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Rotterdam, 30 november 2017 
 
Beste vrienden, 
 
Het is al weer een hele tijd geleden dat jullie voor het laatst van de Vriendenkring hebben gehoord, 
maar dit wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. Integendeel! Vooral de laatste tijd 
zijn de ontwikkelingen rond de bibliotheek in een flinke stroomversnelling gekomen. Hoogste tijd dus 
om weer een Rondbrief te verzenden. 

Wat is er allemaal gebeurd? We lopen de belangrijkste ontwikkelingen even na. 

Zoals bekend is op de jaarvergadering van zaterdag 3 juni jl. Emma Vink tot het bestuur van de AViN 
toegetreden. In de loop van de zomer werd bekend dat Pim Blomaard zijn werkzaamheden voor de 
bibliotheek neerlegt en de portefeuille aan Emma Vink overdraagt. Zij is nu dus als bestuurslid ver-
antwoordelijk voor het beleid betreffende de landelijke bibliotheek in Den Haag. 

Begin juli startte de verbouwing van de Riouwstraat en voor de bibliotheek betekende dit dat deze 
een aantal maanden gesloten werd. Voordien vond een kleine stormloop plaats, omdat veel leden 
vanwege de sluiting nog gauw wat boeken wilden lenen. Volgens de laatste berichten op de website 
van de AViN zal de bibliotheek begin 2018 haar deuren weer openen. 

De tijd die vanwege de sluiting van de bibliotheek vrijkwam is door bibliothecaris Annemiek Blöte 
onder andere besteed aan het bijwerken van de tijdschriftenkatalogus. En aan het klaarmaken van de 
nieuwe website, samen met Wilfried Nauta van Antrovista. Hoe het hiermee staat valt op dit mo-
ment nog niet te zeggen. 

Een belangrijke ontwikkeling betreft de commissie die het bestuur in wil stellen, zoals Pim Blomaard 
op de jaarvergadering al heeft aangekondigd. Begin november is hiertoe door Emma Vink een bericht 
in Motief geplaatst, waarin zij kandidaten voor deze commissie uitnodigt te solliciteren (zie Motief, 
Nr. 217, november 2017, pag. 4 ). Het is de bedoeling dat deze commissie, die de naam «adviesgroep 
bibliotheek» zal dragen, aan het bestuur van de AViN advies uit zal brengen over de toekomst van de 
landelijke antroposofische bibliotheek. Op basis van dit advies zal dan op de jaarvergadering van 
2018 door het bestuur een voorstel aan de leden worden gepresenteerd. Wanneer deze jaarvergade-
ring precies zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend. Evenmin is bekend hoe het nu met 
de «adviesgroep bibliotheek» staat, wie erin zitting zullen nemen, wanneer zij van start gaat, etc. 

