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Verslag van de open avond op 16 maart 2017  
over de toekomst van de landelijke antroposofische bibliotheek  
 

Paul Heldens  |  Nijmegen, maandag 3 april 2017   
 

 

Onderstaand verslag is op persoonlijke titel geschreven en aangevuld met hulp van 4 andere deel-

nemers. Het pretendeert geen volledigheid. De bijdragen zijn in de eerste plaats thematisch en in 

de tweede plaats chronologisch geordend. De uitnodiging en de beleidsnotitie “Denkrichting over 

de toekomst van de landelijke bibliotheek AViN” zijn als bijlagen toegevoegd.  

N.a.v. kritiek van het bestuurslid Pim Blomaard is op pag. 2 de kwestie van het aantal betaalde 

uren (wie zegt dat die te krap zijn?) en op pag. 3 de kwestie van een structurele bezuiniging (er 

wordt niet structureel bezuinigd) anders uitgewerkt, zodat de lezer zelf kan beoordelen hoe het 

werkelijk zit. De heer Blomaard wilde de mogelijkheid van een werkgroep i.p.v. een stuurgroep 

nog uitdrukkelijk vermeld zien, wat echter volgens de auteur en diverse andere getuigen niet be-

antwoordt aan de intentie van de deelnemers aan de bijeenkomst.  
Op donderdagavond 16 maart kwamen van 19.30 tot 21.15 uur op de Riouwstraat nr. 1 in Den Haag 22 

mensen bij elkaar om over de toekomst van de landelijke antroposofische bibliotheek te spreken. Aan-

wezig waren de bestuursleden Pim Blomaard en Stephan Jordan van de AViN, de beide bibliothecaris-

sen Annemieke Blöte en Jeannette Boertien en 18 deelnemers, waarvan de meesten uit Den Haag, maar 

ook een aantal uit Amsterdam e.o., Rotterdam e.o, Eindhoven, Nijmegen en Heerlen.  

Als uitgangspunt voor het gesprek diende de recent verschenen beleidsnotitie “Denkrichting over de 

toekomst van de landelijke bibliotheek AViN”.  

In de periode voorafgaand aan de bijeenkomst hadden negen mensen al schriftelijke bijdragen inge-

stuurd. Daaronder een uitvoerige discussienota die beschikbaar is op de website van de Vriendenkring 

van de landelijke antroposofische bibliotheek.1   

 

De avond zag er als volgt uit: na een kennismakingsronde gaf Pim Blomaard een korte toelichting op de 

onlangs openbaar gemaakte beleidsnotitie. Daarop volgde een gesprek over de toekomst van de biblio-

theek. Tot slot werden de belangrijkste gesprekspunten door Blomaard nog eens benoemd.  

 

Opmaat  

In zijn opmaat zei Pim Blomaard dat er misverstanden leefden over de plannen die het bestuur met de 

bibliotheek heeft. De bibliotheek verdwijnt niet en er gaan geen boeken weg, zei hij. De dingen kunnen 

echter niet langer zo blijven voortbestaan als tot nog toe. De AViN wil uitreiken naar de samenleving. 

We moeten veranderen omdat de tijd hierom vraagt. Het bestuur richt zich daarbij vooral op de nieuwe 

generatie, o.a. door Antroposofie Magazine en het versterken van de jongerenafdeling. Er wordt gewerkt 

aan een eigen webportaal die als een eerste kennismaking met antroposofie en de antroposofische be-

weging kan dienen. De bibliotheek zal onderdeel worden van een informatiecentrum voor antroposofie, 

de AViN en de werkgebieden. Aldus Blomaard.  

 

Gespreksonderwerpen  

De volgende onderwerpen werden vervolgens door de deelnemers ter sprake gebracht:  

1. De inzet van verdere digitalisering. 

2. Tijdgebrek van de bibliothecarissen en de problematische inzet van vrijwilligers. 

3. Levert de bibliotheek ruimte in als gevolg van reorganisatie en verbouwing?  

4. Het bijzondere karakter van de landelijke bibliotheek vraagt om een fundamentele keuze i.p.v. 

ad hoc beleid. 

