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MUZIEK

‘Als straks alles digitaal is, kunnen 
we de muziekcollectie opdoeken.’ 
Dit geluid viel rond 2010 her en 
der te beluisteren. Inderdaad zijn 
cd’s en bladmuziek uit aardig wat 

openbare bibliotheken verdwenen, al 
waren vooral bezuinigingen daar debet 
aan. Wat niet is verdwenen, is het vak 
van muziekbibliothecaris. Het is een 
specialisme waarin vak- en muziek-
kennis en heel diverse collecties 
samenkomen. Ria Warmerdam inter-
viewde zes muziekbibliothecarissen 
over hun werk en de toekomst van hun 
specialisme. Daarnaast belicht Attilio 
Bottegal vanuit Florence de werk-

zaamheden en collecties van het 
Toscaanse Centrum voor Muziek-
documentatie. Na lezing van deze 
artikelen besef je dat ‘alles in de 

cloud’ een utopie zal blijven – en 
dat dat maar goed is ook.

Verder in deze IP een interview met 
een netwerker pur sang: Martijn 
Kleppe, opvolger van Hans Jansen 
als hoofd Onderzoek van de Konink-
lijke Bibliotheek. Ook aandacht voor 
sociale netwerken. Commerciële 
deelplatforms voor wetenschappelijke 
publicaties zoals Academia.edu en 
ResearchGate krijgen er not-for-profi t-
pendanten bij, vaak opgericht door we-
tenschappers zelf, signaleert Jeroen 
Sondervan. Edwin Mijnsbergen bekijkt 
hoe het open data-project van de stad 
Chattanooga zich sinds 2015 verder 
heeft ontwikkeld. En hoe het met de 
privacy van je gebruikers verder moet 
na 25 mei? Raymond Snijders praat je 
bij. <
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Ria Warmerdam 
Muziekbibliothecaris op de catalogus-
afdeling van de Bibliotheek Utrecht, titel-
beschrijver bij Artez, het conservatorium van 
Zwolle, en bestuurslid van de NVMB

 Met dank aan Jantien Dubbeldam

versity Repository. Ook wordt studenten 
geleerd dat er meer te halen is op internet 
dan Google Scholar en dat het de moeite 
loont minder bekende digitale bronnen 
te raadplegen. Op het gebied van de mu-
ziek is dat bijvoorbeeld RILM (Abstracts 
of Music Literature), dat wordt samen-
gesteld door wetenschappers.
‘Hoewel de digitale informatievoorzie-
ning steeds belangrijker zal worden, 
zie ik voor de toekomst nog steeds 
bestaansrecht voor een papieren col-
lectie. Zeker voor de humaniora, voor 
de bètadisciplines ligt dat anders,’ zegt 
Van Gemert. ‘Een sprekend voorbeeld 
is het fenomeen IMSLP, het gratis toe-
gankelijk bladmuziekarchief. Daarin is 
ontzettend veel auteursrechtvrije blad-
muziek beschikbaar. Hoe fijn het ook 

is om obscure en 
historische uitgaven 

te kunnen vinden, voor de 
wetenschappelijk verantwoorde actu-
ele uitgaven ben je nog steeds afhanke-
lijk van de papieren publicaties van de 
toonaangevende muziekuitgeverijen, al 
is men daar met de digitale innovaties 
aan een inhaalslag bezig.’

E
lisa Rodenburg werkt sinds 
een half jaar voor Het Gelders 
Orkest als orkestbibliotheca-
ris. De baan orkestbibliothe-

caris is misschien wel de traditioneelste 
onder de muziekbibliothecarissen. Haar 
belangrijkste taak is het leveren van de 
juiste bladmuziek aan de 65 orkestleden.
Het orkest beschikt over een behoor-
lijke bibliotheek voor eigen gebruik. 
Daarnaast koopt Rodenburg nieuw 

