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Jan Jaap Kassies 
(Stichting Omroep Muziek)

Mijn werkzaamheden bij Muziekschatten (de 
bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Mu-
ziek) zijn dezer dagen met een nieuwe taak ver-
rijkt: het onderzoeken welke bladmuziek er in de 
kelder van ons gebouw (het Muziekcentrum van 
de Omroep) ligt die zou kunnen worden gebruikt 

als de huidige beperkingen worden versoepeld. 
Een symfonieorkest zoals het Radio Filharmonisch 
Orkest is te groot voor een (repetitie)zaal, als de 
musici anderhalve meter afstand moeten bewa-
ren. Daarom wordt nu nagedacht over de moge-
lijkheid om kleinere ensembles te laten spelen. 
Nu kan onze catalogus www.muziekschatten.nl 
op veel vragen antwoord geven, maar dit is toch 
wel een specifiek geval. 
Ik weet sinds we ook de oudste delen van de col-
lectie zijn gaan inventariseren dat er een behoor-
lijk aantal uitgaven aanwezig is die zijn bedoeld 
voor ‘reduced orchestra’: het betreft bewerkingen 
van meer en minder bekend repertoire voor sym-
fonieorkest voor ensembles/kamerorkesten van 
ca. 20 tot 25 musici. Deze uitgaven stammen vnl. 
uit de jaren 1910-1930 en zijn indertijd aange-
schaft door de omroepen. AVRO, KRO, VARA en 
NCRV hadden tot 1940 eigen orkesten van maxi-
maal ca. 25 tot 30 musici, en konden de Neder-
landse radioluisteraar dankzij de arrangementen 
van klassieke muziek toch van bv. symfonieën 
van Beethoven etc. laten genieten. Het is boeiend 
te zien welk repertoire zich in de collectie be-
vindt: ik werd o.a. verrast door de aanwezigheid 
van vijf ouvertures van Cherubini! Naast deze 
categorie muziek ga ik verder grasduinen in wer-
ken (grotendeels van Nederlandse componisten) 
voor klein orkest/groot ensemble. In de jaren na 
1945 is er veel ‘voor de omroep’ geschreven door 
o.a. Jurriaan Andriessen, Oscar van Hemel enz., 
waarvan slechts een klein gedeelte is uitgegeven. 
Door dat repertoire nu te gaan spelen zou een 
nadeel wellicht in een voordeel kunnen worden 
omgebogen.

Barokluit
Paula Quint 
(Nederlands Muziek Instituut)

“ Ik heb weer tijd om mijn barokluit uit de koffer 
te halen, en geniet enorm van het muziek ma-
ken”.

Repertoire voor als…

NVMB ALV/netwerk-
middag uitgesteld

De ALV en netwerkmiddag 
van de NVMB is verplaatst 
naar het najaar. Dit leek 
het bestuur in samen-

spraak met de organisatiecommissie 
een veilige datum. Bovendien blijft 
ons gebruikelijke halfjaarlijkse in-
terval gehandhaafd. Informatie over 
precieze datum en locatie volgt.

Voorwoord

Nu de ALV/netwerkmiddag 
vanwege de coronamaatrege-
len voorlopig geen doorgang 
kan vinden, hopen we met 
deze speciale editie van de 
NVMB-Nieuwsbrief het gemis 
aan ontmoeting een klein 
beetje te compenseren. 

Voor deze nieuwsbrief vroegen 
we jullie naar het werken in deze 
bijzondere omstandigheden, en 
daar kwamen aardig wat reac-
ties op. Er wordt ondertussen 
gesproken over een voorzichtige 
versoepeling van restricties, 
maar voordat we weer met velen 
in een ruimte kunnen verblijven, 
zal het virus nog veel verder 
teruggedrongen moeten zijn. Het 
bestuur zet de hoop in op het 
najaar. Dank allemaal voor het 
inzenden van jullie bijdragen.



En zo gebeurde het dat ik op een frisse tweede 
Paasdag, gewapend met een labelprinter, al het 
gereedschap keurig ging ordenen en labelen:

Ook de voorraadkast moest er aan geloven. Linke 
soep en in de bonen waren al geprint, maar bij 
de koffie ging het mis. De cassette in de printer 
kwam vast te zitten (per ongeluk, niet espres so) 
en werd onbruikbaar. Hup, nieuwe cassette er in, 
maar toen printte hij tot mijn stomme verbazing 
aan de verkeerde kant. En toen had ik koffie 
verkeerd geprint... 

