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interview

veronique: Bij ons is er dezelfde strategie. 

Het lijkt wel alsof het faillissement enkele zaken heeft scherp gesteld. 
Is iemand in huis hebben de toekomst? 
veronique: Ik ben dat model wel genegen. Je ziet het aantal spelers 
ook krimpen. En hoe minder spelers, hoe duurder ze kunnen worden. 
Abonnementskosten zijn op zichzelf al onnoemelijk veel geld en dan 
moet je daarbovenop nog eens een tussenschakel betalen. Als de hoge-
scholen en universiteiten hun krachten zouden bundelen dan kunnen 
we volgens mij evolueren naar een model dat veel goedkoper is dan 
wat de toekomst met commerciële partners ons nog te bieden heeft. 

marleen: Commerciële partners hebben geen meerwaarde meer. 

veronique: Hoe duurzaam is hun businessmodel nog? Als je alleen tijd-
schriftenbeheerder bent, waar haal je je winsten dan vandaan? 

stijn: Met databanken heb je nog vele inkomsten. Maar Swets leefde 
alleen van de commissie die zij kregen op tijdschriften. Het voordeel dat 
ze boden aan leveranciers werd ook minder en minder. zeker bij elek-
tronische tijdschriften. Waarom zou een uitgever daar nog een inter-
mediair voor zoeken? Vandaar dat die situatie niet meer leefbaar was. 

sophie: Door het faillissement van Swets hebben de overgebleven 
spelers nieuwe portefeuilles van onder andere universiteitsbibliotheken 
maar in feite verdienen ze daar niet zo veel op. 

veerle: Soms zeggen ze ook vlakaf dat ze niet geïnteresseerd zijn in 
die kleine spelers. Voor een universiteit willen ze nog wel moeite doen 
maar voor de andere associatiepartners niet. 

marleen: Met LM is er een contract voor 2 jaar afgesloten. Daarna is 
het zeker een piste om het zelf te doen. Het is zeker de moeite waard 
om dat te onderzoeken. 

veronique: Ik denk dat het in de toekomst aan de intermediairs zal 
zijn om ons te overtuigen voor hen te kiezen. zeker als je het Gentse 
verhaal hoort, dan plaats ik er vraagtekens bij. 

veerle: Het is bij ons ook nog niet zeker of het zo zal blijven. We heb-
ben een jaar gekregen om te testen. Maar aangezien dat ook een cri-
sisjaar was, is die periode verlengt tot maart 2016. En dan evalueren 
we grondig. 

Zo te horen waren er ook best wel wat positieve effecten? 
erika: Wat ons is opgevallen is: dat niemand een aantal tijdschriften 
miste die sinds september niet meer binnen kwamen. 

marleen: Een positief neveneffect! 

veerle: Bij de reeksen die bij Story-Scientia liepen hebben we er ook 
een paar om die reden stopgezet. 

stijn: Natuurlijke selectie in de collectie!

erika: Er is de afgelopen maanden onderling veel gecommuniceerd 
en afgetoetst geweest bij elkaar. Niet alleen binnen de grenzen van de 
associaties. We hebben elkaar daar allemaal wat in geholpen. Samen 
sterk! Binnen de sector is er veel vertrouwen. 

stijn: Er waren dus wel wat positieve neveneffecten maar ik zou het 
toch geen tweede keer willen meemaken (lacht). 
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Bernard moerman

Bernard Moerman is verantwoordelijke van de muziekafdeling in de 
Bibliotheek Kris Lambert in Oostende. Hij zit ook in de vakgroep Muziek- 
en Filmbibliothecarissen van de VVBAD. Bernard is, hoe kan het ook 
anders, vooral geïnteresseerd in muziek maar ook in lezen en sporten.

power achter die mij nog altijd kan 
boeien. Mendelssohn is altijd één van mijn 
Romantiek-favorieten gebleven, samen 
met Grieg.

welke artiest zou je willen aanraden aan 
de META-lezers?
Probeer eens The Monty Alexander Trio 
Live! At the Montreux Festival. zelden 
zo’n beestig swingende piano gehoord. 
Er is ook een passage waarin de drum-
mer een melodie uit zijn percussie tovert.
Daarnaast zeker ook eens luisteren 
naar de Australische gitarist Tommy 
Emmanuel … fenomenaal! Hij combineert 
basbegeleiding, slag- en sologitaar en 
drums in zijn eentje. Luister bijv. eens naar 
zijn versie van Blue Moon.

Hoe kom je aan je muziek? 
Ik koop geen cd’s, en download geen 
muziek. Ik leen de cd’s uit de bib, en 
gebruik thuis ook heel vaak YouTube en 
iets minder Spotify. Op YouTube vind je 
alles, o.a. ook massa’s jam tracks, heerlijk 
om op te improviseren op gitaar… en je 
even BB King te wanen.

Hoe en waar luister je naar muziek? 
Ik luister uiteraard veel naar muziek in 
onze muziekafdeling. Thuis luister ik 
vooral in mijn bureau, dat is dan vooral via 
YouTube en Spotify. Elders in huis luiste-
ren we vooral in de keuken naar de radio 
die doorgaans op Klara staat. Meer en 
meer spelen we ook gewoon geen muziek. 
Stilte kan ook heel aangenaam zijn. 

Heb je een favoriete groep of zanger(es)?
Randy Newman is al 40 jaar mijn abso-
lute favoriet binnen de pop, gevolgd door 
Mark Knopfler. Knopfler is een schitte-
rende gitarist en componist.

Naar welk genre gaat je voorkeur uit? 
Ik heb een zwak voor klassieke muziek uit 
de Barok en Romantiek, en Blues. De drie 
(vier) B’s zeg maar: Bach, Beethoven en 
BB King. In de Barok vind je vaak muziek 
die behoorlijk celebraal is en daardoor 
rustgevend. In de Romantiek stuit je op 
muziek die rechtstreeks naar het hart 
en ruggenmerg gaat. Blues geeft je een 
goeie mix van melancholie en sensualiteit.

wat is je favoriete album aller tijden? 
Van Good Old Boys (Randy Newman) 
kan ik na 40 jaar nog altijd intens genie-
ten. De hele cd door krijg je een prach-
tig samenspel tussen zang, piano en 
een symfonisch orkest gepresenteerd. 
Vaak combineert Newman twee schitte-
rende melodielijnen. Het merendeel van 
de luisteraars laat zich meetronen door 
zijn zang. Als je dit even kan loslaten en 
luistert naar wat er nog allemaal gaande 
is ontdek je telkens opnieuw Newmans 
prachtige harmonieën.

Heb je een ‘guilty pleasure’?
Jawel, maar niet in de muziek! 

wat was het eerste plaatje dat je ooit 
kocht? 
De Italienische Symphonie van Felix 
Mendelssohn. Daar zit een betoverende 

Randy Newman.

Tommy Emmanuel.
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zogehoord

Bernard Moerman:

“Stilte kan ook heel aangenaam zijn”


