon
Dotobose, Hieruit is de Europeon Music
Novigoïor (ElVlN) voortgekomen, die zeer
recent Europese subsidie heeft gekregen.
EMN is een web geboseerde zoekmochine
die ervoor moet goon zorgen dot informotie
von lVlC's en ondere poroplu-orgonisoties full
text te doorzoeken is. Volgens Rolond
Sondberg kon IAMIC op grond von EN/N een
business model ontwikkelen op bosis von:
'l) de cotologus (+ bestelmogelUkheid)
2) kennis (zowel het verkopen ols het delen
eruon, wot volgens de ol eerder
oongehoolde Eve O'Kelly een dilemmo kon
vormen)
3) informotie (onder te verdelen in
bosisinformotie en informotie die dieper goot
en woorvoor moetworden betoold).
José Augusto Monnis, directeur von de IVIC in
Brozilië, stok een horl onder de riem, voor wot
betreft het eerste onderdeel (cotologus). HU

kwom met mogelijk "de" oplossing om
verschillende ofkorf ingen voor
instrumentennomen ols gebruikt in de
geoutomotiseerde besïonden von
respectievelijk oud-RllVl en oud-Donemus op
uniforme en publieksvriendelijke wijze
doorzoekboor te moken, Ook op internet,

lnternetprojecten
lnternet speelde uiteroord in veel
vergoderingen een rol. Bijvoorbeeld in het

verhool dot Bèr Deuss hield over het Anne
Fronk-projecf von IvlGN, dot immers vergezeld
ging von een site. Dit project werd
omschreven ols zowel een folen (de beperkte
oondqcht voor het onderwijspokket en het
concert met de Anne Fronkcontote von Hons
Kox) ols een succes (de cd-rom technologie
op zich). ln ieder gevol vormt het de bosis
voor verdere onfwikkelingen op Ionge(re)
termijn, zools het ombouwen von een cd-rom
noor een website zools de Deense MIC met
hun cd-rom over Corl Nielsen heeft gedoon.
Dot ook rond zulke informofie een
onderwijsproject volt te reoliseren, bewijst de
site von Globol lt/usic Network
(www.gmn,com) rond een orchieffrogment
von Thelonious Monk, De morketing directeur
von GMN hield een zeer helder en interesssont
betoog over promotie en morketing met
behulp von internet.
Eén von de meesf ombitieuze projecten
binnen de IAMIC op internetgebied is heï
Conodion Online Project. Hier is begonnen
mef het digitoliseren von de hele collectie
blodmuziek die met behulp von een Xerox 2ó5
ST en nieuw ontwikkelde soÍiwore ols PDF-
documenten wordt gekoppeld oon de
cotologus op internet, [Vomenteelwordt de
volgende stop onderzocht: het somen (d.w,z.:
niet gelijktijdig wonneer het een hondschrifl
betreÍt, wel gelijktijdig ols het een Finole-file
betreft) met een soundfile publiceren von
blodmuziek op het web, gevolgd door het
biogrofisch moteriool en werkenlijsten von
circo 530 componisten,
Elisobeth Bihl. de directeur von de Conodese
lt/lC, wos gelukkig niet de enige spreker die
tevens benodrukte dot het niet-virtuele werk
óók door moet goon. De lsroèlische tr/lC
wordt zelfs gekod op het bosiswerk en krijgt
extro geld voor nieuwe projecten, zodot de
zook uit bolons dreigt te roken; nieuwe
projecten kunnen immers olleen moor vonuit
die bosis worden gevoed,

tiltAtUffl
WTIlI:l I
htd tnvtc in 2oo2
Het congres von volgend joor zol overigens
von 4-B juni in lsroél worden gehouden. ln Tel
Aviv en, ols de situotie het toeloot, Jeruzolem.
Eén von de items die door meer oondocht zol
krijgen, is promotie en morketing von de
lAlVllC in het olgemeen en twee projecten
von de lioison officers in het bijzonder: de Llst'
of Recommended Works(voorheen wot
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Het poldermodel regeert, moor wot goot de
muziekindustrie doen?

