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n de loop van het jaar 2016 heeft het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland 

(AViN) op uiteenlopende wijze bericht over een modernisering die de landelijke antroposo-

fische bibliotheek in Den Haag zou moeten ondergaan. Onder de titel “Vereniging in beweging” 

werd in maart 2016 in Motief nr. 200 het nieuwe bestuursbeleid uiteengezet. Wat daarin over 

de AViN-bibliotheek werd vermeld bleef vaag. Hetzelfde geldt voor latere berichten. Reden 

om d.m.v. dit artikel de kwestie in kaart te brengen. Moderniseren enkel in de betekenis van 

“met je tijd meegaan” heeft immers niet meer zeggingskracht dan de waan van de dag. Dus 

welke modernisering van de bibliotheek heeft het bestuur precies voor ogen? 

 

De bibliotheek waarom het hier gaat is al zo oud als de antroposofische beweging. Kenmerkend 

voor deze bibliotheek is dat deze in de tweede helft van de 20e eeuw een historische en weten-

schappelijk functie voor de gehele Nederlandse antroposofische beweging heeft verworven. 

Om die functies goed te kunnen uitoefenen is het streven naar (relatieve) compleetheid essen-

tieel. De landelijke antroposofische bibliotheek heeft in dit opzicht onder opeenvolgende bibli-

othecarissen een hoog niveau van professionalisering bereikt. Dit type bibliotheek is daarom 

niet vergelijkbaar met een gewone openbare bibliotheek, hoewel ze voor iedereen toegankelijk 

is.  

 

Dat met een dergelijke bibliotheek aanzienlijke kosten zijn gemoeid is duidelijk. In 2015 ging 

het om een totaalbedrag van 64.754 euro.1 Dat is 9,6 % van de 671.547 euro als opbrengst aan 

contributie in dat jaar, betaald door ca. 3720 leden. In 2015 werd dus per AViN-lid gemiddeld 

17,40 euro aan de bibliotheek besteed. Voor alle duidelijkheid: het bedrag wat in 2015 aan de 

Hogeschool werd besteed was hoger en de bedragen die aan het secretariaat en Motief werden 

besteed een veelvoud van de bibliotheekkosten. En hoewel de personeelskosten een aanzienlijk 

deel van het budget opslorpen, moet gezegd dat het aantal betaalde uren al jaren laag is verge-

leken met vorige perioden.  

Voor budgetbewakers is zo’n unieke, gespecialiseerde bibliotheek een lastig gegeven, want 

zo’n bibliotheek is niet goedkoop. Een ander feit is dat zo’n bibliotheek naarmate ze ouder 

wordt, als cultuurschat tevens rijker en unieker wordt. Dit vraagt om een bibliotheekbeleid 

waarin zorgvuldig economisch-kwantitatieve en cultureel-kwalitatieve aspecten afgewogen 

worden. Dat is alleen mogelijk op basis van een specifieke en omvangrijke kennis over de an-

troposofische literatuur en haar historie. Voor dit type bibliotheek is een overwegend marktge-

richte benadering funest.  

 

Door haar compleetheid in samenhang met haar historische en wetenschappelijke functie vormt 

de landelijke antroposofische bibliotheek de basis voor de beoefening van antroposofie als we-

tenschap van de geest. Bovendien vormt zij het collectieve geheugen van de antroposofische 

                                                           
1 Zie pag. 24 van het Jaarrapport 2015 van de AViN of zie Motief nr. 201, april 2016, pag. 24 e.v. Het ledenaantal 

van 3721 per 1 januari 2016 staat in hetzelfde nummer van Motief op pag. 26. Het hoogste aantal leden in de 

geschiedenis van de AViN werd bereikt met het aantal van 5024 op 31 december 1992. Daarna heeft een langzame, 

maar gestage daling ingezet. Zie o.a. Mededelingen, april 1997, bijlage: jaarverslag AViN 1996, pag. 8. 
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beweging in Nederland. Beide functies ondersteunen ten volle de grondslag en het doel van de 

AViN, zoals geformuleerd in artikel 2 en 3 van haar statuten.2 

 

Zoals aangegeven wordt de landelijke antroposofische bibliotheek volledig gefinancierd uit de 

contributie die de leden van de AViN betalen. Over het lot van de bibliotheekcollectie kan het 

bestuur dus niet zomaar op eigen houtje beslissen. Mocht er al een beleid in uitvoering zijn 

waarover pas achteraf, nadat voldongen feiten geschapen zijn, verantwoording wordt afgelegd, 

dan vraagt dit dringend om een ledenraadpleging over het actuele bibliotheekbeleid.3 Het “ex 

libris” van de unieke collectie van de AViN-bibliotheek komt immers niemand anders toe dan 

de leden.  

 

Met bovenstaande uitgangspunten in gedachten wordt op de volgende bladzijden de informatie 

van het bestuur over haar bibliotheekbeleid tegen het licht gehouden en van commentaar voor-

zien. Deze verkenning zal samenvattend uitmonden in een vijftal oriënterende vragen.  