Tot zover mijn pogingen om in een goede orde- 
en structuurconditite te blijven.

(p.s. mijn man heeft inmiddels de labelprinter 
verstopt…)

Gea van Veen 
(freelance muziekbibliothecaris en 
wereldfietser)

Eigenlijk was ik al een vreemde eend in de bijt bij 
de NVMB, maar nu helemaal. Vanaf 1 april ben ik 
namelijk niet meer werkzaam voor Beiaardcen-
trum Nederland. Dat ik een vreemde eend was, 
had te maken met het feit dat ik wel een biblio-
theekachtergrond heb, maar niet in een biblio-
theek werkzaam was. Ik was slechts zijdelings 
betrokken bij de bibliotheek van de Nederlandse 
Beiaardschool. De bladmuziek, cd’s en boeken die 
ik ‘beschreef’ waren bestemd voor de verkoop en 
niet voor de uitleen.
Begin dit jaar ben ik voor mezelf begonnen met 
Via Gaia, een bedrijf dat zicht met twee hele 
verschillende vakgebieden bezig houdt: ener-
zijds met het toegeven aan mijn grote reislust: 
het ontwikkelen van mooie fietsroutes. Aan de 
eerste route In het spoor van Olav de Heilige 
wordt al hard gewerkt (in samenwerking met Ria 
Warmerdam). Anderzijds laveer ik over digitale 
paden door het html-landschap met het leveren 
van digitale ondersteunende diensten. Een van 
die diensten is het ondersteunen van diverse 
bibliotheekwerkzaamheden. Dus, mocht je een 
(tijdelijke) titelbeschrijver nodig hebben of een 
‘achterstandswegwerker’, vraag me gerust.

Deze hele nieuwe werksituatie valt nu samen met 
de corona-crisis. Het was sowieso de bedoeling 
om thuis te werken (en deels op de fiets) en de 
onzekerheid of ik wel of niet genoeg klussen zou 
hebben, was er al. Vooralsnog gaat het goed en 
wordt er heel wat digitaal afgeklust.

Omdat ik momenteel geen bibliotheekklussen 
heb en toch een beetje in een goede orde-  en 
structuurconditie wil blijven, ben ik thuis de boel 
maar eens gaan organiseren. Mijn boekenkast 
was al bibliotheekwaardig, maar er viel nog meer 
te structuren.

en ander doen: er wordt geca-
talogiseerd, er zijn wat kleinere 
catalogusprojecten, bibliotheekmails 
worden beantwoord en bestellingen 
worden gedaan en het overleg met 
NMI en BDH over de Muziekverdie-
ping (de gezamenlijke huisvesting 
vanaf medio 2021) gaat door. Maar 
de gebruikelijke balietaken zijn ver-
vallen en het is soms behelpen thuis 
en alles kost meer tijd. 

Het ziet er niet naar uit dat het 
gewone conservatoriumleven voor 
de zomervakantie wordt hervat. 
Onderwijs en examens blijven de 
komende maanden online. Hopelijk 
kunnen bibliotheekmedewerkers 
geleidelijk aan weer aan de slag in 
de bibliotheek. Ik verwacht wel dat 
deze periode gevolgen zal hebben 
voor de online dienstverlening van 
de bibliotheek. In toenemende 
mate zal digitaal aanbod de fysieke 
collectie aanvullen en waar mogelijk 
vervangen. 

Wilde bibliotheek

Martie Severt 
(Koninklijk Conservatorium Den Haag)

Een conservatoriumbibliotheek is wel vaker dicht: 
kerstvakantie, zomervakantie. Maar de gedwon-
gen sluiting van nu is van een heel andere orde. 
Op 12 maart was de bibliotheek gewoon open, op 
de 13e was het Koninklijk Conservatorium al bij-
na verlaten. In de daarop volgende week was ik 
er nog enkele dagdelen en vanaf woensdag was 
het gebouw geheel gesloten. Achteraf bezien wel-
licht naïef, maar ik ging in eerste instantie nog uit 
van een korte sluitingsperiode. Inmiddels weten 
we dat het een langere periode zal worden. Wie 
weet is het binnenkort mogelijk eens een dagdeel 
ter plekke te zijn, om en om met collega’s en via 
de receptie in dringende gevallen een boek of 
partituur uit te lenen?  

