
redactie

ln deze pluim (en een nieuwe
Íinanciële
" H et m u zi e kb i b I ioth e e l<we rk
bijdrage aan de culturele functie van de openbare
bibliotheken. De brederc opzet van de NVMB
drcagt zeker bij aan de l«taliteitvan de
muziekafdelingen van openbare bibliotheken",
aldus de heer Van Putten, secretaris/directeur van
het NBLC.
Ook treft u het definitieve strandpunt van het
NVMB-bestuur richting WSF-bestuur aan
betreÍfende de lBl-problematiek, en met name de
bewaarfunctie van bladmuziek.

Van het bestuur
Advies van de commissie IBL
Zoals bekend, heeft een commissie uit de NVMB
zich gebogen over de
problematiek van het interbibliothecair leenverkeer
van bladmuziek.
Onlangs is het rapport van de commissie voltooid
en aan het bestuur van de NVMB aangeboden
onder de titel 'De opmaat naar een eigentijdse
vorm van interbibliothecair leenverkeer
bladmuziek'. Het rapport is te vinden op de
website van de NVMB: www.nvmb.nl

Op 27 augustus hebben wij dit rapport en de
aanbevelingen besproken. Met gebruikmaking van
de NVMB-mailinglist en een elektronisch
adressenbestand hebben we het
bestuursstandpunt voorgelegd aan de leden. Naar
aanleiding van diverse reacties is het standpunt
enigszins bijgesteld.

mmer

ijkende sites-test: Ton Habraken
sites van grote openbare bibliotheken

tegen het licht om na te gaan of het
muziekbibliotheekwerk zich hierop voldoende
profileert. De uitkomst stemt niet al te vrolijk.
Ook vindt U van de hand van Wolter van der
Zwaan een verslag over het Klantenpanel
Bladmuziek dat in december 2001 werd
gehouden.
Tot slot: 14 November is er weer een interessante
NVMB-studiedag in Nijmegen en in de nieuwe
column van Jos Oegema nog een oproep aan u
allen!

lnmiddels is onze visie op lBL, en met name de
bewaarfunctie van bladmuziek, ook overgebracht
aan het WSF-bestuur, omdat de bewaarÍunctie
van bladmuziek daar op de agenda staat.

Hier volgt het definitieve standpunt:

Vóór alles is het van het grootste belang dat er
één alomvattende
geautomatiseerde catalogus komt, waarin ook
bladmuziek uit zowel openbare, als
wetenschappelijke en speciale bibliotheken wordt
opgenomen. lnitiatieven die hiertoe kunnen leiden
ondersteunen wij van harte.
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Voor een goed verloop van het IBL is het
noodzakelijk, dat de achterstand in het
catalogiseren van bladmuziekcollecties wordt
weggewerkt en dat de nieuwe records in de
hierboven genoemde geautomatiseerde catalogus
worden opgenomen.

Wij dringen erop aan om de procedure van het IBL
voor bladmuziek op
landelijk niveau te vereenvoudigen en opnieuw
vast te stellen. Een betere herkenbaarheid van
uitleenbaar (WSF-) bezit binnen een alomvattende
catalogus, gecombineerd met vernieuwde
leenverkeer voozieningen bieden in dit verband
een aantrekkelijk perspectief.

ln het rapport van de commissie IBL worden twee
modellen besproken die op termijn vorm zouden
kunnen geven aan een bewaarfunctie voor
bladmuziek:* een decentrale bewaarfunctie, waarbij de
af te stoten bladmuziek
wordt verdeeld onder meerdere WSF-bibliotheken,
dit op basis van accenten die reeds in de collecties
voorkomen* een centrale bewaarfunctie, waarbij de af
te stoten bladmuziek wordt ondergebracht bij één
bibliotheek of een combinatie van enkele
bibliotheken.

De voor- en nadelen van de verschillende
modellen voor de bewaarftrnctie
afiruegend, is het bestuur tot de conclusie gekomen
dat de bewaarfunctie het best gediend is met een
centrale bewaarplaats, waar ook een coördinatie
van het l.B.L. kan plaats vinden.
W'rj menen dat deze duidelijke constructie een
consistente aanpak mogelijk maakt, waardoor er
meer kansen zijn op het verkrijgen van subsidies.

Wat betreft de door WSF-bibliotheken af te stoten
bladmuziek acht het
NVMB-bestuur het van belang dat:* dit proces niet leidt tot een afbraak van
collecties, waardoor de
provinciale/regionale IBL-fu nctie voor bladmuziek
niet meer kan worden
waargemaakt* er geen belangrijke titels voor het
muziekbibl iotheet<werk verloren
gaan* de titels beschikbaar blijven voor het IBL
en voor wetenschappelijk onderzoek* er oog moet zijn voor behoud op langere
termijn* geen deskundigheid op het gebied van
muziekbibliotheekwerk in de
WSF-bibliotheken verloren gaat* te saneren bladmuziek voorlopig wordt
gereserveerd voor de

bibliotheek (of bibliotheken) die een bewaarfunctie
op zich zal (of zullen) gaan nemen tot het moment
dat een en ander is geregeld.

Bibliotheek.nl
Tijdens de ALV van 16 mei is uitvoerig gesproken
over de mogelijke
samenwerking tussen Bibliotheek.nl (bnl) en
NVMB. U kunt dit nalezen in de reeds eerder
verstuurde notulen van de ALV.
lnmiddels heeft het bestuur John Valk (Bibliotheek
Rotterdam) bereid
gevonden te gaan fungeren als contactpersoon
tussen NVMB en bnl. Hopelijk ontstaat er dit
najaar meer duidelijkheid over projecten op
muziekgebied die ondergebracht gaan worden bij
bnl. Het bestuur onderzoekt ook of het al op korte
termijn mogel'rjk is de standaardlijst popmuziek
onder te brengen bij bnl.

NBLC
Van het NBLC ontvangt de NVMB ook in 2002 een
financiële bijdrage ter
ondersteuning van onze werkzaamheden. Dhr.
Van der Putten,
secretaris/directeur van het NBLC, schrffi in een
begeleidende brief het volgende: "Het
muziekbibliotheekwerk levert een belangrijke
bijdrage aan de culturele functie van de openbare
bibliotheken. De bredere opzet van de NVMB
draagt zeker b'rj aan de kwaliteit van de
muziekafdelingen van openbare bibliotheken". Een
geweldige opstekerl

Auteursrecht
N.a.v. de EU-richtlijn auteursrecht (zie eerdere
nummers van de Nieuwsbrief) is tijdens de IAML-
conferentie Berkeley de hieronder volgende
verklaring aangenomen. ln ltalië (waar een totaal
verbod dreigt op het maken van kopieën van
bladmuziek), is deze verklaring inmiddels gebruikt
bij het lobbyen tegen een dergelijke drastische
wetgeving.

The lnternatíonal Association of Music Libraries,
Archives and Documentation Centres (IAML)
represents the interests of this community around
the world.
IAML welcomes the opportuni§ that national
governments of the EC have to clariff and improve
legislation in the area of copyright. We look
forward to changes which will maintain a
satisfactory balance between the interests of
copyright holders as well as those of other key
stakeholders.