 

 

* 

 

 

Tot heden openbaar gemaakte informatie over het bibliotheekbeleid van de AViN-bestuur  

 

 

I. Motief nr. 200, maart 2016, pag. 15; fragment uit het artikel “Vereniging in beweging. 

Inzet voor een andere manier van werken”:  

“De bibliotheek is nu primair gericht op de boekencollectie en op de ontsluiting van historische 

(geschreven) bronnen. Ons lijkt het tijd om de focus te gaan verleggen naar ontsluiting van 

actuele informatie over visie en praktijk, over activiteiten en initiatieven. Daarbij zullen de di-

verse boekencollecties door het land digitaal gekoppeld gaan worden en zal documentatie meer 

digitaal ontsloten en toegankelijk worden gemaakt. Om de collecties te koppelen en de stap 

naar een documentatiecentrum te maken, is een eerste investering nodig van € 15.000. Mogelijk 

dat de bibliotheek een totale gedaantewisseling moet ondergaan. Wij zijn daarover in gesprek 

met onze beide bibliothecarissen.” || 
Jaap Sijmons, Andreas Reigersman, Pim Blomaard, dagelijks bestuur van de AViN.  

 

COMMENTAAR:  

- Die focusverandering betekent kennelijk dat de landelijke bibliotheek een nieuwe taak 

krijgt, nl. fungeren als een soort ‘VVV-kantoor’ voor de AViN en de zogeheten werk-

gebieden. De vraag is of het hier gaat om een functie-uitbreiding of om een functie-

wijziging. De eerste twee zinnen suggereren geen uitbreiding maar een belangrijke wij-

ziging. We praten hier over een in antroposofie gespecialiseerde landelijke bibliotheek 

met een historische en wetenschappelijke functie, die ook een archieffunctie heeft. Het 

streven naar relatieve compleetheid is voor zo’n bibliotheek essentieel. Dus wat gebeurt 

er met de historische en wetenschappelijk functie van de landelijke bibliotheek: blijft 

                                                           
2 Artikel 2 geeft de grondslag als volgt weer: “De Anthroposofische Vereniging in Nederland is een vereniging 

van mensen, die het zieleleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op 

grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de anthroposofie”. En artikel 3: “De 

vereniging stelt zich als doel het bestuderen, beoefenen, en verbreiden van deze geesteswetenschap.” 
3 Die mogelijkheid is gegeven in artikel 14, lid 4, van de AViN-statuten: “Het bestuur is verplicht tot het bijeen-

roepen van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van tenminste een twintigste gedeelte van het aantal 

stemgerechtigde leden; indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers 

zelf tot bijeenroepen van de algemene vergadering overgaan.” 
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die gehandhaafd of wordt deze beëindigd en opgeofferd aan het beoogde informatiecen-

trum? In het laatste geval gaat het om een fundamentele verandering van de functies van 

de landelijke bibliotheek, die onomkeerbare gevolgen zal hebben! 

- Komt het genoemde bedrag van € 15.000 (deels) uit een herverdeling van posten binnen 

het budget van de bibliotheek – wat zou neerkomen op een bezuiniging op andere posten 

binnen de bibliotheekbegroting –, of wordt dit bedrag bovenop het budget voor de bi-

bliotheek ingezet?  

- Betekent de digitale koppeling van plaatselijke bibliotheken, zodat hun collecties in een 

landelijke catalogus te vinden zijn, dat die bibliotheken zelf reeds een digitale catalogus 

en een digitaal uitleensysteem moeten hebben? De meeste plaatselijke bibliotheken heb-

ben dit namelijk niet.  

- Interessant om te lezen dat de landelijke bibliotheek “mogelijk” een “totale gedaante-

wisseling” moet ondergaan. Het bestuur heeft zich omtrent die gedaantewisseling blijk-

baar al voorstellingen gevormd. December 2016 zullen door de architect ongetwijfeld 

al één of meerdere scenario’s voor die gedaantewisseling zijn uitgewerkt. Zie bij VII en 

XIII. 

- Dat gesprek met de beide bibliothecarissen verloopt kennelijk zodanig, dat de dames 

zich tegenover bezoekers van de bibliotheek genoodzaakt zien over het in uitvoering 

zijnde bibliotheekbeleid te zwijgen. Dat levert zowel voor de bibliothecarissen als voor 

bezoekers een vervelende situatie op. 

 

 

II. Motief nr. 202, mei 2016, pag. 4; Rubriek “Nieuws”:  

MOTIEF IN DE BIBLIOTHEEK – In de landelijke bibliotheek van de AViN te Den Haag kan 

Motief vanaf 1997 geraadpleegd worden. In de catalogus die valt te raadplegen in de bibliotheek 

(binnenkort ook via de online catalogus) kan worden gezocht op naam van artikel, auteur, jaartal 

enzovoort. Dit hoeven de gebruikers natuurlijk niet zelf te doen, maar kan allemaal aan de bi-

bliothecarissen worden gevraagd. Ook zijn tegen betaling kopieën op te vragen. 

