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nieuwsbrief

   

_________________________________nummer 1, april 2005

 

Van de redactie

  

Dick van den Hul en Wolter van der Zwaan 
hebben afscheid genomen van het 
muziekbibliotheekwerk door het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. In dit 
nummer staat de toespraak die Gert Floor 
hield in het Nederlands Muziek Instituut voor 
Dick, en op speciaal verzoek van Wolter 
wordt het dit keer wat drukker op ons 
Onbewoonde Eiland: zowel Dick als Wolter 
hebben hun favoriete lijstje c d s aangeleverd .

  

Als voorbereiding op de studiemiddag van 26 
mei a.s. in Wageningen staat het aprilnummer 
van 2005 voor een groot deel in het teken van 
de nieuwe Auteurswet en het recht op het 
kopiëren van bladmuziek. De redactie van 
Informatie Professional  was zo vriendelijk ons 
toestemming te geven het a rtikeI De p rivé-
kop ie (IP, maart 2005) van jurist Coen van 

Laer in deze Nieuwsbrief te plaatsen. Tevens 
heeft de redactie van deze Nieuwsbrief 
contact gezocht met een jurist van de Cedar, 
het facilitair bedrijf voor 
auteursrechtenorganisaties dat gelieerd is 
aan Buma/Stemra. Dit contact leverde wat 
bladmuziek betreft een belangrijke 
nuancering op!

  

Verder treft u bijdragen aan over o.a. 
Muziekdownloads, de Bibliotender, een stukje 
over weblogs van muziekbibliothecarissen in 
de rubriek Muziek op Internet en een verslag 
van een bezoek aan de openbare 
bibliotheek van Zutphen.

 

Veel leesplezier toegewenst en hopelijk tot 
ziens op de ALV+Studiemiddag 26 mei a.s. in 
Wageningen.

   

Van het bestuur

  

Begin mei ontvangen alle leden de stukken

 

voor de ALV die dit jaar op een hele 
bijzondere plek zal plaatsvinden: Hotel De 
Wereld te Wageningen. Het bestuur hoopt 
dat vele leden aanwezig kunnen zijn, zeker 
ook gezien de aansluitende studiemiddag 
waarover meer elders in deze Nieuwsbrief.

 

Graag herhaal ik een eerdere oproep om 
vragen op het gebied van auteursrecht te 
melden aan de secretaris.

 

Tijdens de ALV zullen alle activiteiten van de 
NVMB, zoa ls de c ursus Pop Upda te , 

 

de 
revue passeren. Er zal voldoende tijd 

beschikbaar zijn voor leden om zelf zaken aan 
de orde (of ter discussie) 

 

te stellen.

 

Ongetwijfeld heeft een ieder die dit leest zich 
aangesloten bij onze mailinglist (via 
http://www.nvmb.nl/). De mailinglist is één 
van de manieren waarop leden, maar ook 
het bestuur met leden, met elkaar in contact 
kunnen komen, zeker als er haast is geboden. 
Dit werkt goed als vele leden zich aanmelden 
én gebruik maken van de mailinglist.

   

IAML conferentie Warschau 2005

 

Ook dit jaar is er weer een bescheiden 
reisbudget beschikbaar voor NVMB leden die 

http://www.nvmb.nl/
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deel willen nemen aan de IAML Conferentie 
in Polen. De brochure van deze conferentie, 
met alle informatie over programma en 
kosten, is enkele weken geleden naar alle 
leden verstuurd. De informatie is ook 
beschikbaar via: http://www.iaml.pl/

   
Leden die in aanmerking willen komen voor 
een financiële bijdrage, kunnen contact 
opnemen met de secretaris voor aanvullende 
informatie over criteria en toewijzing

  

Martie Severt, secretaris

 

m.severt@mco.nl

 

035 6714181  

Afscheid Dick van den Hul

  

Op 28 januari j.l. nam Dick van den Hul 
afscheid als muziekbibliothecaris bij het 
Nederlands Muziek Instituut vanwege het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. In een van de toespraken ging onze 
voorzitter, Gert Floor, uitgebreid in op de 
actieve rol die Dick binnen de vereniging 
heeft gespeeld.  Dick was nauw betrokken bij 
de oprichting in 1996 en was jarenlang 
voorzitter, commissielid en bestuurslid.

 

Hieronder treft u de integrale weergave van 
de toespraak aan.

  

Beste Dick, geachte aanwezigen,

  

Al kennen wij elkaar relatief kort, zeker als je 
dat afzet tegen de vele jaren die jij in het 
bibliotheekwerk actief bent geweest, sinds ik 
lid ben van de NVMB hebben  we elkaar 
regelmatig ontmoet.

 

Aanvankelijk alleen op studiedagen en 
ledenvergaderingen, maar nadat wij samen 
met Nienke de Boer de commissie opleiding 
gingen vormen, en zeker sinds ik toetrad tot 
het bestuur  en later jou opvolgde als 
voorzitter van de NVMB, hebben wij elkaar 
regelmatig tijdens en rond 
bestuursvergaderingen gesproken.

 

Wat mij daarbij vooral opviel was de rustige 
manier waarop jij vergaderingen leidde; en 
op studiedagen, na een verhaal wat ik maar 
met moeite kon volgen, als vanzelfsprekend 
een vraag kon stellen, waarbij ik dan dacht: 
Hoe komt ie erop ! Waarna de d isc ussie 

meestal wel op gang kwam. 

 

Ook tijdens bestuursvergaderingen en in de 
commissie opleiding slaag je erin de discussie 
soms verrassend te verrijken door de inbreng 
van een nieuw of  een te weinig belicht 
aspect.

 

Als ik jou in muzikale termen mag omschrijven, 
zie ik jou als Basso Continuo, die basis, welke 
een muziekstuk in zo belangrijke mate kleurt.

 

Soms als Basso Ostinato, met name als het 
gaat om zaken die je ter harte gaan: bijv. het 

behoud en conservering van collecties die 
mogelijk bij gebrek aan inzicht of 
deskundigheid verloren zouden kunnen gaan.

 

Ja, het was een belangrijk initiatief om, toen 
de sectie Muziek van het toenmalig NBLC 
werd opgeheven, in 1996 de  NVMB op te 
richten. Jij was daar nauw bij betrokken.

 

Dat was voor jou niet zo n 
verbazingwekkende stap. 

 

Je hebt altijd in sterke mate de noodzaak van 
onderlinge contacten, overleg en afstemming  
benadrukt en daarnaast samenwerking waar 
die zinvol leek bepleit.

 

Lokaal in contacten met de Openbare 
Bibliotheek en het Conservatorium, landelijk in 
het overleg van de Nederlandse 
Wetenschappelijke Bibliotheekcollecties en 
internationaal door deelname aan de 
conferenties en werkzaamheden van IAML.. 

 

Wat dit laatste betreft denk ik o.a. aan je 
werkzaamheden ten behoeve van RISM. Een 
belangrijke vindplaats voor deze 
muziekbronnen was natuurlijk je eigen 
bibliotheek in het Gemeentemuseum, maar 
door deze taak kreeg je tevens een 
uitstekend overzicht van alle andere 
muziekcollecties in het land.

 

Je bent bestuurslid geweest van sectie en 
NVMB in soms rustige, soms tumultueuze jaren. 
In de afgelopen 30 jaar hebben zich vele 
veranderingen voorgedaan. Kaartcatalogi 
werden bijna overal online raadpleegbare 
catalogi; professionalisering bij het beheren 
van collecties (denk aan: microfichering, 
digitalisering, conservering) nam toe. Ook 
waren er vele veranderingen op het 
organisatorische vlak, niet altijd rekening 
houdend met alle belangen van de 
bibliotheek. Constante factor bij dit alles blijft 
de bibliothecaris die zijn collectie kent en 
beheert en open staat voor nieuwe 
ontwikkelingen.

 

Lidmaatschap van de NVMB en 
betrokkenheid bij IAML zijn bij uitstek manieren 
om er bij te blijven.

 

http://www.iaml.pl/
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Het lidmaatschap van de commissie 
Opleiding geeft weer dat je op een 
praktische wijze mee wilde werken aan de 
scholing van bibliotheekmedewerkers, één 
van de belangrijke activiteiten van de NVMB 
op dit moment. 