Ondertussen zijn studenten en docenten al een 
maand verstoken van de normale dienstver-
lening. Voor veel studenten zal nog zwaarder 
wegen dat er ook niet gestudeerd en (samen) 
gerepeteerd kan worden in het KC. Het onderwijs 
gaat online door en ook overgangsexamens en 
toelatingsexamens zullen online worden afgeno-
men. Inmiddels is ook bekend gemaakt dat de 
eindexamens in juni doorgaan via een alternatie-
ve afstudeeropdracht (zonder publieke presenta-
tie). Het is bijna wonderbaarlijk dat onderwijs en 
examens voortgang vinden, met ondersteuning 
van de ICT-medewerkers. Het KC heeft op de 
website een speciale Coronapagina geopend met 
veel informatie voor studenten en docenten en 
daarnaast een KonCon e-Learning pagina: teach 
and learn remotely. Hier wordt ook verwezen 
naar de online resources die de bibliotheek aan-
biedt.

Inmiddels zijn ook de medewerkers van de biblio-
theek vertrouwd geraakt met Microsoft Teams en 
daarnaast hebben we contact via onze WhatsApp 
groep, via mail en telefoon. We kunnen het een 

CoronamaatregelHoe houd je in een bibliotheekloos leven 
je orde- en structuurconditie op peil?

https://www.viagaia.nl
https://www.viagaia.nl/fietsroutes
https://www.viagaia.nl/digi-diensten


Wolter van der Zwaan 
(actief muziekbibliothecaris buiten 
dienst)

Wij zitten in de greep. Hopelijk niet in de greep 
van het coronavirus zelf, maar in elk geval in  de 
greep van de maatregelen tegen dat coronavirus. 
De bibliotheken zijn dicht, en alle bijeenkomsten, 
concerten en beurzen zijn afgelast. Werken moet 
vanuit huis voor zover eventuele niet-school-
gaande kinderen dat toelaten en samen mu-
ziek maken vereist een grondige organisatie. 
Mijn wekelijkse samenspelmiddag is daar een 
goed voorbeeld van. Geen pianotrio’s meer in 
mijn huiskamer, maar virtueel met de cello als 
skypepartij. Theoretisch moet dat kunnen maar 
mijn ict-zwakte zit me in de weg. Mijn vrouw, die 
vijftig jaar geleden al computerdeskundige was, 
legt het maar weer eens uit en sluit het allemaal 
voor de zoveelste keer aan, maar bevredigend 
is het resultaat niet. De geluidsbalans is zoek en 
dan werkt het samenspel niet. Bovendien heb ik 
last van het Beethoventrauma waar ik als gepen-
sioneerd muziekmens niet aan kon ontkomen. 
Met een gehoorapparaat klinkt alles anders ook al 
is het een speciaal voor muziekgebruik geschikt 
systeem. Het Beethovenkroonjaar is voor mij in 
elk geval al duidelijk een Beethovencoronajaar. 
Anderhalve meter afstand is wanneer je niet lijfe-
lijk aanwezig bent geen probleem, maar wel het 
aantal mensen dat je om je heen mag hebben. 
Trio’s kunnen nog net, maar bij een kwartet is 
er al één te veel en wat moet je dan met kwin-
tetten, sextetten en septetten? Al die spelers 
moeten ergens afzonderlijk of hooguit met drie 
gezinsleden spelen. Op deze manier wordt ka-
mermuziek kamertjesmuziek. 

In de toekomst zal de muziek die nu ten tijde van 
covid-19 wordt gecomponeerd heel herkenbaar 
blijven. Deskundigen zullen gaan wijzen op de 
coronasonate, de coronate in GGD ma non trop-
po, Rivmuziek (een grafische partituur met virus 

en voucher) en de coronamis (niet 
te verwarren met miss corona). De 
Britten komen met corona-anthems 
en uit Duitsland komt een groot ale-
atorisch werk met als titel Intensief 
19 met als meest opvallend ele-
ment een dacapo al fine waarnaar 
al zeventig laboratoria naarstig  op 
weg zijn. Uit Amerika komen de 
Trumpliederen voor een trage vo-
calist en actieve begeleiders die het 
inderdaad beter weten en een echte 
laptopper: de Trumpmars, een werk 
dat opvalt door de vele tempowisse-
lingen en de onzekerheid over waar 
het heen moet gaan. Tenslotte is 
er ook nog de nummering van het 
virus: covid-19. Laten we hopen dat 
het geen 20 wordt.

