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Voorwoord 
	
	
Voor u ligt het eindwerk ‘Online database voor beiaardiers’. Het ontwikkelen van deze online database 
is gebeurd doorheen dit academiejaar en is uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse 
Beiaardvereniging. Deze thesis is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Koninklijke 
Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen. Van september 2016 tot en met mei 2017 ben ik intensief 
bezig geweest met het ontwikkelen van het platform en het schrijven van deze thesis.   
 
Het idee voor dit onderwerp is ontstaan vanuit de problematiek dat het vinden van nieuwe muziek 
voor beiaard niet evident is. Het komt er vaak op neer dat de beiaardier zelf een arrangement moet 
maken voor de muziek die hij of zij wil spelen. Deze muziek is in vele gevallen al gearrangeerd door 
andere beiaardiers, maar het is niet voorhanden noch weet de beiaardier waar het te zoeken. Daarom 
denk ik dat het nuttig kan zijn om een centraal punt -lees ‘online database’- te kunnen raadplegen, 
waar heel wat muziek voor beiaard opstaat en die bovendien vrij eenvoudig aangevuld kan worden 
door de gebruikers.  
 
In deze schriftelijke neerslag van dit project zal u kunnen lezen hoe ik dit doel bereikt heb, de 
problemen die zich stelden en wat de toekomstplannen zijn voor dit project. U kan het eindresultaat 
bekijken via de link www.beiaard.org/salvator. 
 
Met dit project hoop ik beiaardiers ook dichter bij elkaar te brengen, en het delen van muziek 
gemakkelijker te maken. Daarnaast hoop ik ook dat dit project kan bijdragen aan een betere bewaring 
van ons repertoire en het beroep van beiaardier mee kan helpen loodsen naar de 21ste eeuw.  
 
 
 

 
Mei 2017 

Jakob De Vreese 
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Inleiding 
 
Deze thesis is opgebouwd ins 6 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk behandelen we de eerste 
maanden van de ontwikkeling. In het tweede hoofdstuk wordt de enquête uiteengezet, die werd 
rondgestuurd met het oog op deze thesis. Het derde hoordstuk vertelt meer over de structuur van de 
database, en in het vierde hoofdstuk ga ik dieper in op de auteursrechten. In het vijfde en zesde 
hoofdstuk staat respectievelijk meer geschreven over de tools die het platform aanbiedt en de 
toekomstplannen die ik zie voor dit platform.     
 
 

Terminologie 
 
Voor we hieraan kunnen beginnen is het belangrijk om de gehanteerde terminologie in deze thesis te 
overlopen en te verklaren, zeker bij het deel over de auteursrechten is het belangrijk dat we de 
verschillende termen van elkaar kunnen onderscheiden en verstaan. 
 
Arrangement: een bewerking, transcriptie of adaptatie. 
 
Transcriptie: Een stuk bewerken om het speelbaar te maken op een ander instrument. Bij deze 
werkwijze is het eerder belangrijk om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven, dan om een nieuwe 
creatie te creëren.  
 
Bewerking: een stuk bewerken met eigen creatieve inbreng waardoor het stuk eigenlijk bijna een 
nieuwe creatie wordt, geïnspireerd op het origineel. 
 
Stukken: arrangementen en composites. 
 
Metadata: de gegevens die de karakterestieken of eigenschappen van data (document, file,…) 
beschrijven. Bij een arrangement kan dit zijn: arrangeur, componist,… 
 
User: gebruiker, beiaardier die toegang heeft tot Salvator. 
 
Administrator: beheerders van de website; zij hebben volledige toegang tot de website en zijn in 
staat content aan te passen, te verwijderen en te plaatsen. 
 
Node: term uit de informatica met een breed begrip. In dit werk verstaan we onder een node: de 
verzameling van het bestand en zijn metadata, met de daarbij horende commentaren.  
 
Tag: denk aan de # van Twitter of andere sociale media. Dit is een term of sleutelwoord, welke 
geassocieerd kan worden aan content of nodes op de website. Op deze manier kunnen grote databases 
organisch doorzocht worden. Bijvoorbeeld: zoek je op de term “Spanje”, dan krijg je alle stukken te 
zien waarbij users de term “Spanje” toegevoegd hebben. 
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De naam 
 
Voor dit platform heb ik nauw samengewerkt met de 
Vlaamse Beiaard Vereniging. Doorheen het jaar hebben we 
dan ook samen vaak gebrainstormd over een goede naam en 
zijn we tot de benaming “Salvator” gekomen. Dit omdat we 
een naam zochten die sterk verbonden was met Mechelen, 
makkelijk uit te spreken is in andere talen, en een klinkende 

naam is in de beiaardwereld, waar we Salvator kennen als de zwaarste klok uit de Mechelse oude 
beiaard, gegoten door Andreas Lodewijk van Aerschodt. Ook zou je de naam kunnen verklaren als ‘de 
redder’ wat ook een beetje de bedoeling is van dit project: redding bieden aan beiaardiers in nood.  
 

 

Klok Salvator – Andreas Lodewijk van Aerschodt  
 
 

Logo 
 
Elk goed product of merk heeft ook een goed logo. Dit kon bij dit project dus ook niet ontbreken. 
Hieronder kan u het logo zien. Het logo is opgebouwd uit acht klokken in spiraalvorm, waarbij de 
kleuren het spectrum van het licht volgen. De verhoudingen van de klokken volgen de verhoudingen 
zoals je die kan vinden bij de beiaard: als de grootste klok van het logo een do voorstelt, is de volgende 
klok een do# en zo verder chromatisch tot de sol.  
 

 

Logo Salvator –Ontwerp Rachel Perfecto & Jakob De Vreese  
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Tijdlijn 
 
Hieronder heb ik een kort verloop genoteerd van de evolutie van het platform doorheen het jaar. 
 
 

Deadline Doelstelling 

1/10/2016 Eerste testversie van het platform online. 

4/10/2016 Vergadering met ‘resonant’ over de databasestructuur. 

12/10/2016 Versturen van nederlandstalige enquête. 

16/10/2016 Versturen van engelstalige en franstalige enquête. 

20/10/2016 Database structuur uitwerken. 

30/10/2016 Afsluiten van de enquêtes. 

4/11/2016 Verwerken van de resultaten van de enquêtes, en 
bijsturen van het project aan de hand van deze 
resultaten. 

10/11/2016 Uitgewerkt en aangepast prototype online. 

1/12/2016 Artikel over auteursrechten (in samenwerking met 
advocaten uitgeschreven). 

1/2/2017 Opening van het platform voor de eerste testgroep. 

1/3/2017 1ste versie online op servers van de VBV. 

1/4/2017 Toegang van het platform voor de 2de testgroep. 

15/4/2017 Voorstellen en openstellen van project aan leden van de 
VBV op de dag van de VBV 

25/4/2017 Opening van het platform voor niet-VBV leden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Online database voor beiaardiers - 4 

1. Ontwikkelingsproces  
 
Het moeilijkste van dit project was, zoals bij vele dingen, de start. Je hebt een idee, en wil 
dat verder uitwerken, maar vooraleer je kan beginnen zijn er heel wat keuzes die gemaakt 
moeten worden. Welke software gebruik je, welke structuren kunnen gebruikt worden voor 
de database, wat kunnen mensen uploaden naar dit platform, enzovoort. Dat is waar dit 
deel over gaat. Dit deel gaat dieper in op de gemaakte keuzes, die bepalend zijn geweest 
voor de verdere evolutie van Salvator. 
 

 

1.1 Software 
 
De belangrijkste en misschien wel meest bepalende keuze voor de rest van dit project is de keuze van 
de software, de motor van het platform. Tegenwoordig zijn er heel wat oplossingen om dit soort 
projecten te starten, maar eenmaal je een softwarepakket hebt gekozen is het vaak heel moeilijk om 
nog over te schakelen naar een ander pakket. Daarom dat deze keuze zo belangrijk is. Na overleg met 
heel wat mensen uit de informaticawereld en online research ben ik aan de slag gegaan met Drupal.  
 

Voor het Content Management Systeem (of CMS) van de website heb ik 
uiteindelijk gekozen voor Drupal. Dit is een open-source applicatie gebouwd 
om grote databases te managen. Deze oplossing leek de beste om verschillende 
redenen. Allereerst is dit een applicatie die door veel gebruikers gebruikt wordt, 
waardoor er ook heel wat ontwikkelaars zijn voor dit platform, die (vaak gratis) 
modules aanbieden die je kan gebruiken om jouw website verder uit te bouwen. 
Dankzij het feit dat dit zo veel gebruikt is, kan je er ook vanuit gaan dat fouten 
of bugs heel snel uit het systeem worden gehaald zodat de website stabiel kan 
draaien. Daarnaast zijn er heel wat fora en online communities waar je te rade 
kan gaan wanneer het fout loopt. 

 
 

1.2 Samenwerking 
 
Om dit project te doen slagen is het belangrijk dat je samen kan 
werken met andere mensen. Gelukkig was de Vlaamse 
Beiaardvereniging heel snel bereid om mee te werken aan dit 
project. De website draait dan ook op de servers van de VBV en 
enkele leden helpen mee aan het uitbouwen en onderhouden 
van de website. In ruil kunnen de leden van de VBV gratis 
toegang krijgen tot het platform. 
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1.3 Database structuur 
 

 
De kern van dit project is de database: welke metadata voegen 
we toe en hoe gaan we de bestanden opslaan? Gelukkig moet je  
hiervoor niet van nul beginnen. Er zijn al talrijke bibliotheken 
die al dan niet online databases hebben met hun digitaal archief 
en vaak zelfs hun gedigitaliseerde catalogussen. Hier zijn al 
verschillende standaarden of ‘good practices’ opgesteld die je 
kan hanteren als richtlijnen om eigen databases uit te bouwen. 