5. De toekomstige verhouding tussen bibliotheek en beoogd informatiecentrum.  

6. Het betrekken van de leden van de AViN bij alle belangrijke stappen in het proces.  

7. Het instellen van een stuurgroep om het verdere proces ter hand te nemen.  

 

                                                           
1 Zie bij “publicaties” op de website: www.vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com   

http://www.vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com/
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Ad 1: de inzet van verdere digitalisering 

In het algemeen was er consensus over het nut van een modern digitaal kennismakingsportaal. De me-

ningen over de betekenis van digitalisering liepen echter uiteen. Voor de een gold digitalisering als een 

oplossing voor diverse bibliotheekproblemen, voor de ander was het een middel dat slechts beperkt 

inzetbaar is en het tijd- en ruimtegebrek niet oplost. Uitvoerige titelbeschrijvingen bij literatuur in de 

database van de bibliotheek zal op korte termijn arbeidsintensief zijn, is echter op langere termijn tijd-

besparend, zo was een suggestie. Met het huidige aantal personeelsuren is dit niet uitvoerbaar en of dit 

uiteindelijk tijd zal besparen blijft de vraag, zo werd daar tegenin gebracht. Een deelneemster wees op 

de mogelijkheid van internationale samenwerking bij het ‘linken’ van inhouden en digitale bronnen, om 

dubbel werk te voorkomen.  

Het bleef onduidelijk op welke vragen bepaalde mogelijkheden van digitalisering nu precies een passend 

antwoord zijn. Het kunnen beantwoorden van die vragen vergt een hoog niveau van deskundigheid.  

 

Ad. 2: tijdgebrek van de bibliothecarissen en de problematische inzet van vrijwilligers   

De reorganisatie van bibliotheek naar informatiecentrum moet budgetneutraal plaatsvinden. Het bestuur 

zet namelijk geen extra betaalde uren in voor de beoogde reorganisatie. Dit betekent dat door budgette-

ring het uitvoeringskader reeds is vastgesteld. De inperking van de kosten lijkt volgens een deelnemer 

vooral de bibliotheek te treffen en andere, veel duurdere onderdelen van de AViN ongemoeid te laten.2 

Door het vertrek van enkele vrijwilligers in het najaar van 2016 kwam aan het licht dat het aantal be-

taalde uren van de bibliothecarissen te weinig is om drie dagen open te kunnen zijn en moest de open-

stelling op dinsdag geschrapt worden. Jeannette Boertien gaat per 1 juli a.s. met pensioen. De vacature 

van 10 uur, die dan ontstaat, zal worden ingezet voor webmaster-taken ten behoeve van het beoogde 

informatiecentrum. Deze uren zullen dus niet meer voor de bibliotheek worden ingezet. Dit feit zal de 

toch al beperkte openingstijden van de bibliotheek opnieuw onder druk zetten. Een vraag is ook hoe 

deze vacature wordt ingevuld: door een bibliothecaris of door een ict-er? In het tweede geval ontbreekt 

ieder inzicht in de inhoud die beheert moet worden.  

Het bestuur denkt dit probleem te kunnen opvangen door de inzet van vrijwilligers. Men was het er over 

eens dat vrijwilligers zeer schaars geworden zijn. Bovendien kunnen vrijwilligers de taken van biblio-

thecarissen slechts ten dele overnemen en ook dan pas na een inwerkfase van ca. 3 maanden. Dat inwer-

ken kost dan weer extra tijd van de bibliothecarissen, die van hun werktijd afgaat. Bibliothecaris is een 

vak, wat niet door vrijwilligers kan worden overgenomen, zo werd duidelijk. 

 

Ad. 3: Levert de bibliotheek ruimte in als gevolg van de reorganisatie tot informatiecentrum en 

als gevolg van de verbouwing van het pand Riouwstraat 1-3? 

De bibliotheek kampt al vele jaren met een nijpend ruimtegebrek. Het huidige magazijn is overvol met 

boeken en gebundelde jaargangen van tijdschriften. Er staan bovendien nog kasten in de gang en in de 

werkkamer van de bibliothecarissen.  

Als antwoord op dit ruimtegebrek werd de volgende oplossing aangedragen: een kleine actuele kerncol-

lectie zou ondergebracht kunnen worden in het informatiecentrum op de begane grond, het historische-

wetenschappelijke deel van de collectie in de huidige bibliotheek op de tweede etage en het resterende 

deel, w.o. archiefmateriaal, in een depot. Deze oplossing viel bij een aantal deelnemers in goede aarde. 

