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Woord v ooraf
To t mijn genoegen kan ik U hierbij het verslag van het ·
Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek en Univers i t e itsbi b liotheken PICA over de jaren 1978 en 1979 presenteren.
Beide jaren zijn voor het Samenwerkingsverband van we zenlijk be l ang geweest. Nadat op het eind van 1977 de
Minister v an Onderwijs en Wetenschappen het PICA-project
zijn s t e un had toegezegd door een aanbod om een computerconfigura t ie te financieren - een aanbod dat is
aangenome n - k on met vereende krachten ook daadwerke lijk tot resul taat worden gekomen. In 1978 ging de z e
inspanning bove ndien vergezeld van een heroverwe ging
van en discu ssie over de conceptie van het project.
Een en ander gi ng gepaard met een ste rke groei van het
PICA- Bure au . Dit ve r eiste uiteraard veel zorg en aan dacht, hetgeen me de een verklaring is van het feit,
dat vertraging is opgetreden in de versl a ggeving.
Besloten is de achterstand in te halen door he t uitbrengen van di t gecombineerde verslag over de jaren
1978 en 1979.

J.R. de Groot
Voo rz it ter Samenwe rkingsverband
Koninklijke Bi b liotheek en Universite i t sbib li otheken PICA.
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1. Inleiding
In de maanden augustus/oktober 1978 heeft -voorbereid met
een rapport van de Orientatiecommissie en door een aantal
bibliothecarissen opgestelde verwachtingspatronen met betrekking tot de bibliotheekautomatisering- in de Stuurgroep
van het Samenwerkingsverband een uitvoerige discussie plaats
gevonden over het te voeren beleid. Nadat in 1975 was besloten tot het Plan op Korte Termijn, dat als eerste ombuiging
van de oorspronkelijke conceptie kan worden gezien, deed
zich de noodzaak gevoelen van de vaststelling van een geintegreerd beleid ten aanzien van bibliotheekautomatisering .
Het beleid sedert 1975 zou hierbij uitgangspunt dienen te
zijn. Geconstateerd werd dat de discussies over het beleid
ten aanzien van bibliotheekautomatisering tot de conclusie
moesten leiden, dat de oorspronkelijke PICA-conceptie, waarin gestreefd werd naar een zg. "total library-system", verlaten diende te worden. Besloten werd om onderscheid te maken tussen het PICA-systeem als catalogusinstrument, dat ook
informatie moet leveren aan of geraadpleegd worden door nietPICA-bibliotheken, en het PICA-systeem, dat beschikbaar is
als instrument voor de automatisering van bibliotheekprocessen.
Het beleid diende zich op deze twee afzonderlijke, maar te
koppelen onderdelen te richten: catalogusautomatisering en
procesautomatisering.
Onder het PICA-catalogussysteem wordt het systeem verstaan,
waarin machineleesbaar die informatie wordt vastgelegd die
voor openbare raadpleging nodig is en waarbij PICA uitvoerfaciliteiten ter beschikking stelt.
In dit systeem zijn twee functies te onderscheiden: de catalogiseerfunctie en de catalogusfunctie. De eerste is gericht
op de tot stand brenging van catalogi in velerlei vorm, terwijl de laatste gericht is op de terugvindbaarheid van een
titel in een geautomatiseerd bestand.
Met de hoogste prioriteit werd aandacht geschonken aan de
totstandkoming van een betrouwbaar functionerend, gemeenschappelijk geautomatiseerd catalogiseersysteem. Met grote
erkentelijkheid kan worden vastgesteld, dat de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen door het beschikbaar stellen van
subsidies een krachtige ondersteuning hierbij heeft gegeven.
Vo or de catalogusfunctie werd contact opgenomen met de beheerders van de centrale catalogi in Nederland, in het
vroegste stadium met die van de centrale catalogi bij de
Koninklijke Bibliotheek.
Bij de boekverwerkingsprocessen in bibliotheken is het echter niet mogelijk om gebruik te maken van elkaars gegevens,
zodat een boekverwerkings- of processysteem beschouwd moet
worden als een locaal systeem.
Het is wel mogelijk om, althans voor die systeemdelen die
voor alle bibliotheken gelijk zijn, de ontwikkelingskosten
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van d e totale processystemen gezamenlijk te dragen. Voor