Wilde bibliotheek

Helemaal los gezien van de oorzaak, is zo’n 
maatschappelijke pauzestand niet welkom en 
misschien zelfs wenselijk? vraag ik me weleens 
af. Thuis in mijn kamertje doe ik uitgestelde klus-
sen voor de bibliotheek, zie de prunus bloeien, 
en schrijf vooral. Drie keer per week fiets ik naar 
mijn hok in de boerderij waar ik geheel offline 
ben (geen bundel op mijn phone) en ik het pres-
teer de hele coronacrisis een aantal uur te verge-
ten. Maar corona gaat nog aan ons voorbij, aan 
onze familie en vrienden. Hoe lang nog? Common 
sense zegt dat dit nog maar een begin is. 
Ik maak me los van mijn tekst en mijn persona-
ges voor een wandeling langs de Kromme Rijn. 
In de bocht vlak voor de brug laat ik de donzen 
wilgenkatjes die er naast het pad groeien tussen 
mijn vingers rollen, zie in het verlengde een co-
lonne van acht, negen vrachtwagens over de A12 
rijden, en besef weer dat something is very much 
rotten in The State of Denmark.

Gregor Verwijmeren werkt in de bibliotheek van 
het Koninklijk Conservatorium en debuteerde 
eind 2018 met de roman De vorm van geluid 
(Van Oorschot). Van 18 tot 22 mei is hij te gast 
in het radio 4-programma Opium Atelier. Meer 
info: http://gregorverwijmeren.nl

Gregor Verwijmeren 
(Koninklijk Conservatorium Den Haag 
en schrijver)

View at the lake. De foto hierboven toont de plek 
waar ik nu mijn vierde week van vrijwillige qua-
rantaine in zou zijn gegaan: Cove Park, een artist 
residency in Schotland, waar ik een maand lang 
zou werken aan mijn tweede roman, om aan-
sluitend door te reizen naar Boedapest voor het 
European First Novel Festival. Mijn eerste literaire 
reizen als auteur, beide stevig gedwarsboomd 
door Covid-19, dat het qua timing niet beroerder 
had kunnen uitkiezen. Ik heb wat gevloekt. Maar 
wat in de sterren geschreven stond werd allengs 
onvoorstelbaar - afreizen bedoel ik. Wie wil zijn 
gezin en ouders in de steek laten in tijden van 
nood? Er was een kantelpunt en het absurde 
werd het nieuwe normaal. 
Ik heb sinds ik dit dorp op mijn negentiende 
verliet er niet zoveel tijd doorgebracht. Soms lijkt 
het of ik ben teruggekeerd in de jaren zeventig: 
de lucht is schoner, de A12 stiller, de zon schijnt 
zoals zij in mijn jeugd altijd leek te doen, en ik 
hoor de hele dag door kinderen. Mijn hele tijds-
beleving lijkt te zijn reset. Het lijkt alsof ik voor 
het eerst van mijn leven met mijn gezin lunch. 

Hoe het zou zijn, hoe het werd Kamertjesmuziek



Beste allen
Gert Floor 
(actief muziekbiblio-
thecaris buiten dienst)

Het pianoconcert uit 1927 van 
Willem Pijper (1894-1947) vind ik al 
heel lang een heerlijk stuk muziek. 
Het zeilde ineens weer mijn hoofd 
binnen, die prachtige begin, met die 
zachte klarinetten, gestopte trom-
petten en swingende piano-inzet: 
zie youtube

Ik blijf bij de opname die ik het 
eerst hoorde: Hans Henkemans –die 
naar mij mening zeer ten onrechte 
over het hoofd werd gezien bij de 
Debussy herdenking– en het Con-
certgebouw Orkest met Eduard van 
Beinum als dirigent. De eerste LP 
die ik ooit kocht…
Daarbij van Debussy (1862-1918) :
 Hommage à Haydn, voor piano 
solo, ook door Hans Henkemans 
gespeeld:zie youtube
Nu weet u meteen, aan welke com-
ponist ik morgen een hommage ga 
brengen…