Om hier meer inzicht in te krijgen, heb ik contact opgenomen met Resonant, het Vlaams 
expertisecentrum voor muzikaal erfgoed. Zij hebben dit project van nabij opgevolgd en hebben 
geholpen en bijgestuurd waar nodig om dit project ook bruikbaar te maken uit erfgoed standpunt.  
 
Het is belangrijk dat de database vanaf het begin goed zit. Het is altijd mogelijk om kleine 
aanpassingen te maken later aan de database; velden toevoegen is bijvoorbeeld makkelijk, maar 
velden veranderen of verwijderen is dan weer wat moeilijker. Vandaar dat voor we kunnen beginnen 
aan dit huzarenstukje het belangrijk is om de verschillende elementen die een rol spelen bij het 
ontwikkelen hiervan op een rijtje te zetten.  
 
Als vertrekpunt om de database vorm te geven raadde Resonant aan om te vertrekken vanuit de 
standaard genaamd ‘Dublin Core’. Deze standaard bestaat uit 15 optionele metadata-elementen die 
willekeurig kunnen worden herhaald of weggelaten. Hieronder een oplijsting: 
 
 
Dublin Core 
 

1. Title (titel) 
2. Creator (maker) 
3. Subject (onderwerp) 
4. Description (beschrijving) 
5. Publisher (uitgever) 
6. Contributor (medewerker) 
7. Date (datum) 
8. Type (type) 
9. Format (formaat) 
10. Identifier (identificatie sleutel) 
11. Source (bron) 
12. Language (taal) 
13. Relation (relatie) 
14. Coverage (dekking) 
15. Rights (rechten) 

 
 
Na met Resonant hierover te overleggen, heb ik besloten om te vertrekken vanuit drie gescheiden 
databases. Arrangementen, Composities en Publiek Domein. Dit omdat deze drie types van nodes alle 
drie verschillende eigenschappen hebben en verschillende velden nodig hebben. Alle drie de 
databases kregen elk de volgende dublin core velden mee:  
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1. Title (titel) 
2. Creator (componist en/of arrangeur) 
3. Description (remarks of opmerkingen) 
4. Date (jaartal) 
5. Identifier (volgnummer database) 
6. Relation (tags) 
7. Rights (rechten, ofwel Creative Commons) 

 
 

1.4 Taal 
 
Een ander heel belangrijk aspect van dit platform is de taal van de website. 
Zoals met alle deelprojecten is het belangrijk dat er zo een groot mogelijke 
groep content aanlevert. Er zijn verschillende mogelijkheden hiervoor. 
Eén van de mogelijkheden is om de website in twee of meer talen te 
vertalen. Dit brengt met zich mee dat de website twee of meer keer 
gemaakt moet worden, en dat de database dan ook over gegevens moet 
beschikken in verschillende talen. Dit is natuurlijk niet wenselijk. Vandaar 

dat ik ervoor gekozen heb om de website in het Engels te maken. Dit is de meest courante taal op het 
internet, en misschien wel de meest gesproken taal tussen beiaardiers in een internationale context.  
 
 

1.5 Resultaat 
 
Met deze gemaakte keuzes ben ik dan aan de slag gegaan en heb ik een eerste alfaversie online 
geplaatst op 1 oktober 2016. Na enkele testen op dit platform ben ik overgegaan tot het opstellen van 
een vragenlijst, zowel in het Nederlands, Engels als in het Frans om een beter zicht te krijgen op wat 
de gebruiker verwacht van dit platform. In het volgende hoofdstuk kunt u hierover meer lezen. Na 
verdere testen en ontwikkeling van de database structuur en layout ben ik overgegaan naar een 1ste 
betaversie waar een beperkte groep de site kon testen. Na evaluatie kon de tweede testronde beginnen 
met een grotere testgroep. Op 15 april 2017 is de website uiteindelijk officieel kunnen opengaan voor 
het grote publiek.  
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2. Enquête 
 
Een belangrijk ijkpunt van dit project is de enquête die verspreid werd in 3 talen onder 
beiaardiers in oktober 2017. Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken 
en zo deze zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de noden van de beiaardier, moet je 
eerst achterhalen wat beiaardiers hiervan denken en verwachten. Daarom is er een 
enquête rondgestuurd, zowel in het Nederlands, Frans als in het Engels. Deze enquête 
is opgesteld in Google Forms. Hierop hebben in totaal 148 beiaardiers geantwoord in 
de drie talen (42 nederlandstalige, 71 engelstalige en 35 franstalige inzendingen). In dit 

onderdeel kan je lezen hoe de vragenlijst tot stand is gekomen, en welke conclusies er uit deze 
enquête te trekken zijn. De vragenlijsten en antwoorden kan je terugvinden in de bijlagen. 
 
 

2.1 Vragen 
 
Hieronder kan je de vragen vinden, gebruikt als basis om de enquête op te stellen. De 
eerste reeks vragen zijn algemene vragen over hoe de gemiddelde beiaardier te werk gaat 
in zijn of haar beroep of hobby. De concrete vragen voor Salvator zijn vragen over de 
website zelf, en over hoe deze ontwikkeld kan worden.  
 

 
Algemene vragen (type beiaardier) 
 

1) Hoe vaak zoekt een beiaardier naar een arrangement? 
2) Is de beiaardier bereid zijn arrangementen te delen en tegen welke “prijs”? 
3) Hoe kan ik beiaardiers overtuigen hun arrangementen te delen? 
4) Zijn beiaardiers bereid hun composities te delen? 
5) Wat verwachten beiaardiers van deze website? 
6) Zitten beiaardiers te wachten op deze website? 
7) Welke software voor muzieknotatie gebruiken beiaardiers het meest? 

 
 
Concrete vragen (Salvator) 
 

1) Voeg ik een rating toe? 
2) Voeg ik een profielpagina toe? 
3) Voeg ik de mogelijkheid tot commentaren toe? 
4) Voeg ik een coöperatieve component toe (samen werken aan 1 arrangement)? 
5) Voeg ik de mogelijkheid toe om te vragen naar een arrangement? 
6) Voeg ik een chatfunctie toe? 
7) Maak ik de website internationaal (in het Engels)? 
8) Voeg ik geluidsbestanden toe? 
9) Voeg ik wetenschappelijke artikelen toe? 

 
Vanuit deze vragen ben ik aan de slag gegaan en heb ik een vragenlijst opgesteld die bestaat uit 9 
delen. (De volledige vragenlijst kan je terugvinden in de bijlagen) 
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2.2 Resultaten 
 
Hier volgt een kort overzicht van de conclusies. Een gedetailleerd overzicht van de antwoorden kan 
je terugvinden in de bijlagen. 

 
Over het algemeen kunnen we vaststellen dat de antwoorden vrij 
gelijklopend zijn in de drie talen. Hieruit zou je dan kunnen concluderen dat 
de noden van de beiaardier min of meer gelijk lopen over de hele wereld, 
wat voor een platform, gebaseerd op samenwerking, positief is. Uit de 
vragenlijst zijn nog meer interessante conclusies te trekken. Meer dan een 
statistisch onderzoek was dit eerder een ruwe peiling om een algemene 
tendens te kunnen vaststellen en te weten te komen wat de gemiddelde 

beiaardier nodig acht. Toch spreken enkele cijfers boekdelen. Hieronder heb ik ze geordend volgens 
hun positiefve en negatieve consequenties voor dit platform. 
 
 
Positief 
 

1) Meer dan 80% van de beiaardiers arrangereren en/of componeren muziek voor beiaard. 
 

2) Slechts 20 - 25% van de beiaardiers Nederlandstalige beiaardiers zoeken minder dan 
maandelijks naar nieuwe muziek voor beiaard buiten hun bib. Dit staat in schril contrast met 
de 63% anderstalige beiaardiers die minder dan maandelijks op zoek gaan naar nieuwe 
muziek buiten hun bib. 

 
3) Tussen de 80 en 90% van de beiaardiers delen nu al hun arrangementen met andere 

beiaardiers. 
 

4) Ongeveer 90% van de beiaardiers zijn geïnteresseerd om dit platform te gebruiken en bij de 
niet-leden van de VBV is bijna 80% bereid om hiervoor te betalen. 

 
5) Bij de Nederlandstalige beiaardiers was er een grote bereidheid om mee te helpen bij de 

testfase van het platform.  
 
 
Negatief 
 

1) Er is heel veel bezorgdheid omtrent auteursrechten. 
 

2) Nederlandstalige beiaardiers antwoordden overwegend positief en zelfs enthousiast, terwijl bij 
zowel de engelstalige als de franstalige ondervraagden er wat meer terughoudendheid vast te 
stellen is over het delen van arrangementen en auteursrechten.  

 
3) Er is een grote verdeeldheid over de extra functies die toegevoegd kunnen worden, en die 

bedoeld zijn om een platform interessant te houden zodat mensen er naartoe willen blijven 
komen. Toch zien we dat er geen enkele vraag is omtrent functies waar er een antwoord is dat 
niet verdeeld is. 
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Merkwaardig 
 

1) 0% van de engelstalige ondervraagden geeft aan een groot deel jazz arrangementen voor 
beiaard te bezitten in hun persoonlijke bibliotheek, en dat terwijl 70% van de ondervraagde 
engelstaligen Amerikaan zijn. Dit terwijl bij de Nederlandstalige ondervraagden 20,6% 
aangegeven heeft een groot deel jazz arrangementen in hun bezit te hebben. 

 
2) Bij de nederlands- en engelstalige ondervraagden geeft meer dan 86% aan zelf te componeren 

of te arrangeren voor beiaard. Terwijl bij de franstaligen slechts 51% aangaf zelf te 
componeren of arrangeren.  

