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Opmerkingen bij een beleidsnotitie  
 
Paul Heldens | Nijmegen, woensdag 15 maart 2017 | herziene versie, donderdag 4 mei 2017 

 

 

Op donderdag 16 maart 2017 vond in Den Haag een inspraakavond plaats over de toe-

komst van de AViN-bibliotheek. Op 7 maart 2017 werd aan alle mensen die zich daarvoor 

hadden opgegeven een beleidsnotitie toegezonden met de titel “Denkrichting over de toe-

komst van de landelijke bibliotheek van de AViN”. Enige dagen later werd deze notitie ook 

op Motief Online openbaar gemaakt.  

Hieronder een aantal opmerkingen bij deze beleidsnotitie, die als bijlage is toegevoegd op 

pag. 15 e.v. De onderstaande opmerkingen zijn uitsluitend op persoonlijke titel geschre-

ven.  
 

 

Algemene opmerkingen  

1. Samenvattend: het document beschrijft reeds voorgenomen beleid, dat deels al in uit-

voering is, met vergaande en onomkeerbare gevolgen. Het gaat hierbij om een door het 

bestuur geregisseerd, marktgericht ad-hoc beleid op basis van oppervlakkige waarne-

ming van maatschappelijke symptomen en met weinig interesse in de oorzaken. Het 

bestuur streeft er naar om de daaraan aangepaste landelijke bibliotheek te laten opgaan 

in een informatiecentrum. Dit komt in de praktijk neer op minder geld, minder uren en 

minder ruimte voor de bestaande bibliotheek en mogelijk ook een inkrimping van haar 

collectie. 

2. In de begeleidende brief stond dat het document “als input voor de avond” over de toe-

komst van de bibliotheek werd toegezonden. Wie zich het hoofd breekt over wat er in 

de tekst staat en niet ziet wat er ontbreekt, beweegt uiteindelijk mee met de door het 

bestuur aangegeven “denkrichting”. Dat is de “input”. Dat er ook een heel andere denk-

richting mogelijk is tonen de onderhavige opmerkingen.  

3. De beleidsnotitie laat twee cruciale vraagstukken liggen, nl. het vraagstuk van mede-

zeggenschap1 en het vraagstuk van visieontwikkeling op de toekomst van de landelijke 

bibliotheek.2 En een visie ontwikkelen is iets anders dan de overheersende maatschap-

pelijke trends volgen. Een visie moet allereerst tot een onafhankelijke oriëntering leiden, 

                                                           
1 Het zeggenschapsvraagstuk heeft met het volgende te maken. De landelijke antroposofische bibliotheek is eigen-

dom van de Antroposofische Vereniging in Nederland. De bibliotheek wordt volledig betaald uit de contributie 

van de leden van deze vereniging. Het bestuur van de vereniging en de twee bibliothecarissen staan in een werk-

gever-werknemer verhouding. In de praktijk is het al decennia lang zo dat het bestuur op grond van zijn werkge-

verspositie als eigenaar van de bibliotheek handelt. Het “ex libris” van de collectie behoort op historische en fi-

nanciële gronden echter de leden toe, niet het bestuur. In de AViN is er voor de landelijke bibliotheek niets naar 

behoren geregeld, noch in de statuten, noch door een mandaat of bibliotheekstatuut. De redactie van Motief heeft 

tenminste nog een (moeizaam bevochten) redactiestatuut om enige onafhankelijkheid tegenover inmenging van 

het bestuur te waarborgen.  
2 Het visievraagstuk moet mijns inziens inzicht verschaffen in de gevolgen van een tweetal dominante maatschap-

pelijke ontwikkelingen, die van grote invloed zijn op de toekomst van het instituut bibliotheek. Het gaat ten eerste 

om de commercialisering van alle sectoren van de samenleving inclusief het geestesleven. En ten tweede om de 

steeds verdergaande digitalisering van de leefwereld. Tussen beide is een bepaalde samenhang. En beide ontwik-

kelingen vragen om een diepgaand en omvattend inzicht, willen deze niet catastrofaal, maar – op den duur – 

vruchtbaar voor de verdere mensheidsontwikkeling zijn. Om een idee te geven waarom het hier gaat: de genoemde 

commercialisering leidt tot ‘anorexia nervosa’ van het geestesleven, dat daardoor haar scheppende en vernieu-

wende taak binnen het sociale organisme van de maatschappij niet meer kan vervullen. En de opkomst van digitale 

media is een even ingrijpende, wellicht zelfs nog ingrijpender gebeurtenis in de ontwikkeling van het menselijk 

bewustzijn, als de boekdrukkunst dat vanaf de 15e eeuw was.  
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voordat je de keuze maakt bepaalde trends te volgen of juist te weerstaan door een al-

ternatief te scheppen.  