No rehearsal of the complex issues that have been
extensively debated in the past years is possible
or advisable during the final consultation period
before implementation of the terms of the
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copyright directive by 22 December 2002. IAML
therefore takes this opportunity to request that
national governments give proper consideration to
the following points which are of great importance
to the music library community: That exceptions in
accordance with the terms of the directive be
permitted for

1 ) libraries, educational establ ishments, museums
and archives which are not for profit;
2) teaching purposes and research;

Advies lBl-commissie NVMB

Op 21 augustus 2002 heeft de IBL-commissie van
de NVMB advies uitgebracht aan het bestuur van
de NVMB onder de titel "De opmaat naar een
eigentijdse vorm van interbibliothecair leenverkeer
bladmuziek'. De 46 pagina's ti:llende tekst vormt
de neerslag van enige jaren onderzoek en
discussie. ln de adviesnota is de volgende
samenvatting opgenomen:

De huidige procedurc voor het landelijk
intebibliothecair leenverkeer van bladmuziek is de
afgelopen 20 jaar nauwelijks veranderd. Nog
sÍeeds vormt een routing, waarin de grootste
Nederlandse openbarc muziekbibliotheken zijn
opgenomen, de basrs voor het leenverkeer.
Daarbij wotden aanvraagformuliercn van de ene
naar de anderc bibliotheek gezonden, totdat
honoreing mogelijk is. Ondanks de introductie van
een elektronisch aanvraagformulier in 2001 gaat
het daarbij vooral nog om schriftelijke formuliercn
die per postworden verstuurd. Voodat aanvmgen
het landelijke circuit ingaan worden de aanvragen
op regionaalniveau in behandeling genomen door
zogenaamde ve rdeelbibliotheken. Deze
bibliotheken beschikken in de regel over de
grooÍsÍe collectie bladmuziek in de betrcffende
rcgio of provincie.
Los van de omslachtige en trage procedure zijn er
andere prcblemen die het lBLvan bladmuziek
bemoeilijken: het ontbrcken van één grote centrule
catalogus en achterstanden in het catalogisercn
van aanwezige bladmuziek in geautomatiseerde
catalogi. Daardoor kan niet goed worden
nagegaan óf en waar bladmuziek kan worden
aangevmagd. Ook wordt door ntioneel
collectiebeleid in sommige bibliotheken
bladmuziek afgestoten die lokaal misschien niet
meer interessant is maar desalniettemin van
betekenis kan zijn voor het landelijk lBL-circuit.
Deze titels zouden niet verloren mogen gaan. Er
zijn echter nog geen afspnken gemaakt over het

3) private copying in circumstances that do not
prejudice
the interests of the copyright holders;
4) people with disabilities;
5) criticism and review.

IAML confirms that it will work with copyright
holders to protect their
interests as defined by law, and looks forward to
working with copyright holders to devise simple
means of copyright interpretation, regulation and
administration.

bewaren van dergelijke uitgaven.

ln het samenweffingsverband van stedelijke
bibliotheke n met een wetenschappelijke
steunfunctie (WSF) zijn deze problemen ook
gesignaleerd en zijn er plannen ontwikkeld
waaruan het IBL bladmuziek op termijn kan
profiteren:

ln juni 2002 hebben de aangesloten
bibliotheke n een overeenkomst getekend,
waartn onder meer sÍaaf beschreven dat er
een WSF-catalogus met vemieuwde
leenved<eer voozieningen wordt ontwikkeld.
ln deze catalogus zullen ook niet-
boekmaterialen, waar onder bladmuziek,
worden opgenomen. De vemntwoordelijkheid
voor de achterctanden in catalogiseing van
bladmuziek blijft vooralsnog liggen bij de
betreffende bi b liothe ke n.
Op verzoek van het WSF-bestuur is er een
notitie geschreven over de bewaarfunctie van
bladmuziekcollecties. Deze notitie is in mei
2002 aangeboden aan het WSF-bestuur en
zal in het najaarvan 2002 worden besprcken.
De inhoud zou aanleiding kunnen zijn om een
bewaartunctie toe te kennen aan één of
m e e rd e re m uzie kb i bl i othe ke n.

De commissie heeft in kaart gebrucht aan welke
vooryvaarden moet worden voldaan om tot een
eigentijds leenverl<eer te komen:

1.

2.

3.

een goed en brced titelaanbod voor alle
gangbarc instru menten en bezettingen
een goede sprciding en goede fysieke
toegankelijkheid van collecties
een goede zichtbaarheid van het aanbod in
ge a u to m ati se e rd e c ata I og i
een helderc prccedure en kofte leveftijd
een rcdelijke (mogelijk uniforme) prijs

4.
5.
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Het NVM&bestuur doet er goed aan ruim
aandacht te vragen voor de problemen. De WSF-
plannen vormen een aantrekkelijk vooruitzicht en
zouden dan ook door het NVMB-bestuur krcchtig
moeten worden aangemoedigd en ondersteund. ln
dit kader verdient het aanbeveling de WSF-
bibliotheken ook te attenderen op de
achterstanden in het catalogiseren van bladmuziek
en hen te venoeken hieraan aandacht te geven.
Ook zou het WSF-bestuur kunnen worden
gewezen op de voordelen om op termijn ook
blad muziekcatalogi van speciale en
wetenschappelijke muziekbibliotheken op te
nemen in de WSF-catalogus.

Studiemiddag NVMB, 16 mei 2002

Op de studiemiddag werd voortgeborduurd op het
thema 'bijzondere collecties'. De twee lezingen
belichtten het Amsterdamse klassieke en
populaire muziekleven vanaf ca. 1900.

Als eerste sprak Johan Giskes, over de schatten
in de archieven van het Amsterdams
Gemeentearchief. Met 35 km archiefmateriaal, en
jaarlijks een halve km groei, behoort het
Gemeentearchief tot de grootste archieven ter
wereld. Belangr'rjke onderdelen van het archief zijn
de doop-, trouw- en begraafboeken vanaf 1578
(de voorloper van de burgerlijke stand), de
topografische atlas waarin een grote rijkdom aan
beeldmateriaalvan Amsterdam geordend is op
straatnaam en de zeer omvangrijke beeld- en
geluidsarchieven.

De muziekarchieven bevatten materialen van een
groot aantal muziekinstellingen uit de stad. Naast
brieven en bladmuziek wordt veel beeld- en
geluidsmateriaal bewaard, met zowel klassieke en
populaire muziek als cabaret. Van de materialen
die ontsloten zijn is nu de helft via elektronische
weg terugvindbaar. Het uiteindel'rjke doel is één
zoekmachine, die de verschillende (muziek-)
archieven tegelijk kan doozoeken. Van de
muziekarchieven wordt gebruikt gemaakt door o.a.
muziekwetenschappers, journalisten, historici en
muzieki nstru mentenbouwers.