Als iemand wil weten wat bijvoorbeeld Arie Boogert allemaal ooit in Motief heeft geschreven, 

dan kunnen de bibliothecarissen dat makkelijk vinden. Er zijn ruim 70 tijdschriften waarvan de 

artikeltitels zijn ingevoerd, en er kan ook op trefwoord worden gezocht. Zo kan men dus in één 

keer tientallen jaargangen van zo’n 70 tijdschriften doorzoeken. || 
Anoniem  

 

COMMENTAAR:  

- Merkwaardig aan dit bericht is dat de volledige ontsluiting van de Nederlandstalige tijd-

schriften al enkele jaren een feit is. Dus waarom nu dit bericht?  

- Dat de betreffende tijdschriften zijn “ontsloten” betekent dat men de betreffende artike-

len in de catalogus kan terugvinden. Wil men deze teksten daadwerkelijk inzien, dan is 

een bezoek aan de bibliotheek noodzakelijk. In het verleden waren een aanzienlijk aan-

tal artikelen uit Motief op internet als download beschikbaar. Daar heeft het nieuwe 

bestuursbeleid vooralsnog een einde aan gemaakt. In het nieuwe digitale archief van 

Motief vindt men alleen maar korte inhoudsaanduidingen, niet meer de tekst zelf.  

 

 

III. Motief nr. 202, mei 2016, pag. 13; fragment uit “Overzicht van websites van de AViN”:  

WEBSITE VAN DE BIBLIOTHEEK – De bibliotheek wil graag verder komen met het ont-

sluiten en digitaliseren van haar collecties. Bijvoorbeeld om boeken voor studiecentra beter 

beschikbaar te maken. Dit is een nogal technisch vraagstuk dat om een specifieke ontwikkeling 

vraagt. De huidige website van de AViN is komen te vervallen en daarmee ook de toegang tot 
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het gedeelte van de bibliotheek. Die verhuist naar een tijdelijke plek, te bereiken vanaf antro-

posofischevereniging.nl. Ondertussen kan aan een vernieuwde online omgeving voor de bibli-

otheekwebsite worden gewerkt. || 
Stephan Jordan, bestuurslid AViN 

 

COMMENTAAR:  

- Al sinds juli 2016 is de catalogus van de landelijke bibliotheek via internet onbereik-

baar. Welk wijziging in de ICT hier zo tijdrovend en technisch ingewikkeld? Wordt in 

deze samenhang niet alleen de techniek, maar ook de inhoud van de catalogus op de 

schop genomen? Komt de catalogus daarom wellicht pas weer ter beschikking nadat de 

“modernisering” van de bibliotheek inclusief een forse inkrimping van de collectie er-

gens in 2017 is afgerond?  

- De eigen webpagina van de bibliotheek is eveneens sinds juli 2016 ondergebracht bij 

de website van de AViN. Betekent dit dat ook de zeggenschap over de inhoud gewisseld 

is? Wie bepaalt straks wat er op de bibliotheekpagina komt te staan: de bibliothecarissen 

of het AViN-bestuur?  

- Dat de bibliotheek graag haar collecties verder wil ontsluiten en digitaliseren is een ge-

meenplaats; dat willen immers alle moderne bibliothecarissen. De vraag is wát de bibli-

othecarissen enerzijds en wát het AViN-bestuur anderzijds nog verder digitaal willen 

ontsluiten. Valt daaronder ook de volledige ontsluiting van Duitstalige tijdschriften? Of 

gaat het niet zozeer om de verdere ontsluiting van de collectie, maar om het verzamelen 

en ontsluiten van actuele informatie over de AViN en over antroposofische instellingen 

en initiatieven t.b.v. het nieuwe “informatiecentrum”?  

 

 

IV. Informatieve bijeenkomst voor Haagse leden van de AViN op 27 juni 2016:  

Op een informatieve bijeenkomst op maandag 27 juni jl. in Den Haag werd voor het eerst het 

plan voor het nieuwe “huis van de vereniging” in de Riouwstraat gelanceerd. Tijdens het be-

antwoorden van een vraag naar het toekomstige lot van de bibliotheek merkte AViN-voorzitter 

Jaap Sijmons (onder het motto ‘de jeugd heeft de toekomst’) onder meer op, dat Duitstalige 

antroposofische literatuur nauwelijks meer gelezen wordt en de jongeren van nu die Duitstalige 

tijdschriften in de bibliotheek nooit zullen lezen. Er is inmiddels voldoende goed vertaalde Ne-

derlandstalige antroposofische literatuur voor handen, zo voegde hij eraan toe.  

 

COMMENTAAR:  

- Welke rol speelt de bovenstaande opvatting van de bestuursvoorzitter in het actuele bi-

bliotheekbeleid? De landelijke antroposofische bibliotheek is immers rijk aan Duitsta-

lige literatuur. Geldt het Duitstalige deel van de collectie voortaan als overtollige ballast 

omdat (een deel van) de huidige jeugd liever Nederlands of Engels i.p.v. Duits leest? 

Kan dit überhaupt een criterium zijn voor een wetenschappelijke en historische biblio-

theek?  