participati e in de ge zamenlijke ontwikkeling hebben zich
aangeme ld de Koninklijke Bi b liotheek en de un ivers iteitsbibliotheken te Leiden, Groningen, Nijme gen, Maastricht
en Rotterdam , terwijl ook de bibliothecari s van de Katholie ke Hogeschool te Ti lburg te kennen heeft gegeven geinteresse e-rd te zijn.
In 1980 kunnen de Kon inklijke Bibliotheek en de RU Leiden
over de benodigde mi d delen beschikken. De Koninklijke Bi -bliotheek wilde als eerste de ui tleen/ops "lagadministratie
ontwikkeld zien, de RU Leiden wilde voor dit onderdeel
eerst een marktverkenning uitvoeren en stelde voor om de
hoogste p rioriteit te geven a an d e besteladministratie.
Besloten werd om een dubbele prioriteitstelling te hanteren, maar daarbij een extra bes li spunt in te voeren,
door eerst de analyse- e n specificati e fase ui t te voe n'n
en de resul ta ten aan te bieden aan de beide op drachtge -vers, waarna deze kunnen bezien of zij een opdracht tot
ontwikkel.ing willen geven.
Met de analyse- en specificatiefase is voor beide systeemonderdele n nog juist in 1979 begonnen.
Volgens de p lanning kon wcrdcn verwacht dat. in jw1.i 1980
aan de respectievelijke opdrachtgevers rapport zou word,,~,
ui tgebrach t.
In mei 1979 is de Erasmus Universiteit te Rotterdam, tot
dan reeds deelnemer aan het PICA-systeem , als lLd toegetreden tot het Samenwerkingsve rb and.
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2. Het PICA-Catalogiseersysteem
Met de in 1976 begonnen, gefaseerde ontwikkeling en operationalisering van het catalogiseersysteem werden zulke
vorderingen gemaakt, dat na een aanvang in 1978 in 1979
een systeem aan de bibliotheken ter beschikking kon warden gesteld dat definitief en volledig in de bedrijfsvoering van de instellingen kon warden ingezet. Een ingrijpende herziening van de planning medio 1978 leidde
tot een geconcipieerde afronding, waarbij de invoerfaciliteiten werden verbeterd en de uitvoerfaciliteiten
aanzienlijk werden uitgebreid.
Het catalogiseersysteem biedt de bibliotheken de volgende
on-line en off-line functies:
On-line:
Opzoeken van titelbeschrijvingen in de databank.
- Tonen van titelbeschrijvin gen in ISBD formaat op het
scherm , met indien aanwezig plaatsingsnummers.
- Veranderen, toevoegen e n verwijderen van bibliografische
informatie in een tite lbesch r ijving.
- Toe voegen van signaturen en andere locale c.q. exemplaarken merke n.
- Opslaan van een ti tel in een apart bestand voo r kaartproduktie, waarbij ten behoe ve van het bestaande catalogusapparaat veranderingen kunnen warden aangeb racht ,
die niet warden verwerkt in de databank.
- Invoeren van nieuwe besch rijvi ngen in de databank.
Off-line:
- Invoeren van titelbeschri jvingen ontleend aan diverse
nationale bibliografische centra.
- Di verse uitvoer facil iteiten waarbij de gebruiker zelf
zijn selectie-, sortering- en lay-out-criteria kan bepalen en waar hij kan kieze n uit uitvoer op digiset, lijsten,
microfiche s en tape .
De inspanningen hadden op het eind van 1979 een on-line
raadpleegbare databank tot resultaat, waarin bijna
1 .0 00.000 titelbeschrijvingen waren opgeslagen, voornamelijk
door invoer van magneetbanden van de British Nati onal .Bibliography (vanaf 1975), de Library of Congress te Washington
(vanaf 19 78) en een selectie uit het bestand van het Ohio
College Library Centre te Columbus, Ohio. Daarnaast werden
door de bibliotheken zelf ook een groot aantal titelbeschrijvingen aan de databank on-line toegevoegd.
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Deze databank was op het eind van de verslagperiode ge- ,
durende 8½ uur per werkdag voor bibliotheken beschikbaar,
die hiertoe gebruik maakten van 37 terminalstations.
Naast deze on-line produktietijd werd het systeem gebruikt voor de off-line produktie van velerlei vormen
van uitvoer (deelcatalogi, aanwinstenlijsten e.d.) op
diverse media (microfiche, kaartjes, magneetband, lijst).
De groei van de databank laat zich uit onderstaand overzicht duidelijk aflezen:

