
Notulen van de zeventiende jaarvergadering 
 
Notulen OKBN vergadering  
27 mei 2013 
Rijksmuseum, Amsterdam 
 
Aanwezig: 
George Siemensma (voorzitter) (NBD Biblion, Leidschendam) 
Erik van Boxtel (penningmeester) (Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam) 
Marianne de Voogd (secretaris) (RKD, Den Haag) 
Rogier Schumacher (bestuurslid) (Universiteit Utrecht) 
Rickey Tax (bestuurslid) (Museum Meermanno, Den Haag) 
Marije Verduijn (bestuurslid) (Centraal Museum, Utrecht) 
 
Jasper Andriessen (RKD, Den Haag) ;  Alies Baan (Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch) 
; Willem van Beek (Stedelijk Museum, Amsterdam) ; Mieke Beumer (part. lid) ; Esther 
Brakenhoff (Stedelijk Museum, Amsterdam) ; Nel ten Brug (Rijksmuseum, Amsterdam) ; 
Marietta Dirker (Rijksakademie, Amsterdam) ; Nell Donkers (De Appel, Amsterdam) ; 
Jantiene van Elk (Textielmuseum, Tilburg) ; Rem ter Hofstede (Bibliotheek VU, Amsterdam) ; 
Hilde Klein (Boekmanstichting, Amsterdam) ; Geert-Jan Koot (Rijksmuseum, Amsterdam) ; 
Cor Mulders (RCE, Amsterdam) ; Annemiek Ouwerkerk (Universiteitsbibliotheek Leiden) ; 
Annet Perry-Schoot Uiterkamp (Jan van Eyck Academie, Maastricht) ; Chris Smeenk (part. lid) 
; Nita Smit (Eye filmmuseum, Amsterdam) ; Mies Tijssen (ArtEZ, Arnhem) ; Hans 
Timmermans (Museum Het Valkhof, Nijmegen) ; Fien Veltman (Stedelijk Museum, 
Amsterdam) ; Martien Versteeg (Universiteit van Amsterdam) ; Isolde de Waal (Academie 
voor beeldende vorming, Amsterdam) ; Maggy Wishaupt (KB, Den Haag) 
 
1. Welkom en opening 
Voorzitter opent om 10.10 de vergadering.  
Het dagprogramma wordt toegelicht door Geert Jan Koot. 

 

2. Mededelingen en post 
Bericht van verhindering: Marc Cauwenbergh (Museum Plantin-Moretus, Antwerpen) ; 
Judith van Gent (Amsterdam Museum) ; Saskia Leefsma (MOA, Bunnik) ; Jan Melissen 
(Zürcher Hochschule der Künste, Zurich) ; Marie-Louise Moonen (ArtEZ, Arnhem) ; Cora 
Weijssenfeld (Ingressus) ; Hans Zonnevijlle (Nederlands Fotomuseum, Rotterdam) 
 
Nieuwe deelnemers aan de vergadering kunnen bij het volgende agendapunt zichzelf en de 
instelling introduceren. 
 
3. Rondje langs de instellingen 
Jantiene van Elk: Errol van de Werdt is de nieuwe directeur van het Textielmuseum. Hij is 
afkomstig van het Centraal Museum. 
Marietta Dirker: Rijksakademie wordt vanaf dit jaar 70% gekort. Helft van de medewerkers is 
ontslagen. Samenwerking met De Ateliers. Bibliotheek blijft (vooralsnog) intact, maar is 1 
dag minder open. 