Een belangrijk deelvan de muziekarchieven wordt
gevormd door de archieven van het
Concertgebouw en het Koninkl'rjk
Concertgebouworkest. Bewaard worden
program maboekjes, foto's, affiches, blad muziek,
tijdschriften, boeken, het ad ministratief archiel
brieven en geluidsopnames onder leiding van alle
chef- en gastdirigenten. Dit geluidsarchief geeft

ln haar vergadering van 27 augustus jl. heeft het
NVMB-bestuur gesproken over het advies van de
commissie. Besloten is de complete tekst van de
nota op de website van de NVMB te plaatsen
(www.nvmb.nl) en een brief te laten uitgaan naar
het WSF-bestuur waarin de aanbevelingen van de
commissie grotendeels worden overgenomen. De
leden van de NVMB zijn tot en met 9 september in
de gelegenheid gesteld te reageren op het
standpunt van het bestuur, waarna de inhoud van
de brief definitief is vastgesteld.

Ton Habraken
Openbare Bibliotheek Eindhoven
Voorzitter IBL commissie

een prachtig beeld van de ontwikkelingen in de
uitvoeringspraktijk bij het Orkest vanaf ongeveer
1920. Met geluidsfragmenten liet Giskes deze
ontwikkelingen horen. Heel opvallend is de
klankverandering die het koper heeft ondergaan:
slank en helder bij Mengelberg en zwaarder
('Amerikaanser') bij Haitink. Opvallend is ook de
klank die Mengelberg voor de oorlog aan Vivaldi
gaf: de authentieke u itvoeri ngspraktijk moest
duidelijk nog worden'uitgevonden'.

collectie van Theater lnstituut Nederland
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Martine de Bruin (werkzaam bij het Meertens
lnstituut) keek in haar lezing over levensliederen
en smartlappen allereerst naar de
liedbladverkopers. Op een liedblad werden teksten
van levensliederen vastgelegd die tot in de jaren
'50 huis-aan-huis werden verkocht. Ook op
kermissen, bruiloften en partijen werden
liedbladen verkocht. Het verhaal van het lied werd
daar in stripvorm op zogenaamde roldoeken
geillustreerd. De liederen gingen over de liefde,
over werkloosheid, armoede, dood, recente
nieuwtjes, etc. De bekendste liedbladverkoper was
Klein Jan, die op de Dam in Amsterdam zijn
liedbladen verkocht. De gegoede klasse zag nogal
neer op deze liedjes die ze "sentimenteel en niet
verheffend" vonden. ln de jaren '50 verdween het
liedblad naar de achtergrond.

De Konínklijke Bibliotheek en het Meertens
lnstituut bezitten een collectie van 7000
liedbladen. Vanwege het uiterst goedkope papier
van de bladen is conservering noodzakelijk.

De discussies waren levendig en er kwamen
verschillende ondenrerpen aan bod. Hieronder
vindt u een paar van die onderwerpen, met de
opgeworpen vragen en in een paar gevallen de
antwoorden en/of oplossingen die gevolgen zullen
hebben voor het aanbod en voor de overige
activiteiten rond dit bladmuziekaanbod.

Verslag van het Klantenpanel Bladmuziek
Op donderdag 13 december 2001 vond in De
Poort van Kleef in Utrecht het eerste Klantenpanel
Bladmuziek van Biblion plaats. Naast
vertegenwoordigers van NBD-Biblion en
Biblioservice Gelderland namen functionarissen
van de openbare biliotheken uit Delft,. Heiloo,
Arnhem, Eindhoven, Den Haag, Deventer en
van ProBiblio aan de beraadslagingen deel. De
bibliotheken en bibliotheekcentrales waar de
deelnemers werkzaam zijn verschillen onderling
sterk van historie, omvang, inhoud, beleid,
praktijk en toekomstverwachting. Zo is er
bijvoorbeeld een bibliotheek bij, die materiaal na 3
tot 4 jaar gaat saneren en een ander die vrijwel
niets afschrijft. Een bibliotheek maakt deel uit van
een regionaal netwerk terwijl een ander juist
kleinschalig gericht is op het samenspel met de
locale muziekschool. Een paar bibliotheken
maken al vanaf de start gebruik van de centrale
dienstverlening , tenrvijl een andere bibliotheek
daar net mee is gestart. De centrale
dienstverlening probeert voor al die verschillende
collecties een functie te vervullen.

Vandaar het project Metamorfose dat de bladen
op microfilm heeft vastgelegd. Op dit moment
loopt ook een scanproject voor de liedbladen.

Een songfestival in het begin van de jaren '50 in
de Jordaan, waar Johnny Jordaan won en tante
Leen tweede werd, zorgde voor de opkomst van
het Jordaanlied. Het Jordaan-repertoire, dat een
geidealiseerd beeld gaf van de goede oude tijd,
werd landel'tjk bekend en beinvloedde zeker in z'rjn

begintUd ook André Hazes.

Ook de laatste jaren is weer een opbloei zichtbaar
van het levenslied en de smartlap. De
smartlappenkoren schieten als paddestoelen uit
de grond en jaarlijks vinden er
smartlappenfestivals plaats.

Charlotte Sienema,
Programmacommissie

ln het algemeen is men tevreden over het aanbod
en de selectie in de aanschafinformaties
bladmuziek, die men meestalgoed vindt
aansluiten bij de eigen behoefte. Voor songbooks
(zowel de piano- als de gitaarvarianten) is overal
de meeste belangstelling, terwijl koperblazers
vrijwel overal onderaan de lijst staan. Er zijn
natuurlijk wel enkele wensen zoals meer
aandacht voor klavieruittreksels, (zak)partituren,
rockscores, kamermuziek (met partijen),
meerstemmige arrangementen voor
zangstemmen, eenvoudige klassieke muziek voor
de leek die daarmee snel leuk muziek kan spelen
en wereldmuziek.
De kleinere bibliotheken hebben behoefte aan
standaardrepertoire en er is behoefte aan een
herhalingsaanbod van kerstbundels. Beide
wensen zullen in de loop van dit jaar worden
gereal iseerd. Het standi ng-orderpakket zou wat
kunnen worden vergroot met songbooks. Er wordt
gedacht aan zo'n 25 titels per jaar. Misschien in
de vorm van een vooraanbieding. Hierover komt
binnenkort een nader voorstel.
Een bibliotheek, die ook collectioneeÉ voor
professionele gebruikers, heeft behoefte aan
meer moeilijker materiaal. Daaruit komt ook de
wens voor om te willen weten wat er niet uit het
internationale aanbod wordt geselecteerd, maar
dat blijkt in de praktijk toch moeilijk te realiseren te
zijn binnen het bescheiden budget waar deze
dienstverlening over kan beschikken.
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Er verschijnen regelmatig nieuwe methodes voor
allerlei instrumenten , maar men blijkt voozichtig
te zijn met de aanschaf van deze methodes. Het
is een'aanslag op het budget', terwijl de
belangstelling van de leners er over het algemeen
klein voor is. Vr'rjwel alle bibliotheken hebben een
grote behoefte aan niet al te moeilijke muziek
waaruit men leuk kan musiceren, al is er bij de
meesten toch ook wel behoefte aan materialen
van hoog niveau.