 

 

V. Bedrijfsplan4 verenigingsgebouw Riouwstraat 1-3 Den Haag, september 2016, resp. 

pag. 3 en 6:  

“Ten tweede is er al de landelijke functie van de bibliotheek, die in het gebouw gehuisvest is. 

Deze functie willen wij versterken door vernieuwing van de bibliotheek als documentatiecen-

                                                           
4 Voorafgaand aan de bijzondere ledenvergadering op 13 oktober jl. in Driebergen, was dit bedrijfsplan op aan-

vraag bij het AViN-secretariaat verkrijgbaar. 
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trum, waarin op meer toegankelijke wijze de antroposofie in de vorm van literatuur en beeld-

materiaal e.d. wordt ontsloten voor de komende generatie antroposofisch geïnteresseerden 

(daarvoor maken wij met de medewerkers van de bibliotheek nu al plannen).” ||  

 

“Een verbouwing aan de bibliotheek geeft nieuwe grandeur en praktisch nut: meer ruimte om 

(samen) te werken en te studeren, met snelle internettoegang”. ||  
Stephan Jordan, bestuurslid van de AViN.  

 

COMMENTAAR:  

- Welke plannen zijn dat precies die met de bibliothecarissen besproken worden?  

- Wat wil dhr. Jordan eigenlijk documenteren c.q. waarvoor dient een nieuw documenta-

tiecentrum? Ook in dit geval is het de vraag of de bibliotheek er een taak bij krijgt, 

inclusief een budgetverhoging, of dat deze documentatiefunctie ten koste gaat van de 

huidige historische en wetenschappelijke functie. Een documentatiecentrum is boven-

dien iets anders als een informatiecentrum en ook iets anders dan een bibliotheek. Dus 

wat wil het bestuur precies?  

- De focus voor documentatie ligt op “de komende generatie antroposofisch geïnteres-

seerden”. Voor een ruim 100 jaar oude beweging zou een historisch documentatiecen-

trum geen overbodige luxe zijn, ook omdat het een verleden betreft dat zware schadu-

wen wierp, die tot de dag van vandaag werkzaam zijn.  

- Het bestuur schijnt echter iets anders in gedachten te hebben, nl. “op meer toegankelijke 

wijze de antroposofie in de vorm van literatuur en beeldmateriaal e.d.” ontsluiten en wel 

nadrukkelijk “voor de komende generatie antroposofisch geïnteresseerden”. In welk op-

zicht is de bibliotheek voor de jongere generatie nog niet voldoende toegankelijk?  

- Ik ben erg benieuwd welk profiel het bestuur voor de huidige generatie jongeren han-

teert. Iedereen die tegenwoordig aan marketing doet denkt precies te weten wat de be-

hoeften van de nieuwe generatie zijn, maar Steiner baseerde zich beslist niet op markt-

onderzoek toen hij de jongeren in de toenmalige antroposofische beweging in het hart 

sprak.5   

- Hoezo is de literatuur van de collectie van de landelijke bibliotheek nog onvoldoende 

ontsloten? De grote collectie van de landelijke bibliotheek is dankzij het werk van op-

eenvolgende bibliothecarissen al bijna volledig ontsloten, op de Duitstalige tijdschriften 

na. En welk nieuw beeldmateriaal bedoeld de heer Jordan concreet? De landelijke bi-

bliotheek beschikt immers al over ca. 100 DVD’s.  

- Meer grandeur en meer ruimte voor studie met directe internettoegang: krijgt de biblio-

theek dan eindelijk meer ruimte op de 2e etage? Of geldt hier dat de nieuwe “grandeur” 

ten koste gaat van “oude glorie”, d.w.z. van een unieke, in de loop van vele decennia 

zorgvuldig opgebouwde historische en wetenschappelijke bibliotheek? Wordt het niet 

de hoogste tijd om de reeds hoogstaande kwaliteit van deze professionele antroposofi-

sche bibliotheek recht te doen en in de schijnwerpers te zetten?  

 

 

  

                                                           
5 Zie Rudolf Steiner, “Om iets te kunnen zien moet je een hart hebben. Drie toespraken voor jongeren”, Zeist 2006, 

Vrij Geestesleven. Ook Rudolf Steiner, “Antroposofie voor jonge mensen” (GA 217a), Zeist 2010, Vrij Geestes-

leven / Stichting Rudolf Steiner Vertalingen.  
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VI. Tijdens de presentatie van het bedrijfsplan in de ledenvergadering op donderdag-

avond  13 oktober 2016:  
Stephan Jordan zei dat de bibliotheek echt belangrijk is.6 De bibliotheek zou volgens hem een 

‘boost’ krijgen, zodat deze er net zo zou komen uit te zien als andere moderne openbare bibli-

otheken in Nederland. 