Hilde Klein: Is sinds september 2012 werkzaam bij de Boekmanstichting. Boekmanstichting 
kan met de Cultuurindex van start gaan. Bibliotheek is gehalveerd in fte.  
Isolde de Waal: Bij de faculteit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is de 
aandacht momenteel gericht op verhuizing en verbouwing. 
Annet Perry-Schoot Uiterkamp: De naamgeving is gewijzigd in: De Van Eyck. Ook hier moet 
men door met de helft van de subsidie en halvering van het personeel. Afgelopen periode is 
er verbouwd en in maart heeft de officiële opening plaatsgevonden. De bibliotheek is niet 
verbouwd. Op het bibliotheekbudget is niet bezuinigd, daarnaast krijgt de bibliotheek veel 
publicaties van o.a. Bonnefantenmuseum en Stadsbibliotheek Maastricht. 
Alies Baan: Het nieuwe museum is geopend, met een nieuwe naam: Het Noordbrabants 
Museum. Een gezamenlijk studiecentrum is er niet gekomen. Op de beoogde plek zit nu de 
museumwinkel. De bibliotheek is in het Paleis gevestigd en nu ook voor publiek toegankelijk. 
Hans Timmermans: Valkhof moet bezuinigen, de bedragen zijn al bekend, en daarnaast moet 
het museum meer eigen inkomsten genereren. In april 2016 moet het museum verbouwd en 
heringericht zijn. Begane grond wordt ingrijpend verbouwd en wordt voorzien van een grote 
museumwinkel en groot restaurant met terras buiten. Waar de bibliotheek met leeszaal een 
plaats krijgt is nog niet duidelijk. De bibliotheekcollectie gaat naar depotruimte in de kelder. 
Voor de leeszaal moet nog een goede plek komen om zowel voor bezoekers als 
medewerkers toegankelijk te kunnen zijn. 
Cor Mulders: Veel bezuinigingen bij RCE, waarbij ook het bibliotheekbudget behoorlijk onder 
druk staat. Er zullen veel tijdschriftabonnementen worden opgezegd. Bibliotheek van RCE 
bevindt zich op 4 locaties, de locatie in Amsterdam blijft in afgeslankte vorm bestaan. 
Willem van Beek: geeft aan blij te zijn met de terugkeer van het Stedelijk naar de locatie aan 
het Museumplein. Er is geen sprake van korting op het bibliotheekbudget. 
Mies Tijssen: bezuinigingen bij Artez. Er is een interim manager aangesteld en bij bibliotheek 
is 1 fte ingeleverd. 
Nita Smit: inmiddels is het Filmmuseum een jaar open. Veel bezoekers, maar ook 
bezuinigingen. De bibliotheek is verhuisd (uit de Vondelstraat) en zit nu op een tijdelijke 
locatie in afwachting van een nieuwe gebouw gelegen op korte afstand van het museum 
waar collectie-informatiecentrum komt. Collectie-informatie krijgt nadruk, 
bibliotheekfunctie wordt grotendeels afgebouwd. Nadruk op digitaliseren van collecties. 
Martien Versteeg: vertelt over bouw van bibliotheek binnenstad voor de 
geesteswetenschappen. Geen nieuwbouw meer, maar een aantal bestaande gebouwen 
wordt verbouwd en overkapt. Open opstelling van de diverse collecties moet inkrimpen om 
te kunnen passen. Ook worden de huidige diverse plaatsingssystemen omgezet naar één 
plaatsingssysteem van de Library of Congress. Daarnaast is er een organisatieverandering. 
De vakreferenten worden ondergebracht in 1 sector met daarbij de informatiespecialisten. 
Op termijn een personeelsreductie van 10%, via natuurlijk verloop. De UB Amsterdam wordt 
steeds meer betrokken bij collecties van instellingen die problemen hebben met hun 
voortbestaan. Eerder al Theaterinstituut Nederland (TIN) en Muziek Centrum Nederland 
(MCN), nu is er de situatie met Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). 
Nell Donkers: in mei 2012 is De Appel open gegaan. Er is een groei in het aantal bezoekers. 
De bibliotheek is slechts 2 dagdelen per week geopend, maar trekt wel bezoekers. Er wordt 
gewerkt aan het digitaliseren van het archief en de mediacollectie. 
Rem ter Hofstede: bij de VU is de situatie bijzonder slecht. Er moet gereorganiseerd worden, 
maar de eerder ontslagronde is teruggedraaid, maar gezien de reorganisatie zal er toch 
verwacht moeten worden dat er een aanzienlijk aantal medewerkers uit moeten. Huidige 



bibliothecaris moet vertrekken. Library & learning centre van de VU bestaat voor 2% uit 
papier en 98% uit elektronische publicaties. Deze worden als pakketten aangekocht. Voor de 
geesteswetenschappen wordt er nog voor 25 à 30% aan papieren publicaties aangeschaft. 
Maggy Wishaupt: ook bij de KB worden haast alleen nog maar digitale publicaties 
aangeschaft. Per 1/9/2013 gaat Maggy met pensioen. Wie haar gaat opvolgen is nog niet 
duidelijk, ook wordt het vakgebied van de functie breder getrokken, met o.a. dans. 
Annemiek Ouwerkerk: UB Leiden is gereorganiseerd zonder ontslagen, omdat de hoofden 
zelf zijn opgestapt en op deze manier een bezuiniging van 10% gehaald is. De collecties op de 
studiezalen zijn allemaal omgenummerd met de Library of Congress systematiek. Het 
materiaal op de zalen wordt veel gebruikt door de studenten, de depotcollectie duidelijk 
minder. 
Geert-Jan Koot: ter introductie op het middagprogramma in (de bibliotheek van) het 
Rijksmuseum een korte toelichting over de situatie. 
Marianne de Voogd: collega Jasper Andriessen vertrekt bij de bibliotheek van het RKD. In het 
kader van de bezuinigingen is in de invulling van de vacature (nog) niet voorzien. De nieuwe 
directeur zet in op projectmatiger werken. Er wordt gebouwd aan een nieuw web-portal ter 
vervanging van de huidige RKDdatabases. Gezien de bezuinigingen en daaruit voortvloeiende 
reorganisatie bij het Letterkundig Museum (LM) is de beschikbaarstelling van 
archiefmateriaal van LM per 1/1/2013 ondergebracht op de leeszaal van de bibliotheek van 
het RKD.  
Marije Verduijn: de verzelfstandiging van het Centraal Museum is rond. Marije heeft een 
nieuwe functie, nl. hoofd collectiebeheer. De entree wordt heringericht, daarin wordt ook 
het informatiecentrum meegenomen, dat dichter bij de entree zal komen te liggen en op die 
manier beter toegankelijk wordt. 
Erik van Boxtel: bezuinigingsronde bij Museum Boijmans Van Beuningen, waarbij 1 
medewerker biblitoheek en 1 medewerker documentatie zijn ontslagen. Ook zijn functies 
gewijzigd.  
Rogier Schumacher: de reorganisatie bij de vakspecialisten van Universiteit Utrecht is bijna 
afgerond. Vakspecialisten hebben geclusterde pakketten, waarbij Rogier kunstgeschiedenis 
en geschiedenis uitvoert. 
Rickey Tax: Museum Meermanno wordt met 25% gekort op de subsidie evenals LM en 
daarbij is sprake van een verplichting om samen te werken. Er is een procesbegeleider 
aangesteld om te komen tot Museum voor het geschreven woord, waarbij per 2017 er één 
bestuur en budget komen. Er wordt ingezet op een fusie.  
 
