
Verslag van de Algemene Ledenvergadering Rotterdamsch Leeskabinet 2019  

Gehouden op 22 mei 2019, Senaatszaal, EUR 

Aanwezig zijn de leden: A.J.J. Broenink, H. Welters, H. Visscher, H. Gerritsen, A. Westra, P. Bosma, E. van 

der Dussen, M. van Wijngaarden, A. Dupain, D. Lapar, J. Hordijk 

Alsmede de medewerkers van het RLK: A. Barreto, M. van Duin, E. van der Ploeg, R. Koot, J. Ruytenberg, 

E. Valente, B. Vugts 

En de leden van de Hoofdcommissie: H. Vrolijk, J. de Muinck Keizer, Tj. Barnard, I. Thoen 

1. Opening 

Hen Vrolijk, voorzitter, heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder woord is er voor mevr. A. 

Dupain, commissaris. De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen: 

Van de leden van de hoofdcommissie: W. van Blommesteijn, B. Kwakman en K. van Paridon. 

Van de commissarissen: W.M. Lammerts van Bueren, P.E.L.J. Soetaert, M.W. Heiden, D.X. Lansdaal-

Schuit, J.D. Hillen. 

Van het lid van de kascommissie: M.M.A. Gerritzen. 

Van de leden: P. Pesch, J. de Jong, J. Sorensen en J. Houtman-Husen. 

Tevens is bericht van verhindering ontvangen van: M. van Otegem, bibliothecaris der Erasmus 

Universiteit 

Hierop gedenkt de voorzitter met eerbied de in het afgelopen jaar overleden leden van de vereniging: 

2018: F. Waardenburg, mevr. E.F.J. de Jong-Lauwerier, mevr. A.N.J. de Monchy-de Bas, mevr. N. Ubas-

van Dijk, A. Mook. 

2019: mevr. J.P. van den Born, mevr. G.J.L. van der Pol, mevr. C.T.M. van Galen, mevr. N.I. Schadee, 

R.K.A. Langejan. 

2. Verslag algemene ledenvergadering 23 mei 2018 

Het verslag wordt vastgesteld. De opsteller, mevr. A. Barreto wordt geprezen voor het verslag en 

ontvangt de dank van de hele vergadering. 

 

3. Jaarverslag 2018 

De voorzitter memoreert een legaat dat de vereniging heeft ontvangen van mevr. C. van der Pot, 

dochter van een van de vroegere bibliothecarissen. Verder vertelt hij over enige bijzonderheden die het 

afgelopen jaar plaatsvonden. Er zijn weer vele boeken aangeschaft en ook de collectie Grenzeloos lezen 

kon uitgebreid worden. Binnen onze collectie zijn 600 boeken gepubliceerd voor 1900 als unica door 

Google aangetroffen en gedigitaliseerd. Dat is bijzonder, daar de collectie na de oorlog opnieuw 

opgebouwd moest worden. Er zijn boeken uitgeleend voor tentoonstellingen aan Museum Boijmans van 

Beuningen en het Maritiem Museum. 

De leestafel wordt vaker ververst, zodat vaker komen belangrijk is! 

Het leeskabinet is tegenwoordig een bijzondere locatie voor fotopresentaties. De uitstraling van het 

kabinet gaat zo verder dan wij zouden vermoeden. 

Er waren 11.000 uitleningen, waarvan een groeiend deel door universitaire gebruikers is. 

Meer dan 700 bezoekers waren er bij de diverse lezingen. 

Er is sprake van een vergrijzend ledenbestand, maar er komen toch nieuwe leden bij: 52 in de 

verslagperiode, van wie 30% jonger dan 50. 



Acht nieuwsbrieven werden verzonden. Er is zeker belangstelling voor: er zijn 800 abonnees. 

Naar aanleiding van het verhaal van de voorzitter over de fotolocatie nam Henk Visscher het woord. Hij 

schetste hoe Max van den Berg vroeger poseerde voor een foto van Karl Marx. zouden wij niet een rijtje 

boeken van Thierry Baudet moeten inrichten als plek waar ook weer een dergelijke foto gemaakt kan 

worden? De suggestie wordt in vrolijkheid ontvangen door de hoofdcommissie. 

Serieuzer wordt het wanneer er wordt gesproken over de wateroverlast in het externe 

tijdschriftenmagazijn. Wordt nu voorkomen dat dat nog eens gebeurt? De bibliothecaris spreekt 

gerustellende woorden. Er zijn tijdelijke maatregelen genomen, die nieuwe beschadigingen moeten 

voorkomen. En binnenkort zal dit magazijn niet meer gebruikt worden. De beschadigde boeken zijn 

inmiddels hersteld. 

De commissaris, Mevr. Dupain, had het jaarverslag goed gelezen. Met belangstelling constateerde zij dat 

er de laatste jaren veel meer boeken over kunstgeschiedenis worden aangeschaft. De Bibliothecaris 

bekent schuld. Tentoonstellingen worden nu beter gevolgd zodat er meer catalogi worden aangeschaft. 

