
 
Welkom! 

Fijn dat u zich hebt aangemeld voor het VeleHanden-project Er zit muziek in de crowd.  

Het is belangrijk dat iedereen de gegevens op dezelfde manier overneemt. Neem daarom de invoerinstructies goed 

door. 

 

Dit document begint met een korte introductie tot het project. Daarna volgt de invoerinstructie. Voor nieuwe 

VeleHanden-gebruikers is er een uitgebreide uitleg over de projectomgeving op VeleHanden.nl 

 

Kijk ook regelmatig op de berichtenpagina voor mededelingen binnen het project en vragen van andere invoerders. 

Aanpassingen van en/of aanvullingen op deze instructies worden op het forum geplaatst onder Mededelingen. 

 

Doelstelling 

 

Bij de Stichting Omroep Muziek in Hilversum is een van de grootste bladmuziekcollecties van Europa opgeslagen, de 

omroepmuziekcollectie. Help ons met het laten herleven van de muzikale radio- en tv-historie met behulp van de 

gedigitaliseerde items uit deze collectie. Graag vullen we onze catalogus op www.muziekschatten.nl aan met de 

informatie die op de meer dan 40.000 geselecteerde partituren staat geschreven. Met die nieuwe gegevens zijn de 

stukken beter te vinden en te koppelen met andere collecties, zoals die van het Instituut voor Beeld en Geluid of 

Muziekweb. 

Invoerinstructie 
 
 

ALGEMEEN 

• Als een scan geen in te voeren gegevens bevat (omdat het bijvoorbeeld een onbeschreven pagina of kaft is) 

dan wordt deze aangemerkt als onbruikbaar met de knop onder de invoervelden. 

• De gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan, tenzij hieronder anders vermeld. 

• Diakritische tekens (ä, é, û, etc.) dienen ook overgenomen te worden. Gebruik hiervoor de bekende 

sneltoetsen of de knop speciale tekens. Komt u een van de volgende tekens tegen: ij, IJ, y of Y, neem deze 

dan ook over zoals ze er staan (dus ij als er puntjes staan en y als dat niet zo is). 

• Achternaam en voornaam beginnen met een hoofdletter. 

• Voorletters en afgekorte tussenvoegsels mogen worden vervangen door de volledige vorm  

(wanneer de invoerder zeker is van de correctheid). 

• Gebruik bij meer per rol/functie genoemde namen de extra velden voor dit gegeven. 

• Kent een veld niet voldoende herhalingen, voeg de extra waarden dan toe in het laatste beschikbare veld en 

scheid deze met een ; 

• Voor elke letter die ontbreekt of onleesbaar is wordt een @ ingevoerd. 

• Als een naam of titel is doorgestreept en vervolgens is verbeterd, voer dan alleen de verbeterde gegevens in  

Als gegevens zijn doorgehaald en niet verbeterd, voer je de doorgehaalde gegevens wel in (indien leesbaar). 

• Wanneer u op de scans inhoudelijke informatie aantreft die in uw ogen belangwekkend is (en die u niet in de 

beschikbare velden kunt opnemen) voeg die dan toe via de knop Opmerkelijk! 

• Als u vragen of opmerkingen hebt kunt u die op het forum kwijt. Als de vraag over een bepaalde scan gaat, 

vermeld dan het nummer van die scan in uw bericht (bv.: SOM-000069, Fanfare). 

• Urgente problemen, zoals een storing op VeleHanden, meldt u in dit topic. 

 

 

https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/project/project/som_index


 

PER VELD 

A. Titel 

Invoer van dit veld is vereist. Voer de titel in zoals vermeld op de scan (incl. ‘Uit’-vermelding, vb. 

Summertime uit: Porgy & Bess).  

Geen titel? Typ: ####. 
 

B. Onderdeeltitels  

Bedoeld voor het invoeren van een opsomming van titels (bv. ingeval van een potpourri of medley). 

De eventuele hoofdtitel of overkoepelende titel wordt ingevoerd in veld Titel (A). 

Voeg bij afwezigheid van een nummering deze zelf toe. 

vb. 1. Geef mij maar Amsterdam 2. O, mooie Westertoren 3. Als op het Leidseplein   
 

C. Naam Componist 

De componist is degene die de muziek oorspronkelijk heeft geschreven. 

Zijn naam wordt soms voorafgegaan door de vermelding m: of muziek:. 