4. Hoewel naast de naam van het verantwoordelijke bestuurslid Pim Blomaard ook de 

naam van bibliothecaris Annemieke Blöte onder de beleidsnotitie staat, wil dit niet zeg-

gen dat zij verantwoordelijk is voor het beleid dat het bestuur voor de bibliotheek in 

petto heeft. Het gaat hier om een conventionele arbeidsverhouding van een bepalende 

werkgever en een uitvoerende werknemer, waarbij de laatste een zwijgplicht heeft aan-

gaande alles wat door het bestuur als “interne aangelegenheden” wordt bestempeld. 

5. Naar aanleiding van het bij punt 3 genoemde medezeggenschapsvraagstuk, pleit ik ten 

eerste voor een moratorium in de uitvoering van het bibliotheekbeleid en ten tweede 

voor een onafhankelijke stuurgroep voor de landelijke bibliotheek, waarvan de adviezen 

een bindend karakter hebben. 

 

Over de “situatieschets”  

1. Dat het om een gespecialiseerde bibliotheek gaat “met een uniek bestand van historische 

waarde en omvang” blijkt nergens uitgangspunt voor het beleid te zijn. Men krijgt eerder de 

indruk dat dit “unieke bestand van historische waarde en omvang” als een min of meer afgeslo-

ten geheel wordt geconserveerd en opgeborgen. Maar waar dan opgeborgen? In de nieuwe plan-

nen krijgt de bibliotheek veel minder ruimte dan tot nog toe. 

 

2. De locatie wordt voorgesteld als een probleem dat al vele jaren speelt. De problemen die met 

zoveel woorden genoemd worden zijn ”twee hoog achter”, een gebrekkige internetverbinding 

en het ontbreken van een lift. De verklaring voor die problematische locatie luidt: “Door de 

locatie is de zichtbaarheid, toegankelijkheid en landelijke bekendheid niet goed.” Zoals ieder-

een weet die de bibliotheek wel eens heeft bezocht, is het echte probleem van de locatie ten 

eerste het chronische ruimtegebrek, niet de geringe zichtbaarheid vanaf de straat of de vermin-

derde toegankelijkheid door het ontbreken van een lift. Het tweede echte probleem is de decen-

trale geografische ligging van de landelijke bibliotheek in Den Haag, wat voor een aanzienlijk 

aantal potentiële bezoekers uit het noorden, oosten en zuiden van het land een grote hindernis 

vormt.3 

Psychologische zichtbaarheid en bekendheid hebben veel met elkaar te maken en kunnen gro-

tendeels worden verbeterd door een goed PR-beleid. Dat het hieraan schort heeft alles te maken 

met langdurige verwaarlozing van de bibliotheek door het bestuur.  

De aanleg van een lift is een peperdure aangelegenheid, zoals op de Open Dag van de verbou-

wing op zondag 26 februari jl. bleek. De kosten van een lift staan in geen verhouding tot de 

pakweg 5 à 10 mensen per jaar die de trap niet op kunnen. Waarom geen AViN-jongeren inzet-

ten om deze mensen van boeken te voorzien? Dat is veel goedkoper, kweekt ‘good will’ en is 

ook een kans om de sociale verhouding tussen de generaties te verbeteren. En mocht de biblio-

theek onverhoopt een deel van haar collectie naar een andere etage of zelfs naar elders moeten 

overbrengen, dan heeft elk verhuisbedrijf daar een oplossing voor die vele malen goedkoper is 

dan een dure verbouwing om een lift te kunnen installeren. 