Groeten met de hand op het Hart

zo leeg dat je de welving van het plein weer kunt 
zien en in de Kalverstraat ontbreekt de worst van 
mensenvlees. De grachten liggen er romantisch 
verstild bij, je kunt weer rustig fietsen door de 
9 straatjes. In vaak staalblauwe lucht ontbreken 
de vliegtuigstrepen. Het meest verrassend is nog 
wel de soundtrack. Met zo weinig mensen op 
straat kun je ver op het Singel een tram op de 
Rozengracht horen knarsen, je hoort de voet-
stappen van iemand aan de andere kant van de 
gracht, je hoort de vogels. Het is magisch. De 
sirene van een ambulance komt evenwel met 
ongehoorde kracht binnen.
De stad komt me ook voor als een eeuwenou-
de eik, die de tijd aan zich voorbij heeft zien 
trekken. De stadsbewoners als luttele passanten. 
Amsterdam heeft al vele crises doorstaan: De 
grote stadsbranden, de pest, de beeldenstorm, 
de armoedeval, de cholera, de tuberculose, de 
Tweede Wereldoorlog, en dan nu corona. 

De gebouwen zijn niet langer decor, maar wijze 
persoonlijkheden die ouderlijk op ons neer kij-
ken en een beetje medelijden met ons hebben. 
Als wij allemaal zouden sneuvelen, zouden de 
gebouwen ons goedmoedig herdenken en dan 
de volgende generatie vriendelijk verwelkomen. 
Het paleis op de dam, de Nieuwe kerk, het oude 
postkantoor, de grachtenpanden, de Munt, het zal 
hun tijd wel duren. 

soort vaststaand kader van basale zekerheden 
nodig om je werk te kunnen doen. Hoe basaal 
die zekerheden kunnen zijn besef ik nu pas. Dat 
ze verder gaan dan een dak boven je hoofd en 
een geslaagd boodschappenrondje. Dat je je 
redelijk vrij moet kunnen bewegen in de wereld 
bijvoorbeeld. Of dat de samenleving morgen met 
dezelfde regels leeft als vandaag. Dat je met 
willekeurige mensen in een ruimte kan zijn. Of 
dat de economie enigszins normaal kan draai-
en. Eigenlijk kan ik alleen met oogkleppen op 
werken, want als je in je hoofd gaat freestylen 
over een lange periode met een anderhalve-me-
ter-samenleving of steeds terugkerende golven 
van corona-uitbraken tot een vaccin wereldwijd 
beschikbaar is, dan lijkt de terugkeer naar een 
bibliotheek vol studenten en directe dienstver-
lening erg ver weg. Dus tijdens de werkuren zet 
de ik oogkleppen op. Daarbij luister ik vaak naar 
Radio 4. Dat oogklept lekker.

Maar ik zet de oogkleppen na het werk heel 
graag af. Ik haal veel frisse neuzen in de stad. De 
coronastand van  Amsterdam vind ik uitermate 
prettig. Het massatoerisme is verdampt. Amster-
dam is weer van de lokale bevolking. De Dam is 

Ria Warmerdam 
(Koninklijk Conservatorium Den Haag)

Na een ongemakkelijke eerste thuis-
werkweek waarin er VPN-verbindingen tot stand 
moesten worden gebracht, Teams moest worden 
geïnstalleerd en de medewerkers via mails en 
met behulp van de overvraagde ICT- en stafafde-
lingen een soort werkmodus hadden gevonden, 
konden er thuis titelbeschrijvingen gemaakt 
worden. In de eerste thuiswerkdagen voelde het 
alsof ik met het minst vitale werk op aarde bezig 
was. Zeker in vergelijking tot de strekking van 
de berichten die het live-blog van de NOS op de 
achtergrond, in moordend tempo, uitspuwde.
Daarna begon het te wennen en kon ik me ook 
weer beter concentreren. Ik gebruik de tijd naast 
titelbeschrijven, aan het onderzoeken van de 
digitale dienstverlening bij andere conservatoria 
wereldwijd. Wat kunnen we inpassen in onze 
eigen dienstverlening, straks als we zijn inge-
trokken bij de Bibliotheek van Den Haag. Maar 
ergens voel ik me ook wel in het luchtledige 
werken. 
Want hoe verstrekkend de gevolgen van de pan-
demie zijn is uiterst ongewis. Je hebt toch een 

Titelbeschrijven in tijden van corona

https://www.youtube.com/watch?v=Hhb_sdAS_XE
https://www.youtube.com/watch?v=DRkUt8ed5Lg


iets gearrangeerd worden. En in 
deze tijd probeert iedereen op eigen 
houtje uit te vinden hoe je zoiets 
moet doen. Maarten heeft dus zelf 
de baslijn op een piano ingespeeld 
en daar spelen zijn  medestudenten 
dan overheen. Simpel toch?