 

Dick, het was een voorrecht met je te mogen 
samenwerken en ik wens mezelf en alle leden 
van de NVMB toe dat we je nog vaak mogen 
ontmoeten tijdens de activiteiten van onze 

vereniging, ook als je het bestuur zult hebben 
verlaten.

 

Heel veel geluk bij de uitvoering van de 
studieplannen waarvan je enthousiast 
vertelde,

 

En voor bij het luisteren naar een goed stuk 
muziek heb ik hier nog wa t b ij me

 

Alle goeds gewenst!

  

Gert Floor

  

Van de commissie Opleiding

  

Extra cursus Pop Update in Zwolle in mei 2005. 
De NVMB organiseert dit voorjaar op diverse 
locaties de cursus Pop Update. In Heiloo is de 
cursus inmiddels achter de rug en was een 
succes. In Zwolle moest de tweede cursusdag 
wegens hevige sneeuwval verzet worden 
naar april. De eerste dag was in ieder geval 
zeer leerzaam en geanimeerd. 

 

Omdat de cursus Pop Update in Zwolle heel 
snel volgeboekt was, wordt dezelfde cursus in 

Zwolle nogmaals georganiseerd. Deze extra 
cursus zal zijn op de vrijdagen 13 en 20 mei a.s.

 

Voor deze cursus zijn al tien aanmeldingen 
binnen, er kunnen nog deelnemers geplaatst 
worden. Grijp uw kans! Voor meer informatie 
over de cursus en de docenten verwijzen wij 
naar onze website.

 

Aanmelding via het secretariaat van de 
NVMB: m.severt@mco.nl

  

Studiemiddag over nieuwe auteurswet, 26 mei 2005

  

Dat op 1 september vorig jaar de nieuwe 
auteurswet in werking is getreden, zal 
niemand zijn ontgaan. Een vaktijdschrift als 
Informatie Professional wijdt er bijvoorbeeld 
een serie artikelen aan en de FOBID 
organiseert workshops Nieuwe auteurswet en 
b ib liotheekpraktijk . 

 

De NVMB wil dit niet dunnetjes overdoen, 
maar heeft om te beginnen een vooral 
praktisch ingerichte studiemiddag 
georganiseerd die specifiek op onze 
doelgroep en het gebruik van musicalia is 
gericht. Ter inleiding heeft Luuk Hoekstra voor 
dit nummer van de Nieuwsbrief één van de 
juristen van de BUMA een aantal vragen 
toegestuurd.

  

De studiemiddag wordt aansluitend op de 
ledenvergadering gehouden en vindt plaats 
op donderdag 26 mei a.s., in Hotel De Wereld 
te Wageningen.

 

Na de lunch zal onze middagvoorzitter, 
scheidend programmacommissielid Anja 
Crajé, een algemene inleiding houden. 
Gevolgd door een op bladmuziek 
toegespitste toelichting door Bèr Deuss. Bèr 
Deuss is oud-directeur van Donemus, oud-lid 

van het bestuur van de NVMB en momenteel 
werkzaam bij Albersen in Den Haag. Tevens is 
hij bezig een studie rechten af te ronden. Na 
deze inleidingen zal er ruimschoots 
gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

 

Na de theepauze zal Michiel Laan het accent 
leggen op c d s, internet en de nieuwe 
auteurswet. Michiel Laan is jurist en werkzaam 
als directeur van de Centrale Discotheek 
Rotterdam.

 

Wij hopen een interessante middag te 
hebben voorbereid die  indien gewenst 

 

gevolgd kan worden door een studiedag. Of 
deze wens bestaat, peilen wij weer als 
vanouds door middel van een 
evaluatieformulier. Dit kan aan het eind van 
de dag bij één van de leden van de 
programmacommissie worden ingeleverd 

 

na de rondleiding door de nieuwe Openbare 
Bibliotheek in Wageningen of tijdens de borrel 
waar we veel NVMB-leden hopen te treffen!

  

De programmacommissie

 

(Anja Crajé, Jantien Dubbeldam, Charlotte 
Sienema en Els van Swol)
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bron Informatie Professional maar 2005 (www.informatieprofessional.nl)

 

http://www.informatieprofessional.nl
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Kopiëren van bladmuziek in de bibliotheek: mag dat?

  
Volgens jurist Van Laer in voorgaand artikel 
behoort een privé-kopie tot de 

consumptieve privé-sfeer en daarover heeft 
de auteursrechthebbende niets te zeggen, 
ook al wordt de privé-kopie gemaakt in de 
supermarkt of bibliotheek . Geld t d it ook voor 
bladmuziek? 

 

Het antwoord op deze vraag is niet zo 
eenvoudig te beantwoorden.

  

Aangezien op de komende studiedag helaas 
geen juridische vertegenwoordiger van 
Buma/Stemra aanwezig kan zijn, heeft de 
redactie contact gezocht met de juridische 
afdeling aldaar.

 

De afdeling Musicopy (onderdeel van Cedar, 
gelieerd aan Buma/Stemra) is de organisatie 
voor componisten, tekstdichters en 
muziekuitgevers d ie zic h ten doel stelt het 
ongebreideld kopiëren van bladmuziek tegen 
te gaan. Hiertoe treft Musi©opy regelingen 
met o.a . muzieksc holen en koren (Bron: de 
website van Musicopy  
(http://www.cedar.nl/musicopy/). , Cedar 
staat voor Centrum voor Dienstverlening 
Auteurs- en aanverwante Rechten en is het 
facilitair bedrijf voor 
auteursrechtenorganisaties. Okke Delfos 
Visser, hoofd juridische afdeling van Cedar, 
was bereid enkele vragen te beantwoorden.

  

Redactie: Gelden artikelen 16b en 16c zonder 
meer ook voor bladmuziek? Deze artikelen 
staan het recht op het maken van een kopie 
voor eigen oefening, studie of gebruik toe. 

 

O.K.D.: Als het gaat om een papieren 
fotokopie, dan is het antwoord nee. Op een 
fotokopie mag slechts een gedeelte 
gekopieerd worden, niet een heel werk.

 

(deze precisering moest op het moment van 
het interview half april nog aangepast 
worden op de website van Musicopy. Red.)

  

Red.: Is er verschil tussen een papieren 
fotokopie en een digitale kopie?

 

O.K.D.: Ja, op een digitale kopie mag een 
werk wel in zijn geheel staan en als privé-kopie 
gebruikt worden. De reden erachter is dat er 
een vergoeding tegenover staat, namelijk de 
heffing op de lege drager. Deze inkomsten 
worden door de Stichting Thuiskopie onder de 
belanghebbenden verdeeld.

  

Red.: Een groot deel van de mensen dat 
bladmuziek kopieert in de bibliotheek doet dit 
voor privé-gebruik/studiedoeleinden. In 
openbare bibliotheken gaat het vaak om 1 
liedje uit een songbook. Kunt u exact 
aangeven waar de grenzen liggen van wat 
dan wel en niet toegestaan is als het gaat om 
het kopiëren van bladmuziek? Moet een 
bibliotheek aan iedere bezoeker die 
bladmuziek kopieert, vragen wat hij/zij er mee 
van plan is? Of waarschuwingen ophangen? 
En: wanneer is een bibliotheek eventueel in 
overtreding?

 

O.K.D.: De bibliotheek zou de bezoekers 
moeten informeren of waarschuwen dat niet 
het gehele werk gekopieerd mag worden. Zie 
het als een zorgplicht van bibliotheken 
richting uitgevers. Actief controleren is 
ondoenlijk. Maar als er bv. een klacht komt 
van een muziekwinkel en er blijkt  in de 
bibliotheek een veelkopieerder commercieel 
bezig te zijn dan is het de plicht van de 
bibliotheek iemand daarop aan te spreken. 

  

Red.: Zijn er voor muziekbibliotheken (bv. 
muziekafdeling van openbare bibliotheken, 
conservatoriumbibliotheken of 
wetenschappelijke muziekbibliotheken) 
speciale bepalingen of uitzonderingen?

