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WAT WORDT HET NU?  
Een Bibliocentrum, een Infotheek of  ICTarium? 
 

 

Onderstaand artikel is het eerste deel van een drieluik, waarin naar twee andere artikelen 
verwezen wordt, nl. een documentatie inzake de kosten van de verbouwing en een commen-
taar op die documentatie.  
 

 

Toen het bestuur van de AViN in 1971 naar Zeist vertrok, lieten ze op de Haagse Riouwstraat 

1 de bibliotheek achter. Deze was uiteraard nog niet uitgegroeid tot wat het nu is. Het was 

eigenlijk meer een boeken verzameling bedoeld voor intern gebruik. Na goed een halve eeuw 

ziet echter alles er wat de bibliotheek betreft anders uit. De collectie werd vergroot en met de 

nieuwbouw van drie zalen in de jaren 70 van de vorige eeuw werd het Riouwstraat 1-3.  

 

De boekenverzameling bevond zich vóór deze verbouwing op de plaats waar nu het magazijn 

is. Het was een akelige en vreemd aandoende boekenzaal met bruin gekafte boeken in onprak-

tische boekenkasten. Bij deze verbouwing verhuisden de boeken naar een geschikte, lichte 

ruimte, toen nog groot genoeg om te collectie te herbergen, dat nu nog steeds de locatie van  de 

huidige bibliotheek is.   

 

Bovendien zou een bibliotheek o.a. qua interieur aantrekkelijk moeten zijn en makkelijk toe-

gankelijk. De lezer moet maar zelf uitmaken of dit laatste ook voor onze bibliotheek geldt. Ook 

kan men zich afvragen, omdat alles in de tijd verandert, of deze ruimte anno 2017 in deze vorm 

nog wel voldoet om de bibliotheek goed te kunnen laten functioneren. Men kan daar zo zijn 

twijfels over hebben.  

 

Die twijfels zijn niet zo verbazend, want er speelt al jaren een ruimteprobleem. Er kan nu een-

maal maar een bepaalde hoeveelheid boeken in een bepaalde ruimte. De capaciteit blijft uiter-

aard gelijk, maar de collectie groeit. Uiteindelijk geeft dat problemen. Daar weet Herman Bos-

wijk, oud-bibliothecaris van de AViN, alles van en hij nam toch al in 2008 afscheid van de 

bibliotheek. Inmiddels zijn we 9 jaar verder. 

 

Toen Herman in 1986 bibliothecaris werd, begon zo’n beetje het ICT-tijdperk en werden beetje 

bij beetje de papieren catalogi door digitale vervangen. Dat was b.v. voor de koninklijke bibli-

otheek een enorme klus, maar voor onze bibliotheek viel dat wel mee. Nu is er het digitale 

beheer- en catalogi-systeem ADLIB, helaas door technische problemen tijdelijk niet op internet 

te raadplegen, maar wel ter plaatse in de bibliotheek zelf. Verder werd er een Thesaurus ont-

wikkeld met duizenden titels uit ongeveer 40 tijdschriften. Op papier is er een historische do-

cumenten verzameling en een archief, het zogenaamde “Vreede Archief”. Deze twee aparte 

collecties zijn wel ter plaatse in te zien, maar zoals dat in iedere bibliotheek usance is, evenals 

de tijdschriften, niet uitleenbaar. Men kan van het gewenste tijdschriftartikel of document wel 

een kopie maken.  

 

Twee jaar geleden begon het bestuur zich ingrijpend te bemoeien met de interne zaken van de 

bibliotheek. Er moesten veranderingen komen en nieuwe voorwaarden worden gesteld voor 

aanschaf van boeken en tijdschriften. Of deze trend een gevolg was van de beoogde koop van 
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de Riouwstraat in 2016, is moeilijk te zeggen. Wat wel bleek was, dat er bezuinigd moest wor-

den en dat door de nieuwe eisen de bibliotheek ingrijpende veranderingen zou ondergaan. Te-

meer, nu de bibliotheek betrokken is in de verbouwing van het pand Riouwstraat 1. Of toch 

niet? Zie het artikel “commentaar op de documentatie”.   