Eén deelnemer was van mening dat het onder alle omstandigheden willen behouden van de gehele col-

lectie niet reëel was. In de huidige situatie is een opschoning van de bestaande collectie noodzakelijk, 

meende hij. Als voorbeeld gaf hij het Duitstalige verzameld werk van Albert Steffen, dat nooit iemand 

las. Zo’n opschoning vergt grote, specifieke deskundigheid, voegde hij eraan toe. 

Onduidelijk bleef echter, wat dit concreet voor de collectie gaat betekenen. Een rekensom van een van 

de deelnemers maakte duidelijk, dat de toezegging van Pim Blomaard dat er niets weggaat, niet waar te 

maken valt zo lang de bibliotheek de twee ruimtes op de tweede etage verliest, zoals nu nog steeds het 

                                                           
2 Ter illustratie: in 2015 werd voor de bibliotheek een totaalbedrag van 64.754 uitgegeven. Voor “bureaukosten” 

werd in hetzelfde jaar 227.891 euro, voor de Hogeschool 88.824 euro en voor Motief & Antroposofie Magazine 

maar liefst 241.761 euro uitgegeven. Zie Jaarrapport 2015 van de Antroposofische Vereniging in Nederland, Axis 

Accountants, april 2016.  

http://www.antroposofischevereniging.nl/wp-content/uploads/jaarrekening-2015.pdf
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plan schijnt te zijn, nl. de huidige werkkamer van de bibliothecarissen en het huidige boeken- en tijd-

schriftenmagazijn. Bovendien is inmiddels de archiefruimte in de kelder, die als depot was voorzien, in 

het plan van de verbouwing geschrapt omdat deze 3 etages lager ligt en omdat deze te vochtig is voor 

boeken- en tijdschriftenopslag.  

Een van de deelnemers overhandigde aan Pim Blomaard een alternatief verbouwingsplan voor de 2e 

etage. Blomaard zei dat de verbouwing van de tweede etage voorlopig was afgeblazen omdat de finan-

ciën daarvoor ontoereikend waren.3  

 

Ad. 4: het bijzondere karakter van de landelijke bibliotheek vraagt om een fundamentele keuze 

in plaats van ad hoc oplossingen 

Eén deelnemer betoogde dat men zich teveel in ad hoc oplossingen verloor en dat dit eigenlijk al 15 à 

20 jaar de praktijk is, maar uiteindelijk niets heeft oplost. De huidige situatie vraagt er om nu eindelijk 

een keer een fundamentele keuze te maken welk type landelijke bibliotheek de leden van de AViN 

daadwerkelijk willen. Het maken van die keuze ligt nog vóór alle afwegingen over tijd- en ruimtegebrek, 

de inzet van digitalisering en het inrichten van een informatiecentrum. Om te kunnen kiezen is vooral 

inzicht noodzakelijk in het voor velen weinig bekende bijzondere karakter van de landelijke antroposo-

fische bibliotheek. Vanuit die keuze kan men dan toewerken naar de passende realisering in plaats van 

voortmodderen met ad hoc beleid, dat in de toekomst ongetwijfeld weer nieuwe problemen genereert.  

Een andere deelnemer haakte hierop in. De bibliotheek werd door hem gekarakteriseerd als “moederbi-

bliotheek” voor de regionale antroposofische bibliotheken, zoiets als de “koninklijke bibliotheek” voor 

de Nederlandse antroposofische beweging. Boeken uitlenen is één van haar taken, maar niet haar voor-

naamste taak. De landelijke antroposofische bibliotheek onderscheidt zich wezenlijk van de openbare 

bibliotheek door haar historische en wetenschappelijke bewaarfunctie, zonder welke de antroposofische 

beweging in Nederland zich niet gezond verder kan ontwikkelen, zo werd gesteld. Het bestaansrecht 

van zo’n bibliotheek kun je derhalve niet alleen maar afmeten aan bezoekers- en uitleenaantallen. De 

hamvraag was volgens hem: willen de leden van de AViN een dergelijke bibliotheek in stand houden? 

En hebben zij hier per lid 17,50 of desnoods 20 euro per jaar voor over? Penningmeester Blomaard 

bracht daar tegenin dat je dit niet enkel per kostenpost kunt kijken, maar uiteindelijk van het totaal aan 

kosten moet uitgaan omdat diverse leden uiteenlopende wensen hebben.  

