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!!!
Betreffende de mogelijke digitalisatie van (een aantal) partituren binnen het Conseravtorium !!
In samenspraak met Jan Rademakers heb ik een mini onderzoekje gedaan naar de mogelijkheden tot 
het digitaliseren van de bladmuziek van de bibliotheek van het Conservatorium. Hiertoe heb ik 
met een aantal betrokkenen gesproken. Hier de resultaten en overwegingen. !
* Er is reeds veel gedigitaliseerd en online beschikbaar.  
Wat de rechtenvrije muziek betreft (70 jaar na overlijden van de componist), is het meeste al 
gedigitaliseerd en online beschikbaar. Probleem(pje?) daarbij is dat er erg veel verschillende 
verzamelingen online te vinden zijn, elk met hun sterktes en hiaten. Het zou goed zijn als de 
bibliotheek verantwoordelijken zich daar wat in specialiseren en de gebruikers er op attent 
maken en begeleiden op hun zoektocht. 
 voorbeelden: 
http://icking-music-archive.org/ByComposer.php 
http://digital2.library.ucla.edu/sheetmusic/ 
https://musopen.org/sheetmusic 
http://www.free-scores.com/index_uk.php3 
http://www.muziekschatten.nl !
* Het zijn de studenten die de kopieën maken. 
Op dit moment zijn het vooral de studenten die het uitgeleende werk (rechtenvrij of niet) kopi-
ëren. Dat is geen onbelangrijk detail. Het overgrote deel van de werklast bij het steeds op-
nieuw aanmaken van kopieën van hetzelfde werk, ligt bij de studenten. Door het scannen van veel 
gebruikte (rechtenvrije) partituren wordt er daarom niet bespaard op werkdruk, wel integendeel. 
Iemand zal dat scannen tegen betaling moeten doen - jobstudent of bibliothecaris. Pas als het 
gescand is wordt er op werkdruk (vooral bij de studenten) bespaard. !
* De bibliotheek maakt op heden geen onderscheid tussen beschermd en niet beschermd werk. Omdat 
het de studenten zijn die buiten de bibliotheek de partituur kopiëren om erin te kunnen werken, 
is de vraag ‘is dit rechtenvrij of niet’ voor de bibliotheek zelf niet zo urgent. Er is dus 
niet meteen bij elk werk afgevinkt of het (nog - het is een verschuivende zaak)  rechtenvrij is 
of niet. !
* Er is niet meteen zicht op het canon van de 100 meest gebruikte werken. Dat moet vrij makke-
lijk te achterhalen zijn door een informaticus. Maar het is niet helder of er nu ‘100 super 
vaak gebruikte werken’ zijn, dan wel of het gebruik van de werken vrij evenredig gespreid is. 
Met ander woorden - de vorm van de verdelingscurve van de werken, bepaalt of het wel de moeite 
loont om te beginnen scannen. !
* Het is niet altijd helder wat rechtenvrij is of niet. Voor klassieke orkestwerken wordt bij-
voorbeeld vaak de per instrument uitgesplitste partituren gehuurd (of geleend) bij derden. Die 
worden dan wel door de bibliotheek zelf gekopieerd om beschadigingen te vermijden. Het is on-
helder of er auteursrecht kan verleend worden aan dat uitsplitsen. Vaak worden er ook minimale 
veranderingen, correcties of toevoegingen gedaan aan een partituur, waardoor ze weer weer (ge-
deeltelijk?) onder het auteursrecht valt. De uitgeschreven cadenza bij rechtenvrij werk zijn 
een goed voorbeeld: die zijn uiteraard wel beschermd, tenzij de componist van de cadenza 70 
jaar overleden is. De rest van het werk is dat niet. Dat is alvast een pleidooi voor schrijven 
van eigen cadenza… !
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* Juist omdat het de studenten zijn die kopiëren - en dus al dan niet een auteursrechterlijk 
‘misdrijf’ plegen - is er geen helder overzicht in wat probleemloos gescand zou kunnen worden of 
niet. Het conservatorium en de bibliotheek hebben een collectieve, forfaitaire afspraak met de 
auteursrechten vereniging. Het scan project zou die afspraak kunnen openbreken. !!!
BESLUIT: !
Het is helder dat er niet meteen tientallen meters te winnen zijn bij het scannen van bladmu-
ziek. Het grootschalig scannen zou ook auteursrechterlijke problemen kunnen opleveren. Plaatsge-
brek lijkt op het eerste zicht ook niet het meest urgente probleem (ondanks de schenking). !
Het kan zinvol zijn een beperkt aandeel van vaak gebruikte (rechtenvrije) werken te scannen en 
lokaal op te slaan (aan te bieden als PDF voor interne gebruikers, zoals ook scripties als PDF 
raadpleegbaar zijn). !
Het is helder dat de hele muziekindustrie in een spagaat ligt tussen digitalisatie en auteurs-
rechten. Zeker voor bladmuziek is daar nog geen universeel model voor. Het is helder dat die 
digitalisatie eraan zit te komen. Wanneer dat gebeurt is moeilijk te voorspellen, maar als het 
er komt zal het zeer snel gaan. !
Op korte termijn valt er het meeste te winnen bij het stelselmatig doorverwijzen van studenten 
naar online bronnen voor de bladmuziek. Dat zou hen alvast een hoop werk boven de glazen kopi-
eerplaat besparen. Het brengt hen in contact met digitale bibliotheken buiten de bibliotheek. 
 
In een volgend stadium dan het gebruik van digitale dragers (iPad en dergelijke) aangemoedigd 
worden. !
Kortom, ook deze (digitale) revolutie wordt best van onderop gestart. !!!
met dank aan Jack Pleumeekers, Susanne van Els, Marjo Peute en de bibliotheekmedewerkers, Jan 
Rademakers. !!
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