 

Want ook de bibliotheek moet met zijn tijd mee. “Boeken zijn uit de tijd”, zei de voorzitter op 

een infoavond. Alles moet nu digitaal. De huidige generatie gebruikt alleen nog maar internet 

en daar moet de bibliotheek zich aan aanpassen. De tekeningen van de geplande nieuwbouw 

laten o.a. een nieuwe infrastructuur voor de 2e verdieping zien, waarbij de bibliotheek is gere-

duceerd tot een leeszaal met enige boeken. Er zou in de kelder een opslag voor de rest komen. 

Deze rigoureuze ontmanteling van de bibliotheek is echter nu van de baan. De collectie blijft, 

maar er komt geen verbouwing!  

 

M.a.w. het ruimte probleem blijft. Toen ik 26 februari jl. Yaike Dunselman een schets voor een 

alternatieve infrastructuur van de 2e verdieping aanbood, met de vraag of dit bouwkundig mo-

gelijk was, antwoordde hij dat dit niet onmogelijk was. Toen ik echter Pim Blomaard 16 maart 

ook zo’n schets overhandigde, zei hij dat er helemaal geen 2e fase verbouwing zou komen. En 

dus is de nieuwbouw van de 2e verdieping gecanceld! Ik was stom verbaasd, want deze info is 

kennelijk alleen maar in kleine kamertjes bekend gemaakt, niet aan alle leden. De vraag is nu, 

wanneer is het besluit gevallen om deze verbouwing te schrappen en waarom? De twee docu-

menten 2): open brief Ton Jansen en 3): document architectenbureau in de documentatie, zijn 

tegenstrijdig! 

 

Het uiteindelijke doel van het project “Riouwstraat” is volgens het bestuur, dat het pand, wan-

neer het aan de eisen van de tijd is aangepast (d.m.v. “noodzakelijke verbouwing” van 8 ton) 

vooral veel nieuwe leden moet opleveren! 

 

Naast de ontwikkeling van het zogenaamde “informatiecentrum”, is dat wel het meest ondui-

delijke van het gehele project. Komen er nu nieuwe leden bij omdat het bestuur een pand ge-

kocht heeft en heeft laten verbouwen? Hoe denkt het bestuur dat te realiseren? Die kandidaat-

leden komen zich heus niet vanzelf melden. Hoe weten ze dat er zo’n gebouw is? Men zoekt 

dus op internet en vindt mogelijk iets, maar als men dat dan gevonden heeft, gaat men zeker 

niet voor verdere informatie naar de Riouwstraat zelf, lijkt mij. 

 

Dat zou nu juist de functie van het door het bestuur geplande ”informatiecentrum” kunnen zijn. 

Er is namelijk in de verbouwde lounge op de begane grond een informatiebalie gepland. Be-

zoekers kunnen hier terecht met hun vragen omtrent antroposofie. Maar de baliemedewerker 

zal dan uiteindelijk toch de bezoeker naar internet moeten verwijzen, want er zijn geen brochu-

res. Zelfs bij gebruik van internet kan je voor niets komen, want het geplande web-portaal over 

antroposofie is er nog niet en moet eerst nog ontwikkeld worden. Wat er wel is zijn boeken. Er 

komt namelijk een mini bibliotheekje bij de infobalie en zo kun je dan je eerste boek over 

antroposofie lezen. Of het boek ook kan worden uitgeleend is de vraag, want als je geen lid bent 

moet je eerst jezelf gaan aanmelden in de bibliotheek. Maar die is op de 2e verdieping en me-

rendeels van de tijd gesloten.  

