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De bibliotheek van het Rijksmuseum ademt kunst

en wetenschap. Zonlicht piept door slechts ’n enkel

venster. In de kolossale vierkante ruimte lijken de

omvangrijke houten archiefkasten en tafels blokkendozen

voor een verveeld reuzenkind. Bij een enkel bureau

brandt afgeschermd licht. Langs vier wanden rijzen, vanaf

de bodem, de boekenkasten twee, nee, drie etages hoog.

Hier dempt men nog automatisch het eigen stemgeluid.

Hier is de temperatuur ongetwijfeld stabiel en de lucht

vochtvrij en kan het oog en de geest zich vullen met

schone kunsten.

‘Deze studiezaal,’ zegt drs. Geert-Jan Koot, hoofd bibliotheek

van het Rijksmuseum, ‘is vanaf 1885 in beheer geweest van

het Rijksprentenkabinet. Van de vijf verzamelafdelingen van

het museum – de afdelingen schilderijen, prent- en teken-

kunst, kunstnijverheid en beeldhouwkunst, Nederlandse

geschiedenis en Aziatische kunst – hebben vier afdelingen

permanent zalen tot hun beschikking om delen van de col-

lectie te tonen. Het Rijksprentenkabinet heeft die mogelijk-

heid niet, omdat het materiaal dat niet toelaat: papier is

kwetsbaar en aan verval onderhevig als je dat een aantal

jaren in een vitrine legt. Vier keer per jaar worden wel

aparte tentoonstellingen georganiseerd, maar de enorme

verzameling van zo’n 600.000 werken op papier is niet

permanent te zien. Daarom besloot men toen dit gebouw

in gebruik werd genomen om een studiezaal in te richten

waar men de werken kon bestuderen. Die voorziening is

gekoesterd en dit is, denk ik, de enige plek ter wereld waar

een dergelijke omvangrijke en kunsthistorisch en docu-

mentair belangrijke verzameling zomaar ter inzage wordt

gegeven. Je hoeft geen afspraak te maken: je belt aan, je

wordt binnengelaten en je kunt een deel van de collectie

opvragen.’

Geert-Jan Koot is kunsthistoricus met een opleiding docu-

mentaire informatiewetenschappen. Tijdens zijn studie

kunstgeschiedenis werd hij assistent-bibliothecaris aan het

Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Nijmegen,

vervolgens wetenschappelijk documentalist bij Museum

Boymans, afdeling Kunstnijverheid. Daarna volgden vijf

jaar als wetenschappelijk bibliothecaris van het Kunsthis-

torisch Instituut bij de Universiteit van Amsterdam; sinds

twaalf jaar is hij werkzaam in de bibliotheek van het Rijks-

museum.

‘Toen ik hier indertijd ben aangesteld,’ zegt hij, ‘had ik vrij

snel het gevoel dat ik mank liep. Ik heb de middelen om te
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Wim Verbei

Van educatief naar informatief

Bibliotheek Rijksmuseum staat open voor 

Geert-Jan Koot, hoofd bibliotheek Rijksmuseum
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verzamelen, ik heb de middelen en mensen om te ontslui-

ten, maar ik heb te weinig of geen mogelijkheden bezoe-

kers te ontvangen die materiaal willen raadplegen. Er was

wel de studiezaal, maar formeel kon ik daar niet over

beschikken of de gang van zaken beïnvloeden. Het aardige

is nu dat het Prentenkabinet, dat al 115 jaar lang het

beheer had over deze voorziening, deze vrij soepel heeft

overgedragen. Men zag in dat die studiezaal een afgeleide

is van kerntaken als het opbouwen van een verzameling

prenten, tekeningen en foto’s, het publiceren daarover, het

maken van tentoonstellingen, of het doen van onderzoek,

terwijl die studiezaal voor de bibliotheek core business is.

Een bibliotheek zonder outlet, staat maar op één been.’