Op I november vond in Rotterdom ter gelegenheid von het veertigjorig jubileum
von de Centrole Discotheek Rotterdom het symposium "Digitool muziek uitlenen;
toekomstvisie oÍ toekomstmuziek" ploots. Wot kwom oon de orde? Een impressie
von Luuk Hoekstro.

possief AnnuolLlstgeheten) en de IAMIC
NewsleÍfer (beide op: www. iomic,net).
En zools Henk Heuvelmons en Fons Willemsen
de kons hodden zich von tevoren in te leven
in Noorse muziek. zo heb ik het oltijd nodig no
ofloop of te kicken, lk deed dot door het
lezen von Het' boek Dlnovon Herbjorg
Wossmo. Hierin vergoot weliswoor een schip
von de Hurligrute (wot ons bespoord is

gebleven, zelfs de tolloze door de Noorse IVIC
ingeslogen pilletjes tegen zeeziekte hoefde

Er kwom geen eensluidend ontwoord op de
centrole vroog von het symposium. De
juridische consequenties von de nieuwe
outeurswet en het Europees verbodsrecht zijn
nog niet goed ïe overzien. Met nome op het
gebied von (digltole) muziekdistributie worden
groïe veronderingen verwocht, moor omdot
er geen vertegenwoordiger von de
plotenmootschoppijen in het ponelzot. bleef
diï ospect enigszins onderbelicht en veel
vrogen onbeontwoord.
Om enkele te noemen: hoe goot de
muziekindustrie om met de nieuwe vormen
von communicotie die Internet biedt tussen
ortiesten en Íons? Kon de industrie oonhoken
bijde wens von consumenten om
bijvoorbeeld zelf progrommo's somen te
stellen? Zol de detoilhondelop termijn
verdwijnen? Kunnen klonten von de
bibliotheek in een digitole omgeving nog wel
kennis blijven nemen von muziek?
Deze lootste, zeer wezenlijke vroog komt von
ÍVichiel Loon, per 1 november de nieuwe
directeur von de CDR, Hij bepleit de
zogenoemde time lock. bekend von
omozon.com, Dit is een von de nieuwe
mogelijkheden die digitole distributie von
muziek biedt: het geeÍt de ofnemer het recht
om een geluidsfrogment of cd een beperkte
periode te beluisteren. Deze vorm von
distributie is echter volgens hef nieuwe
Europees verbodsrecht niet toegestoon I

niemond von ons te gebruiken), moor ook
muziek speelt er een grote, en vook
symbolische. rol in. Wont door drooit ook
binnen de lAIt/lC olles om.

Els von Swol
MuziekGroep Nederlond
Meer informotie over IAMIC en hoqr leden:
www,iomic.net

Notuurlijk kwom ook het kopieren von cd's
oon de orde: volgens NBLC-directeur Jon-
Ewout von der Putten een
ochterhoedegevecht. HU ocht
toegonkelijkheid von informotie een
democrotisch recht, Volgens jurist Rob Stuyt
mogen bibliotheken niet bloeden voor het
kopieergevoor. lnleider Dirk Visser vond dot
de bibliotheken wel een stondpunt over
kopiëren in moeten nemen. André
Beemsterboer (Bumo/Stemro en Cedor) geefl
oon dot de strijd tegen piroterij onverminderd
door goot moor dot er grenzen oon de
opsporing zijn: "Je kunt toch moeilijk de tossen
op het schoolplein goon doozoeken".

Het bestoonsrecht en het nut von de
muziekbibliotheek stoon volgens de
ponelleden niet ïer discussie en met het
huidige systeem von heffingen (op uitleningen
en op onbespeelde drogers) kon men oon
ïofelwel leven: de belonghebbenden goon
er volgens goed poldergebruik von uit dot
toekomstige ontwikkelingen en veronderingen
in goed overleg en in olle redelijkheid
besproken zullen worden,

Luuk Hoekstro
Coordinotor muziek ProBiblio
(Dit stuk verscheen eerder in BibliotheekBlod
22123,2001, p,30)
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Ontmoeting von muziekculturen in de bibliotheek

Verslog von de NVMB-studiedog op donderdog l5 november in het
Rotterdoms Conservotorium

Ruim 40 collego's bezochten de studiedog
die dit joor gewijd wos oon het themo
'Wereldmuziek'. De locotie wos bijzonder
omdot het Rotterdoms Conservotorium ols
enige conservoforium een opleiding
Wereldmuziek heeft.