 

COMMENTAAR:  

- De “boost” van de openbare bibliotheken bestond eruit dat in het bibliotheekwezen de 

marktwerking werd ingevoerd. De aanleiding daartoe was een blijvende daling van het 

aantal leners en uitleningen vanaf medio jaren 90, die werd toegeschreven aan de op-

komst van de personal computer met internettoegang. Het gevolg was dat bibliotheken 

als bedrijven gerund moesten worden, een product verkopend, dat weliswaar geen winst 

opbracht, maar toch zichzelf grotendeels terug moest betalen. Of een boek in de kast 

mag blijven hangt sindsdien af van louter kwantitatieve normen, nl. van uitleencijfers 

en ouderdom. Is een boek populair en actueel dan gaat de duim omhoog, is het dat niet 

dan gaat de duim omlaag. Op die wijze wordt elk jaar ca. 10 % van de collectie in 

openbare bibliotheken ververst. Een “boost” in die betekenis is voor een in antroposofie 

gespecialiseerde, historische en wetenschappelijke bibliotheek desastreus.  

 

 

VII. Tijdens de presentatie van het bedrijfsplan in de ledenvergadering op donderdag 13 

oktober 2016: 
Architect Yaike Dunselman liet kort bouwtekeningen zien, ook van de 2e etage, waarop de 

bibliotheek is gevestigd. Wat opviel is dat met uitzondering van een grote boekenkast langs de 

muur alle boekenkasten hadden plaatsgemaakt voor een hele grote tafel met zitplaatsen (ver-

moedelijk voorzien van computers). 

 

COMMENTAAR:  

- Kennelijk heeft de architect op aanwijzing van het bestuur een scenario uitgewerkt dat 

tot de gewenste mogelijkheden behoort. Je vraagt je af waar al die boeken dan naar 

toegaan die nu nog in de schappen staan. Het betreft dan ca. eenderde van alle boeken 

die in deze bibliotheekruimte staan opgesteld. In het huidige overvolle magazijn is hier-

voor sowieso geen plaats meer. Ik zie dan slechts drie mogelijkheden: die boeken wor-

den a) opgeslagen in een depot elders, b) aan derden overgedragen of c) verkocht. En 

wie selecteert in dat geval op basis van welke criteria wat mag blijven en wat weggaat?   

 

 

VIII. In Motief nr. 207, november 2016, pag. 5, passage uit “Van de penningmeester”:  

“Verder is het misschien goed te vermelden dat leden met vragen over het beleid omtrent de 

landelijke bibliotheek in Den Haag bij mij terecht kunnen. Het totale budget voor de bibliotheek 

is overigens – in tegenstelling tot wat hier en daar klinkt – al jaren ongewijzigd gebleven. De 

bibliotheek heeft een aantal dierbare vrijwilligers node zien vertrekken. Daardoor zal zij voor-

alsnog op dinsdag gesloten zijn. We hopen zeer dat er weer nieuwe vrijwilligers opstaan. Er 

zijn diverse soorten taken te verdelen, dus misschien wilt u eens langskomen? Er is een nieuwe 

website in de maak die het kostbare bezit nog beter zal helpen ontsluiten.” 

 

  

                                                           
6 De heer Jordan is de beoogde directeur/bedrijfsleider van het nieuwe verenigingsgebouw in de Riouwstraat. 
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COMMENTAAR:  

1. Waarom schrijft het bestuur in Motief niet wat de concrete plannen met de bibliotheek 

zijn? Dan hoeven mensen niet individueel en afzonderlijk bij de penningmeester om 

informatie aan te kloppen.  

2. De vraag is niet alleen of de uitgaven voor de bibliotheek ongewijzigd gebleven zijn, 

maar of deze ongewijzigd zullen blijven. En dan gaat het niet alleen om het weinig 

zeggende totaalbedrag, maar ook om de herverdeling van bedragen binnen het totaal 

van de nieuwe bibliotheekbegroting.  

3. Strikt genomen is het budget voor de bibliotheek niet gelijk gebleven maar al enkele 

jaren stijgende.7 Dat komt niet doordat de bibliothecarissen meer betaalde uren kregen, 

noch doordat er meer wordt uitgegeven aan boeken en tijdschriften. Overigens schijnt 

de bibliotheek huur te betalen aan De Zalen, maar dat is in de jaaropgaven niet gespe-

cificeerd terug te vinden.8 

4. Hoe heeft het zover kunnen komen dat een professionele landelijke bibliotheek zo zwaar 

op vrijwilligers moest gaan leunen, dat het vertrek ervan onmiddellijk leidt tot het nog 

verder terugschroeven van de openingstijden?  

 

 

IX. In het “Visiedocument bestuur AViN Riouwstraat 1-3 Den Haag”, poststempel 21-11-

2016, staat op pag. 3:  

“5. Wij zonden op de tweede verdieping enkele ruimten willen inrichten dat het werk van secties 

van de Hogeschool voor Geesteswetenschap er een meer permanent onderkomen kunnen heb-

ben. Deze ruimtes zijn op dezelfde verdieping als de bibliotheek en sluiten daarop aan. De eerste 

voorzitter Zeylmans van Emmichoven stond met name ook deze functie voor ogen toen het 

pand voor de antroposofische vereniging werd gekocht.” || 
Anoniem.  