 

O.K.D.: Nee, wel zijn overeenkomsten tussen 
belanghebbenden mogelijk. Denk bijv. aan 
de overeenkomst die door Musicopy met 
kerken en geloofsgenootschappen is gesloten 
(zie website Musicopy).

  

Red.: de voorzitter van de NVMB heeft 
contact gehad met juriste Wilma Mossink naar 
aanleiding van haar artikel in Informatie 
Professional (nr. 8, 2004). Zijn vraag ging over 
de Europese richtlijn en de Nederlandse 
interpretatie ervan. Artikel 16b en 16c gaan 
over kopieën voor eigen gebruik, daarnaast 
geldt het reprorecht. In Hoofdstuk 2 (Rechten 
en Beperkingen) van de Europese richtlijn 
staa t onder a rtikel 5 lid 2: De Lidsta ten 
kunnen beperkingen of restricties op het in 
artikel 2 bedoelde reproductierecht stellen 
ten aanzien van: a) de reproductie op papier 
of een soortgelijke drager, met behulp van 
een fotografische techniek of een andere 
werkwijze die een soortgelijk resultaat 
oplevert, met uitzondering van bladmuziek, 
op voorwaarde dat de rechthebbenden een 
b illijke c ompensa tie ontvangen .

 

http://www.cedar.nl/musicopy/
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Wilma Mossink zei over deze zinsnede: De 
Nederlandse wetgever was verplicht de 
bepaling over te nemen dat bladmuziek niet 
gekopieerd mag worden in zijn geheel. De 
aanhaling moet je zo lezen dat je geen 
uitzondering mag maken voor b ladmuziek . 

 

Kunt u haar antwoord bevestigen?

 

O.D.K.: Ja.

  

Red.: Heeft Musicopy sanctiemogelijkheden?

 

O.D.K.: strafrechtelijk vervolgen is vanwege 
capaciteitsproblemen bij het Openbare 

Ministerie een moeizame kwestie. Alleen grote 
gevallen worden aangepakt. 
Santiemogelijkheden zijn inbeslagnames en 
geldboetes.

  

Voor meer informatie over het werk van 
Musicopy: bekijk hun informatieve website  
http://www.cedar.nl/musicopy/.    

Luuk Hoekstra

 

Het jaar 2: een Al@din-terugblik.

  

De jaarwisseling ligt alweer een tijdje achter 
ons: tijd voor een terugblik op het Al@din-jaar 
2004.   

Er zijn in 2004 in totaal 136.113 vragen gesteld 
aan Al@din. Let wel: dit aantal heeft 
betrekking op de totale Al@din-dienst, en niet 
a lleen het team muziek !

 

Deze vragen worden, zoals je wellicht nog 
weet, op het zogenaamde Informatie-
service-niveau in behandeling genomen. 
Vragen waarvoor een specifiek specialisme 
nodig is, worden doorgestuurd naar een 
kennisdomein. In totaal werden 12.183 vragen 
doorgestuurd : zo n 9 % van het totaa l aanta l 
vragen. Hiervan werden er 712 naar ons team 
muziek gestuurd .

 

Ruim 25 % van de bezoekers van de Aladin-
website stelt daadwerkelijk een vraag. Een 
kleine 40 % van de bezoekers zoekt in de 
kennisbank. Dit is  bemoedigend aantal, 
aangezien het team ook veel werk stopt in de 
redactie van de kennisbank: de vragen en 
antwoorden die we relevant vinden voor de 
kennisbank worden bewerkt en van 
zoektermen voorzien. Het aantal zoekacties in 
de kennisbank (een dikke 200.000!) 
rechtvaardigt in ieder geval deze 
inspanningen.

 

En dan de leeftijd van de vraagstellers: bijna 
de helft van de vragen is afkomstig van 
jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 19 
jaar. Je kunt dus wel stellen dat de intensieve 
reclamecampagnes, gericht op jongeren, 
hun vruchten afwerpen. 

 

Een kleine 40 % van de vragenstellers is geen 
lid van een bibliotheek. Het zou natuurlijk mooi 
zijn als deze vragenstellers uiteindelijk ook lid 
werden. Of d it zo is .

  

Het is natuurlijk ook leuk om te kijken wat voor 
soort muziekvragen er door ons team wordt 
behandeld. Hiertoe heb ik een 
wetenschappelijk volstrekt onbetrouwbare 
steekproef gedaan. Van de 712 vragen heb ik 
er 100 onder de loep genomen. Let wel, het 
gaa t hier dus om vragen d ie door informatie 
servic e naar ons zijn doorgespeeld . Het geeft 
dus niet zozeer een beeld van wat er zoal 
wordt gevraagd, alswel van wat er in eerste 
instantie niet kan worden beantwoord.

 

Allereerst wat betreft het genre waar de 
vragen betrekking op hebben: 53 % van de 
vragen heeft met popmuziek te maken ; 
klassiek is een goede tweede met 14 %, 
gevolgd door film- en reclamemuziek met 7 %. 
Jazzliefhebbers stellen ofwel heel makkelijke 
vragen, ofwel nauwelijks vragen, want zij zijn 
met een schamele 3 % de stiefkindjes van ons 
domein. De overige procenten worden 
verdeeld over volksmuziek, blues  en dans, of 
kon niet in een categorie worden 
ondergebracht.

  

Daarnaast heb ik nog gekeken of er een lijn 
valt te ontdekken in de aard van de 
gevraagde informatie: vraagt men naar 
teksten of bladmuziek, naar de muziek zelf, 
naar videoclips, naar technische of 
muziektheoretische informatie of naar 

http://www.cedar.nl/musicopy/
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algemene (wie, wat, waar, wanneer, 
waarom) informatie.

 

Welnu, deze laatste categorie vormt de 
hoofdmoot: maar liefst 57 % van de vragen 
valt onder deze algemene noemer: wie heeft 
wat gezongen, wie is waardoor beroemd 
geworden, waarom is stroming zus-en-zo 
verdwenen, etc. ; 20 % van de vragen had 
betrekking op specifieke teksten en/of 
bladmuziek ; 11 % van de vragen had 

betrekking op muziek-technische of 

 

theoretische informatie ; in 9 % van de 
gevallen vroeg men naar muziek op cd of 
dvd ; 3 % had specifiek te maken met 
videoclipjes: een vraagsoort overigens, die 
vaak als hersenkraker door ons publiek binnen 
een mum van tijd van antwoord werd 
voorzien.

  

Frans Westgeest

  

Zutphen, de openbare bibliotheek

  

De monumentale stad Zutphen huisvest een 
tweetal prachtige bibliotheken. De 
welbekende Librije bij de Walburgiskerk 
dateert uit 1561. De openbare bibliotheek is 
van veel later datum, maar zit in een ouder 
pand, nl. in de uit begin 14e eeuw stammende 
Broederenkerk. Lydie Walgemoed vertelt over 
modern muziekbibliotheekwerk in een 
historische omgeving.

  

Trefwoorden 
Een ruimte vol licht en sfeer, opvallende 
fronta le p resenta ties van b ladmuziek, c d s en 
dvd s, uitleen- en innamemachines voor alle 
materialen, spin in een web van vele 
bibliotheken in de omgeving met en zonder 
muziek in de collectie.

    

Locatie 
Met een hoog middenschip en lage zijbeuken 
is de voormalige kloosterkerk een ingetogen 
gebouw. Tijdens de laatste restauratie in 2001 
zijn de gewelfschilderingen in het koor zo 
goed mogelijk hersteld. Boven de 
ingangspartij is een verdieping gebouwd die 
lijkt te zweven in de grote ruimte. De 
muziekcollectie, inclusief siso 780, staat samen 

met de romans en de jeugd op de begane 
grond, de studiecollectie en het 
gezondheidsinformatiepunt staan op de 
eerste verdieping.