Een probleem bij de aanschafinformaties wordt
gevormd door de mediaberichten. Bijveel
bibliotheken blflft dit voorbericht van de
aanschafinformaties op een centrale plaats achter
waardoor de bibliotheeKunctionarissen voor
muziek (en avm) ze niet of pas later te zien krijgen
en dat kan betekenen dat men speciale
aanbiedingen of een extra accent in de
aanschafinformaties m isloopt.

Over de inhoud van de aanschafinformaties waren
de deelnemers in het algemeen positief. Men mag,
volgens een van de aanwezigen, echter best wel
wat kritischer zijn, bijvoorbeeld bij het
gitaaraanbod. Zo zouden mededelingen over de
kwaliteit van de meegeleverde cd's op prijs
worden gesteld. De kwaliteit van de afbeeldingen
laat ook nog wel eens wat te wensen over, maar
daar wordt aan gewerkt, al mag men niet
verwachten dat een kleurtechnisch zwak origineel
er in onze gedrukte vorm als een 'plaatje' uit zal
gaan zien.

Over de moeilijkheidsgraden en de soms
venrarrende internationale verschillen in de
gradensystemen is men het eens: men hecht aan
een moeilijkheidaanduiding, al hoeft dat niet
beslist in het huidige S-categorieën systeem. Een
aanduiding in drie categorieën vindt men
voldoende: Eenvoudig - gemiddeld - moeilijk.
Deze aanduiding zou dan ook op de rug moeten
worden aangegeven. Er moet dan weltevoren een
duidelijke omschrijving van deze indeling worden
gegeven. Over dit onderwerp mag u binnenkort
een nader artikel en een voorstel verwachten. Om
bij de hoofdstukken waarin boeken voor
verschillende instrumenten worden aangeboden
de keuze te vergemakkelijken zal het instrument
van de betreffende uitgave voortaan ln het
vetgedrukte bibliotheekadvies aan de
rechterbovenkant van de aanschafinformatie
worden vermeld.

De retrospectieve lijsten die de laatste t'rjd zijn
verschenen zijn positief ontvangen. Met name de
songbooklijst vond men als controlemiddel heel
nuttig. Toch heeft men er niet zoveel uit besteld.
Het meeste was welaanwezig in de collectie.
Lijsten over bijvoorbeeld eenvoudig piano,

methoden of leuke speelmuziek worden genoemd
als suggesties voor komende uitgaven.

En dan het inwerken. De deelnemers waren
redelijk tevreden met de huidige inwerkmethode.
De problemen zitten voornamelijk in de bijlagen.
Losse partijen willen nog wel eens vragen
oproepen. Er is een voorkeur om de losse partijen
ingenaaid in papier te ontvangen in plaats van in
de geplastificeerde versie. De bijgevoegde cd's en
ander av-materialen , die de NBD nu achterin het
boek plakt, wil men graag op een duidelijker
zichtbare plaats aangebracht zien. De wenst
daarvoor komt ook voort uit het feit, dat er voor
deze producten soms apart leengeld betaald moet
worden. Veel bibliotheken hebben daar zelf
oplossingen voor bedacht zoals op front in een
groter zakje met flap, met elastiekjes voorop het
boek, plakken voorin het boek (voorkeur van een
aantal bibliotheken). Geconstateerd wordt dat de
gevonden oplossingen nogal verschillend zijn en
niet landelijk kunnen worden toegepast, met een
mogelijke uitzondering van het voor in het boek
plaatsten.
Over de levering zelf is men duidelijk: graag
sneller uitleveren van de bestelde titels. Helaas is
dat lang niet altijd mogelijk, omdat door de soms
grote aantallen bestelde exemplaren van een titel
de voorraden van de Nederlandse importeurs niet
toereikend zijn. De boeken moeten dan uit het
buitenland komen en dat kost tijd. Met een aantal
leveranciers is dit probleem besproken. Of dit in
een snellere levering zal resulteren moet nog
worden afgewacht.

Over het bibliografische aspect van de
dienstverlening is niet veel gezegd op de
b'rjeenkomst. Welwas er een wens bij veelvan de
deelnemers over de titels van het materiaal in
bijvoorbeeld songboeken. Men zou graag een
inhoudsopgave van alle songs willen hebben
waarop gezocht zou kunnen worden. Ook hier
verhindert het krappe beschikbare budget een
realisering op korte termijn. Het is echter een wens
die in toekomstige (technische) ontwikkelingen
een rolzal spelen.

Ook een paar onderwerpen die niet direct met het
aanbod te maken hebben z'rjn op de bijeenkomst
aan bod gekomen: promotie en studiedagen.
Over het maken van reclame wordt verschitlend
gedacht. Meestal gaat het in de praktijk om in-
store reclame. Er wordt gewezen op het resultaat
van het in 2001 gehouden onderzoek en met
name op de bekroonde ingangshoek van de
bibliotheek in Deventer. Die ingangshoek, het
wijzen op de mogelljkheid om zelf een instrument
te leren bespelen met de materialen van de
muziekbibliotheek zal centraal staan in een
voorstel voor reclamemateriaal ten bate van de
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muziekcollecties van de bibliotheken die
binnenkort aan de bibliotheken gezonden zal
worden. Tenslotte: studiebijeenkomsten worden
op prijs gesteld. Voor een studiedagmodel worden
contacten met de muziekhandelaren, informatie
over marktontwikkelingen en over nieuwe media
genoemd als onderwerpen, maar een b'rjeenkomst

zoals deze paneldiscussie wordt belangrijker
gevonden. Zo'n bijeenkomst zou regelmatig
(bijvoorbeeld elke twee jaar) gehouden moeten
worden vonden alle deelnemers.

Wolter van der Zwaan
NBD-Biblion
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IAMl-conferentie te Berkeley (VS), 4 - I augustus 2002

Gert Floor bezocht namens de NVMB de jaarlijkse
IAMl-conferentie die dit jaar in Berkeley (VS) werd
gehouden. Hier volgt zijn verslag.

's Nachts aangekomen, zag ik zondagochtend
vanuit mijn slaapkamerraam een fraai aangelegd
complex met een binnenplaats waaromheen
perkjes en fonteintjes. Alles ademde een haast
Mediterrane sfeer van vroegere rijkdom.
Voor deze conferentie een heel goede plek:
eetzaal, slaapkamers en alle conferentieru imten
waren heeldicht bij elkaar, wat het onderling
contact buiten de programmaonderdelen
bevorderde. lk heb veel mensen gesproken
gedurende deze week, mede dankzij Martie, die
me als vanzelfsprekend wegwijs maakte. Het was
prettig af en toe even Nederlands te kunnen
spreken, ook met de andere NVMB-leden hier
aanwezig: Hanneke Kuiper, Joop Meuleman en
Frits Zwart.
Uit alle werelddelen, (behalve Afrika) waren
vertegenwoordigers aanwezig, en uit alle
specialisaties die binnen IAML verenigd zijn.
En dat ging mijgeleidelijk aan steeds meer
boeien: hoe anders men ook in een ander deel
van de wereld of vanuit een bepaald specialisme
tegen een bepaald onderwerp aankijkt:
uiteindelijk gaat het steeds om muziek.
Er waren vele interessante voordrachten, waarbij
ook Nederland aan bod kwam. Frits Zwart
vertelde over de geschiedenis van de collecties
die nu in het NMI zijn samengebracht.
De stand van zaken bij langlopende projecten
werd bekeken en er werden nieuwe internationale
projecten gepresenteerd, zoals een 'working group
on the indexing of musical performances' en een
'register of music archives'.
De opleiding tot muziekbibliothecaris in de VS,
Engeland en ltalië werd besproken en dat leverde
opvallende en stimulerende overeenkomsten op
met de problemen in eigen land.