Dat stukje wel. Maar daarna begint 
het schaven...

Paula Ruíz, Moon Limyoung en Eric 
Moser hebben de audio gedaan. Zij 
studeren op de afdeling Art of sound 
van het Conservatorium.

Zie Youtube

Studenten van het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag hebben 
het voorbeeld nagevolgd van o.a. 

het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 
het Groot Omroepkoor (en andere orkesten 
in de wereld). Ze hebben samen gemu-
siceerd, ondanks het feit dat ze allemaal 
opgesloten zitten in hun eigen kamers.

Via de moderne techniek en een onnoemelijke 
hoeveelheid uren tijd en energie en inzet hebben 
ze een uitvoering verzorgd van Jesus bleibet mei-
ne Freude van Johan Sebastian Bach. Maarten 
Bauer, componist, heeft er 30 uur aan besteed. 
Hij studeert niet alleen compositie, maar ook 
saxofoon en zang.

In dit geval heeft hij een saxofoonpartij toege-
voegd aan de partituur van Bach, dus er moest 

muziek te reserveren, ook wijst op het bredere 
aanbod van de bibliotheek. 

Met de viering van 75 jaar bevrijding van de stad 
Deventer op 10 april zijn we dat themagewijs 
gaan onderzoeken. Een aparte landingspagina 
van onze website 
https://www.bibliotheekdeventer.nl/ was in opzet 
al snel klaar, daar heb ik hele handige collega’s 
voor. Dan de vulling. Vanuit het Nederlands co-
mité 4 en 5 mei en vanuit de provinciale overheid 
werd er al veel materiaal geleverd. Dit vulden we 
aan met kleine en grote items uit onze activitei-
ten die we voor april op stapel hadden staan, en 
met e-books en luisterboeken voor jong en oud. 
Uiteindelijk ontbrak alleen nog de muziek. Ik heb 
een aantal collega’s benaderd en kwam uitein-
delijk op de pagina van het NIOD over bevrij-
dingsmuziek, met dank aan Ria. Dat levert hele 
toegankelijke informatie op over het thema, en 
brengt bladmuziek en klinkende muziek samen. 
Zie het geheel op 
https://www.bibliotheekdeventer.nl/vrijheid.  

Kippenvel kreeg ik toen ik het oorlogsdagboek 
van de toenmalige directrice van de openbare 
leeszaal Deventer onder ogen kreeg. Een kopie 
van haar tekst van 11 april 1945 daarvan vind je 
op de website. Dát gevoel van vrij zijn, dat moet 
ongekend zijn geweest.

Wilde bibliotheek

Rare tijd
Jos Oegema 
(Bibliotheek Deventer)

Deze rare tijd begon voor mijn werk op zaterdag 
14 maart j.l. Er mochten niet meer dan 100 men-
sen tegelijk in de Bibliotheek aan de Stromarkt 
tegelijk zijn, de Boekenweekactiviteiten die we 
die dag nog zouden hebben werden afgezegd. 

Hoe vonden we uit dat we gasten op anderhal-
ve meter afstand van elkaar en van ons konden 
houden, en dat we tegelijk onze dienstverlening 
overeind hielden. Dat was op maandag 16 maart 
alweer voorbij. Sinds die dag zijn we gesloten en 
zetten we in op een brede online-dienstverlening. 

Hét moment om me, naar een lang gekoesterde 
wens, meer te verdiepen in een nauwere verbin-
ding tussen het digitale en het fysieke aanbod. 
Hoe zorg je ervoor dat de gasten die onze cata-
logus bezoeken vanuit huis, om boeken, films en 

Conservatoriumstudenten 
maken Paasvideo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=m21L1aPTz7Q&feature=emb_logo


Nienke de Boer 
(Het Balletorkest)