  

Collectie 
De grote dvd-collectie is onderverdeeld in 
genres, herkenbaar aan etiketten. De 
muzieknootjes op de dvd-doosjes springen 
eruit. Speerpunt is het live-concert van 
populaire artiesten. De muziekvideo-collectie 
zal langzamerhand verdwijnen, nu de dvd 
een goede vervanging blijkt te zijn. De 
landelijke tendens van verschuiving van 
uitlening en collectieopbouw van cd naar 
dvd geld t ook voor Zutphen. De c d s staan 
frontaal gepresenteerd, evenals de 
songbooks en de bladmuziek voor gitaar. 
Speerpunt is de new age-muziek, kenmerkend 
voor een stad met een aantal Vrije Scholen. 
De naar siso ingedeelde bladmuziekcollectie 
bestaat vooral uit makkelijk toegankelijk 
materiaal voor veelgevraagde instrumenten 
als piano, keyboard en (blok)fluit. Via een 
aparte etikettering zijn deze herkenbaar voor 
het publiek. Voor het moeilijker materiaal 
betrekt Zutphen wisselcollecties van 
Biblioservice Gelderland. Dit geldt ook voor 
een deel van de jazz- en de klassieke c d s. De 
afstemming van de collecties op de 
verschillende vestigingen vormt voor Lydie 
een meerwaarde van het centraal 
collectioneren.

  

Informatie 
De eerste vraagopvang gebeurt door de 
servicebalie op de begane grond, terwijl de 
informatiebalie op de eerste verdieping de 
ingewikkelder vragen behandelt. Kennis die 
Lydie opdoet over muziek draagt ze over op 
haar c ollega s. Het informatieaanbod van de 
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Centrale Discotheek te Rotterdam 
ondersteunt de eigen informatiefunctie. Kleine 
themapresentaties kunnen het publiek op 
ideeën brengen. Verzoeken tot aanschaf 
worden altijd binnen een paar dagen 
beantwoord. 

  
Contacten 
Met de plaatselijke muziekschool en met 
andere culturele instanties wordt 
samengewerkt in een virtueel cultuurhuis. 

Muziekoptredens vinden met enige regelmaat 
in de bibliotheek plaats.

  

Adres 
www.bibliotheekzutphen.nl

 

Openbare Bibliotheek Zutphen

 

Broederenkerkplein 2

 

7201 JP  Zutphen

 

0575  512926 
kantoor@bibliotheekzutphen.nl

 

t.a .v. Lyd ie 
Walgemoed

   

Muziek downloaden: de stand van zaken

  

Zomaar een beric htje in de krant: Steeds 
minder sc holieren besteden geld aan c d s. In 
2002 was dat 39% van de jongeren, vorig jaar 
nog maar 24%. Tien jaar geleden, in 1994, zei 
54% van de scholieren geld te besteden aan 
c d s.

 

Het is duidelijk: moc ht het gezegde wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst op waarheid 
berusten, dan is de cd geen lang leven 
beschoren. De verkoopcijfers over 2004 
bevestigen dit bange vermoeden. In 
Nederland daalde het aantal verkochte 
albums van 25.5 miljoen naar 23.7 miljoen, en 
het aantal verkochte singles van 3.2 naar 2.7 
miljoen stuks. Het lijkt erop dat zelfs de 
gestage p rijsda ling van c d s  de gemiddelde 
prijs ligt nu op 12,96  de neergang van de 
cd niet meer kan stoppen.

  

Illegaal downloaden

 

De muziekindustie wijst al lange tijd de 
beschuldigende vinger naar de illegale 
download-praktijken. Na een tijd lang 
juridische achterhoedegevechten te hebben 
gevoerd, kiest de industrie voor de vlucht 
voorwaarts door zich op het pad van de 
commerciële muziek-download te begeven.

 

Betekent dit dat bovengenoemde jongere zijn 
op c d s bespaarde euro s nu overmaakt aan 
de legale online muziekverkoper? Dat valt te 
betwijfelen: het illegale muziekaanbod blijft 
een hardnekkig woekeren op internet.

 

Nog even voor de goede orde: het 
downloaden van muziek is (nog) niet 
strafbaar, het uploaden (via internet 
beschikbaar stellen) wel. Stichting Brein 
verklaarde in februari van dit jaar dat het van 
start gaat met het versturen van claims naar 
Nederlandse internetters die illegaal materiaal 
uploaden. Volgens de website Museekster is 

de stichting onlangs hiermee begonnen en 
krijgen illegale aanbieders een vordering van  

000,- per dag aan de broek. Diverse 
providers hebben al toegezegd Brein bij het 
versturen van deze vorderingen te zullen 
helpen. Sinds september 2004 verstuurt 
diezelfde stichting overigens al berichten aan 
dergelijke aanbieders met de mededeling 
dat zij zich schuldig maken aan illegale 
praktijken. 

 

Niettemin blijft het gebruik van verschillende 
p2p-programma s groeien (i.e. p rogramma s 
waarbij gebruikers muziek van elkaars 
computers kunnen afplukken): uit een recent 
onderzoek blijkt dat eenderde van het totale 
internetverkeer alleen al wordt opgeëist door 
Bittorent (een techniek, waarbij downloads 
samengesteld worden uit stukjes a fkomstig 

van downloads van verschillende andere 
gebruikers). Dit soort netwerken wordt 
voornamelijk gebruikt voor het illegaal 
verspreiden van media.

  

Legaal downloaden

  

Er zijn echter ook nog eerlijke mensen op de 
wereld, en eerlijke mensen kopen eerlijk hun 
muziek op internet De verkochte downloads 
stegen in 2004 wereldwijd exponentieel tot 
meer dan 200 miljoen tracks in de vier 
belangrijkste digitale markten (VS, Groot-
Brittannië, Frankrijk en Duitsland). Met andere 
woorden: wat aan de ene kant weglekt aan 
muziekinkomsten, komt sinds de komst van de 
legale downloadsites aan de andere kant 
weer terug. Verwacht wordt zelfs dat in 2005 
de online verkoop van losse tracks de 
singlemarkt zal overnemen.

  

De legale muziekdiensten schieten als 

http://www.bibliotheekzutphen.nl


9 nvmb-nieuwsbrief nr. 1,  april 2005

 
paddestoelen uit de grond. In Nederland zijn 
op dit moment volgens het overzicht van 
Museekster zo n 12 d iensten ac tief en da t 
aantal zal snel groeien. Deze diensten 
verschillen fors van elkaar, zowel in prijs als in 
toegestane rechten: bij veel diensten worden 
downloads voorzien van een zogenaamd 
DRM (digital rights management). Dit DRM 
bepaalt wat je wel en niet mag: hoevaak je 
het mag afspelen, of je het mag branden en 
zo ja, hoe vaak etc.

 

Er zijn ook diensten die geen DRM gebruiken, 
zoals Weblisten, MP3search en Allofmp3. 
Mede daardoor zijn deze diensten omstreden. 
Volgens de laatste berichten van de stichting 
Brein kloppen de Russische autoriteiten bij 
Allofmp3 op de deur (deze site is in Rusland 
gesta tioneerd ) met de besc huld ig ing van 

illegale muziekverkoop. De internationale 
muziekindustrie heeft via de IFPI 
(vertegenwoordiger van 1450 
platenmaatschappijen) de aanklacht 
ondersteund.

 

Zoals gezegd, de prijzen variëren sterk per 
dienst. Ook hier vallen de omstreden diensten 
op door hun goedkope prijsstelling: de 
prijsindicatie per nummer varieert van  0,10 
bij Allofmp3 tot  0,99 bij iTunes, MSN en Free 
Record Shop. En het aanbod? Hierbij spant

 

iTunes de kroon met 700.000 songs. Diensten 
a ls Allofmp3 b lijven tot nu toe steken op zo n 
300.000 songs. Hierbij dient te worden 
aangetekend dat de eerder genoemde 
omstreden diensten muziek van alle labels 
aanbieden, terwijl de andere diensten 
uitsluitend muziek van de grote 
maatschappijen aanbieden.

  

De digitale bibliotheek?