De presentaties uit het openbare bibliotheekwerk
hadden een heeldivers karakter.

Voor donderdag 14 november a.s. heeft de
programmacommissie van de NVMB een
studiedag voorbereid, die zal worden gehouden in

Zo blijkt de Public Library of the Peiorming ArÍs in
New York een groot bezit aan boeken over kunsË
management te hebben, en de catalogus is via
hun website ( www.nypl.org) te raadplegen, beslist
interessant voor méér dan alleen openbare
bibliotheken om te weten.
Radio Frequency lDentification (herkenbaarheid
van materiaal middels een hierin aangebrachte
chip) kwam ter sprake en blijkt nog geen
gemeengoed. Maar ook daarop wil ik, net als op
andere hier aangestipte onderwerpen, in een
volgende Nieuwsbrief wat meer ingaan.

De nieuwe richtlijn voor de EU-lidstaten inzake
auteursrecht heeft niet alleen in Nederland grote
gevolgen. Door de ledenraad (de "Council")van de
IAML, waarin ik Nederland mocht
vertegenwoordigen, is met grote meerderheid een
verklaring aangenomen, die het behoud van de
mogelijkheid van vermenigvuldiging voor
bladmuziek onder bepaalde voorwaarden bepleit
(zie elders in deze Nieuwsbrief). Vergelijkbare
problemen doen zich echter ook in Japan voor, zo
bleek nu!
Het is verheugend dat de Council is overgegaan
tot de instelling van een programmacommissie.
Deze nieuwe commissie krijgt een
eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de
jaarlijkse conferenties, waardoor een coherenter
en actueler programma mogelijk wordt.
Met enthousiasme werd het aanbod van de NVMB
ontuangen om in 2009 IAML naar Nederland te
halen.

Een tweetal boeiende concerten (door het Kronos
(strijk-)kwartet en door de clavecinist Davitt
Moroney), een wandeling door Muir Woods, met
zijn woudreuzen, en een slotdiner in het gebouw
van de Opera van San Francisco (een
symbolische plaats: hier werden in 1945 de
Verenigde Naties opgericht), zorgden voor meer
dan voldoende afleiding binnen het fors gevulde
programma.

Gert Floor

de nieuwe centrale bibliotheek, gevestigd in een
voormalig politiebureau aan het Mariënburg in
Nijmegen. Wijzijn daar te gast bU Martijn

Over nieuwe ontwikkelingen in de modern-klassieke
muziek, iazz, popmuziek en new age

Studiedag NVMB in N'rjmegen
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Muziek op de websites van openbare bibliotheken

Mommers, de muziekbibliothecaris van de
Openbare Bibliotheek Nijmegen.
Nieuwe ontwikkelingen in enkele muziekgenres
(modern-klassieke muziek etc.) staan centraal
deze dag. Wij mikken daarbij op
kennisvermeerdering voor collega's die
bladmuziek en cd's op het gebied van
bovengenoemde genres inkopen en op collega's
die zich in meer algemene zin in deze materie
willen verdiepen.
Voorafgaand aan de lezingen zal Martijn
Mommers een korte inleiding houden over de
samenwerking van de bibliotheek met
kunsteducatie-instellingen, zoals die in Nijmegen
gestalte krijgt in z.g. muziekkringen.
De inleiders die hebben toegezegd zijn lan
Borthwick (musicoloog, werkzaam bij de Openbare
Bibliotheek Amsterdam) over modern-klassieke
muziek, Wouter Turkenburg (hoofd van de Jazz
afdeling van het Kon. Conservatorium in Den
Haag en docent jazzgeschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht) over jazz en Gert Keunen

Begin september heb ik de websites van 15
stedelijke openbare bibliotheken in Nederland
bezocht. Het doel was na te gaan of het
muziekbibliotheekwerk zich voldoende profileert
op de sites. Bovendien heb ik gezocht naar
informatiebronnen op de sites die ook voor andere
muziekbibliotheken van belang zouden kunnen
zijn. Natuurlijk zijn mijn bevindingen persoonlijk
getint en dientengevolge subjectief. lk hoop dat
me dit niet kwalijk wordt genomen!

Teleurstelling
ln algemene zin vond ik de uitstraling van veel
websites nogal teleurstellend. De ontwikkeling,

(werkzaam aan de Rockacademie in Tilburg,
muziekjournalist van De Standaard en auteur van
een boek over pop dat in september uit zal komen)
over popmuziek. Naar een inleider over new age
zijn we op het moment van dit schrijven nog
zoekende. Uiteraard wordt de dag afgesloten met
een rondleiding door zowel de bibliotheek als het
belendende archief van Nijmegen.
Wie alvast meer wil weten over de schitterende
bibliotheek in Nijmegen, die is ontworpen door Jos
van Eldonk van architectenbureau Soeters Van
Eldonk Ponec in Amsterdam, wordt
verwezen naar een artikelvan Jeanine Decker in
BibliotheekBlad 7 (2002). p. 1 4-'l 6.
De datum kunt u vast in de agenda vastleggen!
ln de hoop u dan te ontmoeten,
Namens de programmacommissie,

Els van Swd
hoofd Muzieklnformatie Centrum
(MlC/MuziekGroep Nederland

door Ton Habraken

instandhouding en uitbouw van een website lijkt bij
veel bibliotheken een sluitpost te vormen. Dat vind
ik nogal zorgwekkend. Openbare bibliotheken
presenteren zich momenteel bepaald niet bruisend
op internet. De vormgeving van de sites is soms
volledig gedateerd en de navigatie laat vaak te
wensen over. Bovendien stelt de informatie vaak
ook niet zoveel voor, zodat de meerwaarde van de
sites onduidelijk is. Een goede website dient de
bezoeker zoveel mogelijk te verleiden tot
herhaalbezoeken. Het zijn vooral de catalogi die

t
íD

daar op de bibliotheeksites voor moeten zorgen.
Gelukkig is er op alle websites wel een catalogus
te vinden. Soms vormen aanwinstenlijsten een
aantrekkelijk surplus. Maar naast het raadplegen
van de catalogi en aanwinstenlijsten en het
zoeken naar praktische informatie als adressen,
openingstijden en tarieven zijn er meestalweinig
redenen om nog eens naar de sites terug te keren.
Bovendien word je bijna nergens op een boeiende
interactieve manier geprikkeld om een bezoek aan
de bibliotheek te brengen.
Het is ook een gemiste kans dat de URL's
(website-adressen) niet op een voor alle
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bibliotheken uniforme manier zijn samengesteld.
Er zijn maar weinig adressen die voor de surfer
logisch overkomen. Een adres als
www.bibliotheeknijmegen.nl vind ik heel wat
logischer dan een URL als van de Openbare
Bibliotheek Utrecht:
httpJ/1 95. 1 93. 1 67. 1 7/smartsite.dws?id =38. Het is
slechts weinigen gegeven dit adres te onthouden
en opnieuw uit het hoofd in te tikken!

