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Diverse plaatsen, vrijdag 21 april 2017 
 
Geacht bestuur, 
 
Blijkens diverse berichten in Motief en hetgeen tijdens de bijeenkomst op 16 maart jl ter tafel kwam, 
is het bestuur voornemens de landelijke bibliotheek van de AViN om te vormen tot een 
documentatie- en informatiecentrum, dit mede in het kader van de aankoop en verbouwing van het 
pand Riouwstraat 1-3 in Den Haag.  
Wij verzoeken u om het punt: “De visie op de toekomst van de landelijke bibliotheek” op de agenda 
van de jaarvergadering van de AViN d.d. 3 juni 2017 op te nemen, voor zover dat niet reeds het geval 
is. 
 
In dit verband willen wij graag onderstaande vragen aan de aanwezigen voorleggen.  
Wij verzoeken u om deze in de aankondiging in Motief op te nemen en/of bij de stukken van de 
jaarvergadering te voegen, als toelichting onzerzijds bij het betreffende punt. 
Indien dit om technische reden niet meer mogelijk mocht zijn, verzoeken wij u om het agendapunt 
nadrukkelijk in Motief c.q. in de uitnodigingsbrief aan de leden te benoemen, onder verwijzing naar 
de website van de  Vriendenkring, alwaar deze vragen op de startpagina kunnen worden ingezien:  
 https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com/ 
 
 
1. Algemeen: 

 1a. Hoe ziet het bestuur de betekenis van de landelijke bibliotheek in Den Haag voor de 
antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland in de toekomst? 

 1b. Welk belang kent het bestuur daarbij, naast de uitleenfunctie van gangbare 
antroposofische literatuur, toe aan de specifieke wetenschappelijke en historische functie 
die de landelijke bibliotheek van de lokale antroposofische bibliotheken onderscheidt en tot 
een unieke instelling maakt?  

 1c. Welke criteria zijn voor het bestuur maatgevend bij het beleid ten aanzien van de 
bibliotheek? Wat is in dit verband de betekenis van de bezoekers- en uitleencijfers, van 
economische criteria in het algemeen? 

 1d. Welke visie ligt er aan de voorgenomen beleidsmaatregelen t.a.v. de bibliotheek ten 
grondslag? Waar is deze op gebaseerd? In hoeverre is deze visie op schrift gesteld? 

 1e. Waarom moet de bibliotheek worden omgevormd tot een documentatie- en 
informatiecentrum? Waarom kan er niet een  documentatie- en informatiecentrum worden 
ingesteld naast de bibliotheek, waarbij de bibliotheek – als zijnde een belangrijk cultureel 
erfgoed voor de antroposofie in Nederland met bijbehorende researchmogelijkheden– in de 
huidige vorm behouden kan blijven, afgezien van bepaalde noodzakelijke verbeteringen waar 
de bibliotheek zelf om vraagt? 

 1f. Hoe kijken de twee bibliothecarissen tegen de betreffende beleidsvoornemens aan? 
Hebben zij de mogelijkheid hun visie naar buiten te brengen, ook als deze van die van het 
bestuur afwijkt? Waar is hun visie te vinden? Welk gewicht heeft hun stem in dit geheel?  

 
2. Financiën: 
Zoals uit de begroting blijkt, zijn in 2016 (ingrijpende) bezuinigingen doorgevoerd in het budget van 
de landelijke bibliotheek, waarbij o.a. het budget voor de aankoop van boeken, tijdschriften en Dvd’s 
is verlaagd van € 5.000 naar € 3.700, terwijl voor 2017 € 4.200 is begroot. 

 2a. Wat is de reden van deze forse bezuinigingen? 