 
 

2.3 Conclusie  
 
Het is duidelijk dat er een grote interesse is voor dit project, ook zien we dat 
de meeste beiaardiers met veel dezelfde problemen zitten en dat dit 
platform een groot deel van die problemen zou kunnen oplossen. Toch zal 
het er op aankomen om gebruikers te overtuigen hun eigen werk te delen op 
dit platform, zodat de database kan blijven groeien. Op deze manier kan de 
website in een positieve spiraal terechtkomen. Een duidelijke tekst over de 
auteursrechten en een transparante gebruikersovereenkomst kunnen hier 

een uitweg bieden. Daarnaast zou een andere oplossing kunnen zijn dat ‘veelplaatsers’ extra punten 
krijgen waardoor ze meer functies kunnen gebruiken op de website. Dit heeft zijn nut al bewezen op 
andere platformen. Toch zal deze oplossing waarschijnlijk nog niet voor vandaag of morgen zijn. 
 
De antwoorden op deze vragenlijsten kan je in detail bekijken in de bijlagen. Het was een vrij lange 
vragenlijst, en er zijn bijgevolg heel wat conclusies uit te trekken. Toch was deze vragenlijst meer een 
peiling dan een statistisch onderzoek. Ik denk dat het naar de toekomst toe interessant kan zijn om 
jaarlijks een rondvraag te doen bij de users op deze manier.  
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3. Database structuur 
 
Na het afsluiten van de rondvraag en het bestuderen van de resultaten kon de 
eerste groep met testers bijeengezocht worden. Deze testers konden dan 
arrangementen uploaden en downloaden en feedback geven over de 
userinterface en het systeem in het algemeen. Voordat dit van start kon gaan 
was het belangrijk om de database structuur goed uit te werken zodat de 
arrangementen die geüpload werden, niet opnieuw verwijderd moesten 
worden, of opnieuw ingegeven worden door fouten in de database. Dit deel 
legt uit hoe het geraamte van deze database uitgewerkt is en waarom er 
gekozen is voor deze structuur. 
 

 

3.1 Verschillende componenten van een database 
 
Om een goed werkende database uit te bouwen moet de structuur voldoen aan de noden van de 
verschillende spelers. Zo heb je de gebruiker, de beheerder, de mensen die de data ingeven 
enzovoorts. Zo beschikt elke database zijn eigen verzameling van spelers. Hieronder vind je een lijst 
met de verschillende spelers voor dit project, met daarbij de specifieke noden die deze spelers hebben. 
 

1) Gebruiker (Beiaardier) 
a) Gebruiksgemak. 
b) Duidelijk aangegeven wat in te vullen bij het ingeven van nieuwe stukken. 
c) Gemakkelijk doorzoeken van de database op verschillende velden. 

 
2) Beheerder (Vlaamse Beiaard Vereniging) 

a) Overzichtelijke structuur voor het controleren van de nieuwe ingaves. 
b) Volledige controle over alle componenten van de database. 
c) Gebruiksvriendelijke software (aangezien dit niet dagelijks kan gecontroleerd worden 

en zodat de beheerder niet telkens weer moet uitzoeken hoe iets te doen). 
 

3) Erfgoed  
a) De juiste jaartallen en data, informatie over de records die later voor onderzoek 

belangrijk kunnen zijn. 
b) Algemeen aanvaarde file formats voor het bewaren van data (pdf/a). 
c) Goede back-ups. 

 
4) Systeem (De website die toegang geeft tot de database) 

a) ID nummers die corresponderen met de records. 
b) Online MySQL tabellen op de host. 
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3.2 De database structuur 
 
Hieronder kan u lezen welke metadata meegegeven wordt aan een arrangement of compositie op 
Salvator. Het is een overzicht van alle velden die dienen ingevuld te worden bij het plaatsen van 
nieuwe stukken en waarom deze toegevoegd zijn. De drie verschillende databases (arrangementen, 
composities en publiek domein) werken vrijwel op de zelfde manier. In dit stuk kan u lezen over de 
specifieke metadata voor de arrangementen database. 1 
 
 
Arrangementen 
 
Als je een nieuw arrangement wil toevoegen aan de database zal je een hoop velden moeten invullen. 
Dit om de database makkelijk doorzoekbaar te maken, en om snel info te kunnen zien over een 
bepaald arrangement die relevant is voor de beiaardier. Deze velden zijn onderverdeeld in zeven 
delen. De velden met een ‘ * ’ zijn verplicht in te vullen. 
 

 

 

Afbeelding: arrangement toevoegen 
 
 

Arrangement Title* 
Hier geef je de titel in van het arrangement. Deze titel is niet te verwarren met de originele titel van 
het bewerkte stuk. Deze titel kan daarvan afwijken; zo kan in de titel ook het soort arrangement 
verwerkt worden, zoals bijvoorbeeld Für Elise voor 4 handen of Eine Kleine Nachtmusik for light 
carillon,... 
 
Dit is NIET gedaan om het moeilijk te maken voor de gebruiker, maar heel gewoon omdat het wel 
eens voorkomt dat er verschillende arrangementen bestaan van 1 stuk. Op deze manier kan je deze 
specificaties eenvoudig ingeven. Als de user het bericht krijgt dat deze naam al bestaat, kan hij heel 
eenvoudig nog extra sleutelwoorden toevoegen om het arrangement toch te kunnen toevoegen. De 
Arrangement Title is dus het hoofdveld waaronder alle andere gegevens opgeslagen worden. Dit veld 
moet dus een unieke naam hebben. 
 

                                                             
1 Deze informatie is ook terug te vinden op Salvator in een slideshow. Deze is te vinden op: 
www.beiaard.org/carillonlibrary/node/9 
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Title 
 
In dit deel geven we de titel van het stuk in. Je zal merken dat het voor muziekpartituren niet zo 
simpel is om dit systematisch te doen. Meer vraagt deze informatie een meer organisch proces waarbij 
de gebruiker bepaalt wat waar kan komen. 
 
 
Original title* 
In dit veld komt de originele titel van het bewerkte stuk. Dit kan hetzelfde zijn als Arrangement Title. 
Het is natuurlijk belangrijk dat we zo eenvormig mogelijk werken in de database, en voor 
muziekpartituren heeft het verleden uitgewezen dat dit niet zo gemakkelijk is; voegen we hier 
bijvoorbeeld het opusnummer toe of niet? 
 
Op Salvator is de keuze gemaakt om het opusnummer zowel bij original title als bij subtitle toe te 
staan, aangezien het niet bij alle titels even duidelijk is waar het bij hoort. In de subtitle kan ook de 
naam van een eventuele bundel vermeld worden waaruit het stuk komt. Deze velden zijn gekoppeld 
aan elkaar zodat de individuele woorden in deze velden samen worden geïndexeerd. Dit wil zeggen 
dat, als je zoekt op bijvoorbeeld: Opus 1, op 1, op.1 Op. 1 enzovoort, de database al deze schrijfwijzen 
kan herkennen. Op deze manier kunnen we de database meer aanpassen aan de gebruiker en minder 
op het systeem richten. 
 
 
Subtitle  
De subtitel van het stuk. 
 
Hier kunnen we al zien dat enkel en alleen voor de titel we al 3 velden nodig hebben om een systeem 
te ontwerpen dat zoveel mogelijk soorten muziek kan verwerken. Dit is een algemeen probleem bij 
muziekbibliotheken door het gevarieerd aanbod, gespreid over verschillende eeuwen. 
 
 
Upload Files 
 
In dit deel kies je de bestanden die je wilt uploaden: hier zijn 3 soorten files voorzien.  
 
 
PDF file* 
Hier geef je de pdf file in, dit is de standaard die we gebruiken voor alle records. Alle files die hier 
geüpload worden, worden automatisch doorgestuurd naar een harde schijf en geconverteerd naar 
pdf/a. Dit is de algemeen aanvaarde standaard voor het archiveren van pdf bestanden.  
 
 
Music notation file 
Hier kan de file opgeslagen worden van het arrangement. Om veiligheidsredenen kunnen we maar 
een beperkt aantal formats opslaan. Ik heb gekozen voor de 3 meest courante programma’s, namelijk: 
Make Music Finale, Sibelius en Musescore. Wij moedigen gebruikers zoveel mogelijk aan om 
musescore te gebruiken: dit is een Gents bedrijf dat een volledig gratis muzieknotatie pakket 
aanbiedt. Het voordeel is dat de sourcecode van dit programma gratis te gebruiken is. Dit wil zeggen 
dat we op termijn extra functies aan Salvator kunnen toevoegen waarbij we gebruik maken van de 
musescore files.   
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Music XML 
Er zijn natuurlijk heel veel notatie programma's voor muziek, en niet iedereen gebruikt hetzelfde 
programma. Daarom is er ook een veld toegevoegd waar de uploader het musicxml file kan aan 
toevoegen. Deze file-format wordt aanvaard door bijna alle muzieknotatieprogramma’s, zodat je toch 
nog aan de slag kan met het arrangement zonder het weer volledig in te moeten geven. 
 
 
Composer 
 
In dit deel gaan we alle info proberen te verzamelen over de componist. Dit onderdeel is niet zo 
eenvoudig, door de soms uiteenlopende schrijfwijzen voor de naam van een componist; denk maar 
aan Tchaikovsky of Tsjaikovski. Of was het Tschaikowski? Ook het sorteren van de naam van 
componisten kan soms lastig zijn. Sorteren we de naam ‘van Beethoven’ op de V of op de B? En ga zo 
maar door. Om dit te voorkomen volgen we op Salvator schrijfwijzen en zoekwijzen om op de B te 
zoeken van de ‘Oxford Music Dictionary’.   
 
Concreet lossen we dit op door de naam in 2 velden te splitsen. Daarnaast is het de bedoeling om later 
tabellen toe te voegen met juiste schrijfwijzen van componisten, maar op dit moment is het nog de 
bedoeling om alle nieuw ingegeven records zelf te controleren. 
 
 
Composer’s first name* 
Hier geef je de voornaam en eventueel de middelste naam in.  
 