Summertime
Een lekkere binnenkomer: docent Jon Lourens
Hortong en het Lotin Jozz Ensemble lieten ons
meezingen en -swingen tijdens een openbore
les, Hortong is internotionool bekend ols
pionist, componist/orrongeur en muzikool
leider von Nuevo [t/onteco. Vondoog liet
Hortong zijn studenten kennismoken met de
roots von de Cuboonse muziek: de
(Afrikoonse) 'beot' en de oorspronkelijk
Afrikoonse instrumenïen, Het bekende
Summertlme kregen we in "verschillende
smoken" gepresenteerd, wooronder een cho-
cho-cho- en een reggoe-vorionï,

Een kleine wereldmuziekgeschiedenis
No een welkomstwoord von lVieke von
Heijster, bibliothecoris von het Conservotorium
en onze gosfurouw von vondoog, en von Ben
von der Meer, directeur von het
Conservotorium, wos het woord oon Hulb
Schippers en Bort Gruson.
Huib Schippers is hoofd von de ofdeling Jozz.
Pop en Wereldmuziek von hef Rotterdoms
Conservotorium, Aon de hond von beeld- en
geluidsfrogmenten voerde hijons mee door
zijn eigen "dubieuze
wereldmuziekgeschiedenis". Deze
geschiedenis heeft twee ontwikkelingslijnen.
De eerste lijn loopt von muziek in religieuze
settings (muziek in tempel, kerk en moskee)
noor muziek die tot klinken komt oon de
hoven. Boch schreef oon het Brondenburgse
hof zijn beroemde 'Concerti'. Uit deze
hofmuziek ontwikkelt zich vervolgens de
klossieke en moderne muziek die we nu in de
concerl-zolen horen en die oltijd een muziek
voor de elite is gebleven.
ln de tweede lijn ontwikkelt de volksmuziek
von de dorpspleinen en werkplootsen zich tot
pop en rock die in eerste instontie
hoofdzokelijk op het podium klinken. moor die
tegenwoordig door de ontwikkeling von

techniek en medio voorolvio CD en videoclip
is te beluisieren,

Bort Gruson, ortistiek coördinotor
Wereldmuziek qon hei Rotterdoms
Conservotorium. liet ons vervolgens
kennismoken met vier genre's (en hun
mengvormen) binnen de Cuboonse muziek,
Cubo heeft een rijke muziekcultuur met
Spoonse, Afrikoonse en lndioonse elementen,
De donson, de rumbo, de son en de bolero
hebben ieder hun eigen
onstoonsgeschiedenis en hun eigen
doelgroep, moor hebben elkoor ook
beïnvloed. De donson, die hoor oorsprong
heeft in de Fronse Longuedoc, is voorol
muziek von de middle-closs, doorspekt met
verwijzingen noor (populoire) klossieke
melodieën. De son is ontsïoon op de
ofgelegen plontoges. Door economische
moloise en doordoor ofnome von werk
werden grote groepen sloven vrijgeloten. De
son, die zich ontwikkelde in deze
gemeenschoppen von vrije sloven, heeft een
sterk sociool ospect en kon worden gezien ols
een "wondelende kront",

Rokus de Groot in gesprek met Mortie Severt

Leerprocessen in de ontmoeting tussen
(muziek-)culturen
Voor het middogprogrommo wos Rokus de
Groot, hoogleroor muziekwetenschop oon de
Universiteit von Amsterdom. uitgenodigd, Hij
hield een met muziekfrogmenten gelordeerd
betoog over de geschiedenis von de
muzikole contocten tussen Oost en West.
ln de loop der eeuwen groeiden de Oosterse
en Westerse trodities uit elkoor door politieke
en religieuze sponningen. Op muzikool gebied
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werd deze scheuring bekrochtigd door het
ontstoon von het muziekschrift (B'eeuw)
hetgeen in het Westen leidde tot het ontstoon
von de polyfonie. En het is juist de
meerstemmigheid die wordt gezien ols het
sterkste onderscheid tussen de muziek von
Oost en West.
Een kentering komt er voorol gedurende de
Verlichting. De interesse von Europo voor het
Oosten neemt toe. De Koron wordt een
zelfstondig studieobject en men mookt kennis
met Pezische poëzie, die een poëtisch en
sensueel beeld von de lslom geefi', Een beeld
dot tegengesteld is oon het gongbore beeld
von de lslom ols gevreesde, wrede
godsdienst, die een bedreiging zou vormen
voor het Westen,
Wel blijff in de loop der eeuwen vonuit de
Westerse cultuur steeds sproke von een
verondersïelde superioriteit, Twee momenten
von muzikool contoct tussen Oost en West:

. lVozort plootst in zijn opero 'Die
Entföhrung ous dem Seroil' (1781182)
noost de domme en wrede Turk
Osmin. de meer'edele'Turk Selim.
Deze lootste is echter wel
(noodzokelUkerwijs?) von zijn geloof
gevollen!