4. Enquête 
Rogier geeft toelichting op de enquête die gehouden is en op de uitkomsten. De enquete 
heeft een goede respons opgeleverd. Door velen genoemd bij de vraag over ‘interessante 
onderwerpen’ zijn: digitalisering en samenwerking. Bestuur gebruikt uitkomsten in de 
toekomst bij nieuwe activiteiten. 
 
5. OKBN website 
Marije vertelt over de omzetting van de OKBN website die nu rond is. De website heeft de 
vorm van een blog gekregen. De oude site is gearchiveerd bij de KB bij het digitaal 
webarchief. De documenten/pagina’s van de oude website op het moment van overgang 
worden bewaard bij het RKD. Ook de oude discussielijst blijft bewaard. 



Het plaatsen van stukken op de site/blog is in de nieuwe vorm veel eenvoudiger. Wil je een 
document geplaatst hebben, dan graag een email sturen aan het bestuur. 
 
6. 2012/13 
- Notulen jaarvergadering 2012 
N.a.v. punt 6, actief werven nieuwe leden: bestuur geeft aan dat dit punt niet is uitgewerkt. 
Wordt opnieuw op de agenda geplaatst. 
 
- Jaarverslag 
Het verslag van de excursie naar Berlijn wordt binnenkort op de nieuwe OKBN site geplaatst. 
De OKBN LinkedIn group heeft meer leden dan het OKBN zelf. George meldt dat de Linked In 
een open group is en dus ook niet OKBN-leden hieraan deelnemen. 
 
- Financieel verslag 2012: penningmeester en kascontrolecommissie 
Kascontrolecommissie verleent decharge, met daarbij de opmerking dat het zinvol besteden 
van de reserve, bijv. in de vorm van een themadag, wenselijk is. 
 
7. Bestuursvoornemens 2013/14 
- Bestuurssamenstelling 
Marianne de Voogd neemt na 2 termijnen afscheid van het OKBN bestuur. De voorzitter 
bedankt haar voor haar bijdrage. Alies Baan wordt als nieuw bestuurslid welkom geheten. 
 
- Beleidsvoornemens bestuur 
Beleidsvoornemens voor komende periode zijn aan de leden toegestuurd. Er zijn 
speerpunten geformuleerd en ook de uitkomsten van de enquête zullen worden 
meegenomen. Bestuur geeft aan dat ‘tijd’ een punt is dat parten speelt en dat daardoor wel 
eens vertraging ontstaat in de uitwerking van activiteiten (zoals bijv. bij het maken van 
nieuwe website en ontwerp van een logo). 
 
8. Begroting 2013 
- Vaststelling contributie 
De contributie blijft gelijk en wordt vastgesteld. 
 
- Vaststelling begroting 
Penningmeester geeft aan dat de begroting die ter vergadering is verspreid voor zich spreekt 
en er geen afwijkende zaken zijn om toe te lichten. 
 
- Kascontrolecommissie 
Samenstelling kascontrolecommissie: Cor Mulders en Chris Smeenk  
met reserve-lid: Saskia Leefsma 
 
9. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 
Huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. 
 
10. Rondvraag 
- Geert-Jan Koot vestigt de aandacht op internationale ontwikkeling die gaande is 
betreffende de opvolger van Artlibraries.net, bij Worldcat. Dit is via de url: 



http://artlibraries.worldcat.org/ beschikbaar. Hier wordt gewerkt aan toegankelijkheid van 
bibliotheekcatalogi van kunstbibliotheken en  kunst(historische) bestanden en 
bibliografieën.   
- Mieke Beumer meldt dat de KIT-bibliotheek per 1/8/2013 dicht gaat. De collecties gaan 
weg en er wordt door directies overlegd waar de verzamelingen kunnen worden 
ondergebracht.  Mieke vraagt de aandacht voor de kunstverzameling. Deze verzameling is 
ooit naar het KIT gegaan vanuit de UB Amsterdam. 
- Martien Versteeg laat weten dat op 12 en 13 juli een bijeenkomst van Amerikaanse 
bibliothecarissen wordt georganiseerd in Berlijn. Martien gaat er heen. 
 
11. Sluiting 
Voorzitter sluit om 12.35 de vergadering. 

http://artlibraries.worldcat.org/