Composer’s last name* 
Uiteraard, de achternaam. 
 
Composer’s year of birth 
Dit veld is toegevoegd om verschillende redenen. Het hoeft niet ingevuld te worden. Dit kan 
aangevuld worden door de beheerders, maar later zullen deze velden ook automatisch ingevuld 
worden door het systeem. De belangrijkste reden waarom ik dit veld toegevoegd heb is om het zoeken 
te vergemakkelijken. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zoeken op een bepaald jaartal om te zien of er 
bijvoorbeeld 200 jaar geleden een componist geboren is. Daarnaast geeft het ook een beter zicht op 
onbekende componisten en over welke tijdsperiode we desgevallend spreken. Bovendien kunnen 
arrangementen uit bepaalde tijdsperiodes dan makkelijk gezocht worden met 1 klik. 
 
Composer’s year of death 
Het sterfjaar van de componist. 
 
Composition year 
Het jaar dat de compositie gemaakt is. Dit om dezelfde redenen als geboorte- en sterftejaar van de 
componist, maar ook vanuit erfgoed standpunt is dit belangrijk. Dit kan interessant zijn voor 
onderzoek. Bijvoorbeeld om te zien welk soort stukken het meest worden gearrangeerd of om zoveel 
mogelijk informatie over te leveren aan volgende generaties, voor wie misschien wel bepaalde stukken 
onbekend zijn. 
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Arranger 
 
In dit deel verzamelen we de gegevens van de arrangeur. Op zich was dit niet echt nodig, aangezien de 
arrangeur meestal de uploader zal zijn – dus de database kent de naam eigenlijk al – maar aangezien 
dit niet altijd het geval zal zijn, heb ik ervoor gekozen om dit toch nog te laten invullen. 
 
 
Arranger’s first name* 
Voornaam en eventueel middelste naam van de arrangeur. 
 
Arranger’s last name* 
Achternaam van de arrangeur. 
 
Arrangement year* 
Dit veld is toegevoegd om min of meer dezelfde redenen als de jaartallen voor de componist, maar 
kan ook interessant zijn om weten wanneer je de bibliotheek doorzoekt. Aangezien elke tijdsperiode 
andere stijlen heeft voor het arrangeren kan dit dus van belang zijn.  
Het veld is verplicht, aangezien dit informatie is die enkel door de arrangeur gekend is, en omdat de 
meeste arrangeurs wel zullen weten wanneer ze het stuk gearrangeerd hebben. Mochten ze het niet 
zeker weten kunnen ze een schatting maken. 
 
 
Arrangement info (optional) 
 
In dit deel proberen we zoveel mogelijk informatie over het arrangement toe te voegen zodat het 
zoekbaar is door een computer. Het hele deel is niet verplicht in te vullen, maar het is wel belangrijk 
dat het zo juist en volledig mogelijk is ingevuld. Maar om mensen niet af te schrikken om een 
arrangement in te voegen, mogen ze het vrij laten als ze denken dat het te veel werk is of te moeilijk. 
Dit deel zal wel altijd ingevuld en gecontroleerd worden door de beheerders. Naar de toekomst toe zal 
dit hoogstwaarschijnlijk door verschillende redacteurs vaak nagekeken moeten worden om de 
database correct te houden. 
 
Genre / Stijl 
Hier kan in een selectielijst het juiste genre gekozen worden.  
Er kan gekozen worden voor:  
 

1) Oude muziek (muziek geschreven voor 1600) 
2) Barok (muziek geschreven tussen 1600 en 1750) 
3) Classisisme (Classicistische muziek) 
4) Romantisch (Romantische muziek, ook vlaams romantische beiaardmuziek) 
5) 20ste eeuw (Impressionisme, expresionisme, enz.) 
6) Hedendaags (Klassieke muziek van na +- 1945, of na de 2de Weense school) 
7) Filmmuziek  
8) Folk (volksmuziek of wat men in populaire muziek onderverdeeld onder Folk) 
9) Holiday (kerstmuziek, sinterklaasmuziek, enz.) 
10) Jazz/Blues  
11) Marsh (marsmuziek, bijvoorbeeld veel muziek voor fanfare) 
12) Popular music (Pop muziek, rock muziek, metal,...) 
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13) Religious music  
14) World (Wereldmuziek, composities met etnische invloeden) 
15) Other (Alle muziekstijlen die niet in deze lijst voorkomen) 

 
Over deze lijst heb ik heel lang nagedacht en ben ik te rade gegaan bij velen. Het is namelijk niet zo 
gemakkelijk om dit individueel te bepalen en het is evident dat de beiaard een specifieke lijst met 
genres vraagt. Dan nog zijn sommige stukken niet te plaatsen onder één welbepaald genre; toch zal er 
voor de computer, die geen nuance dult, een keuze gemaakt moeten worden door de gebruiker. Als er 
toch nog genres toebedeeld kunnen worden aan het stuk, kunnen deze wel in het tag veld ingevuld 
worden of kan de gebruiker in de ‘Remarks’ sectie hierover uitweiden. Zie remarks. 
 
 
Type of arrangement 
In dit veld gaan we het soort arrangement bepalen. Dit is een selectielijst. 
Men kan kiezen voor: 
 

1) Carillon Solo 
2) Carillon 4 hands 
3) Carillon plus (arrangementen voor beiaard en andere instrumenten) 
4) Other (voor arrangementen die niet onderverdeeld kunnen worden in de vorige 3, 

bijvoorbeeld, voor 6 handen, 2 beiaarden of andere gekke combinaties) 
 
 
Instrumentation 
Hier kan de instrumentatie ingevuld worden in het geval het gaat over samenspel; wanneer het enkel 
voor beiaard is hoeft men niets in te vullen. Er kan ook ingevuld worden of het een arrangement 
betreft voor speciale beiaard (bijvoorbeeld glas beiaard) of andere. 
 
 
Key 
Toonaard van het stuk. Als standaard heb ik gekozen voor een hoofdletter met de toon en een m voor 
mineur en M voor majeur. Dit om het zo makkelijk mogelijk leesbaar te maken. (CM, Cm, Fm, BbM, 
F#m,...) 
 
 
Duration 
De tijd van het stuk genoteerd in minuten op de volgende manier: mm:ss. Bij een stuk van 2u zou je 
dan 120:00 invullen. 
 
 
Carillon Type 
Hier geef je in hoeveel octaven de beiaard minimum moet hebben om het stuk te spelen. Je kan 
kiezen voor 2, 3, 4, 5 of meer octaven. 
 
 
Range 
Dit is gebleken het moeilijkste veld te zijn. Hier vraag ik om de tessituur van het arrangement in te 
geven. Op zich is dit niet zo heel belangrijk aangezien we later ook nog het aantal octaven moeten 
ingeven, maar toch kan het nuttig zijn voor beiaardiers die op beiaarden willen spelen waar bepaalde 
klokken ontbreken, of om andere redenen. Hieronder kan je een afbeelding zien met een verklarende 
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tekening over hoe dit veld in te vullen. Als we een stuk hebben dat van de lage Bb tot de hoogste do 
gaat, dan zouden we moeten invullen: ‘Bb1 - c3’ 
 

 

Legende: notatie van toonhoogten op Salvator 
 
 
Aditional bass tones 
 
Hier vragen we om de klokken aan te duiden die gebruikt worden in het arrangement, maar niet op 
elke beiaard aanwezig zijn. Hierbij ben ik uitgegaan van een vlaamse standaard zonder Bb1. 
 
Je kan kiezen voor volgende basklokken: D#/Eb, C#/Db, B1, Bb1, A, Ab1, G. 
 
 
Extra 
 
In dit deel kan de gebruiker extra informatie invullen. Deze sectie bestaat uit twee velden. 
 
 
Remarks 
Dit veld is vrij in te vullen. Hierbij kan de gebruiker extra informatie toevoegen die hij/zij nuttig acht, 
bijvoorbeeld over hoe dit arrangement uit te voeren, of andere bijzonderheden. 
 
 

Tags 
Persoonlijk vind ik dit een heel belangrijk veld. Hierbij kan de gebruiker sleutelwoorden 
toevoegen aan het arrangement, en zo kan een andere gebruiker dit arrangement 
gemakkelijk terugvinden. Er staat geen limiet op het aantal sleutelwoorden dat je hier 
toevoegt.   

 
Creative Commons Licensing 
In deze sectie geeft de uploader de rechten aan die hij/zij op het arrangement wil. Als het 
arrangement niet geregistreerd is bij auteursrechtenverenigingen, dan kan de user kiezen voor elke 
vorm van CC-license. In het volgende deel ‘Auteursrechten’ kan je hier meer over lezen. 
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4. Auteursrechten 
 
Elke muzikant kent het probleem van auteursrechten. Zeker bij het delen van partituren kan dit 
moeilijkheden opleveren. Auteursrechten zijn een complex gegeven, waarbij er veel misverstanden 
bestaan.  
In dit deel probeer ik om een klein tipje van de sluier op te lichten en de auteursrechten relevant voor 
Salvator toe te lichten.   
 
Omdat intellectueel eigendom belangrijk is voor elke artiest, heb ik gekozen om de auteursrechten op 
Salvator niet weg te laten vallen. Heermee bedoel ik, als users een stuk uploaden, blijven ze eigenaar 
van het stuk en kunnen ze zelf bepalen wat andere users hiermee mogen doen. Om dit duidelijk weer 
te geven heb ik gekozen om op de website gebruik te maken van Creative Commons.  
 
 

4.1 Creative Commons 
 
Creative Commons is een internationaal project dat verschillende vrije licenties aanbiedt die 
copyrighthouders kunnen gebruiken om bij het verspreiden van informatie problemen te voorkomen, 
die door de huidige auteursrechtwetgeving kunnen optreden. 
 