. Ton de Leeuw zoekt in zijn compositie
'Tronsporonce' (.l98ó, op Turkse
mystleke teksten) noor het
overkoepelende in Oosterse en
Westerse muziek, Dit structurolistische
denken. dot zoekt noor universolio in
de muziek, is echter nogol obstroct en
heeft weinig oondocht voor de

inbedding von muziek in culturen.
ln beide contocten is sproke von
"beschikboorheid". (Elementen von) Oosterse
muziek worden door het Westen oongewend
tot eigen nut. Er is (nog) geen sproke von
gelijkwoordigheid von muziekculturen moor
dit zol wel het uiteindelijke doel von het
contoct moeten zijn: "wederzijds leren zonder
dominontie".

Wat verder ter tafel kwam
"Wot is nu eigenlijk precies Wereldmuziek",
vroeg Erik Mesie (MUl) zich of tijdens de korte
discussie die volgde op de bijdroge von Rokus
de Groot. ls het 'fusion', 'muziek von de
werelden' of 'volksmuziek' ? Het Rotferdoms
Conservotorium houdt heï op 'muziek von de
werelden' (Mieke von HeUster).

No een rondleiding door de imposonte
nieuwe behuizing von Conservotorium en
Donsocodemie (von orchitect Jon Hoogstod)
en door de biblioïheek wos er ter ofsluiting
een borrel in het DoelencoÍé,

Tot slot nog iets dot in de lezing von Huib
Schippers kort oon de orde kwom: woor vind
je informotie over lobels op het gebied von
Wereldmuziek? Volgens Huib gemokkelijk te
vinden op het lnternet en dot blijkï inderdood
het gevol. Kijk bijvoorbeeld moor eens bij
htto : //www.worldmusicportol, com

Chorlotte Sienemo
Progrommocommissie NVMB

Een wegwijzer noor websites: de werking von www.musico.nl

PoÉalsite
Moor liefst l1 muziekorgonisoties hebben de
honden ineen geslogen in www,musico.nl. Er

is geen sproke von een centrole
megodotobose oÍ complexe conversies: een
technisch doordocht concept grooft direct in
de dotoboses von de websites von deze
orgonisoties en brengt de klont bij die sites
woor het ontwoord op de zoekoctie te vinden
is,
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Op de NVMB-site kunt u ol een korte introductie op de portolsite www,musico.nl lezen. De
site, sinds begin november in de lucht, mookt het mogelijk om met één zoekoctie de
verschillende dotoboses von de oongesloten orgonisoties te doorzoeken. Door de open
structuur is het voor nieuwe portijen relotief eenvoudig zich oon te sluiten, Redocteur Bert
Schoones goot in zijn bijdroge in op de totstondkoming en werkwijze von de site.



Het systeem doorzoekt bestonden met
geluidsdrogers. biogrofische informotie.
blodmuziek en verder olles woqrvon noom- of
titelgegevens te koppelen zijn; juist de twee
elementen die op olle muziekproducten een
sleutelpositie hebben.
No het oonkoppelen von de lootste portijen
von het genoemde elftol is www.musico.nl
nog niet of. De vroog is oÍ er ooit een moment
kon zijn woorop een portol site of is te
noemen. Gezien de beperkingen in tUdspod
en finonciële middelen is diÍ eerste troject er
een von het reoliseren von de structuur, het in
de proktijk brengen en testen von het
concept en voorbereiden op fose 2.

Fase 2
Zools gezegd kent de portol sife een open
korokter, Nieuwe portijen zijn welkom om
muziekdotoboses op eigen websites onder
deze portol site te schoren, No de loncering
von www.musico,nl hebben zich ol
geïnteresseerden gemeld die hun dotobose
oon de portolsite willen koppelen, Deelnome
is relotief eenvoudig. Belongrijk is dot de
muziekdotobose op internet ïoegonkelijk is.

