
  

 

Proces koersbepaling landelijke bibliotheek  

 

      

Het bestuursbeleid, door de ALV in 2014 bekrachtigd, is erop gericht het antroposofische werk 

inhoudelijk te intensiveren en te versterken en tegelijk de vereniging te verjongen, te openen en 

zichtbaar te maken; om door het verbinden van inhoudelijke verdieping en openbaarheid de 

antroposofische impuls te dienen. 

 

In 2015 is vanuit dit beleid ook naar de landelijke bibliotheek gekeken. Deze bibliotheek heeft een 

bijzondere collectie, maar is niet goed zichtbaar (2e verdieping), heeft te maken met stijgende 

kosten en met dalende aantallen (minder uitleningen). Het idee ontstond om om tot een soort 

informatiecentrum inclusief bibliotheek te komen waarbij ook meer dan vroeger het internet wordt 

gebruikt om belangstellenden de weg te wijzen, met behoud van de digitale catalogus van de 

bibliotheek. 

 

Eind 2016 is het bestuur na een intensief proces tot een overeenkomst met Stichting Euritmie 

gekomen. Dit is een belangrijke uitkomst voor de landelijke bibliotheek die daardoor minder 

geïsoleerd  en meer ingebed raakt en een betere infrastructuur krijgt (goede kabelaansluiting en 

ontvangst beneden).  

 

In 2017 / 2018 wil het bestuur een besluit nemen over de invulling van de vacature en daarmee ook 

over de koers van de landelijke bibliotheek. Daarbij spelen een aantal overwegingen mee: 

 

 De landelijke bibliotheek is een kostbaar bezit dat om een zorgvuldig beheer vraagt. 

 De collectie blijft zoals ze nu is behouden. Ze heeft een unieke historie en bevat bijv. het 

verzameld werk van belangrijke antroposofen en diverse deelarchieven. 

 De collectie is niet volledig en zal niet volledig kunnen zijn. Het gebruik van de huidige 

collectie voor wetenschappelijk en historisch onderzoek is een belangrijk gegeven; dat wil 

echter niet zeggen dat een researchfunctie ook het toekomstig beleid moet bepalen. 

 Het is aan de tijd om tot meer nationale en internationale afstemming en netwerkvorming te 

komen.  

 Het budget voor de bibliotheek is relatief hoog en is de laatste jaren met circa 10% gestegen. 

Het is nog niet gelukt meer inkomsten te genereren. Het bestuur wil het budget in 2017 en 

2018 niet verder laten stijgen.  

 Belangstellenden die op zoek zijn naar een inhoudelijke kennismaking met of verdieping 

van antroposofische onderwerpen zoeken steeds meer via het internet; het vraagt meer tijd 

en inspanning om deze toegankelijkheid te vergroten. 

 Er zijn leden en gebruikers van de bibliotheek die zich zorgen maken dat de bibliotheek 

gaandeweg wordt ontmanteld. Er zijn ook leden die de landelijke bibliotheek een te dure, 

vooral lokale faciliteit vinden, waarbinnen de verhoudingen niet meer kloppen. 

 De verbouwing van de 2e verdieping wordt tot nader order uitgesteld. Mocht deze 

 verbouwing aan de orde zijn, zal er met belanghebbenden en gebruikers worden overlegd en 

 zullen diverse mogelijkheden worden verkend. Voorlopig blijft de collectie in het gebouw 

 Riouwstraat en worden er geen ruimtes onttrokken aan de huidige bibliotheek. De 

 aanstaande verbouwing heeft geen invloed op de ruimtes van de bibliotheek. Wel zal er 

 beneden een soort informatiehoek komen die de bibliotheekfunctie kan ondersteunen. 

 

 

 

 



 

 

 

 De bibliotheek gaat vier maanden dicht; er moet een besluit genomen worden over het al 

dan niet doorgaan met de huidige catalogus; onderzocht moet worden hoe digitale 

toegankelijkheid naast de bibliotheekcatalogus het beste vorm krijgt (dit vraagt bijv. ook 

overleg met Antrovista). 

 

Proces: 

 

 Het bestuur stelt na het zomerreces een tijdelijke commissie samen – van bij voorkeur drie 

onafhankelijke mensen – die het bestuur adviseert over de keuzes in relatie tot de toekomst 

van de landelijke bibliotheek. De commissie doet een of meer voorstellen aan het bestuur; 

het bestuur zal tijdens de ALV in mei 2018 de leden hierover raadplegen. 

 

 Tot die tijd worden er geen besluiten genomen die de koers al vastleggen. De vacature wordt 

tot die tijd niet definitief ingevuld, zo mogelijk wel tijdelijk. De ruimtelijke situatie wordt 

tot die tijd niet veranderd.  
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