Op de website van dit project omschrijft men het als volgt: 
 
 
Over CC 
 
Creative Commons helpt je jouw kennis en creativiteit met de wereld te delen. Als je anderen de kans 
wil geven om jouw creatief werk te delen, te gebruiken en er zelfs op voort te bouwen, kan je 
overwegen om het met een Creative Commons-licentie te publiceren. Deze vrije en gemakkelijk te 
gebruiken auteursrechtenlicenties bieden een eenvoudige, gestandaardiseerde manier om aan het 
publiek toestemming te geven om jouw creatieve werk te gebruiken en te delen, onder voorwaarden 
die je zelf kiest. CC-licenties laten toe om de voorwaarden van jouw auteursrecht te veranderen van 
"alle rechten voorbehouden" naar "sommige rechten voorbehouden". 
 
 
Licenties 
 
Creative Commons licenties bieden je een eenvoudige manier om de auteursrechtenbepalingen te 
beheren, die automatisch op creatief werk van toepassing zijn. De licenties laten delen en hergebruik 
van creatief werk toe op een flexibele en legaal sluitende manier. Creative Commons biedt een 
kernpakket van zes auteursrechtenlicenties aan. Er bestaat niet één Creative Commons licentie, 
daarom is het belangrijk om te beslissen welke van de zes licenties je neemt op je werk en welke van 
de zes licenties van toepassing is op een creatief werk dat je wilt gebruiken.2 
 
Op de website kan de gebruiker kiezen tussen verschillende types van CC-licenties. Hieronder geef ik 
een overzicht van hoe deze licenties werken. 
 

                                                             
2 Bron: http://www.creativecommons.be/nl 
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Je creatief werk uitgeven met een Creative Commons-licentie is makkelijk. Eerst en vooral kies je de 
voorwaarden die je wil toepassen op je werk. 
 

 

Naamsvermelding (BY): Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te 
kopiëren, verspreiden, tonen en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op 
jouw werk gebaseerd is, maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker. 
 

 

Niet Commercieel (NC): Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, verspreiden en 
opvoeren, alsmede materiaal dat op jouw werk gebaseerd is, maar niet voor commerciële 
doeleinden. 
 

 

GelijkDelen (SA): Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken 
onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk. 

 

GeenAfgeleideWerken (ND): Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en 
opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen jouw 
werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal. 

 
Met een Creative Commons-licentie behoud je je auteursrechten en sta je anderen toe jouw werk te 
kopiëren onder de voorwaarde dat ze je naam vermelden en op de voorwaarden die je zelf stelt.  
 
Op Salvator kan je kiezen tussen 6 verschillende licenties (standaard licentie BY-SA gebruikt) 
 

 
Naamsvermelding (BY): Deze licentie staat anderen toe jouw werk te 
verspreiden, remixen en tweaken en staat ook toe dat er verder gebouwd wordt op 
jouw werk, ook voor commerciële doeleinden, zolang jij maar genoemd wordt als 
originele maker. 
 

 
Naamsvermelding-GelijkDelen (BY-SA): Deze licentie staat anderen toe jouw 
werk te remixen, veranderen en te gebruiken als basis voor hun eigen werk, ook voor 
commerciële doeleinden, zolang jij genoemd wordt en zolang ze dezelfde licentie 
toepassen op hun nieuwe creaties. 
 

 
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC): Deze licentie staat anderen toe 
je werk te remixen, aan te passen en er verder op te werken zolang dat gebeurt voor 
niet-commerciële doeleinden. Hoewel het nieuwe werk jou als maker moet erkennen 
en niet-commercieel moet zijn, hoeft dat werk niet onder dezelfde licentie 
gepubliceerd te worden. 
 

 
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen (BY-NC-SA): Anderen 
mogen je werk remixen, veranderen en voor niet-commerciële doeleinden 
hergebruiken, zolang jij genoemd wordt en zolang ze hun creaties onder een 
identieke licentie aanbieden. 

 
Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken (BY-ND): Deze licentie staat 
herpublicatie toe, commercieel en niet-commercieel, zolang het werk in haar geheel 
en onveranderd wordt aangeboden en zolang jij als maker wordt genoemd. 

 
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken (BY-NC-
ND): Dit is de meest restrictieve licentie. Het staat anderen toe je werk te 
downloaden en met anderen te delen. De voorwaarden zijn dat jij als maker 
genoemd wordt, dat het werk niet veranderd wordt en dat het werk niet-commercieel 
wordt ingezet. 
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De Creative Commons-licenties hebben drie lagen. De voor mensen leesbare daad, de voor juristen 
leesbare legale code en de voor machines leesbare metadata. Samen verzekeren deze drie lagen dat de 
rechten die in dit spectrum worden aangeboden niet alleen een legaal concept blijven. Creative 
Commons is iets dat begrepen kan worden door de makers van creatieve werken, door gebruikers van 
die werken en ook door het web zelf. 
 
 

4.2 Regelgeving voor Salvator  
 
Salvator is een website waar arrangementen vrij kunnen gedeeld worden tussen users, deze users 
moeten eerst goedgekeurd worden door de administrator. Enkel beiaardiers, beiaardcomponisten of 
beiaardstudenten kunnen hier lid van worden, op enkele uitzonderingen na. Dat heeft als implicatie 
dat deze website een groep ‘vrienden’ of ‘gelijkgezinden’ zijn. Alle arrangementen kunnen altijd 
gedeeld worden onder vrienden, familie of gesloten groep.  
 
Daarnaast worden alle bewerkingen en composities geplaatst door de bewerker of componist zelf, of 
de personen die de rechten ontvangen hebben voor dit werk.  
 
Hieruit kunnen we dus afleiden dat er voor Salvator geen specifieke regelgeving bestaat die dit project 
verbieden. Toch is het belangrijk voor de user om te weten of ze deze bewerkingen vrij kunnen spelen 
in de publieke ruimte. Hier komen we op een moeilijk punt. 
 
Muziek die zich bevindt binnen het publiek domein3 kan vrij bewerkt worden. Op deze bewerkingen 
kunnen wel rechten aangevraagd worden bij SABAM of andere auteursrechtenorganisaties. Indien 
dat gebeurd is, moet er wel degelijk een billijke vergoeding betaald worden voor de uitvoering van 
deze bewerkingen. Het is dus belangrijk dat dit duidelijk wordt aangegeven op de website.  
 
Daarnaast maken beiaardiers ook vaak bewerkingen van muziek, die zich niet in het publieke domein 
bevindt. Ik heb deze problematiek onderzocht en heb hierbij kunnen vaststellen dat we ons hier in een 
heel heel erg grijze zone bevinden.  
 
In het ‘Wetboek van Economisch Recht’ vinden we het volgende terug: 
 
Boek XI - Intellectuele eigendom 
Titel 5 - auteursrecht en naburige rechten 
 
Hoofdstuk 2. — Auteursrecht Afdeling 
 1. — Auteursrecht in het algemeen  
Art. XI.165. § 1. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op 
welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te 
reproduceren of te laten reproduceren.  
 
Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken of het 
vertalen van het werk. Dat recht omvat ook het exclusieve recht om toestemming te geven tot het 
verhuren of het uitlenen van het werk. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft 

                                                             
3 De beschermingstermijn van het auteursrecht volgens Belgische wet bedraagt 70 jaar na het 
overlijden van de auteur. Dus, indien de componist meer dan 70 jaar overleden is (te beginnen van 1 
januari van het jaar van overlijden), zal het werk aldus niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn. Al 
kunnen er wel nog rechten rusten op de uitgave van een werk. 
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het recht om het werk volgens ongeacht welk procedé, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor 
het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel 
gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het publiek mede te delen.  
Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht de distributie van het origineel 
van het werk of van kopieën ervan aan het publiek, door verkoop of anderszins, toe te staan.  
 
De eerste verkoop of andere eigendomsoverdracht in de Europese Unie van het origineel of een kopie 
van een werk van letterkunde of kunst door de auteur of met diens toestemming leidt tot uitputting 
van het distributierecht van dat origineel of die kopie in de Europese Unie.4 
 
Einde citaat 
 
 
Hier staat duidelijk te lezen dat een componist altijd eerst toestemming dient te geven voor het maken 
van een bewerking. Spijtig genoeg is er geen duidelijke omschrijving van wat men onder bewerking 
verstaat.  
 
Men maakt in de wetgeving een onderscheid tussen een cover en een adaptatie. Men mag een werk 
altijd vrij coveren, als men hiervoor de auteursrechten betaalt voor de uitvoering. Een adaptatie mag 
enkel met toestemming van de componist, of rechtenhouder. 
 
Wat een adaptatie is, wordt nergens duidelijk omschreven. Wel weten we dat adaptaties gaan over een 
eigen inbreng of over fundamentele wijzigingen. In de praktijk wordt de lijn getrokken door een 
rechter per individueel geval. Dit is voor beiaardbewerkingen bij mijn weten nog nergens in de wereld 
gebeurd. Hierover is van de hand van Meester Annelot De Vreese een artikel verschenen in het 
magazine van de VBV.5  
 
Op zich kan met dus een beiaardbewerking zien als een cover, aangezien wij meestal proberen zo 
dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Toch zou het mijns inziens beter zijn mocht er hieromtrent 
een duidelijkere regelgeving bestaan. 
 
 

4.3 Conclusie 
 
We onderscheiden in het auteursrecht op Salvator 3 situaties: 
 

1) Bewerkingen van muziek uit het publieke domein waar de bewerker geen erkening heeft 
aangevraagd bij één of meerdere auteursrechtenorganisaties. 

2) Bewerkingen van muziek uit het publieke domein waarvan de bewerking geregistreerd is bij 
één of meerdere auteursrechtenorganisaties. 

3) Bewerkingen van auteursrechterlijk beschermde muziek. 
 
 
Situatie 1 
 
Deze bewerkingen kunnen zonder problemen gedeeld en gespeeld worden. Hiervoor moeten geen 
uitvoeringsrechten betaald worden. 