De enige technische hondeling is don om de
dotobose vio een X|Vl-protocol voor
www.musico.nl doozoekboor te moken, De
eigen identiteit von deelnemende

E-

f,'F-

The Temple of Tobs : Engelstolig
www,jouko. nUtot/seorch. htm

Een mooie verzomeling teksten met
occoorden en/of tobuloturen von vele
tientollen bonds. lnteressont zijn voorol de
liedjes von Nederlondse bonds ols BloÍ (.l9
liedjes). Acdo & de N/unnik (l7x), Anouk (5x),
Betly Serveert (7x), Guus Meeuwis & Vogont
(het hele olbum "Verbozing") e.o.

Í

orgonisoties blijft onoongetost. Elke
deelnemende portij is zelf verontwoordelijk
voor de kwoliteit von de dotobose.
Noost het uitbouwen von content stoot fose 2
ook in het teken vqn verbetering en
functionele groei von de portol site,

Wegwijzer
Oorspronkelijk wos de portol site bedoeld om
de enorme verscheidenheid in de wereld von
Nederlondse muziekorgonisoties helder in
koort te brengen, www.musico.nl vervult in die
hoedonigheid een rol ols wegwijzer, Een
wegwijzer noor de websites von ol die
orgonisoties. ln het belong von de
orgonisoties zelf, moor ook von de
consument.

Deelnemers
Deelnemende portijen in www.musico,nl zijn:
Notionool Pop lnstituut, Nederlonds Jozz
lnstituut, Nederlonds IVIuziek lnstituut.
lV uziekGroep Nederlond, Theoter lnstituut
Nederlond, lt/luziek en Theoter Netwerk /
Jozserver, Genre-instituut Komermuziek i,o,
Nederlondse Rood voor Muziek, Unisono,
Centrole Discotheek Rotterdom, Goudeomus,

Berl Schoones
[t/uziekGroep Nederlond

muziek op internet (12)
ln elke Nieuwsbrief wordt een aantal interessante
websites op het terrein van de muziek gesignaleerd. Dit
is aflevering 12.
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 verurijderd.

§*ww;w§§§{&.${&,"

www.musico.nl : Nederlondstolig
www,musico.nl

Begin november 200.l werd deze nieuwe
zoekmochine gelonceerd, Een oontol
Nederlondse muziekorgonisoties heeft
hiervoor de honden ineengeslogen, w,o, de
Centrole Discotheek Rotterdom, de
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IVuziekGroep Nederlond. het Notionool Pop
Instituut, Goudeomus en het Theoter lnstituut
Nederlond. De site biedt de mogelijkheid om
op noom of titel te zoeken, woorno een
overzicht wordt gegeven von het
zoekresulfoot per orgonisotie en er kon
worden doorgelinkt noor de webpogino von
de betreffende orgonisotie met de
gevroogde informotie, Eigenl'rjk een simpele
moor niet minder doeltreffende opzet, De site
is prettig vormgegeven en de zoekmochine
werkt redelijk snel. Het Theoter lnstituut doet
heloos nog niet mee met het "zoekproces",
Het geheel zol oon krocht winnen noormote
er meer belongrijke muziekorgonisoties
meewerken. Misschien is de site wel een
uitgelezen kons voor Nederlondse
muziekbibliotheken om hun cotologus te loten
meedrooien in het geheel.

HoFoBro Online : NederlondstolÍg
hofobro.vinden.nl

Een behoorlijk omvongrijke site, met nieuws uit
de wereld von hormonie, fonfore en
brossbond en vele links noor sites von
Nederlondse bloosorkesten, Het oontol
(overbodige) hyperlinks op de homepoge is

wot oon de hoge kont,,,

idee is dot ondere koren desgewenst over de
blodmuziek kunnen beschikken. Tot nu toe
bevot het overzicht ruim 300 werken, De
oÍsproken omtrent het lenen dienen
rechtstreeks met het betreffende koor te
worden gemookt, Een initiotief dot lof én
verdere uitbreiding verdient,

'f 23
Muziek

,l23 
Muziek lnternetgids :

Nederlondstolig
www,l23muziek.nl

lnternetuitgever Public Dotoboses heeÍt in
een reeks von zogenoomde internetgidsen
ook een portol geopend over muziek,
Systemotisch gerubriceerd bevot de site links
noor pogino's over onder meer instrumenten,
rnuziekorgo n isoties, rodiostotions,
muziekmogozines en songteksten,

Blodmuziekbonk voor Komerkoren :