Stand
31-12- I 78

Toename
1979

Stand
31-12- I 79

-------------- ----------- --------- ----------BNB 75
76
77
78
79
LC 78
79
OCLC 60-78
OCL
signaali terns
eigen invoer

30 .174
35.926
33.161
38.542

-

2 .103

32.469
164.142
105. 961
427.505
1.828
2 .076
22. 670

30.174
35.926
33 .161
38. 542
32. 469
164.142
105. 961
427.505
1. 828
2.076
24. 773

139. 906

756 .651

896.557

-

-

Uit onderstaande statistiek blijkt het gebruik van het
systeem van week 30 tot en met 52 in 1979:
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In de loop van 1979 werd besloten om -na een aantal aanpassingen- het Catalogiseersysteem te bevriezen. Door het
PICA-Bureau werd een analyse gemaakt van de verdere te
verwachten ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het
systeem. Op grond van deze analyse werd besloten om in eigen beheer een PICA-II-systeem op te zetten en te ontwikkelen dat systeemtechnisch in staat zou zijn de verwachte
groei soepel op te vangen. Volgens planning zal deze systeemversie in het begin van 1981 gereed zijn.
De ontwikkelingsinspanning ten behoeve van een systeem voor

retrospectieve catalogisering werd in 1979 met verhoogde
prioriteit opgepakt. Aan het eind van het verslagjaar kon
verwacht worden dat het PICA-retrosysteem in het begin van
19 80 voor gebruik aan bibliotheken beschikbaar zou kunnen
worden gesteld.
In de gunstige ontwikkelingen ten aanzien van de catalogiseerfaciliteiten werd aanleiding gevonden met verhoogde
prioriteit voortgang te geven aan het met de Koninklijke
Bibliotheek overeengekomen onderzoek naar de mogelijkheid
om de centrale catalogus van boeken met behulp van het
PICA-systeem te gaan exploiteren. Allereerst zou het aspect van de vervaardiging van deze catalogus voorwerp van
onderzoek zijn.
Een rapport hierover werd voor begin 1980 in het vooruitzicht gesteld.
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3. Apparatuur
Nadat nog in 1977 de Minister van Onderwijs en Wetenschappen had aangeboden om een centrale computerconfiguratie
te financieren, heeft het Sarnenwerkingsverband de daartoe
bij de Cornrnissie Reken- en Informatie Verwerkende Apparatuur (CRIVA) door de Koninklijke Bibliotheek ingediende aanvrage uitgebreid en overgenomen. Bij brief van 17 juli 1978
deelde de Minister mee dat de CRIVA de aangevraagde apparatuur technisch verantwoord en gerechtvaardigd achtte. In een
gefaseerde planning is vervolgens de bestelde apparatuur vanaf de tweede helft van 1978 en begin 1979 opgeleverd en voor
systeemgebruik geimplernenteerd bij Arsycom B.V. te Amsterdam.
Wat de locale, in de bibliotheken opgestelde apparatuur betreft werd het in 1977 begonnen onderzoek voortgezet naar
de gewenste modems, terminals en printers.
Dit heeft geresulteerd in een advies om als standaard in de
bibliotheken de volgende apparatuur op te stellen;
modem: Philips Sematrans 4804
terminal: Hewlett Packard 2645A (met een aantal opties,
waaronder 256 karakterset)
printer: FACIT 4540 matrix printer.
Ten behoeve van het retro-systeem werden door het PICABureau Texas Instruments 733 ASR casette-terminals aanbevolen.
De Minister v an Onderwijs en Wetenschappen heeft subsidie

ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een aantal modems en terminals door de bibliotheken.
4. PICA-computercentrum
In begin 1979 is door het Dagelijks Bestuur van PICA overleg gevoerd met de directie van Arsycom B.V. over de wijze
waarop dit service-bureau - nu steeds meer bibliotheken wilden besluiten hun werkwijze te richten op het PICA-systeem de productie zou kunnen verzorgen. Tevens werd onderzocht
we lke de financiele consequenties zouden zijn van een afdoende garantie voor productie bij uitbesteding in vergelijking
me t het overnernen van de productie in eigen beheer.
De conclusie hiervan is geweest dat zowel om financieel-economische als om productie-technische redenen het verantwoord
zou zijn om tot oprichting van een eigen productiecentrum
binnen het PICA-Bureau over te gaan.
Overeenkomstig een da artoe opgestelde planning besloot de
Stuurgroep op 28 maart 1979 om de exploitatie van het PICAsysteem in eigen beheer te nemen. Met de directie van de
Konink li jke Bibliotheek werd voorts een regeling getroffen
ten aanzien van de beschikbaarstelling en verbouwing van
een geeigende ruimte. Het contract met Arsycom B.V. werd per
1 januari 1980 opgezegd. De verhuizing van de apparatuur
heeft in de eerste twee weken van oktober pla ats gevonden,
waarbij vanaf 8 oktober 1979 de productie vanuit het PICABureau werd verzorgd.
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5. Structuur en rechtsvorm van het Samenwerkingsverband en
het PICA-Bureau
Bij alle nu genoemde ontwikkelingen binnen PICA heeft zich
in de verslagjaren een ingrijpende organisatorische wijziging voorgedaan ten gevolge van de sterke groei van het
centraal PICA-Bureau, dat onder meer verantwoordelijk was
voor projectleiding en projectcoordinatie. Op 31 december
1977 beschikte het bureau over 4½ formatieplaats, op 31 december 1979 over 15½ formatieplaats. Na het vertrek van
Drs. A.L. van Wesemael op 1 februari 1978 naar een functie
elders werd de leiding van het bureau waargenomen door de
voorzitter en de secretaris van de Stuurgroep. Per 1 april
1979 werd Drs. A.G.J.M. Bossers benoemd als adjunct-hoofd,
per 16 oktober 1979 Ing. L. Casters als hoofd van het bureau. In de tussenliggende fase werd het project tijdelijk
gecoordineerd door Dr. A.W. Willemsen (Koninklijke Bibliotheek), Drs. A.G.J.M. Bossers en Mw. Drs. A.W. Wamstek~rMeijer (UB Leiden, later PICA-Bureau).
Met de totstandkoming van een uitgebreid bemand bureau en
de benoeming van de bureauleiding werd de structuur van
de PICA-organisatie, die in 1969 was opgezet met het oog
op de toenmalige doelstelling, een probleem. Een daartoe
door de Stuurgroep ingestelde Werkgroep Structuur en Rechtsvorm was voornemens hierover media 1980 advies uitbrengen.
Deze werkgroep heeft voorts aangekondigd in de tweede helft
van 1980 voorstellen te willen doen ten aanzien van de
rechtsvorm van het Samenwerkingsverband en PICA-Bureau.
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6. Voorlichting en publiciteit
Nadat in de voorafgaande jaren informatie over PICA slechts
incidenteel was verspreid, is vanaf begin 1978 op systematische wijze aandacht besteed aan voorlichting en publiciteit door de gratis verspreiding van een maandelijks bulletin, PICA-Mededelingen.
Tevens is in verhoogde mate mondeling voorlichting gegeven
door medewerkers van het PICA-Bureau. Met name kunnen voordrachten genoemd worden tijdens de najaarsvergadering van
de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen (NVB) in
1978 te Leiden en het bibliotheekcongres van FOBID te Utrecht ,
het IATUL-congres te Enschede en de Informatiedag Automatisering van het NBLC te Utrecht in 1979. De verschillende lezingen zijn in hun geheel of in samenvatting in Open 1979,
resp. Infodata (0-nr. 1979) gepubliceerd .
Op 23 en 24 augustus 1979 zijn onder auspicien van het Permanent Nederlands-Vlaams overlegorgaan ter bevordering van
de samenwerking en integratie van de bibliotheekopleiding
in Noord en Zuid door het PICA-Bureau "Introduktiedagen over
bibliotheekautomatisering" georganiseerd. Een verslag hiervan is verschenen in PICA-Mededelingen 1979, nr. 6/7.
In 1978 heeft PICA een u i tgebreid contact onderhouden met
OCLC Inc. (USA). Nadat in de voorgaande jaren een aantal
malen reizen waren gemaakt naar de Verenigde Staten, heeft
PICA in de verslagperiode tweemaal de technisch-directeur
van OCLC, Mr. J. Barrentine, ontvangen. Op 31 oktober 1978
heeft de algemeen directeur van OCLC, Mr. Frederick G. Kilgour,een bezoek gebracht aan PICA. Voor een groat aantal genodigden hield hij een lezing in het Museum Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage over de groei van het interbibliothecair leenverkeer, die veroorzaakt was door deelname
aan het OCLC on-line systeem.
Eind 1979 hebben medewerkers van het PICA-Bureau een studiereis gemaakt naar een aantal bibliotheken in West-Duitsland.