 

Welke rol heeft

 

de muziekafdeling van de 
bibliotheek nog in deze kwijnende cd-markt? 
Het is duidelijk dat de digitale ontwikkelingen 
in ieder geval gevolgen gaan hebben voor 
het populaire aanbod. De cd-single zal gaan 
verdwijnen en in het verlengde daarvan zal 
met name de verzamel-cd in de gevarenzone 
komen. Het wordt nu nog makkelijker je eigen 
cd samen te stellen, zo je, met je Pod in je 
oren, überhaupt nog denkt in cd-termen. 
Maar ook het minder populaire aanbod zal 
de weg naar internet weten te vinden. Een 
dienst als Emusic levert bijvoorbeeld alleen 
muziek van kleine labels. 

  

Ook in het digitale tijdperk dienen 
bibliotheken mensen in staat te stellen kennis 
te maken met alle vormen van muziek. De 

Centrale Discotheek Rotterdam is bezig met 
het opzetten van een digitale uitleendienst: 
DigiLeen. De CDR heeft onlangs een 
overeenstemming bereikt met het klassieke 
label Naxos. De cd-catalogus van Naxos zal 
als eerste via DigiLeen beschikbaar worden 
gesteld. De Naxos-catalogus is breed en 
divers: zowel de grote componisten als het 
onbekendere repertoire maken er deel van 
uit. Digileen zal waarschijnlijk in het laatste 
kwartaal van 2005 van start gaan. Voor alle 
duidelijkheid: via Digileen wordt geen muziek 
verkocht. De gebruiker haalt de muziek naar 
de eigen harde schijf, maar kan deze alleen 
gedurende een bepaalde tijd afspelen. 

 

DigiLeen ligt volgens Michiel Laan, directeur 
van de Centrale Discotheek Rotterdam, in het 
verlengde van het traditionele uitlenen: 
mensen maken op een laagdrempelige 
manier kennis met muziek. Zoals blijkt uit 
overeenkomst met Naxos zal de aandacht 
gaan liggen op materiaal dat interessant is 
voor de muziekliefhebber, en niet in eerste 
instantie op de grote pophits.   

DigiLeen is een interessante ontwikkeling, die 
het waard is om met aandacht te worden 
gevolgd. Ook in dit digitale tijdperk kan onze 
sector op deze manier de mensen kennis 
laten blijven maken met muziek in al haar 
variëteit én verschijningsvormen.

   

Frans Westgeest

   

Bronnen:

  

Bested ing sc holieren toegenomen

 

uit: De Volkskrant, 27 maart 2005

  

Laad een lied uit: Consumenteng ids, juni 2004: p . 51-53  

Jacht op illegaal p2p-aanbod / Dirkjan van Ittersum

 

Uit: PC-Active, april 2005: p. 78-80  

Nederlandse

 

enterta inment g roeit lic ht en 
Muziekmarkt wereldwijd stab iel in 2004

  

Russisc he autoriteiten ondernemen ac tie tegen 
www.a llofmp3.c om

 

zie www.anti-piracy.nl

 

-> Nieuws

  

Betaa lde muziekd iensten

 

zie www.museekster.com

  

Hier is een overzicht te vinden van alle online 
muziekdiensten

  

Bib liotheken klaa r voor legaa l downloaden? / Leon 
Weterings

 

Uit: Bibliotheekblad 19, 2004: p. 22-23.  

Dig itaa l muziek lenen b ij b ib liotheek

 

zie: http://www.hifi.nl/nieuws.php?keuze=36650

http://www.allofmp3.com�
http://www.anti-piracy.nl
http://www.museekster.com
http://www.hifi.nl/nieuws.php?keuze=36650
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Bibliotender         

  
Het bibliotheekwerk in Nederland heeft weer 
een goede pers gehaald! De Bibliotender, 
een idee van de Overijsselse 
BibliotheekDienst, kan gaan rijden als het aan 
het publiek ligt. Met een groots bericht in de 
Spits kon de aandacht ook niet beter: op de 
plek waar de tender moet gaan rijden moet 
je je toekomstige publiek zien te bereiken. In 
stijlvol uniform, met laptop en een wagen die 
perfect tussen de rijen stoelen in de trein door 
kan staat onze collega op de foto. 
Geïnteresseerde treinreizigers lijken lezers te 
worden. Hét voorbeeld van een geslaagde 
publiciteitsactie. Kijk maar eens op 
www.bibliotender.nl. Dat het bericht op 1 april 
in de krant stond is menigeen ontgaan

  

Ideeën over uitbreiding van de 
dienstverlening kunnen er niet genoeg zijn. 
Met genoegen las ik in Bibliotheek van 18 
maart j.l. over de Bibliotheek in Zevenen aan 
Zee. Ziet u het voor u: lekker loungen met zicht 
op zee, hoofdtelefoon met draadloze 
verbinding naar een dvd-speler met het 
laatste concert van Janine Jansen, op schoot 
het nieuwste nummer van Luister, een pc met 
concertrecensies ter beschikking, koffie 
binnen handbereik en een gastvrouw die 
alvast kaartjes voor je reserveert voor het 
concert van die avond in de plaatselijke 

schouwburg. Is dat ook uw toekomstbeeld 
van de openbare bibliotheek? 

  

Loungen in een muziekafdeling, de boeken 
naar de lezer toebrengen, een bibliotheek 
blijft in ontwikkeling. Mits ze maar midden in 
de samenleving blijft staan! De 
gebeurtenissen op de voet volgen, 
anticiperen op de veranderende vraag, een 
zo laag mogelijke drempel zien te houden, 
open staan voor alle groepen in de wereld 
om ons heen, dát is onze rol. Speciaal van 
openbare bibliotheken. 

  

Dat de vrije toegang ook een nare kant kan 
hebben, is gebleken op 30 december j.l. Twee 
van mijn c ollega s zijn zomaar door een 
klant neergestoken. De dader had net zo 

goed de naastgelegen kroeg in kunnen 
lopen, maar koos voor de bibliotheek. Tegen 
doorgedraaide dwazen lijkt geen kruid 
gewassen, maar de gevolgen van deze daad 
zijn voor ons ingrijpend geweest. Met de 
slachtoffers gaat het gelukkig weer 
voorspoedig. De hartverwarmende reacties 
van klanten en van c ollega s uit het land 
hebben ons goed gedaan. Dank!

  

Jos Oegema

 

Het eiland (3): de vijf favoriete c d s van  Dic k van 
den Hul en Wolter van der Zwaan

   

We kennen deze rubriek wel uit verschillende media: welke 5 
favoriete -vul maar in- produkten mogen niet ontbreken in de 
bagage bij een verbanning naar een onbewoond eiland. . 
Deze keer wel een heel speciale aflevering: twee 
muziekbibliothecarissen met een enorme staat van dienst die 
begin 2005 vlak na elkaar afscheid namen: Dick van den Hul 
en Wolter van der Zwaan geven aan met welke c d s zij hun 
pensioen het liefst vieren. 

De vijf favoriete cd s van Dick van den Hul  

Het zijn er honderden geworden, de c d s d ie 
in de loop der jaren je kast gingen vullen. En 
dan daaruit vijf kiezen? Vergeef me dus een 
zekere willekeur!

 

Alessandro Grandi : Vulnerasti cor meum

 

De titel van één van de solomotetten  en 
daarmee de titel van de cd  van deze 
tijdgenoot van Monteverdi. Welk een vocale 

http://www.bibliotender.nl
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verfijning, zeker als deze stukken gezongen 
worden door mensen als Maria Christina Kier, 
René Jacobs en meer musici van dit niveau. 
Ademloos luisteren.

  

Joseph Calleja : Tenor a ria s

  

Een heel ander soort bel canto dan in Grandi, 
maar de Italianen weten al eeuwen lang hoe 
met de stem om te gaan. Ook de Maltezer 
Calleja maakt met een juweel van een stem 
iets bijzonders van Donizetti, Verdi, Puccini en 
Cilea. Zelfs via de luidspreker ervaar je het als 
puur muziektheater. En uiteraard hebben we 
dat ook aan Chailly en zijn Milanese orkest te 
danken. Wie weet staat deze Calleja nog 
eens in Amsterdam op de planken ?

  

Alban Berg : Lulu

 

In het aanstaande Holland Festival krijgen we 
in Amsterdam in

 

ieder geva l de twee opera s 
van Berg. Een productie uit Hamburg. En 
natuurlijk pak je dan toch weer eens de 
Weense

 

cd-uitvoering met Anja Silja in de titelrol en 
Dohnanyi achter de lessenaar. Wat een 
muziek !