materiaal aan of huurt ze de mu-
ziek. Niet alle orkestmuziek is namelijk 
te koop. Orkestwerken waar auteurs-
recht op rust kunnen in de regel alleen 
maar gehuurd worden. Dit heeft onder 
meer te maken met de afdracht van ro-
yalties. 
‘Mijn belangrijkste taak is de musici op 
tijd van de juiste muziek te voorzien. 
Van een speurtocht naar de juiste uit-
gave tot het eventuele bestellen. Wan-
neer de partituren en partijen eenmaal 
binnen zijn, moet ik zorgen dat de 
aanvoerders van de strijkers de streken 
bepalen. Strijkers dienen immers syn-
chroon te strijken, omhoog of omlaag. 
Dat zijn de zogenaamde op- en afstre-

ken,’ legt Rodenburg uit. Het is aan 
haar om die streken in alle partijen te 
noteren. Ook andere aanpassingen als 
het veranderen van een toonsoort hoort 
tot de taken van een orkestbibliotheca-
ris. ‘Als musici de muziek thuis gaan 
instuderen, komen ze de partijen bij mij 
ophalen. Voor de eerste orkestrepetitie 
zorg ik dat alles in de juiste volgorde 
op de lessenaars staat. Op een werkdag 
lopen alle werkzaamheden door elkaar 
en ben ik ook bezig met de voorberei-
dingen voor de volgende maand en het 
volgend seizoen.’
Daarnaast doet ze research naar on-
duidelijkheden in de muziek en vragen 
over de bezetting (hoeveel en welke in-
strumenten precies nodig zijn voor een 
bepaalde uitvoering ligt vaak niet van 
tevoren vast). 
‘Momenteel speelt iedereen als van-

zelfsprekend nog van papier, maar in 
de komende jaren zal blijken of men 
naar het spelen van tablets overgaat,’ 
zegt Rodenburg. ‘Sommige orkesten 
doen dat al.’ Een andere trend die ze 
signaleert is dat bij sommige orkesten 
tegenwoordig – uit bezuinigingsoverwe-
gingen – een van de musici de rol van 
bibliothecaris vervult. 
Rodenburg hoopt over tien jaar nog 
steeds orkestbibliothecaris te kunnen 
zijn. ‘Ik zit zelf pas kort in het vak, 
maar ik weet dat mijn collega’s over 
enorm veel specifieke kennis beschik-
ken die van groot belang is voor de 
orkesten en hun musici. De functie 
van een bibliothecaris is in ieder geval 
onmisbaar. Want iemand met kennis 
van zaken moet zorgen dat de spullen 
goed en op tijd beschikbaar zijn,’ on-
derstreept Rodenburg haar specialisme.

Elisa Rodenburg:
‘De specifieke kennis 
van orkest biblio-
the carissen is van 
groot belang voor 
de orkesten en hun 
musici’
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  MUZIEKBIBLIOTHEKEN | RIA WARMERDAM 

Joost van Gemert is vakspecialist 
bij de Universiteitsbibliotheek 
Utrecht. De bibliotheek heeft 
twee vestigingen. In de UB Uithof 

huizen de bètawetenschappen, in de UB 
binnenstad vinden geesteswetenschap-
pen, rechten, economie en bestuurlijke 
organisatie onderdak. Als vakspecialist 
geesteswetenschappen houdt musico-
loog Van Gemert zich naast muziek ook 
bezig met religie, Arabisch en klassieke 
talen. De muziekwetenschap is met 25 à 
30 eerstejaarsstudenten een klein maar 
stabiel vakgebied.
De vakspecialisten vormen met de pu-
blieksdiensten en de collectiediensten 
de driehoek van de operationele bi-
bliotheek. Het is de taak van een 
vakspecialist om intermediair te 
zijn tussen docenten, studenten 
en bibliotheek met betrekking 
tot alle bibliotheekdiensten. 
‘Daarbij zijn digitale infor-
matiebronnen en digitale 
publicatieplatforms een 
zeer belangrijke scha-
kel,’ vertelt Van 
Gemert. ‘De UB 
heeft sinds internet 
geen monopolie meer op de weten-
schappelijke informatievoorziening. 
Het is cruciaal dat studenten en docen-
ten alle bronnen op waarde weten te 
schatten en leren om de gevonden in-
formatie goed te verwerken.’
Zo zijn er cursussen binnen het curricu-
lum waar men leert om te gaan met li-
teratuurmanagementsystemen, de regels 
van het auteursrecht en de juiste wijze 
van publiceren via bijvoorbeeld open 
access en het wetenschappelijke archief 
van de Universiteit zelf: het Utrecht Uni-