                                                             
4 Bron: http://www.sabam.be/sites/default/files/Nederlands/Main-menu/LAW-AND-
POLITICS/Publications/wetboek_van_economisch_recht_2016.pdf 
5 Uitgave Februari 2017 
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Situatie 2 
 
Deze bewerking mag gedeeld worden, mits de bewerker hier toestemming voor geeft. Maar op de 
uitvoering dienen wel uitvoeringsrechten betaald te worden. Dit moet duidelijk aangegeven worden 
op Salvator door de uploader om misverstanden te vermijden. 
 
 
Situatie 3 
 
Op de uitvoering moeten hiervoor rechten betaald worden die naar de componist van het 
oorspronkelijke werk gaan. Dus niet voor de bewerking. De vraag is hier of de bewerker in de fout 
gaat. Hier hebben we dus geen éénduidig antwoord op. Wel weten we dat dit al jaren gebeurt en dat 
hier nog geen precedenten zijn voorgevallen (zie artikel VBV).  
 
 
 
 

 
 Homepage Salvator 
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5. Salvator - Features 
 
Om mensen te overtuigen om Salvator te gebruiken, is het belangrijk dat de website veel 
mogelijkheden biedt die aansluiten bij de noden van de beiaardier. De website moet makkelijk te 
doorzoeken zijn, en users moeten heel gemakkelijk terug kunnen vinden waar ze naar zoeken. In dit 
deel ga ik iets dieper in op de verschillende mogelijkheden die ik op dit moment al toegevoegd heb en 
die momenteel reeds kunnen gebruikt worden. De toekomst zal moeten uitwijzen welke features ik 
verder kan uitwerken, welke kunnen verdwijnen en welke features best blijven. 
 

 
 
 

5.1 Persoonlijk profiel 
 
Elke user beschikt over een eigen profiel. Hierbij hoort een profielpagina met de persoonlijke info 
over de user, die door elke andere user van Salvator gezien kan worden. Daarnaast is er aan het 
profiel ook een persoonlijke bibliotheek gebonden genaamd ‘My library’. Op deze pagina kan de user 
zijn of haar ‘bookmarks’ en ‘My uploads’ terug vinden. 
 

 
Profielpagina Salvator 
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My bookmarks 
 
Bij elk stuk dat de user kan bekijken op Salvator staat een link ‘bookmark this’. Door op deze link te 
klikken zal dat stuk in een lijst komen in de persoonlijke bibliotheek van de user.  
 
 
My uploads 
 
Deze lijst bevat alle stukken die de user op Salvator heeft geplaatst. Maar ook de commentaren die de 
user geplaatst heeft, kan hij/zij hier terugvinden. Alle commentaren kan hij/zij ook ten alle tijde 
aanpassen of verwijderen. 
 
 
Messages 
 
Elke user bezit ook een eigen inbox op de website waar hij/zij berichten kan ontvangen en/of 
versturen van zowel andere users als van de website over mogelijke updates of andere. 
 
 
Chat 
 
Ook bezit elke user een chat profiel, waarbij hij/zij kan chatten met andere users die op dat moment 
online zijn. Dit heb ik toegevoegd tijdens de testfases om makkelijk met de testers te kunnen 
communiceren. Later heb ik besloten om deze functie te behouden. 
 

5.2 Groups 
 
Op Salvator kunnen ook groepen opgericht worden. Deze groepen 
hebben als bedoeling om extra content te kunnen aanleveren aan 
users die omwille van auteursrechtelijke of andere redenen niet met 
iedereen kan gedeeld worden. Zo is er bijvoorbeeld een groep voor de 
Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ waarvan alle users die student 
of leerkracht zijn, lid zijn. Hierop kan de user de digitale bibliotheek 
van de Beiaardschool raadplegen.  
 

Het is de bedoeling dat zo elke beiaard organisatie en later misschien ook wel individuele users een 
groep kunnen oprichten.  
 
Een user kan uiteraard lid zijn van meerdere groepen.  
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5.3 Event Calendar 
 
Op Salvator kunnen users ook een kalender terugvinden en hierop evenementen 
bekijken en evenementen aanmaken. Het is de bedoeling dat op deze kalender , 
door de users zoveel mogelijk  evenementen, die met beiaard hebben te maken,  
worden geplaatst. Op deze manier krijgen we een mooi overzicht van wat er 
allemaal rond beiaard gebeurt in de wereld. Hierop kunnen uiteraard concerten 
en bespelingen geplaatst worden, maar toch is dit niet de hoofdbedoeling van 
deze feature. Meer is het de bedoeling dat hierop speciale evenementen worden 
geplaatst zoals een congres, of een lezing. Maar ook speciale concerten of 

inhuldigingen van beiaarden en ga zo maar door.  
 

 
Event-kalender Salvator 

 
Deze functie is in het leven geroepen als aanzet naar een tool voor beiaardiers om vervangers te 
kunnen vinden voor bespelingen, maar ook om gastbeiaardiers te kunnen contacteren. Daarnaast is 
het ook de hoeksteen van een tool die ik zou willen implementeren waarop beiaardiers hun concert 
tournees makkelijker kunnen plannen.  Hierover kan je meer lezen in het deel over de 
toekomstplannen voor Salvator. 
 

 
Node overview page - Salvator 
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6. Toekomstplannen 
 
Om dit project te doen slagen is het cruciaal om de website te blijven 
vernieuwen en functies toe te voegen. Dit hoofdstuk behandelt 
mogelijkheden, die in de toekomst zouden kunnen geimplementeerd worden 
op Salvator. Dit is opgedeeld in twee delen: korte termijn (binnen een jaar) 
en lange termijn (over de volgende jaren). 
 

 

6.1 Korte termijn 
 
Volgen van users 
 
Users kunnen andere users volgen waardoor ze updates doorgestuurd krijgen, hetzij via e-mail of via 
het message systeem van de site wanneer de user een nieuw stuk plaatst op Salvator. 
 
 
Carillonpooling 
 
Aangezien alle leden van de VBV de facto ook een user account hebben op Salvator zou het perfect 
mogelijk zijn om van dit platform ook een tool te maken voor stadsbeiaardiers om vervanging te 
vinden voor hun bespelingen. Zo zouden users die geïnteresseerd zijn om vervangingen te doen zich 
kunnen inschrijven in een groep, waarop andere users dan data kunnen posten van bespelingen waar 
ze vervanging voor zoeken.  
 
 
 
Advanced search page 
 
Hoe groter de database zal worden, hoe moeilijker het zal zijn om de arrangementen gemakkelijk 
terug te vinden, of om te zoeken naar nieuwe muziek. Hiervoor zou er een pagina moeten komen 
toegewijd aan het zoeken op de website. Dan kunnen users zoeken op verschillende soorten metadata. 
Bijvoorbeeld, zoeken naar alle arrangementen van muziek van Beethoven voor 3-octaafs 
instrumenten, of alle arrangementen voor 4 handen langer dan 4 minuten. 
 
 
Lay-out update 
 
Beter presenteren van de content is volgens mij ook een belangrijk punt. Een overzichtelijkere home-
page en een makkelijkere navigatie door de verschillende bibliotheken enzovoort. 
 
 
Wedstrijd Arrangementen  
 
Om mensen te blijven aanzetten om arrangementen te delen met elkaar, zouden we met Salvator 
wedstrijden kunnen organiseren, waarbij de gebruikers arrangementen kunnen uploaden naar 
salvator en daar worden dan enkele arrangementen uitgekozen waarbij de winnaars een prijs 
ontvangen.  
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6.2 Lange termijn 
 
Bellcloud 
 
Het kan interessant zijn om de website op lange termijn te laten evolueren naar een personlijke 
digitale cloud bibliotheek. Dit wil zeggen dat de users hun volledige bibliotheek kunnen uploaden en 
catalogeren op de website, zonder dat andere users hun privé-bibliotheek kunnen doorzoeken. Dit 
heeft als voordeel dat de beiaardier gebruik kan maken van de zoek- en catalogeer-functies die 
Salvator biedt en zo sneller zijn of haar muziek kan doorzoeken, en dit van waar ook ter wereld. Om 
dit haalbaar te houden zouden we alle users gratis een 20 tal privé nodes kunnen geven, en een 
betaaloptie toevoegen om meer stukken toe te voegen.  
  
 
Bellscore 
 
Musescore is een open-source project, met als uitvalsbasis Gent, en heeft door de jaren heen bewezen 
een heel krachtige gratis software oplossing te bieden voor muzikanten. We zouden deze toepassingen 
kunnen integreren op Salvator, zodat users de arrangementen kunnen afspelen op de website, en zelfs 
de noten aanpassen of de hele partituur transponeren, zonder de website te verlaten. 
 
 
Concert Tour Planning  
 
Beiaardiers geven veel (en graag) zomerconcerten, maar het is niet altijd gemakkelijk om deze te 
plannen. Met Salvator zouden we een platform kunnen bieden waarbij beiaardiers laten weten in 
welke regio ze zijn en wanneer, zodat de users die concerten plannen op hun torens kunnen zien 
welke beiaardiers beschikbaar zijn om concerten te geven.  
 
 
VideoScore  
 
Als je naar Youtube kijkt, zie je dat bij heel veel muziek de partituur mee te volgen is op de video. 
Hiervoor bestaan applicaties om dit vrij makkelijk zelf te maken. We kunnen dit integreren op 
Salvator zodat beiaardiers die video’s toevoegen aan arrangementen, hierbij ook onmiddellijk de 
partituur kunnen laten meelopen.  
 