Neem tussenvoegsels op achter de voornaam of de voorletter, voorafgegaan door een spatie. 

Ingeval van meer voorletters, voer deze zonder spaties in. 

vb. Rooyen (achternaam) Jerry van (voornaam) 
 

D. Naam Arrangeur 

De arrangeur is degene die de oorspronkelijke compositie heeft bewerkt voor een specifieke bezetting 

Zijn naam wordt veelal voorafgegaan door de vermelding arr: 

Neem tussenvoegsels op achter de voornaam of de voorletter, voorafgegaan door een spatie. 

Ingeval van meer voorletters, voer deze zonder spaties in. 

vb. Hulst (achternaam) G.W. van (voornaam) 

 

E. Naam Tekstschrijver 

De tekstschrijver is degene die de zang- of spreektekst voor de oorspronkelijke compositie of het 

arrangement heeft geschreven. Voer diens naam hier ook in wanneer hij tevens de muziek schreef. 

Zijn naam wordt soms voorafgegaan door de vermelding t: of tekst: 

Neem tussenvoegsels op achter de voornaam of de voorletter, voorafgegaan door een spatie. 

Ingeval van meer voorletters, voer deze zonder spaties in. 

vb. Tol (achternaam) Jacques van (voornaam) 

 

F. Naam Ensemble 

Het ensemble is de muziekgroep/zanggroep die de compositie/het arrangement heeft uitgevoerd. 

vb. KRO Huisorkest 

 

G. Naam Ensembleleider 

De ensembleleider (dirigent) is degene die aan het hoofd stond van de muziekgroep/zanggroep. 

Zijn naam wordt soms voorafgegaan door de vermelding o.l.v. 

Neem tussenvoegsels op achter de voornaam of de voorletter, voorafgegaan door een spatie. 

Ingeval van meer voorletters, voer deze zonder spaties in. 

vb. Linden (achternaam) Dolf van der (voornaam) 

 

H. Naam Solist 

De solist is degene die als uitvoerend musicus of zanger apart vermeld staat bij een ensemble. 

Zijn naam wordt soms aangevuld met een muziekinstrument of stemsoort. 

Neem tussenvoegsels op achter de voornaam of de voorletter, voorafgegaan door een spatie. 

Ingeval van meer voorletters, voer deze zonder spaties in. 

vb. Reuver (achternaam) Annie de (voornaam) 
 

I. Naam Programma 

Het programma is het radio- of tv-programma waarin de compositie heeft geklonken. 

vb. De bonte dinsdagavondtrein 

 



 

J. Datum 

Voer de meest recente van de vermelde data in (in de vorm DD-MM-JJJJ). 

vb. 30-04-1952 

 

K. Aantal stemmen 

Vul dit veld alleen in wanneer het aantal stemmen eenvoudig is vast te stellen. 

Laat het veld leeg als de scan uit slechts 1 partij (instrument) bestaat of de aanduiding Dir. of Directie bevat. 

Soms heeft de arrangeur het aantal stemmen aangegeven op het omslag van de bladmuziek. 

Noteer dit getal (dat wordt gevolgd door de aanduiding st. of stemmen). 

 
 

Wanneer de getoonde scan een muziekpagina betreft tel dan het aantal gebruikte notenbalken (verticaal), 

waarbij de piano, harp en klavecimbel voor 1 tellen. 

In onderstaand voorbeeld zijn dat er 7 dus (N.B. de verbinding van de notenbalken wordt daarna 

onderbroken). 

 
 

L. Aantal maten 

Vul dit veld alleen in als de arrangeur het aantal maten heeft aangegeven op het omslag van de bladmuziek. 

Zie voorbeeld bij Aantal stemmen (K.) 

Noteer dit getal (dat wordt gevolgd door de aanduiding m. of mt. of maten). 

 

Twijfelt u over de rol (bv. componist of tekstschrijver) van een vermelde persoon (met name bij populaire muziek)? 

In de catalogus op www.mcomb.nl kunt u vaak vinden wie welk aandeel in een compositie leverde.  

Bekijk ook de Arrangeurs-top 60 om moeilijk leesbare namen te kunnen duiden. 

 

Per scan die u invoert krijgt u twee punten. Als de scan zorgvuldig is verwerkt, krijgt u bij de controle nog een extra 

punt. Hieronder vindt u een uitleg over hoe u uw punten kunt inwisselen voor een attentie. 