Een en ander was voor de Vriendenkring aanleiding om – na rijp beraad – eveneens een soort biblio-
theekcommissie in te stellen, in aanvulling op de door het bestuur in het leven geroepen «advies-
groep bibliotheek». Deze tweede commissie zal de naam «Stuurgroep bibliotheekbeleid» meekrijgen. 
Anders dan de «adviesgroep bibliotheek» van het bestuur zal de «Stuurgroep bibliotheekbeleid» een 
zo breed mogelijke afspiegeling proberen te vormen van de personen en instellingen die bij de lande-
lijke bibliotheek in Den Haag betrokken zijn. Verder zal de Stuurgroep autonoom zijn en is haar werk 
in principe openbaar. De noodzaak tot een dergelijke stuurgroep is reeds in de dit voorjaar door de 
Vriendenkring gepubliceerde «Discussienota» naar voren gebracht (zie «Conclusies en aanbevelin-
gen», pag. 71). Ook op de informatieavond van 16 maart jl. spraken veel van de aanwezigen zich voor 
een dergelijke stuurgroep uit. 
Doel van de Stuurgroep zal zijn om op de komende jaarvergadering van de AViN een of meer voor-
stellen met betrekking tot de toekomst van de landelijke bibliotheek te presenteren, zodat de leden 
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van de AViN niet alleen ‘ja’ of ‘nee’ tegen één voorstel kunnen zeggen, maar uit meer voorstellen 
zullen kunnen kiezen.  
Inmiddels is de samenstelling van de Stuurgroep bekend. Er zijn zes deelnemers: Annemiek Blöte 
(bibliothecaris); Marianne Elst (assistent-bibliothecaris); Frans Bouts (locale antroposofische biblio-
theek Zutphen); Stephan Jordan (manager Riouwstraat); Paul Heldens (adviseur inzake antroposofi-
sche bibliotheekkwesties en het digitaliseringvraagstuk); en ondergetekende namens de Vrienden-
kring (leden van de AViN en gebruikers van de landelijke antroposofische bibliotheek). Het bestuur is 
ook uitgenodigd zitting in de Stuurgroep te nemen, maar Emma Vink heeft laten weten prioriteit aan 
haar eigen adviesgroep te willen geven. 
De Stuurgroep zal vrijdag 8 december a.s. voor de eerste maal bijeenkomen. Wij hopen uiteraard 
door het werk van de Stuurgroep een vruchtbare bijdrage aan de toekomst van de landelijke antro-
posofische bibliotheek te kunnen leveren. Via deze Rondbrief en de website van de Vriendenkring 
zullen wij jullie van de voortgang op de hoogte houden. 

Minder goed nieuws was er helaas ook. Namelijk dat bibliothecaris Annemiek Blöte ons met ingang 
van 1 januari a.s. zal gaan verlaten. Wij betreuren dit zeer, aangezien Annemiek zich altijd met hart 
en ziel voor de bibliotheek heeft ingezet en met haar deskundigheid een belangrijke bijdrage aan de 
verdere ontwikkeling van de bibliotheek heeft geleverd. Wie haar op zal gaan volgen, per wanneer en 
voor hoeveel uren, valt op dit moment helaas niet te zeggen. 

Ten slotte zijn er de bezuinigingsplannen van het bestuur, zoals Pim Blomaard die in het laatste 
nummer van Motief heeft aangekondigd («De uitdaging van het Goetheanum. Bericht van de pen-
ningmeester». Motief, Nr. 217, november 2017, pag. 13-15). Hoewel op dit moment niet bekend is, 
waarop precies zal worden bezuinigd, moet worden gevreesd dat ook de bibliotheek door deze be-
zuinigingen zal worden getroffen, hetgeen na de aderlating van dit jaar onherroepelijk een verdere 
aantasting van het boekenbestand en van de kwaliteit van de dienstverlening met zich mee zal bren-
gen. Voor geïnteresseerde leden zal hierover op 12 december a.s. een ‘brainstormsessie’ met het 
bestuur plaatsvinden. Indien maar enigszins mogelijk zal de Vriendenkring deze bijeenkomst bijwo-
nen om ook het geluid van de bibliotheek te laten klinken. 

Wat de Vriendenkring zelf betreft: deze is gedurende de afgelopen maanden meerdere keren bijeen-
gekomen, waarbij dikwijls ook Paul Heldens aanwezig was. De Vriendenkring telt op dit moment nog 
steeds drie leden en ruim twintig sympathisanten. Door omstandigheden heeft Monique Engels haar 
werkzaamheden voor de Vriendenkring recentelijk tot een minimum moeten beperken. Wij hopen 
dat zij spoedig weer volop mee zal kunnen doen. 

Tot zover het goede en minder goede nieuws. Jullie zijn weer een beetje bij. Zodra er belangrijke 
nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen. 

Vriendelijke groet, mede namens de overige leden van de Vriendenkring, 

Ton Jansen 

NB. De bovengenoemde Discussienota is te vinden op de pagina ‘publicaties’ van de website van de 
Vriendenkring: www.vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com/publicaties 
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