 

6.3 Besluit 
 
Om het platform relevant te houden is het dus belangrijk om te blijven zoeken naar nieuwe manieren 
om de beiaardier beter te helpen bij zijn/haar taak. Het is ook belangrijk om op termijn een team 
samen te stellen met mensen met verschillende talenten en expertises, die de website van nabij volgen 
en elk op hun gebied volgen. Een mogelijke uitwerking van dit team zou het volgende kunnen zijn: 
 
 
First User: algemene administrator van de website. Deze stuurt het team aan en staat in voor de 
taakverdeling en onderhoud van de website. 
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Redacteur Arrangementen: overleest de geüploade arrangementen en stuurt de ingegeven 
metadata bij waar nodig. Haalt bepaalde arrangementen er uit om extra te promoten via de 
verschillende kanalen die Salvator biedt.  
 
Redacteur Composities: Dezelfde taak als Redacteur Arrangementen maar dan voor de 
composities. 
 
Redacteur Publiek Domein: Deze persoon zoekt beiaardcomposities uit die zich in het publiek 
domein bevinden, en plaatst deze op de website. 
 
Moderator Forum: Salvator biedt al een forum aan voor beiaardiers. Alhoewel deze nog niet 
gepromoot wordt om eerst de users bekend te maken met de hoofdzaak (delen van muziek), kan dit 
forum op termijn wel een heel belangrijk onderdeel worden. 
 
 
Moderator Commentaren: Het is mogelijk voor users om commentaren te plaatsen bij alle 
muziekstukken die te bekijken zijn op de site. Daarbij kunnen ze ook audio- en videofragmenten 
toevoegen. Het is de taak van de moderator om door deze commentaren te gaan en deze eventueel aan 
te passen of te verwijderen als deze ongepast zijn of niet relevant zijn. Ook staat de moderator in voor 
de promotie van de comment sectie, zodat mensen dit gebruiken. 
 
 
Verantwoordelijke groep: Salvator biedt ook de mogelijkheid groepen te maken. Dit zijn gesloten 
verzamelingen van users die binnen de groep privé dingen kunnen uitwisselen. Zo staat bijvoorbeeld 
op de groep van de Koninklijke Beiaardschool de digitale bibliotheek ter beschikking voor leden van 
deze groep. Zo zouden verschillende verenigingen een groep kunnen oprichten en hierop privé 
bestanden delen. Elke groep heeft dan één verantwoordelijke die de administratie en moderatie doet 
van deze groep. 
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Besluit 
 
Sinds 15 april 2017 is het platform open voor het grote publiek. Op dit moment (6 mei 2017) heeft het 
platform 109 users, waarvan 63 users de website wekelijks bezoeken. Toch kunnen we vaststellen dat 
er over het algemeen weinig arrangementen worden toegevoegd. Momenteel staan er 191 werken op 
de website, geüpload door 23 verschillende users. Deze getallen zouden over de volgende maanden 
moeten stijgen om Salvator te doen slagen. Om dit te verwezelijken zal dit werk moeten verder 
gepromoot worden. Het zal er hem op aankomen om beiaardiers te blijven overtuigen om werken te 
delen. Een goede ‘Terms of Usage’ is één van de eerste dingen die we op Salvator zullen moeten 
toevoegen.  
 
Doorheen het jaar heb ik hieraan gewerkt en bijgeschaafd, en ben ik er nog meer van overtuigd 
geraakt dat dit een belangrijke tool kan zijn voor beiaardiers. Als de database en de zoekfuncties op de 
website slagen, en er genoeg werken toegevoegd worden door de gebruikers, kan dit uitgroeien tot een 
belangrijk werk. Ik hoop dat dit eindwerk andere beiaardiers ook kan overtuigen om mee te werken 
aan dit project, hetzij door werken te delen, hetzij door achter de schermen mee te denken en mee te 
ontwikkelen. 
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Dankwoord 
 
In deze intensieve periode van 7 maanden hebben vele mensen meegholpen de ontwikkeling van 
Salvator. Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken voor hun steun, 
professionele expertise, inzet en vertrouwen. 
 
Graag had ik de Vlaamse Beiaard Vereniging bedankt voor het hosten van dit project. In het bijzonder 
had ik ook graag Koen Van Assche bedankt voor zijn medewerking en hulp bij de ontwikkeling 
hiervan. 
 
Ook wil ik graag Koen Cosaert bedanken als promotor voor deze thesis. Zijn begeleiding en ervaring 
hebben een duidelijke meerwaarde betekend voor dit project.  
 
Ook wil ik ook graag Heidi Moysont van Resonant vzw bedanken voor haar hulp bij het organiseren 
van de database, en Rachel Perfecto voor het ontwerpen van het logo en het helpen bij het 
programmeren en managen van de website. 
 
Ten slotte wil ik ook de vele testers bedanken, wiens inzicht en feedback onmisbaar gebleken is bij de 
ontwikkeling van dit platform. Zonder hun input zou dit project nooit tot een goed einde kunnen 
komen zijn. 
 
 

Jakob De Vreese 
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- Online database voor beiaardiers - 33 

Bijlagen 
 

Nederlandstalige vragenlijst 
 
Online platform voor beiaardiers 
 
Voor mijn eindexamen op de beiaardschool te Mechelen ben ik een online platform aan het 
ontwikkelen waar beiaardiers eigen arrangementen kunnen delen met anderen. Om dit project te 
doen slagen probeer ik zoveel mogelijk te weten te komen van jullie, wat jullie van zo een platform 
zouden verwachten, of je het zou gebruiken en 
onder welke voorwaarden. 
 
Hoe kan je jezelf het beste omschrijven? 
 

1) Beiaardier 
2) Beiaardstudent 
3) Beiaardliefhebber 
4) Beiaardcomponist 
5) Anders 

 
 
 
 
Welke nationaliteit heb je? 
 

1) Belg 
2) Nederlander 
3) Ander 

 
 
 
 
 
 
 
Ben je lid van de Vlaamse Beiaard Vereniging? 
 

1) Ja  (38,2%) 
2) Nee  (61,8%) 
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Heb je al muziek voor beiaard gearrangeerd 
en/of gecomponeerd? 
 

1) Enkel gearrangeerd 
2) Enkel gecomponeerd 
3) Gearrangeerd en gecomponeerd 
4) Geen van beiden 

 
 
 
 
 
Deel 2: De bib van de beiaardier 
 
In dit deel proberen we te achterhalen hoe het gesteld is met jouw bibliotheek, en hoe lang je 
gemiddeld zoekt naar stukken of arrangementen. 
 
 
Hoe tevreden ben je over jouw 
collectie beiaardmuziek? 
 
Rating van 1 tot 5. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maak een schatting van hoe groot jouw bib is? 
 

1) 0 tot 10 stukken 
2) 11 tot 50 stukken 
3) 51 tot 100 stukken 
4) 101 tot 500 stukken 
5) Geen idee, ik ben de tel kwijt. 
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Uit welke muziek bestaat jouw bib voornamelijk? 
 

1) Klassieke muziek 
2) Jazz 
3) Lichte muziek 
4) Originele beiaardmuziek 

 

 
 
Hoe vaak ben je op zoek naar nieuwe muziek buiten jouw eigen collectie? 
 

1) Dagelijks 
2) Wekelijks 
3) Maandelijks 
4) Minder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak je zelf arrangementen of composities voor beiaard? 
 

1) Ja  (79,4%) 
2) Nee      (20,6%) 

 
 
Deel 3: Arrangementen & composities 
 
Je maakt zelf arrangementen/composities, dat is goed! Hoe maak je ze, en ben je bereid ze te delen 
met anderen. Daar gaan we naar op zoek in dit deel! 
 
Hoe maak je jouw arrangementen/composities het liefst? 
 

1) Met een muzieknotatie programma.  (77,8%) 
2) Met muziekpapier en podlood!  (22,2%) 

 
Welk muzieknotatie programma gebruik je het meeste? 
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1) Finale 
2) Musescore 
3) Sibelius 
4) Ander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waaom arrangeer je muziek? 
 

1) Uit noodzaak. 
2) Omdat ik het graag doe! 
3) Beiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
Welke muziek arrangeer je het meeste? 
 

1) Klassieke muziek  (51,9%) 
2) Jazz en Lichte muziek  (48,1%) 

 
 
Deel je jouw arrangementen met anderen? 
 

1) Ja (88,9%) 
2) Nee (11,1%) 

 
 
Deel 4: Delen van arrangementen, met wie? 
 

1) Via publicatie 
2) Ik deel ze uit aan iedereen 
3) Ik deel ze uit aan bepaalde mensen, maar 

niet aan iedereen. 
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Onder welke voorwaarden deel je jouw arrangementen dan? 
 
Vrij antwoord.  
 
 
Deel 5: Delen van arrangementen, tegen welke prijs? 
 
Zou je bereid zijn om jouw arrangementen te delen, als je er andere voor in de plaats 
krijgt? 
 

1) Ja   (70,4%) 
2) Nee  (0%) 
3) Misschien (29,6%) 

 
 
Deel 6: Digitaal platform 
 
Voor mijn eindwerk op de beiaardschool ben ik een digitaal platform aan het bouwen waar 
beiaardiers op kunnen inloggen, zelf gemaakte arrangementen plaatsen en downloaden, en 
commentaren plaatsen bij de arrangementen. Er zijn nog meer mogelijkheden die we kunnen 
inbouwen, en daar gaat deze vragenlijst over. Welke mogelijkheden zouden voor jou belangrijk zijn. 
 
 
Heb je interesse om zo een platform te gebruiken? 
 

1) Ja  (91,2%) 
2) Nee (8,8%) 

 
Hoe interessant vind je zo’n 
platform? 
 
Schaal van 1 tot 5  
 
 
Zou je het interessant vinden 
moest je op deze website een beoordeling kunnen geven op arrangementen aan de hand 
van 5 sterren? 
 

1) Ja 
2) Nee 
3) Maakt mij niet uit. 
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Zou je het interessant vinden moest je commentaren kunnen plaatsen bij 
arrangementen? (niet anoniem) 
 

1) Ja    (44,1%) 
2) Nee   (26,5%) 
3) Maakt mij niet uit. (29,4%) 

 
 
Hoe vaak zou je zo een platform 
gebruiken denk je? 
 