Sinds maart dit jaar is die mankheid opgeheven: de studie-

zaal werd domein van de bibliotheek en Geert-Jan Koot

kon verder smeden aan plannen voor de toekomst.

De kat in de kunst
Die toekomst is wat betreft de interne dienstverlening vol-

gens Koot niet anders dan voor elke bedrijfsbibliotheek.

‘Elektronische informatieverschaffing aan de wetenschap-

pelijke staf van het museum is wel een uitbreiding van je

taak,’ zegt hij, ‘maar dat zien alle bedrijfsbibliotheken

gebeuren. Geleidelijk aan moet je de dienstverlening uit-

breiden met elektronische toegang, ook tot alle mogelijke

externe bronnen.’

Per definitie en volgens traditie hanteren bibliothecaris en

wetenschappelijk medewerker van een museum hun eigen,

aan elkaar tegengestelde uitgangspunten, constateert Koot.

De bibliothecaris is van oudsher naar buiten gericht: hij

verzamelt een collectie en ontsluit die ten behoeve van de

gebruikers. ‘De gebruiksgerichtheid en de servicegedachte

zitten de bibliothecaris ingebakken. Terwijl mensen die

zich in musea bezighouden met het beheer van de kunst-

verzameling dikwijls een andere instelling hebben. Voor

hen is van belang dat de administratie gebeurt, dat ver-

plaatsingen worden geregistreerd, dat de materiële gege-

vens over kunstwerken worden opgeslagen ten behoeve van

de restauratie-ateliers. Maar er is geen contact met het

publiek. Dat is bij bibliotheken heel anders.’

Primair om die administratieve handelingen vast te leggen

werd tien jaar geleden begonnen met de opbouw van een

database. ‘Het was een eis van het Ministerie,’ zegt Koot,

‘dat we op het moment van verzelfstandiging in 1995 onze

administratie in dynamische zin goed op orde zouden heb-

ben. In die database werden dus de beheersgegevens opge-

slagen: een elektronische inventaris van wat er is en waar

de stukken zich bevinden. Dat was het uitgangspunt. Maar

we hebben toen al bedacht dat het goed zou zijn dat zo

consistent mogelijk te doen, zodat je daar later ook infor-

matie van een veel bredere aard voor derden aan kunt ont-

trekken. Vanwege het feit dat je een collectie van meer dan

een miljoen objecten alleen in een korte tijd kunt invoeren

door dat op een bulk-manier te doen, is het niettemin

betrekkelijk inconsistent ingevoerd. Maar dat is niet zo

erg. Achteraf kun je dat met behulp van moderne technie-

ken natuurlijk vrij rigoureus opschonen, als je maar weet

waar het aan moet voldoen.’

De database zo inrichten dat er ook voor of door derden

informatie aan kan worden onttrokken, bleek te getuigen

van een vooruitziende blik. De bibliotheek van het Rijks-

museum is namelijk niet alleen ’n bedrijfsbibliotheek die

de wetenschappelijke staf van informatie voorziet, maar

ook een openbare bibliotheek die diensten verleent aan het

algemene publiek. En juist van de kant van dat publiek is

de belangstelling voor de collecties de laatste tien jaar

gestaag toegenomen, constateert Koot. Zelfs zodanig dat

hij moest vaststellen dat de bibliotheek in haar functione-

ren tekort begon te schieten: ‘We merkten gaandeweg dat

we antwoord moesten gaan geven op vragen waar we niet

mee uit de voeten konden, omdat we daar niet voor

geëquipeerd zijn.’