Sinds een maand noem ik mijzelf ‘bisi’: bibliothe-
caris is sociale isolatie. Want ook de bibliothecaris 
van Het Balletorkest werkt in corona-tijd thuis. 
Alle werkzaamheden van het orkest liggen stil; 
producties zijn afgelast, geen orkestrepetities, 
geen balletvoorstellingen, audities uitgesteld. 
Een droevige zaak. We weten geen van allen 
hoe lang de coronamaatregelen van kracht zijn, 
hoe lang we moeten volhouden. Maar ik probeer 
in ieder geval de aanstaande producties voor 
te bereiden, inderdaad zonder te weten of die 
doorgaan. Mocht er ‘groen licht’ komen dan ligt 
alles in ieder geval klaar. Dat betekent dat ik wat 
computerwerk doe, maar vooral orkestmaterialen 
voorbereid: dus het met potlood intekenen van 
de orkestpartijen. Ik deed dit eerder, in geval van 
nood, ook wel thuis en dan het liefst onder het 
genot van een goede Engelse detective op TV. 
(Een Scandinavische is wat lastiger.) Inmiddels 
lukt het óók prima zonder detective, en in de 

zon! Het is op een bepaalde manier 
heel ‘zen’ of je kunt ook zeggen 
‘monnikenwerk’ om alle partijen 
maat-voor-maat, noot-voor-noot 
na te lopen. Het lijkt wel of het nog 
meer rust geeft dan anders. Mis-
schien omdat de hele maatschappij 
stiller is geworden nu we allemaal 
thuis zitten en niet meer van hot 
naar her rennen en reizen. Wat mij 
betreft is dat een welkome stilte.
Ondertussen wordt overal achter 
de schermen nagedacht over hoe 
verder, en wanneer, en ‘als’ in een 
‘1,5 meter maatschappij’? Lastige 
vragen voor een symfonieorkest 
en zeker ook voor een balletgezel-
schap. Creativiteit zal nodig zijn. 
Wat dat betreft zitten we misschien 
in de goede sector? Laten we er het 
beste van hopen, lief blijven voor 
elkaar en vooral volhouden.  

Eggshaker
Netty Baarslag 
(Koninklijk Conservatorium Den Haag)

Thuis werken, dat is even wennen. Sinds alle 
benodigde verbindingen gerealiseerd zijn kan ik 
aan de slag met onderhoudswerkzaamheden aan 
de catalogus. Omdat deze klussen een beetje 
saai zijn heb ik de radio er maar bij aan gezet. 
Radio 4 levert een mooi achtergrondgordijn met 
aangename muziek. Nee, ik luister er niet al te 
geconcentreerd naar. Vorige week werd mijn 
aandacht echter getrokken door iets vreemds. Ik 
hoorde midden in een pianocompositie opeens 
een raar geluid. Tot mijn verbazing werd er mee-
gedeeld dat dit een eggshaker was en dat je die 
kon winnen als je doorgaf in welke composities je 
die gehoord had. Ik heb niets tegen prijsvragen, 
maar om dwars door de muziek te ‘shaken’ gaat 
me toch een beetje ver. Wie heeft er trouwens 
behoefte aan zo’n ding? Ik in ieder geval niet. 
Het had waarschijnlijk met Pasen te maken, maar 
het is aan mij niet besteed. De muziek die ik te 
horen krijg gelukkig wel. En mijn saaie klussen, 
daar kom ik langzaam maar zeker doorheen.
Nienke de Boer 

IAML Praag met 
een jaar uitgesteld

Officiële kennisgeving van IAML 
Board and the Organizing Commit-
tee of IAML Congress in Prague

In light of the COVID-19 pandemic and its incre-
asing spread, the IAML Board and the Organizing 
Committee of the IAML Congress 2020 have deci-
ded to postpone the Congress in Prague to 2021 
from 25 to 30 July.

This has not been an easy de-
cision to make. We were very 
excited to welcome everyone to 
Prague with a rich professional 
programme and an exciting series 
of accompanying events. But now 
our priorities are focused on the 
safety of all of us and our loved 
ones. We sympathize with all our 
colleagues in different parts of 

the world who are experiencing a very difficult 
time.
The Organizing Committee in Stellenbosch, 
South Africa, has also agreed to postpone the 
IAML Congress originally planned for next year. 
This will now take place on 19-24 June 2022. We 
are very grateful for their quick and supportive 
response.
We are aware that some colleagues had already 
made travel plans and we have made this deci-
sion as quickly as possible in the hope that they 
are able to recover at least some of the costs in-
curred. Registration fees that have already been 
paid will be refunded by the Organizing Commit-
tee, during April (for detailed information please 
ask amca@amca.cz).
The IAML Board will report back to all members 
with more details about our activity in the coming 
months.
Meanwhile we wish you the very best of health 
and look forward to welcoming you to Prague in 
2021.