Muziek
Hoe staat het dan met de informatie over de
muziekcollecties? ln sommige - toch als goed
bekend staande - bibliotheken lijkt geen
muziekcollectie te bestaan, tenminste niet als je
afgaat op de website. Daar staat tegenover dat
sommige andere bibliotheken muziek als
prominent onderdeel van het menu op de
homepage presenteren. Door direct te wijzen op
de dienstuerlening met betrekking tot muziek laat
een bibliotheek zien ook op dat gebied wat te
betekenen te hebben. Als branche dienen we
gewoonweg alle bescheidenheid van ons af te
werpen en de aandacht op te eisen. Ook op
internetl
Natuurlijk kun je niet alleen volstaan met een
belangrijke plaats op de homepage. De informatie
onder de knop dient natuurlijk ook interessant te
zijn. Daar laten sommige bibliotheken het
enigszins afweten. Soms is de informatie zeer
beknopt en met het idee er opgezet dat het weer
genoeg is voor een jaar. Dat is echter een
verkeerd uitgangspunt De bezoekervan een
website dient telkens opnieuw geënthousiasmeerd
te worden met nieuwe informatie. Wanneer een
website er saai uitziet p@ecteert men dat direct
op de organisatie: dan zal die ook wel
oninteressant zijn.

lnvesteren
Net als in een goede collectie dient een bibliotheek
ook te investeren in een goede website, zowel met
geld als met menskracht. Eigenlijk zou elke
muziekbibliothecaris elke week een aantal uren
moeten kunnen besteden aan de webpagina's.
Zelf word ik daar gelukkig toe in staat gesteld door
m'rjn organisatie. Het is ook erg leuk om te doen.
Maar ik weet dat deze gang van zaken bepaald
niet vanzelfsprekend is. Als muziekbibliothecaris
kun je er jezelf wel sterk voor maken. Desnoods
gebruik makend van een collega in het bedrijf die
de gewenste informatie op de site kan plaatsen.
Wel is het zo dat je niet kunt volstaan met het
plaatsen van een A4tje met tekst. lnternet stelt
geheel eigen eisen aan de wijze waarop informatie
toegankelijk moet worden gemaakt. Daar zijn
boeken vol over geschreven. Misschien kan de
NVMB daar eens een studiebijeenkomst aan
wijden!

De afzonderlijke sites
Kijken we naar vijftien verschillende websites dan
vinden we op muziekgebied de volgende
informatie

Openbare Bibliotheek Amsterdam
adres: www.oba.nl/

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Te vinden is een catalogus, een
algemeen overzicht van activiteiten (overigens
opvallend veel muziekactiviteiten),
aanwinstenlijsten van nieuwe cd's met een kleine
selectie die 1x in de 2 weken wordt vervangen en
aanwinsten van nieuwe bladmuziek en
muziekliteratuur (een kleine selectie die 1x in de
maand wordt vervangen).

ffiiïiotneek- m&

Een opvallende ingang voor muziek op de
homepage, algemene informatie over de
muziekafdeling, info over de diverse collectie-
onderdelen, informatie over tentoonstellingen en
themamaanden, enkele weblinks en natuurlijk de
catalogus.

Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag
adres : www.dobdenhaag. nl/dob/

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Te vinden is een catalogus, een
mogelijkheid om te reserveren of apart te laten
zetten en enige tientallen weblinks - gesorteerd
naar klassieke muziek, muziek diversen en
popmuziek.

Openbare Bibliotheek Deventer
adres: www.obdeventer.nl/

Geen apart muziekonderdee! in het menu op de
homepage. Er is alleen een catalogus met
muziekmaterialen te vinden. Verder geen
specifieke aandacht voor muziek.

OPENBÀRE
BTBUOTHEEK
DEI|STTER

10 nvmb-nieuwsbrief nr. 2, september 2002

Bibliotheek Arnhem
adres: www.biblioarnhem. nl/



W

o

BIBLIOTH EEK

Openbare Bibliotheek Eindhoven
adres: www.obeindhoven.nl

Een apart'tabblad'voor muziek op de homepage,
met op de betreffende pagina actualiteiten,
wekelijkse lijsten met aanwinsten van cd's, een
compleet alfabetisch overzicht van alle liedjes die
in karaoke-vorm in de bibliotheek te vinden zijn op
cd (en op cd als b'rjlage bij bladmuziek), een
alfabetische titellijst van alle bladmuziek voor
musical en film in de bibliotheek, een
concertagenda voor Eindhoven, enkele
kennistests op het gebied van muziek, enige
honderden weblinks op muziekgebied, een
geannoteerd ovezicht van alle in de bibliotheek
aanwezige muziektijdschriften, mogelijkheden voor
het reserveren van materialen en aanvragen van
cd's bij de CDR, de catalogus en algemene
informatie over de muziekafdeling

Openbare Bibliotheek Enschede
adres: www.obenschede.nl/

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Te vinden is een catalogus met
muziekmaterialen, een korte karakteristiek van de
bladmuziekcollectie en aanwinstenlijsten met
bladmuziek en muziekliteratuur.

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Er is alleen een catalogus met
muziekmaterialen te vinden. Verder geen
specifieke aandacht voor muziek.

Bibliotheek Leeuwarden
adres:

www.fryskbieb. nl/leeuwarden/

Deze site wordt binnen 2 maanden vernieuwd.
Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Er is alleen een catalogus met
muziekmaterialen te vinden. Daarnaast enige
weblinks. Verder geen specifieke aandacht voor
muziek.

crNïRr sÉmsw§&u§
Stadsbibliotheek Maastricht

adres:
www.centreceram ique.n l/bibliotheeUstadsbi bl-
index.html

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Er is een catalogus met
muziekmaterialen te vinden. Daarnaast de
tarieven en informatie over een concertreeks door
musicivan het Limburgs Symphonie Orkest.

Zeeuwse
Bibliotheek:I

Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
adres:

wurur.zebi. nl/index.php?url=/index

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Wel onder'Activiteiten' een apart
kopje met betrekking tot muziek. Hetzelfde geldt
voor'Catalogus/colleclies', met beknopte
informatie over de muziekcollecties en
aanwinstenl ijsten van nieuwe cd's, gerangschikt
naar diverse genres. Tevens een (algemene)
catalogus en liedjescatalogus. De liedjescatalogus
is een apart onderdeel in de Vubis-catalogus met
alle bijbehorende ingangen (woord uit titel, titel,
auteur etc.). Er wordt verwezen naar een uitgave
met een nummer. Voor andere bibliotheken is
helaas niet na te gaan om welke uitgave het gaat.

8irór.a altl»rlt3it

Openbare Bibliotheek Groningen
adres: www.ob-

groningen.nl/home. htm l?fi liaal=50

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Er is alleen een catalogus met
muziekmaterialen te vinden. Verder geen
specifieke aandacht voor muziek.