‘Iemand houdt zich bijvoorbeeld bezig met de kat in de

kunst. Een uitgever wil daar een gezellig boekje van

maken, of de Margriet wil er een leuk artikel over plaatsen,

maar het kan ook een dissertatieonderwerp zijn. Nou, ga

De technologie en het gereedschap van de informatiewerker
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maar aan de slag! Je kunt hier in de literatuur op dat

thema wel wat vinden, maar uiteindelijk is men vooral

geïnteresseerd in de collectie van het museum: wat zit

daar in aan bepaalde voorstellingen? Zie dat maar eens te

beantwoorden! Je moet dan beschikken over kennis over

de collecties. Maar die kennis is lokaal opgeslagen bij de

vijf beherende afdelingen. En elke afdeling heeft zijn

eigen documentatiesysteem; dat kunnen inventariskaarten

zijn, maar natuurlijk ook allerlei andere vormen.’

‘Of er komt iemand met een vraag als: heeft u wat over

Gouda? Ja, zeggen wij dan, er is hier een heleboel over

Gouda! De afdeling prent- en tekenkunst heeft geprobeerd

zoveel mogelijk onderwerpen door een uniform iconogra-

fisch systeem te ontsluiten. Topografie is een prachtige

ingang natuurlijk – al bouwen wij hier uiteindelijk geen

collectie op om zoveel mogelijk topografie Gouda bij

elkaar te sprokkelen, maar om een goed en representatief

overzicht te geven van de Nederlandse prentkunst.’

Daar sta je dan
De vragen aan de bibliotheek veranderen doordat het

publiek verandert, stelt Koot. ‘Steeds meer mensen,’ zegt

hij, ‘zijn geïnteresseerd in kunst. Niet alleen vanuit hun

professie, maar ook op een lekenwijze. Wij zien daardoor

steeds meer mensen komen met vragen naar aanleiding

van het gebodene in het museum. Ik denk dat het zo

werkt: naarmate je meer informatie geeft – onder andere

door middel van de tekstborden op zaal – ontstaat er ook

weer vraag.’

Die groeiende belangstelling van een breder publiek

brengt hem en zijn staf steeds meer in verlegenheid. Het

schild van eerstelijns informatieverstrekkers om de biblio-

theek heen, is namelijk tamelijk poreus. Er is een educa-

tieve afdeling, die voor verschillende doelgroepen – zoals

scholieren en docenten – allerlei informatie- en lespakket-

ten maakt, ‘maar die afdeling is ook een klant van de bibli-

otheek.’ Het publiek kan voorts gebruik maken van een

audio-toer, een akoestische rondleiding op cd-rom. Er is

een filmprogramma, dat momenteel weliswaar tijdelijk is

stopgezet, maar dit najaar weer ‘full swing’ wordt ingezet.

Dan is er de nieuwe website, ‘maar die heeft natuurlijk

ook een publicitair karakter, laten we wel wezen.’ Er zijn

folders en brochures te kust en te keur: over het museum,

over de verzamelingen, over tentoonstellingen. En er is

ARIA (Amsterdam Rijksmuseum Interactief), het interac-

tieve informatie- en documentatiesysteem waarin 1250

hoogtepunten uit de collectie opgeslagen en via vele hyper-

links met elkaar verbonden zijn. ARIA is inmiddels ten

dele geïntegreerd in de website, maar voltooid is dat nog

niet helemaal.

‘Dus hoe gaat dat nu als er een vraag wordt gesteld?’ vat

Koot samen. ‘Als men aan al die informatieve diensten niet

genoeg heeft, komt men bij de informatiedames in de voor-

hal terecht. Daar wordt al informatie op maat gegeven. Al

komt men er meestal met vrij basale vragen als waar han-

gen de Vermeers of “where is the bathroom”. Zodra er vra-

gen op meer inhoudelijk gebied komen en men er bij de

informatiebalie niet meer uitkomt, wordt de bezoeker ver-

wezen naar de studiezaal en die is hier in de bibliotheek.’