 

Ad 5: De toekomstige verhouding tussen bibliotheek en beoogd informatiecentrum  

Er bleek veel onduidelijkheid te bestaan over de toekomstige verhouding tussen bibliotheek en informa-

tiecentrum. Enerzijds is er sprake van behoud van de bibliotheek, anderzijds zou deze onderdeel van het 

informatiecentrum moeten worden. Over de personele bezetting werd van de kant van het bestuur ge-

zegd, dat de per 1 juli a.s. vrijkomende 10 uren na de pensionering van Jeannette Boertien ingezet zullen 

worden voor de digitale presentatie van het informatiecentrum. Deze uren gaan dus bij de bibliotheek 

weg. Het bestuur hoopt met de samenvoeging van bibliotheek en informatiecentrum kosten te kunnen 

besparen en te voorkomen dat de bibliotheekkosten jaarlijks stijgen.4 Op welke kosten men precies denkt 

te kunnen besparen, werd niet benoemd.5 

                                                           
3 Op de open dag voor de verbouwing van het pand op 26 februari jl. bleek het begrote bedrag van 800.000 euro 

al met 150.000 overgeschreden te zijn. Daarbij niet inbegrepen waren o.a. een aanpassing van de entree, de bouw 

van een lift, groot onderhoud van het schilderwerk, dubbele beglazing van de ramen van het pand, renovatie van 

de houten erkers en het opknappen van tuin en tuinhuisje.  
4 In de beleidsnotitie staat dit zo vermeld: “De structurele kosten voor het informatiecentrum zullen niet verder 

stijgen (vanuit het huidige perspectief eerder dalen). Dit staat los van incidentele investeringen. Vraag is of er ook 

meer inkomsten (gerichte schenkingen of meer boekverkopen?) gegenereerd kunnen worden.” [Accentuering in 

italics door P.H.] Dit betekent dat bibliotheek en informatiecentrum bij elkaar opgeteld niet meer zullen gaan 

kosten dan tot nog de bibliotheek alleen heeft gekost en dat de huidige verwachting is dat dit totaalbedrag zelfs 

nog minder zal zijn. De jaarlijks licht stijgende personeelskosten betreffen het reeds tot een minimum terugge-

schroefde aantal uren voor de bibliothecarissen (18 + 10 uur per week), niet een verhoging van het budget voor 

aanschaf en onderhoud van boeken en tijdschriften. Dit laatste is in 2016 juist verlaagd, nadat dit al vele jaren 

achtereen stabiel was. 

5 In antwoord op een vraag van Ton Jansen antwoordde Pim Blomaard op 28 november 2016 het volgende: “Het 

budget voor aanschaf van nieuwe boeken en abonnementen is in de begroting 2016 naar beneden bijgesteld. Dat 
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Het informatiecentrum lijkt vooral een digitale aangelegenheid te worden. Voor zover het om een fysiek 

infocentrum gaat, valt dit samen met de receptiebalie op de begane grond. De openstelling van biblio-

theek en informatiecentrum zal voor een belangrijk deel van de inzet van vrijwilligers afhangen. Volgens 

de bibliothecarissen en enkele andere deelnemers is dit in strijd met het gespecialiseerde, wetenschap-

pelijke karakter van de landelijke bibliotheek. 

Dat het zin heeft om een modern informatiecentrum in te richten, daarover was men het in grote lijnen 

met elkaar eens, maar bij de concrete uitvoering daarvan liepen de meningen uiteen. Waarom moet het 

inrichten van een informatiecentrum ten koste van de bibliotheek gaan, zo vroegen een aantal deelne-

mers zich af. Beiden kunnen immers goed naast elkaar bestaan. De zaak draaiend houden door inzet van 

vrijwilligers werd door enkelen als een erg wankele basis beschouwd voor een informatiecentrum annex 

bibliotheek.  

 

Ad 6: Het betrekken van de leden van de AViN bij alle belangrijke stappen in het proces  

De recent openbaar gemaakte beleidsnotitie is het voorlopige resultaat van een proces, waarbij de leden 

van de AViN te weinig waren betrokken, zo meenden een aantal deelnemers. De vraag hoe dit proces 

precies was verlopen, werd niet beantwoord.  

De betrokkenheid van de leden bij het bibliotheekbeleid werd als essentieel gezien omdat de bibliotheek 

volledig uit de ledenbijdragen wordt bekostigd. Waarom bezuinigen en als gevolg daarvan boeken of 

tijdschriften wegdoen, als leden dit niet willen en voor de kosten willen opkomen? 