Nederlondstolig
go.to/koormuziek

ln deze eenvoudig opgezette moor
functionele siïe hebben dertien Nederlondse
komerkoren olle blodmuziek die men in bezit
heeft op een rijtje gezet. Het ochterliggende

Rock Lyrics : Engelstolig
lyrics.rockmogic,net

Een uitgebreide verzomeling songteksten von
rockbonds, Von de zestiger joren tot nu.
Enkele cijfers over de huidige omvong (.l9-l l-
0l): 915 groepen,295l olbums,27,211 songs!
Gegroepeerd op noom von de bond en
vervolgens op iitels von olbums. Met een lijstje
von 20 meest geroodpleegde bonds, Het is

(nog) niet mogelijk om op songtitelte zoeken,

Muzer: de muzikontensite :

Nederlondstolig
www.muzer.nl

Een site die bemiddeld tussen vroog en
oonbod von musici, zongers en zongeressen,
Er kon worden geselecteerd op instrument of
provincie. Bevot tevens diverse muzieklinks,

Tob Robot: Engelstolig
www,tobrobot.com

Een zoekmochine die toegong biedt tot
okkoorden en ïobuloturen von moor liefst
350,000 songs. lvlet een zoekmogelijkheid op
titelen bondnoom,

lVusiclinks : Nederlondstolig
www.musiclinks.nl

Een webindex met meer don duizend
gesorteerde muzieklinks én de mogelijkheid
zelÍ een link oon te melden.

Ton Hobroken
Openbore Bibliotheek Eindhoven

1; ill"1n']h-i:i.elrw§iiriet nr, 3, r:,:;c*i-ní:*r iJ; i



Nieuwsgroepen op internet

Nieuwsgroepen kunnen worden beschouwd
ols elektronische prikborden op internet.
ledereen die zich bij een groep heeft
oongemeld heefl'de vrijheid berichten te
plootsen en doorop te reogeren. De
informotie kon bestoon uit tekst, ofbeeldingen
en geluid, Vio nieuwsgroepen is het mogelijk
op eenvoudige wijze in contoct te komen met
ondere internetters. Er kon worden
gediscussieerd en er kunnen vrogen worden
gesteld, ln feite vormen nieuwsgroepen
openbore plotforms. die meestol op één
ondenverp zijn gericht. Het hongt in sterke
mote von de deelnemers of of de
boodschoppen en discussies een serieus
korokter hebben. De nieuwsgroepen die ik
recentelijk heb geroodpleegd blijken nogol
eens uit te blinken in meligheid, Het
informotieve geholte moet in de regeldon
ook niet te hoog worden ingeschot. Hoe don
ook kon het zinvol zijn kennis te nemen von
het verschijnsel, Wont vele internetgebruikers
lijken in de greep te zijn von dit "medium",
wooryoor men in netwerken of moilboxen
overigens ook vook de begrippen bord, echo,
BBS oí bulletin boord gebruikl.
De tool die wordt gebruikt in nieuwsgroepen is

in grote mote ofhonkelijk von het
distributiegebied,
ln vrijwel olle wereldwijde nieuwsgroepen
wordt Engels ols tool gebruikt, Nieuwsgroepen
die enkel binnen een bepoold lond
beschikboor zijn houden meestol de toolvon
dot lond oon ols voertool,

Waar zijn nieuwsgroepen te vinden
ln principe worden ze in willekeurige
netwerken of systemen ingesfeld, Elke serieuze
internetprovider biedt tegenwoordig de
mogelijkheid om oon groepen deelte nemen
of zelfs om groepen ïe storten. Zo heeft, om
moor een voorbeeld te noemen, de provider

Outlook
Hef Netolleen olzo'n l50 verschillende
Nederlondstolige nieuwsgroepen, Ook onder
de poroplu von een e-moilprogrommo ols
Outlook Ëxpress is het mogelijk nieuwsgroepen
te roodplegen. Klik in de bovenste menubolk
meer eens Ertrooon en doorno
Nieuwsgroepen. De rest wijst zich woorschUnlijk
vonzelf,

