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De officiële openstelling van de bibliotheek vond plaats op 24 mei 2012 in de Anne Frankzaal 

– gelegen direct naast de bibliotheek– van de LJG Amsterdam. De voorzitter van de 

Bibliotheekcommissie, rabbijn Kineret Sittig, gaf de talrijke groep geïnteresseerden een schets 

van de geschiedenis, inhoud en doel van de boekenverzameling. Daarna volgde een discussie 

tussen filosoof Yoram Stein en rabbijn Tamarah Benima over het nieuwe boek van de 

Amerikaanse historicus David Biale: Not in the Heavens: The Tradition of Jewish Secular 

Thought. 

 

In 2012 werd het catalogiseren van de boeken in de bestaande collectie van de bibliotheek 

voltooid door mevrouw Francine Püttmann, die als catalograaf/bibliothecaris werd 

aangetrokken. De catolografie dient bijgehouden te worden en er wordt onderzocht wie de 

verantwoordelijkheid daarvoor zal krijgen in 2013. De software voor uitlening – die bekostigd 

is door een geoormerkte donatie - is verder geoperationaliseerd, en een voortreffelijk en 

enthousiast team van vrijwilligers heeft het mogelijk gemaakt te experimenteren met vaste 

tijden van openstelling. Omdat de inloop gering bleek, is vooralsnog besloten de bibliotheek 

op afspraak open te stellen. De bibliotheek kent een aantal vaste leners, met name rabbijnen, 

rabbijnstudenten en anderen die derasjot, lern-bijeenkomsten, lezingen en onderwijs 

verzorgen op alle niveaus. De leen- en ruilkast (voor romans) functioneert goed. Er worden 

veel boeken meegenomen en de kast raakt niet leeg. Er wordt ruimschoots gedoneerd in de 

vorm van boeken.  

 

De financiële situatie van de bibliotheek is niet rooskleurig. Het begrote jaarbudget voor 2012 

bedroeg € 4.000, gelijkelijk verdeeld over de LJG en de Stichting Robert A. Levisson. Dit 

bedrag werd voornamelijk besteed aan de spaarzame maar essentiële honorering van de 

catalograaf. De incidentele donaties, waarvoor wij zeer dankbaar zijn, bedroegen bijna 

€ 3.000. Er werden 68 lenerspassen uitgegeven, waarvan de meeste aan Vrienden van de 

Stichting Robert A. Levisson – de inkomsten uit de verkoop van lenerspassen bedroegen 

slechts € 100. Het budget heeft afgelopen jaar geen uitbreiding van de LJG-collecties 

toegestaan. De collectie werd incidenteel uitgebreid door een aanschaf door de Stichting 

Robert A. Levisson en door donaties van boeken. Giften ten behoeve van het onderhoud en de 

uitbreiding van de bibliotheek blijven dan ook bijzonder welkom. 

 

Voor verdere informatie over de bibliotheek en de collecties verwijzen we naar 

www.levisson.nl -> Over ons -> Jaarverslagen waar u oudere jaarverslagen van de bibliotheek 

kunt lezen; en naar de website met de catalogus www.ljgbibliotheek.nl. Daar vindt u ook de 

pagina met recente aanwinsten. Op www.levisson.nl > Over ons > De Bibliotheek > Nieuwe 

boeken kunt u zowel de laatste aanwinsten als iets minder recent aangekochte werken zien.  
 