 

                                                           
3 Al sinds in 1971 het landgoed De Reehorst in Driebergen door de AViN werd verworven om daar de Vrije 

Hogeschool te vestigen, hebben er plannen bestaan alle belangrijke onderdelen van de AViN naar dit gebied te 

verhuizen. In 1973 verhuisde bijvoorbeeld het secretariaat van de Riouwstraat in Den Haag naar de Boslaan in 

Zeist. Met de bibliotheek is dat om uiteenlopende redenen nooit gelukt. Nadat in 2012 de Triodos Bank ten behoeve 

van nieuwbouw de zeggenschap over De Reehorst had verworven, verviel die lang gekoesterd mogelijkheid om 

naar het midden van het land te verhuizen definitief toen de bank in 2016 te kennen gaf geen antroposofische 

instituties meer in haar achtertuin te willen. Zie het overzichtsartikel over de lang slepende Reehorstkwestie in 

Motief nr. 31, juni 2000, pag. 10-24 . Een update van dit overzicht van de ontwikkeling tot 2016 is nooit gepubli-

ceerd, hoewel dat een zeer leerzaam verhaal zou kunnen zijn. 



3 
 

3. Het aantal bezoekers en uitleningen “zijn al vele jaren aan het dalen”. Concrete cijfers die 

deze bewering staven geeft de beleidsnotitie niet. Voor zover die überhaupt ooit openbaar zijn 

gemaakt moet je deze moeizaam bijeensprokkelen in oude nummers van de Mededelingen of 

Motief. In de meer recente openbare jaarverslagen van de AViN sinds 2009 staan ze niet. Een 

feit is dat tenminste de uitleencijfers (niet de bezoekersaantallen) elk jaar aan de Stichting Leen-

geld moeten worden overhandigd om aan de leenrechten te kunnen voldoen. Dus cijfers zullen 

er ongetwijfeld wel zijn, maar zijn voor leden van de AViN moeilijk of niet toegankelijk.  

Al wordt het niet met zoveel woorden uitgesproken, toch suggereert het hele item dat de gege-

ven aantallen onverantwoord laag zijn. Het aantal bezoekers wordt gemiddeld op 25 per week 

gesteld, evenals het aantal uitleningen. Dat is mijns inziens niet gering voor een a) gespeciali-

seerde en b) antroposofische bibliotheek die c) relatief weinig open is en met Kerst 1 week en 

in de zomer 6 weken sluit. Bovendien trok in 2014 de Euritmie Academie uit het pand met alle 

daarbij behorende aanloop. Bij een openstelling van 46 weken per jaar kom ik nog altijd op 

1150 bezoekers per jaar uit. Alle activiteiten van De Zalen sinds 2008 ten spijt, heeft dit het 

bibliotheekbezoek kennelijk niet substantieel opgekrikt.  

Enkele cijfers die wel bekend zijn: In 1980 was het aantal bezoekers 1524, in 1986 was dit al 

2580, in 1995 waren het er maar liefst 3807.4 Dat was het topjaar in de geschiedenis van de 

bibliotheek. Daarna daalden de bezoekersaantallen gestaag. In 2002 waren het er 2462 en in 

2016 kennelijk 25 per week d.i. ca. 1150 per jaar bij een openstelling van 46 weken. Interessant 

is dat deze ontwikkeling min of meer parallel loopt aan de ontwikkeling van het aantal leden 

van de AViN: in het topjaar 1996 werden er 4915 leden geteld. Daarna zet een gestage daling 

in naar 3721 leden in 2015. Een vraag is of de ontwikkeling van dalende bezoekers- en uitleen-

aantallen typerend is voor de AViN-bibliotheek of parallel loopt aan de algemene trend in an-

dere bibliotheken, zoals de openbare bibliotheken enerzijds en de bijzondere, gespecialiseerde 

bibliotheken anderzijds. Het beantwoorden van die belangrijke vraag is een onderzoek op zich-

zelf.  

Wat drukken deze cijfers nu uit? Zonder inzicht in de werkzame processen achter deze cijfers 

kan immers iedereen van alles roepen ‘op basis van de cijfers’. Stel een auteur of onderzoeker 

bezoekt de bibliotheek enkele keren, leent wellicht ook wat boeken. Dan worden die bezoeken 

en die boeken braaf geturfd en dat is dan dat. Het resultaat van het bibliotheekbezoek blijft 

volkomen buiten beeld en dat is toch wat werkelijk telt. Wat die auteur of onderzoeker in de 

bibliotheek gevonden heeft, wordt verwerkt in een boek, een artikel, een voordracht of lezing, 

waar talrijke mensen baat bij hebben. Dat wordt niet geturfd. Wat hier het verschil maakt is of 

je enkel kwantitatief-economische waarden erkent of dat het geestesleven5 ook een werkelijk-

heid voor je is. Het laatste zou je van een Antroposofische Vereniging toch mogen verwachten. 