Een andere vraag was hoe de leden voortaan beter konden worden geïnformeerd. Iemand stelde voor 

om een verslag van de bijeenkomst in Motief te publiceren. Pim Blomaard wierp tegen dat er geen 

notulen van de bijeenkomst waren gemaakt. Eén deelneemster wees op de website van de Vriendenkring 

van de landelijke antroposofische bibliotheek. Een enthousiasmerend artikel in het tijdschrift Motief 

werd door enkele mensen als een eerste stap gezien, maar onduidelijk bleef wie dit zou gaan schrijven 

en vanuit welke visie. 

 

Ad. 7: Het instellen van een stuurgroep om het verdere proces ter hand te nemen 

Eén deelnemer merkte op dat men na afloop van de bijeenkomst niet naar huis kon gaan zonder dat men 

elkaar enige continuïteit had toegezegd. Hij meende dat eerst de bij punt 4 genoemde stap gedaan moest 

worden en dat het hele proces sowieso om meer tijd vroeg. De bijeenkomst was de kiem voor een meer 

gezamenlijk proces dat om een vervolg vraagt, zo meende hij.  

Meerdere deelnemers vonden het wenselijk om spoedig een onafhankelijke stuurgroep in te stellen met 

daarin bestuurslid Pim Blomaard, de beide bibliothecarissen, betrokken leden van de vereniging en ook 

gebruikers die geen AViN-lid zijn. De stuurgroep6 zou zich moeten bezighouden met een breed gedra-

gen lange termijn visie op de toekomst van de bibliotheek en de uitvoering daarvan moeten begeleiden. 

Daarbij zou ook de tijdige en volledige informering van de leden voorafgaand aan belangrijke stappen 

een taak moeten zijn en niet pas nadat besluiten al genomen zijn. Eén van de deelnemers vond dat bibli-

othecaris Annemieke Blöte en het verantwoordelijke bestuurslid Pim Blomaard dan maar het voortouw 

moesten nemen.  

 

Tot slot  

Pim Blomaard noemde tot slot de belangrijkste punten op die in zijn waarneming geklonken hadden: 

het instellen van een stuurgroep, betekenis van de bibliotheek voor de antroposofische beweging meer 

                                                           
is een aanpassing in het licht van de stijgende kosten vd bibliotheek, van meer digitale ontsluiting met een ver-

nieuwde website.” Een bedrag werd toen niet genoemd. In 2015 was voor aanschaf van boeken en tijdschriften 

5000 euro begroot en werd er feitelijk 4331 euro uitgegeven. Op 2 april 2017 heeft de penningmeester de volgende 

gegevens bekend gemaakt: in 2016 werd voor de aanschaf van boeken, tijdschriften en dvd’s 3700 euro begroot 

en feitelijk 3400 euro uitgegeven. Voor 2017 is hiervoor 4200 euro begroot. Voor de boekbinder werd in 2016 

1500 begroot in plaats van de voorheen gebruikelijke 2000 euro en werd feitelijk 1700 euro besteed. Voor 2017 is 

hier voor de binder 1500 euro begroot. Enkele tijdschriftabonnementen zijn per 1 januari 2017 voor het eerst niet 

meer verlengd, nl. de abonnementen op Bres, The Optimist, Die Christengemeinschaft, Erziehungskunst, de Rund-

brief van de Sektion für Redende und Musizierende Kunst (SRMK), Die Gegenwart, Mensch und Architektur en 

Der Europäer.  
6 De instelling van een stuurgroep heeft natuurlijk alleen zin als deze buiten het kader van de beleidsnotitie kan 

treden. Anders dienst zij slechts de uitvoering van het al geplande beleid. 
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dan enkel boekenuitleen, leden bij het proces betrekken. Een deelnemer noemde nog de (beperkte) be-

tekenis van digitalisering: waar is deze zinvol en waar niet? Een ander noemde de noodzaak om op korte 

termijn duidelijkheid te scheppen over het lot van de collectie in verband met locatie, verbouwing en 

ruimtegebrek aan de Haagse Riouwstraat. 