f '~-, \. ! \, ·,·
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7. Relat ies met andere instellingen
Universiteit Amsterdam
Een in 1977 ingestelde werkgroep, bestaande uit Ors. J.R.
Oef ra ipont en F.H. Amende namens de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en Ors. A.W. Wamsteker-Meijer en Ors.
A.G.J.M. Bossers (zie Jaarverslag over 1977, blz. 25)
bracht op 10 mei 1978 rapport uit aan de bibliothecaris
van de Universiteit van Amsterdam en het Oagelijks Bestuur van PICA. Hierbij werd een vergelijking gegeven
tussen concepties van beide systemen ter voorbereiding
van een later te formuleren gezamenlijk beleidsstandpunt.
Deze rapportage is door het Samenwerkingsverband betrokken bij het in oktober 1978 geformuleerde beleid (zie
PICA-Mededelingen 1, nr. 8, blz. 10-14).
In 1979 heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden tussen het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, ondersteund
door externe deskundigen, en de Universiteit van Amsterdam.
In het kader van dit overleg heeft het PICA-Bureau samen
met de Universiteitsbibliotheek de doo r beide gehanteerde
formaten vergeleken en de onderlinge verschillen en overeenkomsten vastgesteld.
In 1980 wordt het Samenwerkingsverband bij dit overleg be trokken.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam
In 1978 heeft het bestuur van het IISG t.e Amsterdam zich aan-gemeld voor deelname aan het GGC. Oeelnarne werd afhankel i jk
gesteld onder meer van financiele aspecten. Een gezamenlijk
opgesteld Werkplan IISG-PICA is in november 1979 door de Stuurgroep PICA goedgekeurd. Uitvoering van dit plan is vervolgens
afhankelijk gesteld zowel van de verhui zing van het IISG naar
een ander pand in Amsterdam als van nadere interne besluitvorming aldaar.
Provinciale Bib liotheek Friesland te Leeuwarden
Op het eind van 1978 heeft de Provinciale Bibliotheek Friesland
te Leeuwarden zich tot het Samenwerkingsverband gerich t voor
deelname aan het GGC. Vanaf oktober 1979 is de aanslui t ing op
en dee lname aan het PICA-systeem ee~ feit.
Vrije_Universiteit_te_Ams t erdam
Naar aanleiding van een brief van het College van Bestuur v an
de Vrije Universiteit, die eind 1977 ontvangen was (zie Jaarverslag over 1977, blz. 23) , is gedurende 1978 en 1979 overleg
gevoerd. Media 1979 bereikte dit overleg een fase, op grand
waarvan een overeenstemming over de elname van de VU aan het
GGC verwacht mag warden in 1980.
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Rijksuniversiteit_te_Utrecht
In d e verslagperiode heeft over de deelname van de