 2b. Waarom wordt wel op het – relatief lage – budget van de bibliotheek bezuinigd en niet 
op het – veel hogere – budget van bijvoorbeeld het secretariaat of Motief/Antroposofie 
Magazine? 
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 2c. Wat betekenen deze bezuinigingen concreet voor het aankoopbeleid en voor de onder 
punt 1 genoemde specifieke wetenschappelijke en historische functie van de landelijke 
bibliotheek? Kan met dit lagere budget het voor de landelijke bibliotheek existentiële streven 
naar een zo volledig mogelijk bestand van antroposofische boeken en tijdschriften in stand 
worden gehouden? 

 
3. De verbouwing:  
Op 16 maart jl kwam naar voren dat de verbouwing van de 2e etage van de Riouwstraat voorlopig 
niet plaats vindt vanwege de overschrijding van het budget voor de gehele verbouwing.  

 3a. Voor wanneer staat de verbouwing van de tweede etage van het pand Riouwstraat 1 dan 
wel gepland? 

 3b. Houdt de mogelijke verbouwing rekening met de bibliotheek en haar ruimtegebrek? 

 3c. Worden aangedragen alternatieven voor de behuizing van de bibliotheek meegenomen in 
de plannen? 

 3d Op welk bedrag worden de kosten begroot? 
 
4. De huisvesting:  

 4a. Zullen de redactie van Motief / Antroposofie Magazine, de sectie-coördinatoren van de 
Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap en de onderneming die het gebouw aan de 
Riouwstraat gaat leiden (met bestuurslid Stephan Jordan als directeur) inderdaad op de 
tweede etage van het pand aan de Riouwstraat worden ondergebracht? En zo ja in welke 
ruimtes? 

 4b. Wat betekent dit alles voor de huisvesting van de bibliotheek? Kan zij over de huidige 
ruimtes (bibliotheekzaal, magazijn, kantoor, gang) blijven beschikken of moet zij ruimte 
inleveren? Zie vraag 3 

 
5. De collectie: 

 5a. Blijft door de omvorming van de landelijke bibliotheek van de AViN tot een ‘modern’ 
documentatie- en informatiecentrum de collectie in haar huidige vorm voor de bestaande 
gebruikers toegankelijk? 

 5b. Wat gebeurt er met de collectie in het geval de bibliotheek ruimte af zal moeten staan 
(zie punt 4)? Waar zal dat deel van de collectie worden ondergebracht, waarvoor geen plaats 
meer is? 

 5c. Wat betekenen de onder punt 2 genoemde bezuinigingen concreet voor het 
aankoopbeleid van de landelijke bibliotheek? Kan met dit lagere budget recht worden 
gedaan aan het streven naar een zo volledig mogelijk aanbod van antroposofische literatuur, 
wat tot op heden de bestaanskern van de landelijke bibliotheek vormde? Of zal vooral naar 
een ‘actueel kernbestand’ van gangbare boeken worden gestreefd, wat inhoudt dat de 
landelijke bibliotheek haar specifieke historische en wetenschappelijke functie verliest en tot 
een gewone uitleenbibliotheek wordt gereduceerd? 

 5d. Is het juist dat het bestuur de aankoop van Duitstalige antroposofische literatuur niet 
langer noodzakelijk acht? Zo ja, waarom? Welke visie ligt hieraan ten grondslag? 

 
6. Personele bezetting en openstelling 
Zoals bekend komt m.i.v. 1 juli a.s. wegens pensionering de functie van bibliothecaris J. Boertien vrij 
(10 uur/week). Zoals op de informatieavond van 16 maart jl. klonk is het bestuur voornemens de 
nieuwe medewerker in te zetten ten behoeve van het op te richten documentatie- en 
informatiecentrum, waardoor voor de bibliotheek alleen nog de uren van bibliothecaris A. Blöte 
resteren (18 uur/week).  