 

Prikkelt de getoonde eerste pagina uw nieuwsgierigheid naar het gehele digitale bestand? Voor leden van 

www.muziekschatten.nl is het vrij te downloaden. Een lidmaatschap kost € 20 per jaar. Lees hier hoe u lid wordt.  

 

Veel plezier! 

http://www.mcomb.nl/
http://www.muziekschatten.nl/
https://www.muziekschatten.nl/page/4722/faq


 

Punten inwisselen/Coupons 
 
Voor het verrijken van metadata bij de scans ontvangt u 2 punten voor het invoeren van de gegevens en 1 punt 
wanneer die bij controle zijn geaccepteerd. U kunt uzelf belonen door de punten in te wisselen voor 
achtereenvolgens deze attenties. 
 

• 500 punten = een bezoek aan een lunchconcert in het MCO (+ een CD van een van de omroepensembles) 

• 750 punten = een gratis jaarabonnement op onze website Muziekschatten.nl 

• 1000 punten = een rondleiding door ons archief (+ het boek ‘Ode aan de Heuvellaan’) 

• 1500 punten = een gratis kaartje voor een concert van het Radio Filharmonisch Orkest of het Groot 
Omroepkoor in Tivoli Vredenburg 

 
Dat inwisselen doet u als volgt: 
 

1. Log in op VeleHanden.nl 
2. Ga naar uw eigen profiel (Tip: klik op je naam in de rechterbovenhoek van je scherm achter ‘Mijn profiel’) 
3. Selecteer het derde tabblad ‘Puntenoverzicht’ 
4. In het overzicht zie je het project (of de projecten) waaraan u werkt. Punten zijn niet overdraagbaar tussen 

verschillende projecten. Klik achter het aantal punten op ‘meer’ om een coupon aan te maken. 
5. Voer onder ‘Kosten coupon’ in hoeveel van uw punten uw coupon waard moet zijn. U moet die punten 

natuurlijk reeds hebben verdiend. Klik vervolgens op ‘Maak’ 
6. Nu staat uw coupon onder ‘uw coupons’. Om de coupon te bekijken klikt u op het printericoontje. U kunt de 

coupon dan printen of opslaan als pdf. 
7. De couponcode wordt gevraagd bij het verzilveren van de coupon. Degene die de coupon inneemt, 

controleert de geldigheid van de couponcode. Indien alles in orde is, kunt u de coupon verzilveren en 
genieten van de beloning! 

  



 

ARRANGEURS-top 60 
ALKEMA, HENK 

BANNINK, HARRY 

BEECK, KLAAS VAN 

BIERSMA, PIERRE 

BOCHEM, PETER 

BOS, JO 

BOS, RUUD 

BRUIJN, KEES 

BULTERMAN, JACK 

CAPPELLE, FRANS VAN 

CLEBER, JOS 

CORDUWENER, JAN 

ERICH, TOM 

ELDERS, JOOP 

EYK, TONNY 

GOMEZ, NICO 

GOVERS, HARRY 

GROOT, HARRY DE 

GROOT, HUGO DE 

HAAN, JAN DE 

HOOF, HARRY VAN 

HOPE, PETER 

HOUTEN, RUDY VAN 

HUIZINGA, HENK 

JASPER, LEX 

KALISCHNIG, WALTER 

KARSEMEIJER, LEX 

KARSEMEIJER, RUDOLF 

KEIJZER, DIRK 

KOK, NOL 

LANGEVELD, HENNY 

LEEUWEN, GER VAN 

LINDEN, DOLF VAN DER 

MAAS, JO VAN 

NATTE, GER 

NATTE, PAUL 

NEDERPELT, CHARLIE 

NOLTE, TONY 

OTTERLOO, ROGIER VAN 

OUDEN, HUGH DEN 

PAIGE, BERT 

PALLA, PIERRE 

PEETERS, C.M. 

PRONK, ARIE 

PRONK, ROB 

ROOYEN, JERRY VAN 

SCHEFFER, PI 

SCHOONDERWALT, HERMAN 

SCHULZE, CARL 

SMAL, CEES 

STELT, WIM VAN DER 

STOOTS, BERT 

VEEN, RU VAN 

WESTRUS, HENK 

WESTVEEN, GERBRAND 

WIENNEKE, FERRY 

WIJNNOBEL, PIERRE 

ZONNEVELD, PIET 

 