 

COMMENTAAR:  

- Het gaat hier om de Hogeschool die meer ruimte zou moeten krijgen, niet om de bibli-

otheek. Hoe dat vervolgens in de verdeling van de beperkte ruimte op de 2e etage uitvalt, 

laat zich raden. De bibliotheek zal vermoedelijk ruimte moeten inleveren en vervolgens 

wordt het een acuut probleem waar dan de boeken en tijdschriften naar toe gaan die 

geen plek meer hebben. Zie ook bij XIII. 

- Het schijnt dat de bibliotheek huur betaalt aan het exploitatiebedrijf De Zalen.9 Zal dit 

ook het geval zijn als de AViN haar eigen exploitatiebedrijf voor dit pand in het leven 

roept? En geldt dit dan ook voor bijv. de secties van de Hogeschool en de redactie van 

Motief?   

- Dat Zeylmans graag een meer permanente huisvesting voor de secties van de Hoge-

school op de Riouwstraat wilde, dat kan best waar zijn, maar daarmee is niets gezegd 

over hoe Zeylmans over de inrichting van die Hogeschool dacht, noch hoe hij de taak 

van de landelijke antroposofische bibliotheek zag.  

 

 

                                                           
7 Zie de jaaropgaven over 2012 t/m 2015:  www.antroposofischevereniging.nl/bestuur/  
8 Dat bleek uit een bevestigend antwoord van bestuursvoorzitter Bert de Graaff van de Stichting Euritmie op een 

vraag van bibliothecaris Annemieke Blöte tijdens de eerste informatieve bijeenkomst op 27 juni 2016 in Den Haag. 

De heer de Graaff gebruikte in zijn toelichting het voorbeeld van bij hun ouders inwonende volwassen kinderen 

die geacht worden een financiële bijdrage te leveren.  
9 Zie noot 8. 

http://www.antroposofischevereniging.nl/bestuur/
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X. Bij het Visiedocument toegevoegd een “ondernemingsplan” met op pag. 8 de volgende 

passage:  

“De 2e etage richten we deels opnieuw in, met de bibliotheek als stralend middelpunt. We cre-

eren een aantal fijne studeerplekken en investeren in een gedegen ICT-infrastructuur om de 

bibliotheek ook via internet toegankelijker te maken. In de overige ruimtes maken we flexibele 

werk- en vergaderomgevingen: voor het Hogeschoolwerk, de redactie van Motief/Antroposofie 

Magazine en de onderneming zelf.” || 
Anoniem.  

 

COMMENTAAR:  

- De bibliotheek “als stralend middelpunt”, is dat niet een oogverblindende uitspraak? Ik 

neem althans aan dat hier niet de elektromagnetische straling van een wifi-voorziening 

bedoeld is.  

- De catalogus van de bibliotheek was via internet al prima toegankelijk totdat van de 

zomer het nieuwe ICT-beleid in uitvoering kwam.  

- Het is toch duidelijk dat met zoveel gegadigden die allemaal een graantje uit de nieuwe 

verenigingsruif op de Riouwstraat mee willen pikken, de ruimte voor de bibliotheek niet 

groter maar kleiner zal worden – wat nogmaals de vraag oproept wat het lot is van de 

boeken en tijdschriften waarvoor aldus geen plaats meer is.  

 

 

XI. Uit de antwoorden van bestuurslid Pim Blomaard op vragen van het AViN-lid Ton 

Jansen, e-mail d.d. 27-11-2016:  

“Er is nog geen concreet plan voor de bibliotheek; er zijn wel vragen en ideeën, die eerst intern 

met de bibliotheekmedewerkers worden besproken; deze gesprekken zijn gaande. Een van de 

denklijnen is om meer naar een kenniscentrum te gaan bewegen met een groter accent op digi-

tale informatie”.  

“De eerste schetsen van de architect waren vingeroefeningen. Er is binnenkort [donderdag 1 

december] een gesprek tussen architect en gebruikers. Voorlopig zal de 2e verdieping [met de 

bibliotheek] niet worden verbouwd.” 

“Het budget voor aanschaf van nieuwe boeken en abonnementen is in de begroting 2016 naar 

beneden bijgesteld. Dat is een aanpassing in het licht van de stijgende kosten vd bibliotheek, 

van meer digitale ontsluiting met een vernieuwde website.” 

 

COMMENTAAR:  

- Het is best mogelijk dat de plannen met de bibliotheek nog weinig concreet zijn, maar 

duidelijk is wel dat er in een bepaalde richting gedacht en ook daadwerkelijk gestuurd 

wordt, die slechts intern besproken wordt. Leden die hier vragen over stellen worden 

met behulp van vage en ontwijkende antwoorden met een kluitje in het riet gestuurd.  

- Een goed betaalde architect maakt niet zomaar wat “vingeroefeningen” voor zijn eigen 

lol, maar doet dit a.d.h.v. concrete aanwijzingen van de opdrachtgever.  

- Welke voorstellingen maakt het bestuur zich nadenkend over een kenniscentrum “met 

een groter accent op digitale informatie”? En informatie waarover?  