 

Hoelang en hoeveel uren het pand aan de Riouwstraat per week open is, is nog niet bekend. De 

baliemedewerkers zijn uiteraard vrijwilligers en die kan je toch niet meer dan 15 uur per week 

laten werken. Een facilitair gebouw, waar je zalen kan huren, moet toch zeker elke dag van 9 

tot 18 uur geopend zijn. D.w.z. rond de 70 uur per week. Daarvoor heb je zeker 4 baliemede-

werkers nodig! Waar krijg je die? Ook moeten ze enige kennis omtrent antroposofie hebben. 
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Wie betaald hun vergoeding, want de kosten voor de bibliotheek mogen niet stijgen! Worden 

ze soms uit het project “Riouwstraat” betaald?  

 

Het project “Informatiecentrum” moet dus betaald worden uit bezuinigingen, i.t.t. het project 

“Antroposofie Magazine” (zou 100.000 euro gekost hebben, maar cijfers erover zag ik nog niet) 

en het project “Riouwstraat” (kosten koop 600.000 euro en geplande verbouwing 800.000 - 

zonder 2e verbouwingsfase - samen 1.400.000 euro) die uit het vermogen van de AViN betaald 

worden. Hoe kan zo iets? 

 

Is dit niet een prachtig voorbeeld van een tweesporen beleid? Enerzijds zeggen dat de financiën 

van de vereniging onder druk staan en dat de bibliotheek moet bezuinigen, maar anderzijds 

1.500.000 euro uit het vermogen wegsluizen o.a. met het oog op behoud van de ANBI-status, 

waarbij de fiscus beperkingen aan het vermogen stelt. Het vermogen was op 1 januari 2016 

3.300.000 euro. Effectief kan er echter maar van 2.50.000 euro worden uitgegaan, want 

600.000 euro is geoormerkt, dat wil zeggen, heeft al een bestemming. Het bestuur heeft daar al 

leuke dingen voor bedacht, mogelijk onder de status van de ANBI-bestemming. 

 

In de nota “Denkrichting …”, bedoeld voor de inspraakavond op 16 maart jl. over de toekomst 

van de bibliotheek, wordt gezegd, dat de financiën van de AViN onder druk staan. Dat klopt 

inderdaad. Ieder jaar is er in het huishoudboekje van de AViN een tekort. Bezuiniging is dus 

gewenst. Maar daar dit tekort zo groot is, moet het van de begroting van het vorig jaar betaald 

worden uit het vermogen dat er is. Dat wordt er niet bij gezegd. En het vermogen is te groot 

voor een ANBI-status. Vreemd, het bestuur heeft wel veel geld over voor twee dure innovaties 

(nl. Antroposofie Magazine en het project Riouwstraat), die een nieuw elan aan de vereniging 

moeten geven, maar heeft geen geld om werkelijk de problemen van de bibliotheek aan te  pak-

ken om deze ook meer elan te geven.     

 

De inspraakavond van 16 maart jl. werd door Pim Blomaard geopend met een verhaal dat net 

zo vaag en onduidelijk was, als het verhaal hier boven over de verbouwing in 2e fase. Daarin 

kwam vaak het woord digitaal en informatiecentrum voor. Maar volgens mij had het betoog 

kop noch staart. De bibliotheek, die overigens meer dicht dan open is, moet dus een biblio-

docu-centrum worden, maar in de lounge is er dan ook al het reeds beschreven ”infotarium”, 

dat ook enige boeken uitleent.  

 

Bovendien is de bibliotheek op het moment weliswaar telefonisch bereikbaar, maar daar werkt 

slechts één telefoon, zodat de bibliothecaris van de ene kamer naar de andere moet rennen om 

de telefoon aan te nemen. En verder is op internet de digitale catalogus niet meer toegankelijk. 

Allemaal door een storing in het ICT systeem van de bibliotheek. En dat is al sinds juli 2016 

zo!! 

 

Met St. Maarten moet alles effectief zijn en weer perfect werken en verwacht het bestuur een 

overvloed aan vrijwilligers en bezoekers aan de infobalie!  

Enfin, of het ook zo makkelijk zal gaan als het bestuur denkt, is de vraag.  

 

 

Mees Meeussen, 30 april 2017 / 23 mei 2017  

 

 

 

 