 
Was het maar vast juni.

  

Bruckner : Symphonie nr. 7

 

Je kent het stuk door en door, dacht je. Maar 
wat weet een dirigent als Philippe 
Herreweghe er nog mee te doen. Dat het 
Parijse Orchestre des Champs Elysées op 
instrumenten uit de tijd speelt is, lijkt mij, 
minder belangrijk dan de jarenlange ervaring 
van de dirigent met diverse vormen van 
polyfonie. Het sublieme, transparante 
klankbeeld kunnen we vooral daar wel eens 
aan te danken hebben.

  

Pierre Boulez : Le marteau sans maitre

 

Een sentimental journey deze net verschenen 
cd? Het schudde het muziekpubliek in de 
jaren vijftig wakker. En dat overkwam toen 
ook mij tijdens één van mijn eerste 
concertbezoekjes als scholier. Het is, 
gedirigeerd door de componist, een 
fascinerend stuk gebleven, waar Boulez de 
laatste halve eeuw nog veel bijzonders aan 
toe voegde. 

  

De vijf favoriete cd s van Wolter van der Zwaan  

Het leek mij best leuk om als een soort 
afsluiting van die meer dan 125.000 
aanschafinformaties over muziekproducten 
die ik de afgelopen 30 jaar heb geschreven 
nu eens mijn vijf favorieten te beschrijven. Vijf 
compactdiscs om mee te nemen naar dat 
onbewoonde eiland, dat wanneer je zoals ik 
met vervroegd pensioen (ook wel pre-
pensioen en vut genoemd) bent, 
vanzelfsprekend zonnig en vol wuivende 
palmen moet zijn. De taak om uit mijn toch 
wel omvangrijke cd-verzameling er vijf uit te 
kiezen was echter verre van gemakkelijk. 
Wikken en wegen was de boodschap. Vooral 
nummer vijf was moeilijk omdat met de keuze 
daarvan zo veel andere prachtige opnamen 
niet meer in aanmerking konden komen.

  

1.  Mijn nummer 1 was haast vanzelfsprekend 
voor mij. Al meer dan tien jaar antwoord ik op 
de vraag wie mijn favoriete componist is 
Va lentin Silvestrov . Ik kwam zijn muziek voor 

het eerst tegen op een Erato-cd van Vadim 
Repin en een paar jaar later op een cd met 
strijkkwartetten op het merk Etcetera. De 
Oekrainer Silvestrov werd geboren in 1937 en 
hij studeerde in Kiev bij Boris Ljatosjinskij. Hij is 
de meester van het naspel. In veel van zijn 

werken is hij permanent op zoek naar het 
einde, dat echter steeds weer een begin in 
zich herbergt. Dat leek mij heel toepasselijk op 
dit moment in mijn leven. Silvestrovs 
succesvolste orkestwerk in deze vorm is de 
vijfde Symfonie uit 1980-82, waarvan inmiddels 
vier versies leverbaar zijn op cd. Mijn favoriet 
daarvan de de uitvoering door het Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin onder leiding van 
David Robertson. Het is te vinden op Sony SK 
66825, een cd die in 1996 is verschenen. Het 
tweede werk op de cd is Postludium uit 1984 
met hetzelfde orkest en als pianosolist Alexei 
Lubimov. Van dit werk is nog een andere 
opname (met dezelfde pianist) leverbaar op 
ECM, het Duitse kwaliteitslabel, dat de laatste 
paar jaar erg veel aandacht schenkt aan 
Silvestrov.

   

2. Mijn relatie tot de opname op mijn nummer 
2 bestaat al meer dan veertig jaar.  Het gaat 
om het 3e Pianoconcert van Bela Bartok. Dat 
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was het eerste pianoconcert dat ik (als 12-
jarige) in een concertzaal hoorde (de solist 
was toen Andor Foldes). Da t was zo n 
zeldzaam muziekmoment dat je je hele leven 
bijblijft. De eerste klassieke langspeelplaat die 
ik zelf heb gekocht bevatte dan ook dat 
concert, samen met het 2e Pianoconcert van 
Bartok. Het ging om de in 1960 gemaakte 
opname van pianist Geza Anda met het 
Radio-Symphonie-Orchester Berlin onder 
Ferenc Fricsay. Dat is de fonografische 
referentieversie geb leken, d ie in de ja ren 90 
opnieuw werd uitgebracht op cd samen met 
de opname uit 1961 van het 1e Pianoconcert 
door dezelfde vertolkers. Een van die schatten 
uit de archieven van DGG: Deutsche 
Grammophon 447 399-2.  

3. Mijn eerste artikelen over muziek en mijn 
eerste recensies gingen niet over klassieke 
muziek, maar over het Franse chanson. Het 
Tous les ga rc ons et les filles van de in 

dezelfde maand als ik geboren Francoise 
Hardy was er de oorzaak van dat ik in een 
klap francofiel werd. Toen bovendien een 
vriendinnetje bij kaarslicht en wijn (zo rond 
1962 het optimale sfeermoment) mij deed 
kennismaken met Anne Sylvestre was het 
helemaal gebeurd. Zelfs de Beatles heb ik 
aanvankelijk gemist. Ik werd mede-oprichter 
van de Club des chansons, de club voor 
jonge francofiele platendraaiers die al gauw 
een eigen programma in de late uurtjes bij 
Veronica kreeg. Van het blad van de 
verenig ing Chanson werd ik hoofd redac teur 
en dat betekende mijn intrede in de 
muziekjournalistiek. Heel wat Franse zangers 
en zangeressen heb ik in de ja ren 60 
ondervraagd. Na een paar jaar werd het 
werkterrein vergroot en kwamen er ook 
auteurs en vocalisten bij die in andere talen 
c hansons en luisterlied jes maakten en 
zongen. Voor het franstalige lied is de 
belangstelling de laatste decennia sterk 
teruggelopen in ons land. Dat is ongetwijfeld 
gekomen doordat de Franse taal op onze 
middelbare scholen steeds minder werd 
onderwezen en doordat het franstalige lied 
veel van haar originaliteit is kwijtgeraakt. Ook 
in Frankrijk is de engelstalige popmuziek veelal 
de norm van het muziekgebeuren geworden. 
Toch werd er in de Franse taal ook in de 
afgelopen decennia nog heel wat moois en 
origineels gemaakt in de oude 
chansontraditie. Ik ben dat steeds blijven 
volgen en zo nu en dan kocht ik in Frankrijk of 
Brussel een nieuwe cd. Daarbij was het 

opvallend, dat de meeste echt originele 
nieuwe chansonmakers uit Canada bleken te 
komen. In Quebec en natuurlijk in het 
tweetalige Montreal zet men zich duidelijk af 
tegen het engelstalige muziekgeweld, maar 
men weet wel de positieve muzikale 
elementen van de folk en pop in de eigen 
muziek te integreren. Geen namaak, maar 
een positieve invloed, die maakt dat de 
chansons uit Canada meer originaliteit 
vertonen dan het meeste materiaal dat in 
Frankrijk wordt geschreven. Als 
vertegenwoordiger voor deze moderne 
chansonrichting heb ik gekozen voor de 
Canadese Lynda Lemay. Zij werd in 1995 
ontdekt door Charles Aznavour. Lynda vertelt 
in haar chansons verhaaltjes en is een auteur-
interprete in de geest van Anne Sylvestre en 
Barbara. Zij is deze illustere voorgangsters 
echter in een ding de baas: zij is namelijk ook 
een boeiende toneelpersoonlijkheid. Dat blijkt 
ook op de cd die ik als mijn nr. 3 op het lijstje 
heb gezet: Les lettres rouges. Het zijn 
opnamen van concerten in de beroemde 
Parijse music-ha ll l Olympia d ie werden 
gemaakt in april en  november 2001. Veel 
afwisseling in de teksten. Zo volgt op een 
cynisch lied over sportvissen een ontroerend 
chanson over een honderjarige die zich 
afvraagt of God heeft vergeten om de dood 
bij haar langs te sturen. Het nummer van de 
cd is WEA 0927 44828 2.