Wie verwezen wordt naar de studiezaal, moet het museum

uit, de tuin door en dan min of meer op instinct de aparte

ingang van de bibliotheek vinden. ‘Dat is toch een drem-

pel,’ weet Koot. ‘Je kunt op geen enkele manier vanuit het

museum naar de bibliotheek. Er is zelfs geen indicatie in

de bewegwijzering dat er een bibliotheek zou zijn. Dat

komt omdat de bibliotheek van oudsher een sterk weten-

schappelijke functie is toegedicht. Het aantal zitplaatsen is

er ook gering. Bovendien is het museum zeven dagen per

week open en wij maar vijf, dus die doorverwijzing vanuit

de informatiebalie werkt maar beperkt.’

Is de volhardende vragensteller echter eenmaal tot de

bibliotheek doorgedrongen en heeft die ‘een specialisti-

scher vraag, dan heb je dus de conservator van de desbe-

treffende deelcollectie nodig. Die conservator is er niet

altijd, of druk ergens mee bezig, of voelt zich in laatste

instantie de aangesprokene om het publiek te woord te

staan. Met andere woorden, daar sta je dan – als biblio-

theek, als studiezaal, als informatiepersoon: zonder ant-

woord. En dat willen we veranderen.’

Bibliothecaris als strateeg
Een van de eerste veranderingen die onlangs werd doorge-

voerd, was het omdopen van de educatieve afdeling tot de

afdeling Publieks Informatie. ‘Dat is tamelijk stilzwijgend

gebeurd,’ aldus Koot, ‘maar het betekent wel een verbre-

ding van de taak: van educatief naar informatief.’

Nauw daarmee samenhangend is het gegeven dat, onder

invloed van het groeiend aantal ‘publieksvragen’, de directie

van het Rijksmuseum de collectie-informatie als nieuwe taak

van de bibliotheek heeft onderkend. ‘In een plan heb ik

neergelegd hoe dat op termijn ingevuld zou moeten wor-

den,’ zegt Koot. ‘Als gevolg daarvan is er inmiddels een

coördinator collectie-informatie benoemd. Diens taak is

breder dan het strikt genomen verzamelen van informatie

en het naar buiten brengen daarvan: het moet ook intern

gecoördineerd, dus op één lijn gebracht worden. Elke afde-

ling heeft hier zijn eigen documentatiesysteem. Bijvoor-

beeld wat er de afgelopen honderd jaar aan onderzoek is

gebeurd, heeft in eerste instantie zijn neerslag gevonden in

publicaties, maar ook in documentatiesystemen, kaartsyste-

men, dikwijls ouderwetse ordnersystemen die op de afde-

lingen berusten. Die staan ten dienste van de mensen die

daar werken, de conservatoren, de museumassistenten, de

restauratoren. Natuurlijk kun je niet al die gegevens aan

het publiek vrijgeven, zoals verzekeringsgegevens bijvoor-

beeld, maar toch moet veel van die informatie zo worden

opgeslagen dat we daarmee, desnoods via een intermediair,

ook het publiek kunnen bedienen.’

Het is kortom de taak van die coördinator om de regie te

voeren over de bundeling en ontsluiting van alle beschik-

bare informatie over de collectie. Het inhoudelijk beheer

van die collecties is de verantwoordelijkheid van de conser-

vator: diens kennis over de verzameling moet zijn neerslag

krijgen in het documentatiesysteem. Maar de manier

waarop die informatie wordt opgeslagen, wordt nu door de

coördinator centraal geregeld. ‘Ik denk,’ stelt Koot, ‘dat het

met name de bibliothecarissen in de musea zijn, die van-

uit hun vakgebied als informatiespecialist, en hopelijk

zelfs als strateeg, in staat zijn om een dergelijke slag naar

het publiek – van toch intern gerichte, documentaire syste-

men, naar externe informatie – te kunnen maken.’

Onder regie van de coördinator collectie-informatie wordt
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nu dan ook gewerkt aan een herinrichting van de database

met de gegevens over alle kunstwerken. Koot: ‘Zoals

gezegd gebeurde vroeger de invoer van gegevens op lokaal

niveau waarbij iedereen dat volgens zijn eigen maatstaven

deed. In die inhoudelijke ontsluiting moet nu veel meer

lijn komen. Dat betekent een enorme inspanning in retro-

spectieve zin: alle gegevens moeten worden opgeschoond.