Hier kom je op een essentieel punt, nl. het unieke karakter van de landelijke antroposofische 

bibliotheek. Deze is tot nu toe een in antroposofie gespecialiseerde, wetenschappelijke biblio-

theek geweest, met een historische bewaarfunctie, en tegelijkertijd ook nog een openbare bibli-

otheek. Het gaat hier om ‘cultureel erfgoed’ van onschatbare waarde, die een goudmijn is voor 

iedereen die wat dieper wil graven dan populair antroposofische publicaties à la Antroposofie 

Magazine en toch heeft de bibliotheek ook het populaire werk in huis. Tot voor kort althans, 

want daarin is inmiddels verandering gekomen o.a. door een budgetverlaging in 2016 voor aan-

schaf en onderhoud van boeken en tijdschriften en voor de boekbinder. Tot en met 2015 was 

                                                           
4 Met dank aan Mees Meeussen voor zijn onderzoek.  
5 Ondanks het feit dat de term “culturele leven” in zwang is geraakt, gebruik ik toch de term “geestesleven”, zoals 

die ook door Rudolf Steiner wordt gehanteerd. Reden is dat het geestesleven uiteindelijk een juister begrip oplevert 

van waarom het gaat. Het gangbare spraakgebruik verstaat onder het culturele leven iets anders. Wetenschap en 

gezondheidszorg bijvoorbeeld, worden in het gewone spraakgebruik niet als onderdelen van het culturele leven 

herkend, terwijl deze toch echt onder het geestesleven vallen. Het probleem is dat de huidige cultuur met het begrip 

“geest” niets meer weet aan te vangen.  
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het budget voor boeken en tijdschriften jarenlang begroot op 5000 euro. In 2015 werd daarvoor 

4331 euro daadwerkelijk uitgegeven. In 2016 werd dit budget met 26% verlaagd tot 3700 euro 

en werd uiteindelijk 3400 euro voor de aanschaf van boeken en tijdschriften uitgegeven. Het 

zelfde geldt voor de boekbinder: dit budget werd in 2016 teruggebracht van de gebruikelijke 

2000 euro naar 1500 euro, maar uiteindelijk werd 1700 euro voor de binder betaald. Voor 2017 

is het budget voor de aanschaf van boeken, tijdschriften en dvd’s begroot op 4200 euro en voor 

de binder op 1500 euro.6   

De echte vraag is dus welke criteria je wilt hanteren om te beoordelen of de landelijke antropo-

sofische bibliotheek bestaansrecht heeft. Waarom zou dat alleen aan bezoekers- en uitleenaan-

tallen moeten worden afgemeten? Omdat openbare bibliotheken dit ook doen of beter gezegd 

gedwongen werden te doen? Het criterium van het aantal bezoekers en uitleningen verwijst naar 

de idee van bedrijfsrendement. Rendementsoverwegingen geven echter nooit antwoord op de 

vraag waarom de bezoekersaantallen niet hoger zijn en zijn bovendien voornamelijk voor het 

economisch leven van belang, maar veel minder voor het geestesleven. Ideeën die ertoe doen, 

komen uit het geestesleven voort, niet uit rendementsoverwegingen.  

De oorzaken van het dalend aantal bibliotheekbezoekers van de AViN-bibliotheek zijn in grote 

lijnen bekend. De eerste oorzaak is de opkomst van digitale media in de jaren 90 van de vorige 

eeuw, met name van de personal computer met internet. Daarmee zette een ingrijpende veran-

dering in het leesgedrag door, die zich al eerder begon af te tekenen en die tot op heden onom-

keerbaar bleek. Dit is een algemeen maatschappelijke trend. Een oorzaak die specifiek voor de 

landelijke antroposofische bibliotheek geldt is dat in diezelfde jaren 90 de antroposofische be-

weging en vooral de AViN, sterk aan moreel krediet inboette, eerst als gevolg van de zogeheten 

racismeaffaire in die periode en vervolgens als gevolg van vergaande aanpassingen aan 