Joost van Gemert:
‘Ik zie nog steeds 
bestaans recht 
voor een papieren 
collectie’

Wanneer je op 
een verjaardags-

feestje vertelt dat 
je muziek biblio-

thecaris bent, krijg 
je eerst een reactie 
van ver wondering 

over het bestaan van dat vak. 
Vervolgens volgen vragen of 

je noten leest, welk instrument je zelf 
bespeelt en met welke muziekcollectie 

je je bezighoudt. Die eigen collecties 
worden minder belangrijk, maar er 
blijft specialistische kennis nodig 

om het muzikale pad door de digitale 
informatiejungle te kunnen hakken. 

Het vak groeit volop mee met de tijd. 
Daarvan kunnen deze muziekspecialisten 

uit diverse disciplines getuigen.
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zijn. ‘Ik zit zelf pas kort in het vak, 
maar ik weet dat mijn collega’s over 
enorm veel specifieke kennis beschik-
ken die van groot belang is voor de 
orkesten en hun musici. De functie 
van een bibliothecaris is in ieder geval 
onmisbaar. Want iemand met kennis 
van zaken moet zorgen dat de spullen 
goed en op tijd beschikbaar zijn,’ on-
derstreept Rodenburg haar specialisme.

Elisa Rodenburg:
‘De specifieke kennis 
van orkest biblio-
the carissen is van 
groot belang voor 
de orkesten en hun 
musici’
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Joost van Gemert is vakspecialist 
bij de Universiteitsbibliotheek 
Utrecht. De bibliotheek heeft 
twee vestigingen. In de UB Uithof 

huizen de bètawetenschappen, in de UB 
binnenstad vinden geesteswetenschap-
pen, rechten, economie en bestuurlijke 
organisatie onderdak. Als vakspecialist 
geesteswetenschappen houdt musico-
loog Van Gemert zich naast muziek ook 
bezig met religie, Arabisch en klassieke 
talen. De muziekwetenschap is met 25 à 
30 eerstejaarsstudenten een klein maar 
stabiel vakgebied.
De vakspecialisten vormen met de pu-
blieksdiensten en de collectiediensten 
de driehoek van de operationele bi-
bliotheek. Het is de taak van een 
vakspecialist om intermediair te 
zijn tussen docenten, studenten 
en bibliotheek met betrekking 
tot alle bibliotheekdiensten. 
‘Daarbij zijn digitale infor-
matiebronnen en digitale 
publicatieplatforms een 
zeer belangrijke scha-
kel,’ vertelt Van 
Gemert. ‘De UB 
heeft sinds internet 
geen monopolie meer op de weten-
schappelijke informatievoorziening. 
Het is cruciaal dat studenten en docen-
ten alle bronnen op waarde weten te 
schatten en leren om de gevonden in-
formatie goed te verwerken.’
Zo zijn er cursussen binnen het curricu-
lum waar men leert om te gaan met li-
teratuurmanagementsystemen, de regels 
van het auteursrecht en de juiste wijze 
van publiceren via bijvoorbeeld open 
access en het wetenschappelijke archief 
van de Universiteit zelf: het Utrecht Uni-

Joost van Gemert:
‘Ik zie nog steeds 
bestaans recht 
voor een papieren 
collectie’

Wanneer je op 
een verjaardags-

feestje vertelt dat 
je muziek biblio-

thecaris bent, krijg 
je eerst een reactie 
van ver wondering 

over het bestaan van dat vak. 
Vervolgens volgen vragen of 

je noten leest, welk instrument je zelf 
bespeelt en met welke muziekcollectie 

je je bezighoudt. Die eigen collecties 
worden minder belangrijk, maar er 
blijft specialistische kennis nodig 

om het muzikale pad door de digitale 
informatiejungle te kunnen hakken. 

Het vak groeit volop mee met de tijd. 
Daarvan kunnen deze muziekspecialisten 

uit diverse disciplines getuigen.
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