Een maand geleden hebben we de beslissing genomen een

nieuw bibliotheeksysteem te kopen, mede naar aanleiding

van de tegenvallende functionaliteit van het huidige zoek-

systeem op de website. Bij het zoeken op de site versche-

nen er foutmeldingen die helemaal niet konden. Dan had

je keurig de velden en subdatabases aangevinkt waarin je

wilde gaan zoeken en dan kreeg je een antwoord als: vink

de deeldatabase aan. Of er kwamen zoekresultaten die

misleidend waren en afweken van hetgeen je zou moeten

krijgen. We hebben het zaakje daarom van de website

gehaald en een nieuw bibliotheeksysteem gekozen dat een

hele goede web-interface levert, zodat we niet hoeven te

gaan prutsen en knutselen. Momenteel vindt de conversie

naar dat nieuwe systeem plaats en daarin is meteen ook al

een flinke winst gehaald in het opschonen van de gege-

vens. We hopen in de zomer de definitieve conversie te

kunnen doen. Daarna moet het nog op de website gezet

worden, maar dat moet in het najaar toch wel realiseer-

baar zijn.’

Studiezaal Rijksmuseum
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En tot slot de studiezaal. Koot: ‘Vroeger kwamen daar vrij-

wel uitsluitend onderzoekers die prenten en tekeningen

en later foto’s kwamen inzien. Geleidelijk aan is het

accent verschoven naar mensen die vakliteratuur kwamen

lezen, omdat de bibliotheek uitgroeide tot de belangrijkste

kunsthistorische bibliotheek van Nederland. Wat betreft

diepgang en breedte hebben wij de universiteitsbibliothe-

ken allang overtroffen. Dus er zijn boeken, tijdschriften,

veilingcatalogi, noem maar op. En natuurlijk is de combi-

natie van prenten, tekeningen en foto’s én de literatuur

daarover buitengewoon bevruchtend; het is ook van alle

kanten geroemd dat je op die manier hier de collectie kunt

raadplegen.’

In 2003 gaat het gedeelte van het Rijksmuseum waarin de

bibliotheek gehuisvest is dicht. Nu de studiezaal bij de

bibliotheek hoort, kan er verder nagedacht worden over

het karakter van die studiezaal en die eventueel om te bou-

wen tot een wetenschappelijk informatiecentrum. Maar de

bibliotheek voor het algemene publiek openstellen, wat

met een doorgang binnendoor technisch realiseerbaar is,

zou, aldus Koot, ‘onze wetenschappelijke functie wel erg

onder druk zetten. Je zou dan voor aanzienlijk meer

zitplaatsen, of zelfs verschillende studiezalen moeten zor-

gen. Daar wordt dan nu ook aan gedacht. Uit onderzoek

moet nog blijken of het mogelijk is om deze functies in dit

gebouw te realiseren, maar we zetten er wel sterk op in. In

feite staat alles nog open. We bevinden ons in een

conceptueel stadium, waarin de zaken eerst op elkaar afge-

stemd moeten worden voor er verder gebrainstormd kan

worden.’

Bijzondere positie
Laatste vraag daarom (voorlopig) aan Geert-Jan Koot.

Begin juli is hij een van de sprekers tijdens het congres in

Cambridge over ‘The changing agenda for art libraries’.

Wat gaat hij zijn gehoor daar zoal vertellen?

‘Er staat nog geen letter op papier hoor, maar het concept

zit in mijn hoofd. Dat zal gaan over de ontwikkeling die

museumbibliotheken moeten doormaken willen ze bij

kunnen blijven in de elektronische informatievoorziening.