Stadsbibliotheek Haarlem
adres:

www.hollandnet.nl/asp/bi bliotheeUthemas/the
ma3/thema.asp?Biebnaam=Haarlem&Service=
False
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Voor eigen klanten in ieder geval een prima
service.

Openbare Bibliotheek Nijmegen
adres: www.bi bliotheekn ijmegen. nl/

Het menu aan de linkezijde op de homepage
geeft direct toegang tot beknopte informatie over
bladmuziek en cd's, Met een aanwinstenlijst van
cd's, waarbij het mogelijk is door te klikken naar de
catalogus en de cd te reseryeren. Handig. De
complete catalogus is natuurlijk ook
raadpleegbaar.

Bibliotheek Rotterdam
adres: www. bibliotheek. rotterdam. n l/

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Welde complete catalogus, een link
naar de site van de Centrale Discotheek
Rotterdam, het programma in het
Bibliotheektheater en vrij prominent aanwezig de
Songtitel Catalogus Bladmuziek. Dat is een
bestand dat toegang biedt tot 16534 songs die de
Rotterdamse bibliotheek aan haar gebruikers ter
inzage aanbiedt. Aan de hand van de catalogus is
na te gaan in welk album en op welke pagina een
bepaalde song te vinden is. Deze albums worden
niet uitgeleend en zijn daarom altijd beschikbaar.
Het is mogelijk op diverse ingangen te zoeken. Er
wordt verwezen naar een uitgave met een
nummer. Voor andere bibliotheken is helaas niet
na te gaan om welke uitgave het gaat. Voor de
Rotterdamse klanten in ieder geval een prima
service.

Openbare Bibliotheek Til burg
ad res: www.obtilburg. nl/

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. Welde complete catalogus en

Cultuur en bibliotheek
Het nieuwe culturele seizoen is van start gegaan.
Een spetterende Uitmarkt op het Grote Kerkhof
(zo heet het plein echt) met door kids gezongen
K3Jiedjes, een djembe-ensemble dat je de oren
van het hoofd sloeg, een keurig klassiek koor dat
een voorproefje gaf van de uitvoering van de

activiteiten Een beetje verstopt onder het'tabblad'
Diensten een aparte pagina over de
muziekbibliotheek, met informatie, leentips voor
cd's en een bladmuziekdatabase, waarin alle in
verzameluitgaven voorkomende liedjes (ruim
30.000 stuks) opzoekbaar zijn gemaakt op titel en
uitvoerende groep of artiest. Vervolgens wordt er
verwezen naar de titel van het songbook en het
siso-nummer. Voor andere bibliotheken kan het
dus handig zijn na te gaan in welke uitgave een
lied voorkomt.

Gemeentebibliotheek Utrecht
adres:

I 95. í 93. I 67. í 7/smaÉsite.dws?id=38

Geen apart muziekonderdeel in het menu op de
homepage. De muziekbibliotheek wordt als apart
adres genoemd. Onder de noemer
I nformatiewijze r z$n enige tientallen weblinks over
muziek gegroepeerd in een 11{al categorieën.
Ook de catalogus is raadpleegbaar.
Conclusie
Openbare bibliotheken geven naar mijn mening
nog te weinig prioriteit aan een aantrekkelijke
presentatie op internet. Het belang van dit medium
wordt schromelijk onderschat. Dat heeft
vanzelfsprekend ook zijn weerslag op de wijze
waarop het muziekbibliotheekwerk zich profileert.
Ongetwijfeld staan gebrek aan geld en
personeelsformatie een opwaardering van
websites in de weg. Maar nieuwe afwegingen zijn
op dit punt onontkoombaar. Desalniettemin moet
het ook met de huidige middelen mogelijk zijn
muziekdiensten op een meer aantrekkelijke
manier voor het voetlicht te brengen. Dat vereist
natuurlijk enige creativiteit en extra inzet. Maar
meer aandacht voor muziek op de websites draagt
in mijn ogen zeker bij aan een professionele
uitstraling van onze branche

Reacties op mijn bevindingen en opmerkingen zie
ik graag tegemoet: muziek@obeindhoven.nl.

Ton Habraken
Openbare Bibliotheek Eindhoven

Carmina Burana (vertaald door Willem Wilmink:
erg mooi), prachtig theater zonder woorden tussen
Romeo,op het balkon van het stadhuis, en Julia,
die de ladder van een toevallig passerende
schilder leende om bij haar geliefde te komen,
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kortom: er is het komende culturele seizoen weer
veelte genieten.
lk vind het ieder jaar weer een karwei om me er
goed op voor te bereiden. Wat kan de bibliotheek
doen om de klant ook dit jaar weer goed te
bedienen? Heb ik alle muziek die het Orkest van
het Oosten en de Stichting Kamermuziek dit jaar
gaat spelen al in huis? Welke uitvoerenden liggen
nu goed in de markt? Heb ik genoeg in huis om
aan de vraag te voldoen? Kan ik de
jeugdbibliotheek inschakelen bij een vraag naar de
verhaallijn van het ballet dat volgende maand in de
Schouwburg wordt uitgevoerd? En hoe zit dat met
de opera's dit seizoen? Maar ook: wat gaat het
plaatselijke poppodium de komende maanden
doen aan concerten en cursussen?
ln de centrale halvan de bibliotheek hebben we
plek om actuele gebeurtenissen onder de
aandacht te brengen. Een ideale plek om muzikale
activiteiten te ondersteunen. lmmers: ik kan wel
van alles in huis halen, maar zo af en toe moet je
de klant wel laten weten dét je het hebt. Een hele
klus om dit zo aantrekkelijk mogelijk te doen.
Op de Uitmarkt is ook het programma van de
bibliotheek gepresenteerd. Een veelheid aan
lezingen, kindertheaterprogramma's en
tentoonstellingen.

Bij

lk ondersteun de activiteiten rond de
kinderboekenweek. "Ay, ay kapitein" hebben we
omgedoopt in "Piraten aan de lJssel". Alle
zeemansliedjes zijn verzameld en worden nu
ingestudeerd (we heffen af en toe een lied aan
onder het gezamenlijk kasten doen op
vrijdagmorgen).
Waar ik nu zo benieuwd naar ben, is wat andere
bibliotheken, jullie dus, zoaldoen aan activiteiten
het jaar door. Geef het door aan de redactie! En
ook hoe het is verlopen. Allicht dat we elkaar aan
leuke suggesties kunnen helpen voor het
programma van het volgende culturele seizoen!

Jos Oegema

muziek op internet (141

Print SongTeksten.nl : Nederlandstalig
www.print-songteksten. nl/

Deze site bevat meer dan 30.000 songteksten,
waaronder een klein gedeelte Nederlandstal ig.
Opzoekbaar op songtitel en op naam van de
uitvoerende artiest of groep.

aantal interessante websites
naleerd. Dit is aflevering

waren alle
het bl'rjft mogelijk

k of definitief zijn

Een informatieve website over Wolfgang Amadeus
Mozart. Met een uitgebreide biografie, chronologie
en stamboom, een compleet overzicht van zijn
werken (gebaseerd op de Köchel), een bibliografie
en diverse weblinks.