(nieuwe) overheidseisen voor subsidiëring in de antroposofische werkgebieden. Aan beide oor-

zaken kun je via bibliotheekbeleid niets doen omdat die oorzaken niet in de ontwikkeling van 

het bibliotheekwezen liggen en zich daar alleen maar symptomatisch weerspiegelen. Het hangt 

vervolgens van je visie op het geheel van oorzaken en gevolgen af, welk antwoord je op die 

ontwikkeling wilt geven: is er iets aan te doen of niet? En als er iets aan te doen is, ga je er dan 

in mee of schep je een alternatief? Enzovoorts.  

De hamvraag is uiteindelijk of een complete historische en wetenschappelijke bibliotheek voor 

de gezonde ontwikkeling van de antroposofische beweging noodzakelijk is. En zo ja, wat dit 

mag kosten. Dat is geen rendementsvraag maar een wilsvraag. Die wil ontspruit aan inzichten 

en ideeën, met de antroposofische geesteswetenschap als bron, niet aan het kasboek en ook niet 

aan een opiniepeiling.  

 

4. De openingstijden van de bibliotheek “zijn door de jaren heen gaandeweg gedaald. In 2016 

verder gedaald naar twee dagen per week”. De oorzaak wordt niet genoemd, nl. dat er de afge-

lopen 20 jaar net zo lang op de personeelskosten is bezuinigd totdat er enkel nog een minimale 

personeelsbezetting overbleef. Daardoor zijn de openingstijden grotendeels afhankelijk gewor-

den van de inzet van vrijwilligers, die echter steeds minder beschikbaar zijn. De wens om vaker 

open te zijn is dus een kwestie van geld. En geld is een zaak van de wil, niet van wensdenken. 

 

5. Er waren in de loop der jaren inderdaad steeds trouwe vrijwilligers; nu is dit er nog slechts 

één. Dat vrijwilligers komen en gaan is een open deur. De werkelijkheid is dat de vrijwilligers 

inderdaad trouw waren en een aantal langdurig bleef. Het inwerken van een vrijwilliger in de 

diverse taken van deze professionele bibliotheek kost veel tijd. De vrijwilligers krijgen een 

vergoeding, zo blijkt uit opeenvolgende jaarverslagen van de AViN. Om welk bedrag het per 

persoon per uur gaat, is mij niet bekend. Vrijwilligers zijn vooral door maatschappelijke trends 

                                                           
6 Deze gegevens werden door de penningmeester op 2 april 2017 vrijgegeven in antwoord op een vraag van de 

auteur. 
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(tweeverdieners, mantelzorg) erg schaars geworden. Op de inzet van (goedkope) vrijwilligers 

rekenen voor het openhouden van de bibliotheek is niet reëel.  

 

6. “De totale kosten voor de bibliotheek stijgen jaarlijks licht, met name door de personeels-

kosten (28 uur per week). De exploitatie van de AVIN staat onder druk en vraagt eerder om 

verlaging van de kosten.” Aldus de beleidsnotitie. 

De jaarlijks licht stijgende personeelskosten betreffen het reeds tot een minimum terugge-

schroefde aantal uren voor de bibliothecaris, niet een verhoging van het budget voor aanschaf 

en onderhoud van boeken en tijdschriften. Dit laatste is in 2016 met 25% verlaagd, nadat dit al 

vele jaren achtereen stabiel was.7 Een feit is dat door pensioenlasten die sinds 2009 plotseling 

fors stegen, de totale uitgaven van de bibliotheek meegestegen zijn.8  

Bekijk je de opeenvolgende exploitatiegegevens van de bibliotheek in de jaarrapporten van de 

AViN tussen 2009 en 2015, dan kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat de kosten van de 

bibliotheek ook op onderdelen tamelijk stabiel en voorspelbaar blijken, maar dat inderdaad elk 

jaar de loon- en pensioenkosten licht stijgen conform de algemene maatschappelijke trend. Wil 

je dan nog verder bezuinigen, dan gaat dit direct ten koste van het functioneren van de biblio-

theek, want het gaat dan om een bezuiniging op het aantal uren van de bibliothecarissen en op 

het budget voor de aanschaf en het onderhoud van boeken en tijdschriften. Inmiddels moest het 

abonnement op de volgende tijdschriften reeds worden opgezegd: “Bres”, “The Optimist”, “Die 

Christengemeinschaft”, “Erziehungskunst”, “Die Gegenwart”, “Mensch und Architektur”, 

“Der Europäer” en de “Rundbrief van de Sektion für Redende und Musizierende Kunst”.  