 

 

 

* 

 

 

 

BIJLAGE 1:  

 

 

 

Uitnodiging inspraakavond toekomstbeleid bibliotheek 16 maart 2017 

 

Veel bibliotheken zijn aan het onderzoeken hoe ze zich het beste kunnen verhouden tot de 

vele maatschappelijke veranderingen en hoe ze het beste oud en nieuw publiek kunnen berei-

ken en bedienen. Dat geldt ook voor onze landelijke bibliotheek. Bestuur en bibliotheekmede-

werkers zijn hiermee bezig en willen graag met betrokken leden in gesprek over de toekomst-

visie die zich nog aan het vormen is. Daartoe nodigen bestuur en medewerkers u graag uit 

voor een open gespreksavond in de Riouwstraat 1 te Den Haag, op donderdag 16 maart, van 

19.30 uur tot 21.15 uur. 

Graag van tevoren hiervoor aanmelden bij: secretariaat@antroposofie.nl 

Desgewenst kunt u uw eigen visie of ideeën van tevoren naar ons mailen via info@biblio-

theekavin.nl of per post naar Bibliotheek AViN, t.a.v. Annemieke Blöte, Riouwstraat 1, 2585 

GP Den Haag 

 

Pim Blomaard en Annemieke Blöte 

 

(Zeist, dinsdag 7 maart 2017, AViN-secretariaat)  

 
 

 

 

  

mailto:secretariaat@antroposofie.nl
mailto:info@bibliotheekavin.nl
mailto:info@bibliotheekavin.nl
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BIJLAGE 2: 

 

Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek van de AVIN Notitie ten be-

hoeve van de Open Avond op 16 maart 2017 

 

Situatieschets 

• Gespecialiseerd: De landelijke bibliotheek is een gespecialiseerde bibliotheek met een 

uniek bestand van historische waarde en omvang.  

• Locatie: De locatie op ‘twee hoog achter’ is al lang een probleem. Door de locatie is de 

zichtbaarheid, toegankelijkheid en landelijke bekendheid niet goed. In 2006 is voor de 

AVIN een extern rapport over de bibliotheek geschreven en is overwogen te verhuizen 

naar Zeist/Driebergen. Er is verder onderzocht of de bibliotheek elders kan worden on-

dergebracht (bijv. Universiteit Utrecht). Het gebouw vertoont gebreken (bijv. met de 

internetverbinding) en er is geen lift. In 2016 is de AVIN in gesprek gegaan over de 

Riouwstraat; na de verbouwing in 2017 kan de locatie grotere betekenis en aantrek-

kingskracht en bekendheid krijgen.  

• Aantallen: Het aantal bezoekers en het aantal uitleningen zijn al vele jaren aan het dalen. 

In 2016 circa 25 bezoekers en ongeveer evenveel 25 uitleningen per week. Deze trend 

duurt al lang.  

• Openingstijden: De openingstijden zijn door de jaren heen gaandeweg gedaald. In 2016 

verder gedaald naar twee dagen per week. Er is de wens om vaker open te zijn.  

• Vrijwilligers: Er waren en zijn nog steeds trouwe vrijwilligers. Er is nu 1 vrijwilliger 

die ondersteunt aan de balie. Vrijwilligers komen en gaan. Er is behoefte aan meer on-

dersteuning.  

• Financiën: De totale kosten voor de bibliotheek stijgen jaarlijks licht, met name door de 

personeelskosten (28 uur per week). De exploitatie van de AVIN staat onder druk en 

vraagt eerder om verlaging van de kosten.  

• Maatschappelijk: Bibliotheken verleggen hun doel; er ligt meer accent op sfeer, gezel-

ligheid, ontdekken, leren, variatie, jeugd en computers. Voor gespecialiseerde biblio-

theken ligt dat misschien minder voor de hand. De digitale informatie wordt overal beter 

toegankelijk gemaakt.  

 

Proces 

In 2015 is door Zunderdorp een notitie van uitgangspunten voor de toekomst gemaakt, door 

Boertien vervolgens een intern rapport opgesteld, in 2016 door Blomaard vervolgens een con-

ceptvisie geformuleerd. Bestuur en bibliotheek zijn in proces en daarover in gesprek. Er is nog 

geen gezamenlijke gedragen visie. In 2016 is de bestuurlijke aandacht vooral uitgegaan naar de 

verwerving van het gebouw; met daarbij tegenslag in de toegankelijkheid van de website/adlib 

en de onbereikbaarheid van de online catalogus. 