Opera voor beginners :

Nederlandstalig
web.planet.nl/living/opera/

Beknopte informatie over opera, met een korte
geschiedschrijving, een verklaring van
veelgebruikte termen, de meesterwerken, enige
beroemde zangers en zangeressen, weblinks en
enkele aanbevelingen met betrekking tot de

websites op
dat de
llrrËdcrd.
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The MozaÉ Project: Engelstalig
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voorbereidingen op het bezoek aan een
operavoorstelling.

Andrea's Gantabile subito ; Engelstalig
www.cantabi le-su bito.de/i ndex.htm I

Een ovezicht van ruim 1200 vocalisten uit het
verleden, waarvan er 200 zijn voorzien van een
(uitgebreide) biografie. Met afbeeldingen,
discografische informatie en audio-files. De
zangers en zangeressen zijn ook op stemsoort
gegroepeerd.

GhaÉs all over the world : Engelstalig
wuur. lanet. lv/m i sc/c h aÉs/

Een zeer uitgebreide opsomming van allerlei
hitlijsten, onder andere gerangschikt op land
Onder het kopje Nederland zijn alleen al20
hitlijsten aanklikbaar.

Klassiekemuziekgids.net :

Nederlandstalig
www. klassiekem uziekg ids. neU

Ruim 600 pagina's met componisten-biografieën,
afbeeldingen, audio-files en een uitgebreide
verklarende lijst van muziekbegrippen.

WalteÉje's Lyrics Site :

Nederlandstalig
www.waltertje.com

Waltertje durft het nog aan honderden
Nederlandstalige (en anderstalige) liedteksten uit
Nederland en België toegankelijk te maken.

Ton Habraken
Openbare Bibliotheek Eind hoven
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Berichten uit het veld en ander nieuws

Wim Dijk neemt afscheid
Na een loopbaan van ruim dertig jaar in het
openbare bibliotheekwerk heeft Wim Dijk op 30
meij.l. afscheid genomen van het bibliotheekwerk.
H'rj heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het muziekbibliotheekwerk in
Nederland. Een speciaal onderdeelvan zijn
afscheidsfeest was een door hem zelf

samengesteld orgelconcert in de Grote of St.
Bavokerk te Haarlem. Op het programma stonden
werken van Reger, Bach en Eben, uitgevoerd door
Jos van der Kooy en Gerrie Meijers.

Erasmus-penning voor Rob Maas
Rob Maas, ruim 40 jaar geleden oprichter van de
Centrale Discotheek Rotterdam, heeft uit handen
van ex-wethouder van Cultuur, Hans Kombrink, de
Erasmus-penning gekregen. De gemeentel'tjke
onderscheiding wordt toegekend aan mensen die
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zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor
de stad. Onder Maas (70) groeide de CDR uit tot
de grootste uitleencollectie van cd's en platen in
Europa. Per 1 mei is hijdirecteur aí maar blfift hij
als adviseur en bestuurslid aan de stichting
verbonden. (Bron: Algemeen Dagblad,4 mei
2002)

Frans Vester Festival
Van 11 Um 13 oktober a.s. vindt het Frans Vester
Festival in Den Haag plaats, een groot festijn voor
zowel amateurfl uitisten en -blazersensembles als
voor (aspirant) professionele spelers. Op het
programma staan onder meer workshops,
concerten en een symposium met inleidingen over
de betekenis van Vester en zijn collecties voor het
Nederlandse muziekleven. De Nederlandse fluitist
Frans Vester (1922-1987) genoot grote
internationale faam. Hij was lid van het beroemde
Danzi Kwintet. Daarnaast was hij een verwoed
verzamelaar van bijzonder repertoire. Tientallen
titels uit de fluitliteratuur gaf hij uit en hij stelde de
'Bibliography of the Flute' samen. Speciaal ter
gelegenheid van het festival geeft MuziekGroep
Nederland een

cd-box met Nederlandse fluitmuziek uit en verzorgt
het i.s.m. het Nederlands Muziek
lnstituut een overzichtscatalogus van de complete
Collectie Frans Vester.

De cd bestaat 20 iaar
17 Augustus j.l. was het exact 20 jaar geleden dat
de uituinding van onder meer Philips voor het eerst
massaalwerd geproduceerd. De eerste cd werd
uitgebracht door Polygram en bevatte klassieke
muziek van Chopin. De eerste popcd van
Polygram was Ihe VisrÍors van Abba. Volgens
DVDinsider bracht Sony Music's werelds
allereerste cd uit: 52nd Steet van Billy Joel. De
twee albums die strijden om de titel bestverkochte
cd aller tijden zijn Their GreatesÍ HiÍs 1971-1975
van The Eagles en Thrillervan Michael Jackson.

Van beide cd's zijn inmiddels rond de 27 miljoen
stuks verkocht. (Bron: Muziek en Beeld Bulletin,
augustus 2002)

Gratis muzieknotatieprogramma
Muziekliefhebbers die wel eens een balkje muziek
in een document willen opnemen zullen blijzijn
met een eenvoudig programma daarvoor. De firma
Coda Music Technology biedt voor dit soort
gebruik een eenvoudige versie van een
professionelere tool aan. Finale Notepad 2002
werkt met eenvoudige icoontjes en het is vooral
een kwestie van muisklikken. Je kan het muziekje
ook nog afspelenlVia
www.codamusic.com/coda/np.asp is gratis
downloaden mogelijk (na opgave van e-
mailadres). Componeren moet men eventueel zelf
doen. (Bron: lnformatie Professional nr. 6 (2002),
p.11)

Muziek'canon in de Bibliotheek Oss
De komende maanden staan er onder de noemer
muziek-canon in de Bibliotheek Oss 1000 cd's
apart opgesteld. De aanleiding hiervoor is
drieledig. De bibliotheek probeert doorlopend
bepaalde zaken onder de aandacht te brengen, in
dit geval een voorselectie uit het bezit van 15.000
cd's. Ook wil de bibliotheek stilstaan bij het feit dat
er sinds de start van de cd-uitleen in 1988 meer
dan 20.000 cd's zijn aangeschaft. Ten slotte is
onlangs een overkoepelende lijst van ruim 850
titels gemaakt van alle lijstjes die er voor de
muziekliefhebber bestaan. Zie hiervoor
www.oboss.nl/muziekliistjes (Bron:
BibliotheekBlad 14 (2002), p. 5)

BeÉ Schoones weg bij MuziekGroep Nederland
Na een dienstverband van 17 jaar bij het RIM
(sinds 2001 toegetreden tot MuziekGroep
Nederland) heeft Bert Schoones deze zomer
MuziekGroep Nederland verlaten. Tal van
werkzaamheden, activiteiten en projecten zijn door
en dankzij hem gerealiseerd. Het meest recente
wapenfeit is de realisatie van de muziekinterface
musica.nl.
De redactie is blij dat Bert op persoonlijke titel deel
uit wil blijven maken van de NVMB Nieuwsbrief.
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