1) Dagelijks 
2) Wekelijks 
3) Maandelijks 
4) Minder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Met welke frequentie zou je zelf eigen 
arrangementen plaatsen op zo een 
platform? 
 

1) Dagelijks 
2) Wekelijks 
3) Maandelijks 
4) Jaarlijks 
5) Minder 
6) Nooit 

 
 
 
 
 
Moest dit platform morgen openen, hoeveel eigen arrangementen schat je te hebben 
die je er onmiddellijk kan opzetten? 
 

1) Geen 
2) 1 - 5 
3) 6 - 10 
4) 11 - 20 
5) 20+ 
6) 50+  
7) 100+ 
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Welk deel van jouw arrangementen ben je bereid te delen? 
 

1) Allemaal 
2) Een groot deel 
3) Een klein deel 
4) Niets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motiveer je antwoorden 
 
Vrij antwoorden 
 
 
Deel 7: Testen 
 
Het platform is op dit moment in de ontwikkelingsfase. Om dit vlot te laten verlopen zouden we dit 
binnenkort willen openstellen aan een kleine testgroep, en later aan een grotere testgroep. In de 
eerste testfase is het de bedoeling dat de tester een klein aantal arrangementen plaatst op de site, en 
een klein aantal arrangementen download, de bestaande mogelijkheden uittest, en hierover 
rapporteert, en eventueel mee vergadert en nadenkt. In de 2de testfase is het de bedoeling dat de 
tester grotere hoeveelheden plaatst en download, en de bestaande mogelijkheden test, en hierover een 
vragenlijst zoals deze invult. 
 
 
Ben je bereid om mee te werken aan dit project? 
 

1) Ja graag.   (67,6%) 
2) Nee bedankt.  (32,4%) 

 
 
Zou je graag deelnemen aan de testfasen? 
 

1) Ja, zowel aan de 1ste als de 2de testfase! 
2) Ja, aan de 2de testfase! 
3) Nee, ik probeer het wel als het af is! 
4) Nee, ik zou zo een platform nooit gebruiken! 

 
 
 
 
Deel 8: Persoonlijke informatie 
 
Hier kunnen mensen die willen deelnemen aan de testfasen hun persoonlijke informatie invullen. 
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Deel 9: Einde 
 
Bedankt voor je geduld, en voor het invullen van de vragenlijst: dit is een heel grote hulp voor ons! Als 
je nog opmerkingen hebt, vragen of algemene bemerkingen die niet aan bod zijn gekomen in deze 
vragenlijst, mag je ze hieronder weergeven! 
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Engelstalige vragenlijst 
 
De franse vragenlijst is een letterlijke vertaling met deze vragenlijst, de resultaten voor zowel de 
engelstalige en franstalige vragenlijsten zijn samengevoegd en kan u hieronder lezen. 
 
Part 1: Online platform for carillonneurs 
 
For my thesis at the carillon school of Mechelen, I am building an online platform for carillonneurs to 
share arrangements. To succeed in this, I am trying to find out what you need or want from a platform 
like this. For this, I want to ask you some questions to 
get to know you better! 
 
 
How would you best describe yourself? 
 

1) Carillonneur 
2) Carillon student 
3) Carillon enthusiast 
4) Carillon composer 

 
 
 
What is your nationality? 
 

1) American 
2) Belgian 
3) Dutch 
4) Other 

 
 
 
 
 
Are you a member of the Flemish Carillon Association (VBV)? 
 

1) Yes  (2,1%) 
2) No  (97,9%) 

 
 
Have you ever arranged or composed music 
for carillon? 
 

1) Only arranged 
2) Only composed 
3) Arranged and composed 
4) None of the above 
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Part 2: The library of the carillonneur. 
 
In this section, we try to learn about the current state of your  carillon music library. How long do you 
have to search for music, how big is your 
library, and how much music do you need? 
 
How satisfied are you with your carillon 
music library? 
 
Rating from 1 to 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Make an estimate of the size of your 
library. 
 

1) 0 - 10 pieces 
2) 11 - 50 pieces 
3) 51 - 100 pieces 
4) 101 - 500 pieces 
5) I have no idea, I lost count… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Which kind of music do you have the most of? (select at the most 2 kinds) 
 

1) Classical music 
2) Jazz 
3) Light music 
4) Original carillon music 
5) A healthy mix 
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How often do you search outside of 
your library for music? 
 

1) Daily 
2) Weekly 
3) Monthly 
4) Less often than monthly 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do you make your own arrangements or compositions for carillon? 
 

1) Yes (83%) 
2) No (17%) 

 
 
Part 3: Arrangements & Compositions 
 
You make your own arrangements or compositions! Very good! How do you make them, and are you 
willing to share them with others, for what price? That is what we try to find out in this chapter! 
 
 
What is your favorite way to make an arrangement or composition? 
 

1) With a music notation program.     (69,2%) 
2) Call me old-fashioned, but i prefer paper and pencel above all! (30,8%) 

 
 
Which program do you use for music notation? 
 

1) Finale 
2) Sibelius 
3) Musescore 
4) Other 
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Why do you arrange or compose music for carillon? 
 

1) Because I have to… 
2) Because I love it!!! 
3) A little bit of both. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Which kind of music do you arrange the most? 
 

1) Classical music  (69,2%) 
2) Jazz and light music  (30,8%) 

 
 
Do you share your arrangements and/or compositions with other carillonneurs? 
 

1) Yes  (64,1%) 
2) No  (35,9%) 

 
 
 
 
Part 4: Sharing your arrangements/compositions, with who? 
 
You share your arrangements! cool! but with who do you share them and how? 
 
 
How do you share your 
arrangements/compositions? 
 

1) I publish them through a 
publisher (GCNA, or others) 

2) I share them with everyone! 
3) I share them with a few people, 

but not everyone. 
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Under what conditions do you share your arrangements/compositions with other 
people? 
 

1) I send them out for free via 
social media or email (Ex. 
Facebook groups, GCNA 
email list) 

2) I share them only when 
someone asks me for them. 

3) I share them only as a trade 
for other music in return. 

4) Other 
 
 
 
 
Part 5: Sharing arrangements, for what price? 
 
Would you be more willing to share your arrangements with others if you got 
something in return? (money, other 
arrangements, food,...) 
 

1) Yes  
2) No 
3) Maybe 

 
 
 
 
 
Part 6: Digital platform 
 
The platform is currently under development. The core is done, but we want to know what features 
people would want and use. To find a little bit more about this, we will ask you some basic questions 
that you can answer fast! 
 
 
Do you have interest in a platform 
like this? 
 

1) Yes  (85,1%) 
2) No  (14,9%) 

 
 
How useful do you think this is? 
 
Rating van 1 tot 5 
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Would you want to give and see 5-star ratings to arrangements/compositions? 
 

1) Yes 
2) No 
3) It doesn’t matter to me 

 
 
 
 
 
 
 
 

Would you like to post comments on certain 
arrangements/compositions? 
 

1) Yes 
2) No 
3) Not important, people only piece trash on 

those things… 
 
 
 
 
 
 
How often would you use a platform like this? 
 

1) Daily 
2) Weekly 
3) Monthly 
4) Less 

 
 
 
 
 
 
 
How frequently would you post your own 
arrangements/compositions on this 
platform? 
 

1) Daily (I am a very active arranger!) 
2) Weekly 
3) Monthly 
4) Yearly 
5) Less 
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How many pieces have you ever arranged/composed? (that you would be able to post 
on the platform) 
 

1) None 
2) 1 - 5 
3) 6 - 10 
4) 11 - 20  
5) 21+  
6) 50+ 
7) 100 + 

 
 
 
 
 
 
 
 
How many of those arrangements/compositions would you be WILLING to post? 
 

1) All of them! 
2) A significant portion. 
3) A lucky few of them. 
4) None. 

 
 
 
 
 
 
 
Part 7: International part of the survey. 
 
The focus of the platform right now is on Belgium only. More specifically, it is a project for members 
of the Flemish Carillon Association. We want to find out if it is opportune to eventually expand the 
project to include people outside of that organization. 
 
 
How much would you be willing to pay yearly to have access to this platform? 
 

1) $0 
2) $1 - $15 
3) $15 - $30 
4) $30 - $50 
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Would you be willing to become a member of the Flemish Carillon Association to gain 
access to this platform? (yearly fee of €40, or €25 for students under age 26) 
 

1) Yes          (8,5%) 
2) No          (51,1%) 
3) It depends, what are the other advantages of becoming a member?  (40,4%) 

 
 
What language do you prefer for this platform? 
 

1) Dutch   (0%) 
2) English (91,9%) 
3) French  (8,1%) 
4) Other  (0%) 

 
Part 8: Testing 
 
Currently, the platform is under development. The core is done, but now we are working on features. 
In a few weeks, we will open it to a first group of testers who will evaluate the platform and help 
develop it. In a few months, we are planning to open this platform up to a 2nd, bigger group of testers, 
who will upload and download a few arrangements, test the features, and fill out some surveys about 
it.  
 
Would you like to take part in the second test group? 
 

1) Yes! And the first one too. I am excited about this and want to give my input! (19,1%) 
2) Yes           (21,3%) 
3) No, I will try it when it’s finished.       (55,3%) 
4) No, I never will use a site like that…       (4,3%) 

 
 
Part 9: Personal Information 
 
To stay tuned on the subject, or to take part in the test-fase, we need your contact information. You 
can fill that out here. 
 
 
De deelnemers die aangaven dat ze graag mee wouden doen aan de testfasen konden hier hun naam 
en email adres achterlaten. 
 
 
Part 10: The End. 
 
Thank you for your patience, and answers. This is a big help for us.  
 
 
Ruimte om enkele opmerkingen in te vullen. 
 
 
 
 