Rijksuniversiteit te Utrecht een onduidelijke situatiP bestaan. De St.uurgroep beeft op het einde van 1979
ge ccncludeerd , dat de Rijksuniversiteit te Utrecht ni et
langer kon warden beschouwd als lid van het Same:::1.wer}: ingsverband en deze conclusie in een brief van 13 decembeir 1979 aan het College van Bestuu.r meegedeeld.
Verwacht mag warden dat in 1980 overeenstemming zal warden bereikt over een a.ndere vorm van deelname.
Atheneumbibliotheek te Deventer
In J. 979 i s met de Atheneurnbil: 2.iot.heek te Deventer vnorbere i dend overleg gevoerd over dec lname aan het GGC vanaf
1981 .
~~~'.2:1~~~ ~~- Bibliograf i

sch_Onderznek _ ( CBO)

Met de Commissie Bibliografische C,derzoek is overleg ge-voerd over een door deze commissie uit te brengen voorstel
betreffende een Nederlands Bibliografisch Studiebureau.
Vcorts is per 30 juli 1979 de voorzitter van PICA, Mr.
J.R. de Groot,door de Minister. van 0. en W. benoemd cp
de plaats in de commissie vanweoe bet Samenwerkinosverband .
Stuurgroep_Audiovisuele_Media_ (SAM )
I n de verslagjaren is correspondentie gevoerd en heeft c~~rleg plaa t sgevonden met de Stut:rc;roep Audj_ovisue le ~eo Ld Subgroep Centra l e Documentatie, t -~n behoeve vaY: de door ue..'.P. in-stant.ie uit te brengen advisering betreffende de auton::itise·riPg van catalogisering van audiovisuele media.
Alc;iemeen
Mel v e l e rlei i n stanties, waarvan te noemen ZlJn Bibliotheek:raad, CAVUB , NBLC, is gedurende de beide v er sla'Jjaren over
ecn grote v e r s cheidenheid van onderwerpen becreffende de
automat isering van bibliotheken overleg gevoerd.
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Bijlage 1
Samenstelling Stuurgroep PICA
Dr. J.L.M. van Dijk

(Rijksuniversiteit Limburg)

Drs. W.S.L.M. van Egeraat

(Erasmus Universiteit Rotterdam; vanaf 1 juli 1979)

Mr. J.R. de Groot

(Rijksuniversiteit Leiden;
voorzitter)

Dr. D. Grosheide

(Rijksuniversiteit Utrecht;
tot 22 maart 1978)

Mr. W.R.H. Koops

(Rijksuniversiteit Groningen)

Mr. G.G.A.M. Pijnenborg

(Katholieke Universiteit Nijmegen; vice-voorzitter)

Dr. C. Reedijk

(Koninklijke Bibliotheek
's-Gravenhage; secretaris)

Vanaf 22 maart 1978 tot en met 30 mei 1979 is namens de Rijks universiteit Utrecht Drs. J. van Heijst bij de vergaderingen
van de Stuurgroep aanwezig geweest.
Als waarnemers zijn opgetreden:
Dr. E. Braches

(Universiteit van Amsterdam)

Mr. B.S. Han

(Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen)

Drs. H. Kloet

(Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen)

Drs. P.W. van Milaan

(Erasmus Universiteit Rotterdam; tot 1 juni 1979)