Ter afronding van dit agendapunt bedankt de voorzitter de medewerkers, van het Leeskabinet en de 

Universiteitbibliotheek, waarbij ook begrepen worden de vrijwilligers Tela Pamir en mevr. Van Duin. 

4. Verslag van de penningmeester, verslag van de kascommissie, vaststelling jaarrekening  

De penningmeester legt uit dat de financiële verslaglegging enigszins vereenvoudigd zal worden. Een 

aantal posten wordt samengevat. Niet alle aandelen zullen meer apart genoemd worden. Structureel 

verandert er hiermee natuurlijk niets. 

De resultaten liggen geheel in de lijn van voorgaande jaren. Er wordt met een tekort gedraaid, maar 

daarvoor worden goede boeken en tijdschriften aangeschaft. Het tekort is verantwoord. Toch acht de 

penningmeester het tijd om contributie weer te verhogen. Hij stelt voor vanaf volgend jaar de 

contributie substantieel te verhogen. 

Met een kwinkslag rondt de penningmeester zijn woorden af: In vermogen gaan we achteruit, maar 

vrolijk gaan we voort. En met ons spaargeld kunnen we nog vele jaren voort! 

De heer Westra en mevr. Gerritzen hebben als kascommissie de boeken gecontroleerd en waren 

tevreden. Zij adviseren de vergadering de jaarstukken vast te stellen en de hoofdcommissie en in het 

bijzonder de penningmeester décharge te verlenen. Met instemming stelde de vergadering de 

jaarrekening vast en werden bestuur en penningmeester gedechargeerd. 

De penningmeester dankt Elsa Valente voor haar vele werk aan de boekhouding. De voorzitter dankt de 

Kascommissie voor haar belangrijke werk. 

5. Benoeming Kascommissie over 2019 

Kascommissie wil graag doorgaan. De vergadering stemt daarmee in.  

6. Samenstelling Hoofdcommissie 2018 

De termijn van secretaris/penningmeester Johannes de Muinck Keizer loopt af. Hij is herbenoembaar 

voor een volgende termijn van 3 jaar en is ook bereid zijn functie nog enige tijd te blijven vervullen. De 

komende tijd zal naar een opvolger worden gezocht. Met acclamatie wordt De Muinck Keizer benoemd. 

7. Beleidsnota 2019-2024 

Hierop brengt de voorzitter de beleidsnota in bespreking. Hij ligt toe wat de ambitie is: een 

hoogwaardige, veelzijdige bibliotheek. In de toekomst zal een nieuw accent worden gelegd: de erfgoed 

collectie. 

Henk Visscher, lid van de Klankbordgroep, vraagt aandacht voor twee punten: 1. We zijn een 



wijkbibliotheek. Maar als dat het enige is, dan laten we teveel liggen, want we zijn ook wel specialist. 2. 

Groei zit er bij lezende studenten. Zouden we niet meer Nederlandse literatuur in het Engels moeten 

kopen? Hoe kunnen we buitenlandse studenten beter bereiken? Beide opmerkingen worden ter harte 

genomen. Vergroten van de zichtbaarheid en het meer betrekken van de academische gemeenschap 

zijn aandachtspunten in de beleidsnota. 

De beleidsnota geeft het kader voor de strategie voor de komende vijf jaar. De missie is grotendeels 

hetzelfde gebleven, al zijn er accentverschuivingen. Een goede afstemming en samenwerking met de 

Universiteitsbibliotheek biedt kansen voor verdere ontwikkeling. 

8. Mededelingen 

De voorzitter kondigt de aankomende lezingen aan: 

Do. 27 juni: Gerdien Verschoor, over haar boek Het meisje en de geleerde: kroniek van twee verloren 

gewaande Rembrandts. 

Do. 12 sept.: Manon Uphoff, interview over haar nieuwe roman Vallen is als vliegen, door Maria Heiden. 

Do. 17 okt.: Oek de Jong, interview over zijn nieuwe roman Zwarte schuur (verschijnt sept.), door Berrie 

Vugts. 

Do 31 okt.: prof.dr. Wiep van Bunge (EUR) over Erasmus, n.a.v. publicatie van enkele nieuwe delen van 

de correspondentie (editie uitgeverij Donker). 

9. Rondvraag en afsluiting van het officiële deel van de jaarvergadering 

Henk Visscher vraagt het woord en biedt het boek aan dat hij heeft geschreven, Nederland in Droom en 

Daad, met op de omslag een schilderij van Moesman dat gekenschetst wordt als Een blote juffrouw op 

zoek naar een strijkstok.  

Een laatste vraag over de mogelijkheid van samenwerking met Arminius. Zouden we niet daar eens iets 

kunnen organiseren? Dit gebouw is echter vrij prijzig. Maar misschien valt er wel iets te regelen in 

samenwerking met de Remonstrantse Gemeente. Deze suggestie wordt met enthousiasme opgenomen. 

Om 19.45 uur dankt de voorzitter iedereen voor zijn inbreng en sluit hij de vergadering. 

 