   

4. Mijn nummer 4 komt ook uit Canada en is 
ook van een zangeres die haar materiaal zelf 
schrijft. Deze keer is het echter een 
engelstalige vocaliste. Haar naam is Loreena 
McKennitt en zij schrijft in de Keltische 
folktraditie. Zij viel mij voor het eerst op in het 
beg in van de ja ren 90 met een hit waarin 
zwanen de hoofd rol speelden. In de ja ren 90 
nam zij drie studio-c d s op d ie elkaar qua 
sfeer en kwaliteit nauwelijks ontlopen. Zo n vijf 
jaar geleden hoorde ik haar tijdens een 
concert in de marge van de Frankfurter 
Musikmesse en daarbij bleek dat ze op het 
podium nog indringender weet over te komen 
dan in de p la tenstud io. Weer zo n zeldzaam 
muziekmoment voor mij. Voor mijn 
onbewoond eiland heb ik The book of 
sec rets gekozen, de c d uit 1997 met a ls 
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nummer WEA 0630-19409-2. Het is de laaste 
cd die Loreena in de studio heeft 
opgenomen. Vorig jaar is er in Canada op 
haar eigen label QR wel een remix-versie van 
verschenen, maar die heb ik hier nog niet 
gezien. Op haar site kunnen we wel lezen, dat 
de zangeres een nieuwe studio-productie 
voorbereid. Iets waar ik in elk geval naar 
uitkijk.

  

5. Tenslotte: mijn nummer 5.  Een 
eliminatieproces: geen Monteverdi en 
Moessorgskij (voor opera hou ik het op dvd s 
en het gaat in d it stukje over c d s), geen D. 
Scarlatti, Bach, Beethoven, Schubert, 
Bruckner, Mahler, R. Strauss, Ives,  Ravel, 
Webern, Maderna, Berio, Sjostakovitsj, 
Prokofjew, Stenhammar, Sallinen, Ginastera, 
Part, Vasks, Tuur, Feldman, Joseph-Ermend 
Bonnal (strijkkwartetten!), Wainberg, Maria 
Callas en Rene Fleming. Ook geen Billie 
Holiday, Miles Davis, Keith Jarrett, Abdullah 
Ibrahim, Jan Garbarek, Liz Story en geen Joan 
Manuel Serrat, Elis Regina, Alice, Zulfu Livaneli, 
Salif Keita, Violeta Parra, Sylvio Rodriguez, 
Isabelle Boulay, Georges Brassens, Jacques 
Brel, Elton John en Charis Alexiou. Ik denk, dat 
ik uit de hele stapel een van de meest 
toegankelijke heb gekozen: een cd van 

George Dalaras, de populairste zanger van 
Griekenland. Het is een registratie op EMI 7243 
4 99393 2 uit november 1997 van een 
bijzonder concert dat plaats vond in het 
Mann Auditorium in Tel Aviv. Dalaras werd 
begeleid door zijn eigen ensemble en door 
het Israel Philharmonic Orchestra. Het 
repertoire ging van rembetika tot Griekse 
pop, Joodse lieden in het ladino en modern 
Joods repertoire. Boeiend en verrassend 
vanaf de eerste noot en vooral onverbeterlijk 
optimistisch. En dat laatste is noodzakelijk 
wanneer je als vutter op een onbewoond 
eiland zit. Toch zal me dat niet overkomen, 
want doordat muziek niet meer mijn dagelijks 
werk is, is het weer mijn hobby geworden. Dat 
betekent o.a. dat ik gewoon kan luisteren, 
zonder de noodzaak te voelen om kritisch te 
zijn en commentaar te moeten leveren. En 
voor dat luisteren heb ik zowaar weer tijd!  Ik 
denk er dus niet over om dat op te geven 
voor een paar palmen en het geluid van de 
branding. Bovendien: ik woon nu al vlak bij 
zee, dus voor die branding kan ik gewoon 
thuisblijven.

 

muziek op internet (22)

  

In elke Nieuwsbrief wordt een aantal interessante 
websites op het terrein van muziek gesignaleerd. Dit is 
aflevering 22.  
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief waren alle 
websites op internet toegankelijk. Maar het blijft mogelijk 
dat de pagina s tussentijds tijdelijk of definitief zijn 
verwijderd.     

 

Le Hall de la Chanson

 

; Centre National du 
Patrimoine de la Chanson, des Variétés et des 
Musiques actuelles

 

Mooie Franse website in het teken van het 
chanson. Met  een interactieve anthologie 
van de 1000 grootste chansonsuccessen en 
een virtueel museum dat thematisch is 
ingericht met bijvoorbeeld Les Africains de la 
chanson francophone, Le travail en chansons

 

of Femmes en chansons. 
http://www.lehall.com/

 

http://www.lehall.com/
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Een Nederlandstalige site over de opera. Van 
elke bekende opera staat een korte inhoud, 
informatie over de componist, de 
rollenverdeling en de première bij elkaar. Met 
links naar operahuizen in Nederland, België en 
Duitsland en hun p rogramma s. 

 

www.operaweetjes.nl

   

Een portal op het terrein van de kunsten. 
Onder de ingang Music zijn vele sites 
toegankelijk gemaakt, variërend van 
muziektechnologie en tijdschriften tot het 
Wilhelmus en de provinciale volksliederen.

 

www.kunsten.nl

   

Een uitvoerige introductie op de 
wereldmuziek voor scholieren, compleet met 
geluidsfragmenten. Kennisnet vormt op 
velerlei terrein een goede toegang tot 
digitale informatie voor kinderen en jongeren.

 

http://culturebeats.kennisnet.nl

   

Een vergeten genre, maar bij sommige 
mensen toch heel populair: doowop. 
Informatie over dit genre en de bijbehorende 
groepen is dan ook slecht vindbaar. 
Alldoowop.com vult dan ook een lacune. Een 
site zonder winstoogmerk, wat al een 
verademing is tussen alle 
internetnaslagwerken met een directe 
koppeling naar een online verkoop. De site 
biedt een geschiedschrijving van doowop 
een de b io s van een groot aanta l doowop-
groepen. Helaas vinden we geen 
bronvermelding bij de informatie. Wel biedt 
de site een goed navigeersysteem en een 
handige site-map. Ook staan de makers open 

voor vragen. 

 

www.alldoowop.com

  

Liep je pakweg 20 jaar geleden rond met een 
vleermuiskapsel en zwartgemaakte ogen? 
Dan hebben we goed nieuws voor je: Goth 
is weer helemaal in. Dus: pers je maar weer in 
die zwarte trui of jurk, zet The Cure op 10 en 
surf ondertussen naar funprox.com, een 
webzine over deze muziekstroming. Voor de 
leken onder jullie overigens ook heel nuttig als 
informatiebron! Het webzine is in het Engels, 
maar de maker is afkomstig uit Utrecht. De site 
bevat voornamelijk veel recensies van nieuwe 
Goth-c d s en informatie over a rtiesten. Zeer 
bruikbaar dus voor de beantwoording van 
vragen van Goth-klanten en het opbouwen 
van een leuke Goth-collectie.

 

www.funprox.com

    

Een voltreffer, deze site! Je vindt hier alle top-
40 lijsten van 1965 tot nu, en de a lbum top 
100 vana f 1969. De bestanden zijn op 
verschillende manieren doorzoekbaar: als 
complete weeklijst, maar ook op artiest of 
lied je. Ook de p rehistorisc he lijsten zijn te 
vinden: Muziek Express, Tuney tunes, Tijd voor 
teenagers De ac tuele lijsten bevatten zowel 
de top 40 als de 3FM top 50 en de Mega 
sa les. Zolang de pap ieren hitdossiers nog 
niet worden herdrukt kunnen 
inlichtingengevers met deze site aardig uit de 
voeten!

 

www.popdossier.nl

   

Music Librarian at Work

  

Een ander fenomeen van de laatste jaren 
waaraan we in deze aflevering aandacht 
willen besteden, zijn de zgn. weblogs op 
internet.