Bisi bij Het Balletorkest

https://www.iaml.info/congresses/2021-prague


Fotoboek 
NVMB

Charlotte Sienema 
(Stichting Omroep 
Muziek)

In deze rare tijd ben ik eindelijk 
eens aan de slag gegaan met mijn 
enorme fotoarchief. Hierin zitten 
ook veel foto’s van de NVMB; van 
een selectie hiervan heb ik een al-
bumpje gemaakt. Ik dacht dat jullie 
het misschien ook wel leuk zouden 
vinden om te bekijken! 
Ik wens jullie allemaal het allerbes-
te toe! Blijf gezond en hopelijk tot 
zo spoedig mogelijk weer! 

Bekijk hier het album.

Inner Life
Anne Marie Roetgerink 
(Rijnbrink)

https://twitter.com/MusideskRB/sta-
tus/1248153005838524417

dansuitvoeringen. Verder ben ik ook mensen aan 
het peilen voor muziekactiviteiten voor de rest 
van het jaar. Hopelijk kunnen we die weer gaan 
uitvoeren, hoewel misschien met minder publiek.

Onze bibliotheek biedt vanaf deze week iedere 
week een bakkie troost aan het publiek en vraagt 
daarvoor input van ons. Voor deze week heb ik 
“Erbarme dich” uit de Mattheuspassie van Bach 
zie Youtube ingezonden en voor volgende week 
”Magnum mysterium” van Morten Lauridsen: 
zie Youtube 

Het stuk wordt gevolgd door een Shakersong 
“Not one sparrow is forgotten” en daarna komt 
“Agnus Dei” van Samuel Barber.

Cora Mulder 
(Bibliotheek Rotterdam)

Het thuiswerken lukt mij niet zo, mede door mijn 
vriend die al met pensioen is en de zon die mij 
vaak ’s ochtends vroeg al uitnodigt om naar bui-
ten te gaan. Ja, ik geniet wel meer van de lente 
nu. Maar misschien eis ik wel te veel van mezelf 
en ik heb nog een begrafenis af te wikkelen voor 
mijn moeder die eind februari is overleden, ge-
lukkig nog net voor de coronacrisis. Ik bereid wel 
vergaderingen voor (best leuk hoor, via Zoom). 
Zo heb ik pijnpunten uit onze klantreizen geïn-
ventariseerd en nu moeten we er vijf uitkiezen 
waar we verder mee aan de slag gaan. Ook heb 
ik weer, sinds tijden, getwittert over digitale mu-
zieklessen en -cursussen, musea en muziek- en 

Bakkie Troost

Wilde bibliotheek

https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8
https://www.youtube.com/watch?v=Oj9-2RgM6p4&list=RDOj92RgM6p4&start_radio=1&t=2
https://www.albelli.nl/onlinefotoboek-bekijken/655db995-8fc3-4b37-a5e0-fa50fa877ac8
https://twitter.com/MusideskRB/status/1248153005838524417


Noor Breuning 
(Universiteit van Amsterdam)

Digital Concert Hall is de database van video op-
names van honderden concerten van de Berliner 

Philharmoniker. Normaal gesproken kun je daar 
een individueel abonnement op nemen en moet 
je daarvoor betalen, maar iedereen kan nu 30 
dagen gratis kijken, in de vorm van een trial. 
Daarna zullen ze je wel als klant aan je probe-

ren te binden. Mocht je dan de smaak te pakken 
hebben gekregen, dan kun je kiezen uit korte 
of langer lopende abonnementen, bijv. voor een 
week (€ 9,90), 30 dagen (€ 19,90) of een jaar 
(€ 149). 

Zie: https://www.digitalconcerthall.
com/en/home

Voordat je je aanmeldt kun je bij de 
tabs Concerts, Films en Interviews 
al in de database grasduinen (op 
bijv. componist, genre, stijlperiode, 
dirigent of solist), en krijg je een 
goed idee van welke concerten je 
kunt gaan genieten. 

Colofon
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De Berliner Philharmoniker in je huiskamer

https://www.digitalconcerthall.com/en/home