Ik stel in die lezing dat de bibliotheken de leiding moeten

nemen op het gebied van de informatievoorziening en

daarmee ook richting moeten geven aan de wijze waarop

collecties ontsloten moeten worden. De bibliothecarissen

zijn niet de collectie-ontsluiters, dat zijn degenen die de

collecties beheren, bestuderen. Maar de bibliothecarissen

hebben een fabelachtige traditie wat betreft standaarden,

retrieval- en ontsluitingsmethodieken en die moeten ze

benutten – niet alleen om hun boekerij of de elektronische

informatie te ontsluiten, maar ook de collecties binnen het

museum.’

‘Ik stel dat er meer gedacht moet worden vanuit het con-

cept van geïntegreerde informatievoorziening. Dat is geen

nieuw idee, maar toch verscheen drie jaar geleden een

standaardwerk over “Information Management in Muse-

ums”, dat zich voornamelijk concentreert op Groot-Brit-

tannië als land waar het allemaal gebeurt, terwijl in Ameri-

ka veel meer ontwikkelingen zijn, en daarin wordt de

functie van de museumbibliotheek en de rol die de muse-

umbibliothecaris zou kunnen vervullen genegeerd. In de

index komt de museumbibliotheek op twee of drie plek-

ken voor waarin sprake is van kleine, lokale of regionale

musea, die een alliantie aangaan met de openbare biblio-

theek in hun gebied voor een gezamenlijke webaanslui-

ting. Maar daar gaat het helemaal niet om, stel ik.’

‘Met voorbeelden probeer ik duidelijk te maken wat naar

mijn idee het bijzondere is van de positie van een muse-

umbibliothecaris en op welke wijze zijn vaardigheden

beter en breder benut kunnen worden. Je ziet bijvoorbeeld

een interessante ontwikkeling in Amerika, waarbij een

Pica-achtige organisatie als Research Libraries Group

pogingen onderneemt om voor musea standaard datasets

te formuleren, om op die manier tot een uniforme ontslui-

ting van museumcollecties te kunnen komen. Het gaat

daarbij niet om gezamenlijk catalogiseren, nee, het gaat

juist om een meer geïntegreerde toegang bieden tot muse-

umcollecties. Dat is een initiatief vanuit de bibliotheekwe-

reld, in het bijzonder vanuit de museumbibliotheek.’

‘Veel museumbibliotheken, ook in Nederland, zitten met

een uitermate beperkte staf. Als je elke dag wordt overladen

met werkzaamheden en je moet al dat materiaal dat binnen-

komt catalogiseren en administreren, dan kom je niet snel

op het idee om ook nog eens richting te gaan geven aan de

ontsluiting van de museumcollectie. Maar ik denk dat dat

soort mensen het juist wél zouden moeten doen. Vanuit

hun achtergrond, opleiding, vaardigheden, inzicht en het

feit dat hij of zij voortdurend bezig is met het publiek, is een

bibliothecaris eigenlijk dé persoon daarvoor.’

Wim Verbei is hoofdredacteur van Informatie Professional.

De website van het Rijksmuseum (www.rijksmuseum.nl) is ontworpen
door het Amsterdamse design- en communicatieadviesbureau Eden in
samenwerking met Deloitte & Touch Consultdata. Eden Design &
Communication was verantwoordelijk voor vormgeving en interactie
design, Deloitte & Touche Consultdata voor realisatie en projectleiding
en het Rijksmuseum zelf voor de samenstelling en eindredactie. Mid-
dels 150 QTVR-filmpjes kan men op de site rondwandelen door het
hele museum. Via de plattegrond zijn direct bepaalde kunstwerken te
bezichtigen. In de virtuele winkel zijn zo’n honderd artikelen te koop.
Tevens is er toegang tot ARIA, het interactief documentatiesysteem
van het museum; toegang tot de bibliotheek volgt eind dit jaar. Pikant
detail: tot de aanstelling van een webmaster (2,5 dag per week) werd
pas op 17 december j.l. besloten, één dag voor de opening van de site.
Met de bouw van de site was een bedrag van 3 tot 4 ton gemoeid. 




