
"Als iemand om een Vivaldi-sonate vraagt, slaak ik een diepe zucht" 

 Leners kennen hem als de pop-specialist bij uitstek. Jack van 't Pad (46) werkt al 

meer dan twintig jaar bij de gemeentelijke Muziekbibliotheek aan de Oudegracht en 

dat bevalt hem prima: "Ik ben hier continu omringd met een van mijn favoriete 

tijdsbestedingen." De muziekbibliothecaris over zijn vak. 

 (Door Frank Flippo) 

Jack: "Studerend in Amsterdam ontdekte ik daar het muziekbibliotheekwerk. Ik studeerde 

aan de bibliotheekacademie omdat ik ook gek ben op boeken. Die kon ik dan altijd om mij 

heen hebben en mensen ermee van dienst zijn. Maar vanaf het moment dat ik zag dat er 
een vervolgopleiding tot muziekbibliothecaris was, was ik verkocht. Ik had net de 

popmuziek ontdekt en draaide plaatjes van Slade, Mud en dergelijke. Glitterrock, ja. Later 

werd het meer experimentele en symfonische rock, en nu is mijn smaak bijzonder breed. 

Nog steeds ben ik zo'n beetje de popmuziekcrack hier. Enkele muzieksoorten zoals vocaal 

klassiek boeien mij minder. Maar klassiek instrumentaal werk heb ik volop in huis. Mijn 
platenverzameling thuis omvat zo'n 3000 titels, vele honderden bandjes, en 300 CD’s. 

Wekelijks koop en luister ik nieuwe, maar minder dan vroeger. Ik heb nu ook zoveel om 

naar te luisteren. Popconcerten bezoek ik nog steeds, maar ook minder vaak. Sommige 

concerten bezorgen mij oorpijn. Is het echt te hard, dan loop ik gewoon weg." 

 Ooit zat ook Jack met een gitaar op schoot: “Gedoemd te mislukken. Muzikant worden 

vergt enorm veel toewijding en concentratievermogen en daarvoor ben ik te ongeduldig. 

Muziekbibliothecaris daarentegen is geknipt voor mij, een prachtige baan die ik nog wel 

tientallen jaren zou willen blijven doen. Ik zou ook best een muziekprogramma willen 

maken voor de radio, maar zie maar eens dat je daarbij komt. Ik heb er vrede mee als dat 

niet gebeurt.” 

Vivaldi 

In 2002 had de Utrechtse bibliotheek 12.000 abonnementhouders. De collectie van de 

muziekbibliotheek omvat nu 90.000 cd's, 28.000 stuks bladmuziek en 5000 stuks 

literatuur. Flinke aantallen, maar het kan nog groter: "De collectie CD’s en LP’s in 

Rotterdam is de grootste in Nederland, en volgens mij ook in de wereld, met vele 

honderdduizenden titels. Zij kunnen alles bewaren. Op korte termijn kunnen onze 

gebruikers daar ook aan komen middels een interbibliothecair leensysteem. Vind je iets in 
Rotterdam, dan bestel je het. Heb je het via ons binnen twee weken in huis." 

Je draait wat af als muziekbibliothecaris: "Wekelijks komen zo'n 15 tot 20 pop-CD's uit. Het 

is niet mogelijk alles te kopen, laat staan om dat allemaal te gaan beluisteren. Daarnaast 

kunnen we niet alles kwijt en moeten we soms dingen wegdoen. Soms mooie opnames, 
maar die worden dan zo zelden gevraagd, dat je ze niet kunt handhaven. Het ruimtegebrek 

wordt best een probleem."  

Jack en zijn collega's vormen een enthousiast team: "Veel collega's werken hier net als ik al 
heel lang. Samen een afwisselende groep die erg prettig is om mee samen te werken. Er 

zitten allerlei specialismen tussen. Vragen over pop kun je bij mij kwijt. Anderen zijn weer 

expert in wereldmuziek, jazz of klassiek." 

Contact met klanten is voor Jack het zout in de pap. " Het is erg leuk als iemand een beroep 
doet op je kennis en je kunt een lastige vraag beantwoorden. Maar als iemand mij vraagt 

om een sonate of ander stuk van Vivaldi, slaak ik een diepe zucht. Die man, hoe geniaal 

ook, hield zijn eigen notatie niet goed bij. Het is dus een crime om uit te zoeken welke de 

goede is, maar ook een sport. Soms weet iemand alleen een deuntje, en ik mag dan raden 

waar dat bij hoort... We dachten dat automatiseren tijdwinst zou opleveren, maar de 
intensiteit is juist toegenomen. Zo'n database kan vreselijk veel informatie aan, maar is 



daardoor minder toegankelijk. En het publiek wordt steeds veeleisender! Intussen blijft het 

mijn ambitie, mensen goed van dienst te zijn. Ik doe mijn uiterste best, hen de aandacht te 

geven die ze vragen." 

  

 