Tegenwoordig wordt het begrip
nieuwsgroepen vook ook gebruikt ols
synoniem voor het nieuwsgroepensysteem
Usenef, Dit systeem biedt duizenden
hiërorchisch geordende discussiegroepen,
wooroon men met een newsreoderkon
deelnemen. Doormee bedoelt men een
progrommo dot benodigd is om de groepen
te kunnen lezen, lVoor schrik niet, newsreaders
behoren tegenwoordig tot de
stondoorduitrusting von elke webbrowser,
zools bijvoorbeeld lnternet Exp/orer of
Netscope Navigot'or. En zools eerder
oongegeven, ook OuÍlook Expressis geschikt
voor nieuwslezen,
Overigens is het momenteelde trend dot
nieuwsgroepen von het "klossieke" Usenet
noor het World Wide Web worden verplootst,
zodot olle compuïergebruikers met een
browser oon een discussieforum kunnen
deelnemen, De WWW-discussieÍorums krijgen
don ook een steeds grotere populoriteit.

ln Usenetzijn er in de hiërorchie momenteel
een ochttol hooÍdgroepen te onderscheiden
en doornoost nog londspecifieke of
orgonisotiespeciÍieke onderdelen,
Aonduidingen voor nieuwsgroepen besïoon
meestol uit de combinotie von een oontol
woorden en/of ofkortingen, gescheiden door
punten. Bijvoorbeel d: olt',music,beethoven en
nl, muziek, klossiek, woorbij de lootste
onderdelen vook het themo oongeven
woorover in de groep wordt gesproken,

Dit is de betekenis von een oontol
oÍkortingen:

Att

Comp
Misc

News

Rec

Sci
NI

Be
Eunet
Locol

olternotief , ongebruikelijke,
controversiele themo's
computerthemo's
miscelloneous, verschillende, niet-
controversiele themogroepen
nieuwtjes, berichten over de
newsgroups zelf
recreotie, olles over ontsponning,
hobby, kunst, cultuur en sporf
science, wetenschopsthemo's
Nederlondse nieuwsgroepen
Belgische nieuwsg roepen
Europese nieuwsgroepen
lokole nieuwsgroepen
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ln heï newsreoderprogrommo kon men uit
een vook omvongrijke lijst de meest
interessonte discussiegroepen selecteren,
woorno men zich kon oonmelden, N/ieteen
doorno is het mogelijk berichten te lezen en
te reogeren. De reocties worden oon het
oorspronkelijke bericht gehongen, zodot er
een d lsc uss le dro o d onlsl oot,

tr

42 Potrick Verbocht 2l Nov
200r
\-43 lVoonmisi 2l Nov 200.l
\-44 Henk Kikkert 2l Nov 200.l

Een dlscussledroodje in nl.muziek.klqsslek von Het Nef

Nieuwsgroepen speciaal voor nieuwe
gebruikers
Voor nog onervoren gebruikers von Usenet zijn
er een oontol nieuwsgroepen opgericht, Het
kon wel eens hondig zijn deze forums te
bezoeken, ol is het olleen moor om
geïnformeerd te worden en ontwoorden te
vinden op gerezen vrogen. Dit zijn de
voornoomste groepen:

. news,newusers,ouestions

. news.onnounce.newusers

. news.groups.ouestions

Google
De populoire zoekmochine Google
(www,soogle.com) heeÍt ook een onderdeel
groepen. Wonneer men voor dot tobblod
kiest is het meteen mogelijk een keuze te
moken uit een oontol hoofdgroepen, lvlen
kon bijvoorbeeld klikken op NL.
Discussiegroepen ln hef Nederlonds,

Vervolgens ziet men in een olfobetisch
ovezicht een vijftolgroepen over
muziekonderwerpen, wooronder
n l, m uzi ek, festlvols, n l. m uzlek. inst'rum e n t,
n l, m uzie k. klass\e k en n L m uziek.mp3. Wo nneer
men op één von die odressen klikt toont
Googlede lootste 25 binnengekomen
berichten, Wonneer men op een von de
berichten wil reogeren, don dient men zich
eerst bij Google oon te melden door een
noom en e-moil-odres op te geven,
Door middelvon Ooogle Groups ultgebreid
zoeken is het mogelijk zeer verfijnd en snel op
zoek te goon noor bepoolde berichten,
outeurs of nieuwsgroepen. Probeer het eens
uit, En let op: voor wereldwijde
zoekopdrochten is het verstondig om de
trefwoorden in het Engels in te tikkenl