In de beleidsnotitie is sprake van de “exploitatie van de AViN”. In de jaarrapporten van de 

AViN wordt de “exploitatierekening” gepresenteerd. Vanuit boekhoudkundig standpunt begrij-

pelijk, maar men zou haast vergeten dat de Antroposofische Vereniging in Nederland een spi-

rituele vereniging is en geen bedrijf. Niettemin is het in deze vereniging gangbaar geworden 

deze als een bedrijf te managen, een bedrijf dat diverse ‘producten’ à la antroposofie in de markt 

zet. Vanuit die optiek worden dan de financiën ingezet en de ‘opbrengst’ geëvalueerd. En die 

opbrengst drukt zich in euro’s en in ledenaantallen uit. Deze inmiddels ingeburgerde gewoonte, 

geheel conform de dominerende maatschappelijke trend, is echter een bron van rampzalige mis-

verstanden over oorzaak en gevolg van onder meer het teruglopend ledenaantal. De exploita-

tierekening in de jaarrapporten weerspiegelt in dit opzicht ongetwijfeld bepaalde problemen, 

maar kan zelf nooit de aanzet voor de oplossing geven. Die oplossing moet vanuit inzicht in de 

achterliggende problemen komen en die liggen niet op het economische vlak, maar spiegelen 

zich slechts daarin. Simpelweg budgetteren kan onder gegeven omstandigheden een noodmaat-

regel zijn, maar lost verder niets op.  

En wat betekent bovendien: “de exploitatie van de AViN staat onder druk”? Dat wordt over 

een vereniging gezegd die recent een bouwproject van minimaal 800.000 euro is gestart9 waar-

van de kosten waarschijnlijk nog zullen stijgen, een vereniging die in 2015 maar liefst 241.761 

                                                           
7 Zie de cijfers op pagina 4, bovenaan.  
8 Zie “Toelichting op de jaarcijfers 2009” in Motief nr. 140, mei 2010, pag. 36: “Bibliotheek (+ € 3.000, + 5%) 

met name door hogere (onvoorziene achterstallige) pensioenlasten.” 
9 Zie de brief aan de leden van Pim Blomaard, Andreas Reigersman en Jaap Sijmons van 18 december 2016, dat 

tevens verslag doet van de beslissende algemene ledenvergadering op 12 december 2016 en van het besluitvor-

mingsproces. (Ook in Motief nr. 209, februari 2017, pag. 4.) Het genoemde bedrag van 800.000 euro betreft alleen 

de kosten die voor een ingrijpende verbouwing van het pand Riouwstraat 1-3 zijn begroot. Andere kosten betreffen 

een bestemmingsreserve van 150.000 euro voor de bevordering van de euritmie in Nederland. Op de open dag van 

zondag 26 februari jl. bleek dat met het genoemde bedrag alleen de hoogst noodzakelijke veranderingen kunnen 

worden bekostigd en dat het begrootte bedrag van 800.000 euro inmiddels al met 150.000 euro is overgeschreden. 

Bij dit nieuwe bedrag van 950.000 euro zijn niet inbegrepen een aanpassing van de entree op de begane grond 

voor rolstoelgebruikers, een andere trap naar de kelder, onderhoud aan het houtwerk van erkers, dubbele beglazing, 

renovatie van tuin en tuinhuisje en een lift. Die lift bleek minimaal 100.000 euro te kosten en daar kwam nog een 
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euro uitgaf aan Motief & Antroposofie Magazine, 88.824 euro aan de Hogeschool en 227.891 

euro aan “bureaukosten”. De totale kosten voor de bibliotheek waren in hetzelfde jaar 64.754 

euro.10  

De echte vraag is dus: waarom zijn de verhoudingsgewijs lage bibliotheekkosten een groot pro-

bleem en andere, veel hogere kosten niet? Dat is een kwestie van wat men belangrijk vindt en 

wat niet. Het lijkt erop dat het bestuur de bibliotheek helemaal niet belangrijk vindt, ook niet 

als “een gespecialiseerde bibliotheek met een uniek bestand van historische waarde en om-

vang”, maar het beoogde informatiecentrum des te belangrijker vindt. De vraag is of binnen de 

AViN slechts de drie mensen van het dagelijks bestuur voor 3720 leden kunnen uitmaken wat 

hier wel of niet belangrijk gevonden moet worden. Een feit is dat de kosten van de landelijke 

bibliotheek volledig betaald worden uit de contributies van de leden.  