 6a. Is het bestuur nog altijd voornemens dit plan door te voeren?  
Hoe staat het bestuur tegenover de bezwaren, die tijdens de genoemde informatieavond van 
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16 maart tegen dit voornemen - het aanstellen van een webmaster t.b.v. het nieuw te 
vormen documentatie- en informatiecentrum voor 10 uur- werden geuit?  Is het bestuur zich 
bewust dat deze uren wegvallen voor het bibliotheekwerk en de baliewerkzaamheden (lees 
openingstijden)? 

 6b. Wat betekent de genoemde verdere bezuiniging op het budget van de bibliotheek voor 
het functioneren van deze instelling, o.a. voor de openingsuren en voor haar specifieke 
functie op wetenschappelijk en historisch gebied? 

 6c. Sinds het midden van de jaren negentig is het aantal betaalde uren van de bibliotheek 
teruggebracht van circa 50 uur/week tot thans 28 uur/week. Daarbij is de openstelling 
verminderd van vijf à zes dagen per week tot nu slechts twee dagen per week. Noodgedwon-
gen zijn daarbij steeds meer taken die tot het pakket van de bibliothecaris behoren aan 
vrijwilligers overgedragen, waardoor het professionele karakter van de dienstverlening 
steeds meer in het geding komt. 
– Hoe kijkt het bestuur tegen deze ontwikkelingen aan? Acht zij in het licht van deze  trend, 
verdere bezuiniging op het aantal betaalde uren verantwoord? 

 6d. Hoe kijken de bibliothecarissen tegen deze bezuinigingen aan? 

 6e. Zijn er alternatieven voor dit plan onderzocht? In hoeverre is het bijvoorbeeld mogelijk 
de taken die met het nieuwe documentatie- en informatiecentrum samenhangen, onder te 
brengen bij de medewerkers van het ‘huis voor de vereniging’ of ten laste van de 
secretariaatskosten te laten komen? 
 

7. Het proces: 

 7a. Hoe ziet het bestuur de uitspraak, dat de leden van de AViN in feite de eigenaars van de 
landelijke bibliotheek zijn, aangezien deze (vrijwel) volledig uit door de leden opgebrachte 
middelen wordt bekostigd? 

 7b. In hoeverre is het bestuur bereid de leden daadwerkelijk bij het beleid ten aanzien van de 
bibliotheek te betrekken, bijvoorbeeld via de instelling van een stuurgroep (zie punt 7e)?  

 7c. In hoeverre is het bestuur bereid de leden middels een ‘ledenraadpleging’ de 
mogelijkheid te bieden hun visie ten aanzien van de landelijke bibliotheek en de toekomst 
van deze instelling kenbaar te maken, inclusief de financiële aspecten? 

 7d. In hoeverre acht het bestuur bezuinigingen op het budget van de bibliotheek nog 
noodzakelijk, wanneer de leden van de AViN als voornaamste financiers hier geen noodzaak 
toe zien? 

 7e. Wat gebeurt er met de breed gedragen aanbeveling als uitkomst van de informatieavond 
van 16 maart jl. om een ‘stuurgroep bibliotheekbeleid’ in te stellen, waarin naast het bestuur 
en de bibliothecarissen ook de leden van de AViN en de gebruikers van de landelijke 
bibliotheek zijn vertegenwoordigd? 

 7f. Hoe ziet het bestuur de onlangs opgerichte ‘Vriendenkring van de Landelijke 
Antroposofische Bibliotheek’? Is het bestuur bereid om met deze Vriendenkring samen te 
werken, bijvoorbeeld in de voornoemde ‘stuurgroep bibliotheekbeleid’? 

 
 
Met het oog op de betekenis die de landelijke antroposofische bibliotheek voor de antroposofie en 
de antroposofische beweging in Nederland heeft, achten wij het van groot belang om tijdens de 
komende jaarvergadering in het openbaar met elkaar over deze onderwerpen van gedachten te 
wisselen. Wij hopen daarom dat u hier de nodige aandacht aan zult willen besteden.  
 
Namens de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek en betrokkenen, 
Monique Engels 
Paul Heldens 
Mees Meeussen  