Nieuwsgroepen en muziek
Het oontolvon 0 reocties op mijn oproep
noor ervoringen met nieuwsgroepen, op de
moilinglistvon de NVIVIB, doetvermoeden dot
muziekbibliothecorissen nog moor weinig
doen met deze discussieÍorums. Eerlijk gezegd
zijn mijn eigen ervoringen ook beperkt.
Wonneer men bewust op zoek goot noor
feitelijke muzikole informotie don lijken
nieuwsgroepen niet zoveel op te leveren,
Desolniettemin kunnen ze een mooipodium
vormen woorop vokgenoten hun kennis,
ervoringen en opinies met elkoor kunnen
delen. Mijn indruk is echter dot newsgroups
voorolworden gezien ols een leuke vorrn von
vrijetijdsbesteding, woorbij men zich helemool
kon uitleven in het verspreiden von gerichte
en soms zeer detoillistische informotie, evenols
soms zeer gepeperde opvottingen.,. .

Moor eigenlijk hoop ik dot een von mijn
collego's in het lond heel ondere ervoringen
heeft, Don kom ik door in het volgende
nummer von de NieuwsbrieÍ groog op terug,

Ton Hobroken
Openbore Bibliotheek Eindhoven
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Berichten uit het veld
De viÉuele openbare bibliotheek
www.bibliotheek.nl opent hoor deuren.
Bibliotheek.nl. een initiotieÍ von de
gezomenlijke openboren bibliotheken. is sinds
23 november j.l. in de lucht en wil volgens
coordinotor Rob Bruijnzeels (NBLC) "proberen
de publieke ruimte op internet in te vullen, vio
het bij elkoor brengen. ontsluiten, beschikboor
stellen, betoolboor moken von een digitole
bi bl iotheekcol lectie " (Bibl iotheekBlod 22 I 23,
200'1, p.ó), ïot de belongrijkste pijlers onder de
website behoren de zogenoomde
onderwerpsbibliotheken. De bedoeling is dot,
met medewerking von de bibliotheken. de
onderwerpen subdomeinen worden von
bibliotheek,nl, Het in het BibliotheekBlod
genoemde voorbeeld von de
ondewerpsbibliotheek over muziek heet don
www,muziek.bibliotheek,nl. "lVet donk oon
Rotlerdom" stoot erbij. Dot mog ook welwont
ochter deze url stoot lVluziekweb, de site von
de CDR!, Bibliotheek,nlverwijst ook noor
lokole bibliotheken en men venvocht dot het
in de toekomst noor een gezomenlijke
cotologus zol goon woor direct gezien kon
worden of iets in de plootselijke bibliotheek
verkrijgboor is en ol don niet is uitgeleend.

CD-ROM'S met uit te printen bladmuziek
Zullen de gedrukte versies von
stondoordwerken binnenkort overbodi g
worden? De Amerikoonse uitgeverU CD Sheet
l\4usic brengt cd-rom's op de morkt woorop
complete oeuvres von componisten zijn

opgenomen. Onlongs werd bijvoorbeeld
Chopin's complete werken voor piono op cd-
rom oongeboden door de NBD: in totool ruim
1100 pogino's die door de gebruiker geprint
kunnen worden, Het betreft uitsluitend
rechtenvrij moteriool, moor de serie bestoot
uit ol bijno 40 cd-rom's en zolvolgens Wolter
von der Zwoon beslist gevolgen hebben voor
de somenstelling von klossieke
blodmuziekcollecïies.

Michiel Laan (32) opvolger van Rob Maas
Sinds I november is lr/ichiel Loon de nieuwe
directeur von de Centrole Discotheek
Rotterdom. Hij studeerde rechten.
speciolisotie outeursrecht, en gitoor, Loon
mookt olvonof zijn jeugd gebruik von de CDR
en rookte goondeweg ook b'rjde orgonisotie
betrokken. Tijdens zijn studie distribueerde hij
folders en docht mee over de opzet von de
cotologivon de CDR, Hij werkte ruim vijf joor
in de odvocotuur, voordot Rob lMoos hem
benoderde met de vroog hem op te volgen,
Hijwil de koers von Moos voorketten, met
nome de ontwikkeling von lVluziekweb, "(..,)
bijvoorbeeld een individuele nieuwsbrief.
woorin iemond op de hoogte wordt
gehouden von ontwikkelingen en releoses in
zijn of hoor fovorieïe muziekgenre" (Bron:
BibliotheekBlod 22123 , 2001 , p, 29)
Rob Moos blijft ols bestuurslid en odviseur bij
de stichting betrokken, ln de hier genoemde
oflevering von het BibliotheekBlod stoot ook
een interview met hem.
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