 

http://www.operaweetjes.nl
http://www.kunsten.nl
http://culturebeats.kennisnet.nl
http://www.alldoowop.com
http://www.funprox.com
http://www.popdossier.nl
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Wat is een weblog?

 

Een weblog, of blog, is een site in een 
dagboek-stijl. De maker, de weblogger of 
blogger, plaatst links naar andere 
webpagina's die hij of zij leuk of interessant 
vindt. Deze links zijn vaak voorzien van een 
(kort) stukje commentaar van de weblogger.

 

Een weblog wordt over het algemeen vaak 
geupdate. De fanatieke bloggers schrijven 
meerdere malen per dag nieuwe stukjes. De 
nieuwste berichten komen altijd bovenaan de 
pagina te staan. 

 

Soorten weblogs

 

Het is niet makkelijk om een opsomming te 
geven van alle verschillende soorten weblogs 
die er zijn. Eigenlijk zijn er net zo veel soorten 
weblogs als er webloggers zijn. Eén 
onderscheid dat vaak gemaakt wordt is dat 
tussen een persoonlijke weblog en een 
weblog over één vastomlijnd onderwerp. 
De persoonlijke weblog gaat vooral over het 
leven van de weblogger zelf. Hij of zij schrijft 
over zijn/haar belevenissen en gedachten en 
voorziet dit van commentaar. Een voorbeeld 
van een persoonlijke weblog is bijvoorbeeld 
de weblog van

 

Wim de Bie.  
Aan de andere kant zijn er weblogs die niet 
een persoon, maar een bepaald onderwerp

 

als uitgangspunt nemen. Dat onderwerp kan 
verder van alles zijn: van nieuws over een 
populaire band tot politieke vraagstukken. 
Een voorbeeld van zo'n soort weblog is 

bijvoorbeeld de Google Weblog, een weblog 
die de laatste ontwikkelingen volgt omtrent 
de zoekmachine Google. Meer informatie 
over het opzetten van een weblog op 
http://www.mijnhomepage.nl/weblog/overw
eblogs.php.  

Sandra Desabandu (muziekbibliothecaris bij 
de OB Delft) verzamelde enkele weblogs met 
een (muziek)bibliotheekachtergrond.

  

http://bibliotheek.pivot.cc/index.php (OBlog: 
Nederlandse weblog over nieuwe 
ontwikkelingen in de openbare bibliotheek)

  

http://haverfordlibrary.typepad.com/infoshar
e/

  

(weblog conferentie Music Library 
Association)

  

http://lauragayle.typepad.com/music_libraria
n_at_work/

  

(weblog van een 
muziekbibliothecaresse)

 

http://www.robcoers.nl

  

(site van Rob Coers) 

   

http://weblog.r-win.com/losse_html/rss.html

 

(uitleg over RSS. RSS is een toepassing van de 
internetmetataal XML. RSS-bestanden worden 
veelal gebruikt om webkopij in syndicatie te 
brengen, d.w.z. dat gegevens van de website 
worden omgezet in een formaat zodat 
andere sites deze informatie automatisch in 
hun eigen omgeving kunnen tonen). 

  

Berichten uit het veld

  

Een nieuwe traditie op 5 mei: Het lied van de 
vrijheid 
Als het aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
ligt, wordt het Lied van de Vrijheid een traditie 
op 5 mei, de dag van de vrijheid. Het Lied van 
de Vrijheid is geschreven door zanger en 
componist Thé Lau. Hij schreef zijn compositie 
In Vrijheid op uitnodiging van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei. In Vrijheid is een heel 
bijzonder lied geworden dat voor alle 
denkbare muziekgenres is bewerkt. Zo zijn er 
arrangementen voor fanfares, rockbands, 
koren, orkesten, carillons en draaiorgels 
gemaakt. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
nodigt heel muziekmakend Nederland uit om 
deze arrangementen gratis te downloaden 
vanaf de website: www.liedvandevrijheid.nl. 
Hierdoor gaat het nummer als muzikale rode 
draad door alle lokale en nationale 
activiteiten op 5 mei lopen. De ambassadeurs 

van de vrijheid, dit jaar Ali B, BEEF! en Thé Lau, 
reizen per helikopter de bevrijdingsfestivals af 
en zullen daar elk hun eigen versie van het 
Lied van de Vrijheid spelen. Ook zal op 5 mei 
uit vele carillons in Nederland de melodie van 
In Vrijheid te horen zijn.

 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept heel 
muziekmakend Nederland op om eigen 
uitvoeringen van In Vrijheid op te nemen en in 
te sturen. Een jury onder leiding van Thé Lau 
kiest de meest bijzondere of originele 
bewerking. De winnende versie wordt op de 
radio uitgezonden. Daarnaast mag de 
winnaar een dag in een professionele 
opnamestudio eigen muziek opnemen. Alle 
informatie hierover is te vinden op de website 
www.liedvandevrijheid.nl. (Bron: persbericht 
Nationaal Comité 4 en 5 mei).

  

http://www.mijnhomepage.nl/weblog/overw
http://bibliotheek.pivot.cc/index.php
http://haverfordlibrary.typepad.com/infoshar
http://lauragayle.typepad.com/music_libraria
http://www.robcoers.nl
http://weblog.r-win.com/losse_html/rss.html
http://www.liedvandevrijheid.nl
http://www.liedvandevrijheid.nl
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Sinds 1 januari j.l. heet MuziekGroep 
Nederland weer Donemus  
MuziekGroep Nederland is verhuisd naar een 
nieuw onderkomen: Funenpark 1, 1018 AK 
Amsterdam. MGN gaat verder onder de 
vertrouwde naam Donemus. Kijk op 
www.donemus.nl voor verdere informatie.

  

Bibliotheek mag beveiliging boeken en cd s 
kraken 
De Duitse muziekindustrie en boekenbranche, 
IFPI en Boersen Verein, staan de Deutsche 
Bibliothek toe om antidiefstalmechanismen in 
digitale liedjes en boeken te kraken. De 
nationale bibliotheek is daarmee voor zover 
bekend de eerste instelling waarvoor een 
uitzondering wordt gemaakt op de Europese 
copyright-richtlijn. Deze verbiedt sinds 2001 
het kraken van d ig ita le sloten op d ig ita le 
documenten. IFPI en de Boersen Verein staan 
een uitzondering op de wet toe vanwege het 
speciale karakter van de nationale 
bibliotheek. Onduidelijk is of de Deutsche 
Bibliothek zelf de 
kopieerbeveiligingsmechanismen moet gaan 
kraken, of dat ze van alle werken de digitale 
autorisatiecertificaten aangeleverd zal gaan 
krijgen. Zie: www.ddb.de. (Bron: Bibliotheek 3 / 
4, 2005).  

Proef bladmuziek lezen vanaf beeldscherm 

In maart j.l. vond er op de Universiteit Twente 
een proef plaats met het weergeven van 
bladmuziek op Tablet PCs. De PCs werden 
hier dus gebruikt als vervanging voor de 
traditionele papieren bladmuziek. Er werd 
gebruik gemaakt van speciale software 
genaamd MusicReader waarmee de 
bladmuziek op het scherm werd 
weergegeven.De proef werd gehouden als 
onderdeel van de eindpresentatie van de 
Minor Music, een samenwerking tussen de 
Universiteit Twente en het Conservatorium 
Enschede. Naast de proef werden de 
voordelen van MusicReader aan het 
aanwezige publiek gepresenteerd door 
middel van een nagespeelde repetitie.

 

Uit de 
proef en presentatie bleek dat het 
weergeven van bladmuziek op een Tablet PC 
veel voordelen bied voor zowel orkesten, 
ensembles als individuele musici. Zo is 
b ijvoorbeeld het omslaan van pag ina s veel 
makkelijker en kan de dirigent op afstand 
aantekeningen in partijen van andere musici 
zetten. De deelnemers aan de proef zijn dan 
ook erg enthousiast over de mogelijkheden 
van het beschikbare prototype. Het was voor 
zover bekend ook de eerste keer dat een 
dergelijke proef in Nederland werd 
gehouden, in deze vorm zou het zelfs een 
Europese primeur kunnen zijn. Meer 
informatie:

 

www.musicreader.nl
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