Dr. Ir. J. Stellingwerff

(Vrije Universiteit Amsterdam)

Dr. J.L.L.J. Wieers

(Katho lieke Hogeschool Tilburg)

Tenslotte waren bij de vergaderingen aanwezig:
Drs. A.G.J.M. Bossers

(PICA-Bureau)

Ing. L. Casters

(hoofd PICA-Bureau; vanaf
16 oktober 1979)

Drs. J.J.M. van Gent

(voorzitter PICA-Werkgroep;
tot 1 oktober 1978)

Drs. A.W. Wamsteker-Meijer

(lid Adviesgroep Planning en
Organisatie)

Drs. A.L. van Wesemael

(projectleider; tot 1 februari
1978)

Dr. A.W. Willemsen

(voorzitter PICA-Werkgroep;
vanaf 1 oktober 1978)
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De verslaggeving van de vergaderingen werd tot 1 augustus
1979 verzorgd door Mw. M.J. Schiltman (Koninklijke Bibliotheek), daarna door Mw. M.A.V. de Bruyne-Hintzen (PICABureau) .
De Stuurgroep vergaderde in 1978 op 8 februari, 22 maart,
3 mei, 29 juni, 26 juli, 3 augustus, 14 september, 18 oktober en 29 november, in 1979 op 24 januari, 28 maart,
30 mei, 26 juli, 26 september en 28 november.
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Bijlage 2
Samenstelling adviesorganen
1. PICA-Werkgroep
Drs. J.A. Alma

(UB Groningen)

J.A. Daniels

(drie TH's; tot 1 oktober
1978)

Drs. W.S.L.M. van Egeraat

(UB Rotterdam)

Drs. J.J.K. Fuchs

(UB Leiden)

Drs. J.J.M. van Gent

(UB Nijmegen; tot 1 oktober
1978; van 1 februari tot
1 oktober 1978 voorzitter)

Drs. G. de Haan

(UB Utrecht; vanaf 1 juli
1978)

A.M.J.Th. Heijligers

(KB Den Haag)

Drs. J. van Heijst

(UB Utrecht; tot 1 juli

P. van den Hove

(UB Maastricht; tot 1 april
1978)

A.M. Ligtenberg

(KH Tilburg)

H. van der Pool

(UB Maastricht; vanaf 1 april
197 8)

Drs. G.J. Riesthuis

( IISG Amsterdam ; vanaf 1 jun i
1978)

Drs. J.M. Schippers

(drie TH's; vanaf 1 oktober
1978)

Drs. A.L. van Wesemael

(PICA-Bureau; tot 1 februari
1978; voorzitter)

Dr. A.W. Willemsen

(voorzitter vanaf 1 oktobe r
1978)

1978)

Het secretariaat van de Werkgroep werd verzorgd door achtereenvolgens Drs. A.K. van Gorcom (tot 1 oktober 1978), Drs. D.M. Unger
(1 oktober 1978 - 1 april 1979) en Drs. J. Companjen (vanaf 1
april 1979), allen medewerkers van het PICA-Bureau.
De Werkgroep vergaderde in 1978 op 26 januari, 14 en 20 febru ari,
8 maart, 13 april, 24 mei, 28 juni, 18 augu s tus, 20 september,
13 oktober, 20 november en 18 december
en in 1979 op 30 januari, 14 maart, 25 april, 11 juni, 14 augustus,
26 september en 13 november.
2. Adviesgroep Planning en Organisatie
Drs. A.G.J.M. Bossers

(PICA-Bureau, waarnemend voorzitter)

Drs. J.M.J. Dister

(UB VU Amsterdam)

Drs. W.S.L.M. van Egeraat

(UB Rotterdam)
