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Impressie van de bijeenkomst op 16 maart 2017 
Inspraakavond over de toekomst van de landelijke bibliotheek in Den Haag 

Een twintigtal betrokkenen  uit heel Nederland waren op de Riouwstraat 1 bijeen gekomen om aan 
de hand  van de vooraf verstrekte Denkrichtingen (opgesteld door Pim Blomaard en Annemiek Blöte), 
de visie van het bestuur van de AViN op de landelijke bibliotheek onder de loep te nemen en om 
terecht  hun bezorgdheid uit te spreken over het behoud van deze bibliotheek en haar niet te 
onderschatten waarde voor de Nederlandse antroposofische beweging in verleden, heden én de 
toekomst. Naast de twee bibliothecarissen waren twee leden van het bestuur van de AViN aanwezig. 
 
Korte inleiding door Pim Blomaard (samenvatting):  
De wens van het bestuur is de huidige bibliotheek om te vormen tot een informatiecentrum, 
gesitueerd op de begane grond van Riouwstraat 1. Dit om het pand als toekomstig “Huis van de 
Vereniging” aantrekkelijk te maken voor met name jongeren die de weg zoeken naar de 
antroposofie, maar nog niet de brug daartoe vinden. Een start is de laatste jaren gemaakt door het 
bestuur met het promoten van de jongerenbeweging en het uitgeven van tijdschrift “Antroposofie 
Magazine”.  
 
Enkele vragen van de aanwezigen:  
-Wordt rekening gehouden met de grote betekenis van de bibliotheek in het algemeen. 
-Welke wilsintentie is aanwezig bij het bestuur voor de voortzetting van de bibliotheek en worden de 
leden van de AViN in de besluitvorming meegenomen. 
-Wat is er voor nodig om de bibliotheek als cultureel erfgoed niet verloren te laten gaan. 
 
Het gesprek 

 De doelstelling van de bibliotheek zou op termijn verweven worden en getransformeerd in 
een informatiecentrum met collectie boeken en archief. Er zullen dan wel keuzes gemaakt 
moeten worden. 
NB Op alternatieve oplossingen wilde Pim Blomaard nu niet in gaan. 

 Overigens is voor de verbouwing van de 2e verdieping (nog) geen geld beschikbaar, dus de 
komende tijd blijft  de indeling op de 2e verdieping zoals hij is. 

 Hierop werd geconcludeerd  dat een toekomstgerichte lange termijnvisie op de                  
bibliotheek in zijn geheel (de ruimte, de collectie, de waarde van het aanwezige “geheugen”” 
van de  antroposofie in Nederland, de onderzoeksfunctie etc)  ontbreekt. 

 De noodzaak werd uitgesproken dat een onafhankelijke stuurgroep bibliotheek bestaande 
uit een bibliothecaris, iemand van het bestuur, een beheerder van een regionale bibliotheek 
en een of meerdere gebruikers zeer welkom zou zijn. Deze groep zou tevens de taak van het 
bestuur verlichten. 

 In de tijd van bibliothecaris Boswijk bestond een werk(spiegel)groep, die helaas geen lang 
leven beschoren was vanwege de ledensamenstelling. Deze werkgroep had geen 
adviserende stem richting het bestuur van de AViN, maar diende als ondersteuning van de 
bibliothecaris 
 

Uren te kort 
Een belangrijk item, dat duidelijk werd in het gesprek,  is dat het aantal uren voor de bibliothecaris 
(18 uur) en een aan te stellen "webmaster" (10 uur) ten behoeve van het informatiecentrum, als 
Jeanette Boertien met pensioen is, niet voldoende is om het vele werk te doen, wat op de 
medewerkers af komt qua werk in de bibliotheek én  het te vormen  informatiecentrum, zoals het 
bestuur van de AViN heeft bedacht. 
 
Vrijwilligerswerk 
Overdragen aan vrijwilligers is niet evident. Vrijwilligers voor dit werk moeten worden opgeleid én 
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begeleid. Dit kost veel tijd, die niet beschikbaar is. Ook zouden vrijwilligers op voorhand de nodige 
basiskennis bibliotheekwerk moeten hebben om efficiënt te kunnen worden ingezet. 
 
Digitalisering in samenwerking met bibliotheken internationaal 
Er werd een vraag gesteld in hoeverre reeds gedacht is of zal worden, aan samenwerking met de 
landelijke bibliotheken van de ons omringende landen (zeker als het gaat om digitalisering van 
artikelen, manuscripten en tijdschriften), om dubbel werk te voorkomen. 
 
Overhandiging alternatief voor de verbouwing van de 2e verdieping ten gunste van de bibliotheek en 
haar collectie. 
Nogmaals werd een plattegrondtekening van de 2e verdieping onder de aandacht van Pim Blomaard 
gebracht en overhandigd, waarop een elegante oplossing voor het huidige ruimtegebrek van de 
bibliotheek staat uitgewerkt. Hierop werd medegedeeld dat er voorlopig geen geld beschikbaar is om 
de 2e verdieping te verbouwen. 
 
 
Samenvattend (Pim Blomaard): 
 

 Het vormen van een onafhankelijke stuurgroep bibliotheek.  
Deze zal in samenspraak met bibliothecarissen en bestuur worden samengesteld.  

 Er is behoefte aan duidelijkheid en transparantie naar de leden toe. 

 Er is nood aan een visie op de landelijke bibliotheek voor de lange termijn. 

 Het wat en hoe betreffende de ruimte voor de bibliotheek staat nog niet vast. 
 

Vragen die door leden landelijk beantwoord mogen worden: 

 Wat is de waarde van de landelijke antroposofische bibliotheek in deze tijd. 

 Is dit cruciaal in het proces van omvorming van bibliotheek naar informatiecentrum 

 Kan worden deelgenomen aan het proces van behoud en wording 

 Wat is de inzet, de betekenis en de meerwaarde van digitalisatie 
 
 
 
Deze impressie is tot stand gekomen aan de hand van de aantekeningen gemaakt op 16 maart 2017 
Monique Engels 
  
 