- De penningmeester geeft helaas niet aan hoe groot die ‘bijstelling naar beneden’ is. Is 

dat 5, 10, of 25 procent? Een structurele verlaging van het aankoop en onderhoudsbud-

get van 10% of meer betekent impliciet de geleidelijke afbraak van de historische en 

wetenschappelijke functie!  
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XII. Onbeantwoorde vragen tijdens de bijeenkomst op vrijdagavond 2 december 2016 in 

Zeist. 

De auteur bezocht op 2 december de informatie-avond met het bestuur en vroeg daar naar het 

concrete actuele bibliotheekbeleid. Hij zei dat de berichtgeving vaag en karig was maar niette-

min de indruk wekt dat er naar een wezenlijke verandering van de functie van de bibliotheek 

gewerkt wordt, waarover niet wordt gecommuniceerd. Ook zei hij dat het hoog tijd wordt dat 

een grotere groep betrokkenen in een openbaar proces een goed doordachte visie op de toekomst 

van de bibliotheek gaat ontwikkelen. Te midden van alle zorgen over aankoop en verbouwing 

zou deze noodzaak immers gemakkelijk van tafel kunnen vallen. Het onderwerp werd naar het 

eind van de avond verschoven, vergeten en toch maar weer genoemd. Het bestuur wilde bij 

monde van Pim Blomaard pas mensen consulteren nadat hun eigen plannen voldoende waren 

uitgekristalliseerd. Dat zou dan ergens in het voorjaar van 2017 zijn.10 Volgens de auteur was 

dat mosterd na de maaltijd. En toen gaf dhr. Blomaard aan dat de tijd op was. Concrete ant-

woorden werden er wederom niet gegeven.  

 

 

XIII. Op zaterdag 3 december 2016 werden de concept-bouwtekeningen van de architect 

vrijgegeven.  

Daags na de informatieve bijeenkomst in Zeist en twee dagen na de bijeenkomst van de archi-

tect met de toekomstige gebruikers werden de tekeningen van architect Yaike Dunselman vrij-

gegeven. Zie de bijlage op pag. 11-12. Er blijken meer boekenkasten langs de wand te staan 

dan op 13 oktober. Niettemin is het aantal meters schapruimte in de bibliotheek met ca. een 

kwart gekrompen. Duidelijk is dat het boeken- en tijdschriftenmagazijn (wordt vergaderruimte) 

en de werkkamer van de bibliothecarissen (wordt spreekkamer) een andere bestemming krijgen. 

Als dit concept werkelijkheid wordt, verliest de bibliotheek dus véél ruimte. Dat heeft direct 

consequenties voor het aantal boeken en tijdschriften dat kan worden aangehouden en voor de 

werksituatie van de bibliothecaris(sen).  

 

COMMENTAAR:  

- Opnieuw: waar gaan al die ‘overtollig’ geworden boeken en tijdschriften naar toe die 

nu in het magazijn zijn opgeslagen?  

- Op de bouwtekening van het sousterrain staat een archiefruimte aangegeven die kleiner 

is dan het huidige boeken- en tijdschriftenmagazijn op de 2e etage. Welk archief wordt 

in deze ruimte na de verbouwing ondergebracht?  

- Hoewel Pim Blomaard op 27 november 2016 beweerde dat het bibliotheekbeleid nog 

weinig concreet is, zijn de gevolgen van de “denklijnen” waarlangs het bestuur zich 

beweegt in de bouwtekeningen alleszins concreet en bepaald geen theorie meer.  

 

 

 

* 

 

  

                                                           
10 Inmiddels heeft het bestuur een “inspraakavond” gepland o.l.v. Pim Blomaard en met medewerking van biblio-

thecaris Annemieke Blöte voor donderdagavond 16 maart 2017 van 19.30 tot 21.15 uur op Riouwstraat 1 in Den 

Haag. Begin maart zal hierover in Motief een mededeling worden gedaan. Voor deelname aan deze bijeenkomst 

is aanmelding vooraf verplicht, nl. bij het secretariaat van de AViN: secretariaat@antroposofie.nl .  

mailto:secretariaat@antroposofie.nl
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Twee reacties in Motief  

 

N.a.v. het artikel “Vereniging in beweging” in Motief 200 van maart 2016, waarin het eerste, 

op pag. 2 geciteerde fragment stond, verschenen in de rubriek “Brieven” de volgende twee 

reacties van Motief-lezers:  

 

Anneke Ebberink, Motief 203, juni 2016, pag. 22:  

“BIBLIOTHEEKBELEID – In Motief van maart 2016 schrijft het Dagelijks Bestuur over het 

bibliotheekbeleid. De bibliotheek verdient een zelfstandige behandeling. Er wordt gesteld dat 

de focus verlegd moet worden naar ontsluiting van actuele informatie over visie en praktijk, 

over activiteiten en initiatieven. Gebeurt dat niet al door anderen, onder andere degenen die de 

informatie voor Motief en de huidige website aanleveren? 