 

Denkrichting 

Het bestuur ziet voor zich dat de bibliotheek zich verder ontwikkelt tot een informatiecentrum 

voor antroposofie. Een informatiecentrum richt zich naast boeken op andere informatiebronnen 

en richt zich op bepaalde doelgroepen. 

Van belang is dat daarnaast de gehele opgebouwde collectie toegankelijk blijft. We blijven ook 

gebruik maken van AdLib als digitale basis voor de bibliotheek. We richten de website voor de 

bibliotheek verder in die gekoppeld is aan de algemene portal voor antroposofie. We gaan de 

komende maanden een project starten om een database te bouwen voor verdere digitale ont-

sluiting (portalfunctie) van online (gratis) digitaal beschikbare informatie die we geordend aan 

willen bieden in een online platform.  
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We richten ons bij de bepaling van doelgroepen – in lijn met het beleid van de AVIN – meer 

op potentiële en jongere belangstellenden, in lijn met Antroposofie Magazine, die vaak (nog) 

geen lid zijn, vaak betrokkenheid voelen vanuit de werkgebieden, op zoek zijn naar gezichts-

punten. De nieuwe richting is ook al ingezet door dvd’s (100) en met digitale verwijzingen naar 

digitale informatie. Adlib ondersteunt niet alle gewenste faciliteiten en daarom zal er een andere 

database moeten komen. 

 

Vacature  

In juli ontstaat door pensionering een vacature. Bestuur en bibliotheek willen de vacature voor 

hetzelfde aantal uren (10) invullen met iemand die zich richt op de digitale presentatie en ont-

sluiting van informatie op internet uit geschreven bronnen (Pdf), beeldende bronnen (dvd), ver-

wijzingen naar digitale vindplaatsen, met (inter)nationale verbindingen naar andere instellingen 

en instanties (koepelorganisaties), met laagdrempelige verwijzing naar documentatie op inter-

net. Iemand die als webmaster zich richt op de online omgeving en de presentatie en toeganke-

lijkheid daarvan optimaliseert. Deze persoon zal in principe ook een beperkt aantal balietaken 

kunnen verrichten. Deze verschuiving van accent van baliewerkzaamheden naar online activi-

teiten zal als resultaat hebben dat de openingstijden onder druk komen tenzij nieuwe vrijwil-

ligers worden gevonden. 

 

Mogelijke consequenties en vragen 

• Voor lezers en leners van de papieren bronnen is het informatiecentrum (de bibliotheek) 

minder vaak open dan voorheen. De oude tijden komen niet terug. We hopen dat het 

aantal op te leiden vrijwilligers (en studenten) weer zal groeien door de te verwachten 

grotere toeloop en activiteit in het gebouw.  

• Het accent op Duitse boeken en tijdschriften neemt af, hoewel alles van de Gesamtaus-

gabe en alles wat primaire bronnen betreft voorrang blijft hebben. Er komt iets meer 

accent op Engels. 

• Het is de vraag in welke mate dienstverlening aan auteurs en onderzoekers mogelijk 

blijft. 

• Het informatiecentrum (voorheen de bibliotheek) wordt onderdeel van het antroposofi-

sche centrum Riouwstraat. Medewerkers zullen over en weer elkaar van dienst kunnen 

zijn. De openingsuren zullen mogelijk kunnen toenemen. Voor een groter accent op 

gezelligheid, laagdrempeligheid en toegankelijkheid gericht op een nieuwe (jonge) 

doelgroep die nog weinig van antroposofie weet maar daar wel interesse in heeft, is de 

begane grond belangrijk: een deel van de collectie en informatie kan al op de begane 

grond op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd worden. 

• Vraag is hoe de huidige (boekgerichte) presentatie op de tweede verdieping ook meer 

bij de nieuwe doelgroep kan aansluiten. En verder speelt de vraag of het verplaatsen van 

(een deel van) het historisch archief c.q. magazijn binnen het gebouw voordeel biedt 

doordat er dan meer activiteiten op de tweede verdieping mogelijk worden. 

• De structurele kosten voor het informatiecentrum zullen niet verder stijgen (vanuit het 

huidige perspectief eerder dalen). Dit staat los van incidentele investeringen. Vraag is 

of er ook meer inkomsten (gerichte schenkingen of meer boekverkopen?) gegenereerd 

kunnen worden.  

 

 

Annemieke Blöte en Pim Blomaard 
 