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Drs. J. van Heijst

(UB Utrecht)

Drs. D.J.S. Perdok

(UB Groningen)

Drs. A.W. Wamsteker-Meijer

(UB Leiden)

De adviesgroep heeft in de verslagperiode niet vergaderd.
3. Commissie Uitvo ering PKT
W. Alberda

(UB Utrecht; vanaf
1 oktober 1978)

A.J. Bekers

(UB Utrecht; tot
1 oktober 1978)

Dr s. J. Companjen

(PICA-Bureau; vanaf
1 oktober 1978)

K.F. van Eijk

(UB Rotterdam)

Drs. J.J .K . Fuchs

(UB Leiden)

Dr s. A.K. v an Gorcom

(PICA-Bureau; tot
1 oktober 1978 secretaris)

P .M.A. van den Hove

(UB Maastricht)

Drs. G.J.M. Jacobs

(KB Den Haag)

H.G.L. Janssen

(UB Nijmegen)

G.A.M. Jinssen

(UB Leiden)

C.M. van Muyen

(PICA-Bureau; vanaf
1 oktober 1978 secretaris)

J. Schoenmakers

(KH Tilburg)

Drs. S. Sybrandy

(UB Groningen)

Het voorz itterschap werd bekleed door de vertegenwoordiger der
ontvangende bibliotheek, resp. door Drs. J. Companjen (PICABureau). Het secretariaat werd verzorgd door Drs. A.K. van
Gorcom (PICA-Bureau) tot 1 oktober 1978 en door C.M . van Muyen
(P ICA-Bureau) vanaf 1 oktober 1978.
De cornmis sie vergaderde in 1978 op: 7 april, 11 mei, 7 juli,
7 september, 12 oktober en 12 december; in 1979 op: 23 januari,
7 maart, 24 april, 5 juni, 17 juli, 4 septembe r , 2 4 oktober en
1 2 december.
4. Werkgroep Structuur en Re chtsvorm Sarnenwerkingsverband
Drs. A.G.J.M. Bossers
Ing. L. Cos ters
Drs. A.K. van Gorom
Mr. J.R . de Groot
De werkgroep vergaderde op 24 en 26 september, 17 oktober en
6 november 1979.
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Bijlage 3
PICA- Bureau
Drs. A.G.J.M. Bossers (1976)

adjunct -hoofd

I ng. A. de Bruin (1979)

chef Produktie

Mw. M.A.V. de Bruyne-Hintzen (1976)

chef Secretariaat

Drs. J. Comp anjen (1977)

chef Databeheer

Ing. L. Casters (1979)

h oofd

C .S. van Dobben de Bruyn (1979)
J .M. Feyen (1978)
Drs. A.K. van Gorcom (1977)
L.J. de Jong (1978)
Drs . B. Koeman (1979)
W.J . Kooreman (19 79)
Dr. G. van Marlen (1979)

chef Ontwikkeling Catalogiseersysteem

C.M. van Muyen (1978)
Mw. P.C. Prins (1978 )
Mw . Drs. A.W. Wamsteker-Meijer
(1978)

chef Analyse en Spe cifica t ie

Tot 1 februari 1978 heeft Drs. A.L. van Wesemae l de le iding
gehad over het Bureau.
Daarna is tot 16 oktober 1979 de leidi ng van het Bureau waar genomen door de voor z itter en de secreta ris van de Stuurgroep,
terwi jl de projectcoordinatie in handen was van Drs. A.G.J.M.
Bossers, Mw. Drs. A.W. Wamsteker-Meijer en Dr. A .W . Willemsen.
Van 1 september 1978 t ot 1 september 1979 wa s Drs. D.M. Unger
a ls onderzoekmedewerker aan het Bureau verbonden.