De bibliotheek in Den Haag is al een documentatie- en informatiecentrum. De collectie is al 

digitaal ontsloten. En iedereen kan via de website alle informatie vinden. Boeken en documen-

ten kunnen worden opgevraagd en toegestuurd. Je gaat toch zo’n kostbaar bezit als de biblio-

theek in Den Haag niet aantasten. Het is toch van het grootste belang dat de verschenen en de 

te verschijnen literatuur in ieder geval in Den Haag te vinden is en op een deskundige manier 

bijgehouden wordt. En dat gebeurt nu. Koester de Haagse bibliotheek, die is van onschatbare 

waarde. En wat je daarop inlevert is niet meer te herstellen. Den Haag heeft een bewaarfunctie 

en is van groot belang en onvervangbaar voor de vereniging als zodanig, voor de secties, voor 

wetenschappers en voor leden en belangstellenden. De bibliotheken in het land zijn van een 

andere orde, kunnen gezien worden als laagdrempelige voorposten van de antroposofie en van 

de Haagse bibliotheek. Hun activiteiten mogen mijns inziens niet ten koste gaan van de lande-

lijke bibliotheek. Zou een klankbordgroep niet zinvol zijn?” ||  
Anneke Ebberink (oud-bibliothecaris/documentalist, op dit moment betrokken bij de Rudolf Steiner bibliotheek 

Amsterdam). 
 

Mees Meeussen, Motief 205, september 2016, pag. 19:  

“BIBLIOTHEEK – Ik sluit mij geheel aan bij de woorden van Anneke Ebberink in haar inge-

zonden brief van Motief 203. Sinds de dertig jaar dat ik de bibliotheek bezoek, is deze alleen 

maar als stiefkind behandeld en als sluitpost voor de jaarrekening gebruikt. Het budget werd 

almaar kleiner en de uren minder. Nu is de bibliotheek nog slechts drie dagen per week geopend. 

Volgens het bestuur moeten er ingrijpende gedigitaliseerde innovaties gerealiseerd worden, die 

dat echter al grotendeels zijn. Bovendien denkt het bestuur zondermeer over het boekenbestand 

van de bibliotheek te kunnen beschikken, terwijl deze unieke collectie, mede door de leden 

mogelijk werd gemaakt en aan alle leden behoort. Daar heeft het bestuur als zodanig dus niets 

over te zeggen. Het bestuur wil graag bestuur zijn van een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(zie Motief 201 van april, p.15), waar de AViN echter door haar grote vermogen niet aan vol-

doet. Als er innovaties moeten komen, moeten die worden gemaakt en beheerd. Structureel is 

daar geen ruimte voor, omdat de uren steeds minder worden. Wel komt er een veel te kleine 

incidentele gift voor al deze veranderingen. Moeten deze dan uit een irreële ongrijpbare toe-

stand gerealiseerd en beheerd gaan worden? Dat is onmogelijk. De bibliotheek moet blijven 

zoals hij is. Het budget moet vergroot worden met een hogere taxe voor aanschaf en betaalde 

uren! Dan pas kan de bibliotheek als informatie-documentatie-centrum functioneren en samen 

met zijn unieke boekencollectie aan de vraag voldoen. Ik hoop dat het bestuur in Zeist dat ein-

delijk gaat begrijpen.” ||  

Mees Meeussen, erelid van de bibliotheek.  
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Samenvattend:  

Alles overwegende wat in het voorafgaande aan informatie in kaart is gebracht en als commen-

taar is toegevoegd, zouden m.b.t. het toekomstige lot van de AViN-bibliotheek zo spoedig mo-

gelijk de volgende vragen moeten worden beantwoord: 

   

1. Het is gebleken dat het budget voor de aankoop van boeken en tijdschriften voor 2016 

is verminderd. Hoeveel werd het budget gekort? En hoe groot zal dit budget in 2017 

zijn? Is er in 2016 nog op andere bibliotheekposten gekort? Hoe is dat voor 2017? 

2. Krijgt de bibliotheek11, uitgedrukt in vierkante meters, na de verbouwing evenveel 

ruimte, meer ruimte of minder ruimte dan nu?  

3. Wordt het streven naar relatieve compleetheid van de bibliotheek voorgezet of beëin-

dig? Indien beëindigd, waarom en vanaf wanneer?  

4. Wordt de bestaande collectie van de bibliotheek gehandhaafd of afgeslankt? Indien af-

geslankt, welke criteria zijn dan maatgevend?  

5. Indien de bibliotheek minder ruimte krijgt c.q. de collectie wordt afgeslankt, waar gaan 

dan de aldus ‘overtollig’ gemaakte boeken en tijdschriften naar toe? 

 

 

 

Uw reactie kunt u sturen naar:  vriendenkring.lab@telfortglasvezel.nl  (dit is een nieuw e-mailadres) 

 

 

 

  

                                                           
11 Bedoeld zijn het geheel van de bibliotheekruimte zelf, de werkkamer van de bibliothecarissen en het magazijn 

met studieplekken. Deze drie ruimten zijn al jarenlang in gebruik voor de AViN-bibliotheek.  

mailto:vriendenkring.lab@telfortglasvezel.nl
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BIJLAGE:  

 

Bouwtekeningen souterrain en 2e verdieping Riouwstraat 1-3  

 

 

 

 
 

Verbouwing Riouwstraat 1-3 

Plattegrond nieuwe souterrain 
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