 

7. Maatschappelijk: de reden dat de openbare bibliotheken hun doel hebben verlegd heeft twee 

oorzaken. Ten eerste de opkomst van de digitale media in de jaren 90 en ten tweede de invoering 

van marktwerking in het culturele leven als gevolg van politieke besluiten in dezelfde periode. 

Beide oorzaken hebben – in eerste instantie – niets met elkaar te maken. In tweede instantie 

wordt digitalisering echter vooral ingezet om processen te rationaliseren en daardoor goedkoper 

te kunnen afwikkelen, met name door besparing op personeelskosten en op druk- en verzend-

kosten.  

De aangeduide twee oorzaken liggen, zoals gezegd, buiten de ontwikkeling van het bibliotheek-

wezen, maar toch worden de openbare bibliotheken hierop afgerekend. Maatgevend zijn sinds-

dien alleen nog de bezoekers- en uitleenaantallen. Het antwoord dat de openbare bibliotheken 

daarop gaven is dat het ‘product’ boeken uitlenen werd verruimd met allerlei diensten die er op 

neerkwamen dat de bibliotheek tot een luxueuze hangplek werd omgevormd voor uiteenlo-

pende doelgroepen, in de hoop dat dit niet enkel de bezoekers- en uitleenaantallen wat zou 

opkrikken die het beschikbare budget bepaalden, maar ook extra inkomsten opleverde. Dat de 

bibliotheken in deze ontwikkeling ook min of meer tot een bescheiden cultureel aanbod aan 

informatie en activiteiten zijn gekomen, betekent dat zij zich op een ‘markt’ hebben begeven 

die aanvankelijk ruim bezet was, maar door bezuinigingen op de culturele sector sterk was uit-

gedund. Als gevolg van de invoering van marktwerking en van bezuinigingen in de culturele 

sector, dreigden de openbare bibliotheken ten onder te gaan. Om die reden is in 2008 onder 

grote maatschappelijke druk door de politiek een minimale investering in de openbare biblio-

theek toegezegd. Dit omdat men toch wel begrepen had dat bibliotheken uit de aard van de zaak 

nooit ook maar bij benadering kostendekkend kunnen zijn.  

Dát is de modernisering van het bibliotheekwezen waaraan de beleidsnotitie zijn oriëntatie lijkt 

te ontlenen, en dan vooral aan het eerste bedrijf in het drama, minder aan de correctie daarop in 

het tweede bedrijf.  

De ontwikkeling van de bibliotheken van universiteiten en hoge scholen volgt dezelfde trend, 

maar is een verhaal apart. Want het beheer en onderhoud van wetenschappelijk en historisch 

waardevolle collecties lenen zich niet voor marktwerking. Desondanks heeft een trend ingezet 

van vernietiging van bijzondere bibliotheken met als klassiek voorbeeld de liquidatie van de 

unieke bibliotheek van het Tropeninstituut in Amsterdam. Iets dergelijks speelt zich nu ook 

binnen de universiteitsbibliotheken af. De digitale tijdschriften worden daar tot een nieuw ver-

dienmodel voor de grote uitgeverijen omgevormd. De veel gehoorde legitimatie voor het op-

doeken van grote delen van de papieren collectie is dat alles, of tenminste veel, al op internet te 

vinden is. Dat is echter een leugen. Bezuinigingsdrift is hier de belangrijkste drijfveer, niet de 

beschikbaarheid op internet. Het gaat hierbij om kortzichtige en daardoor lichtzinnige politieke 

                                                           
fors, niet nader genoemd bedrag bovenop om in het trappenhuis ruimte voor de bouw van een lift te maken. Fi-

nancieel zit die lift er dus de komende jaren niet in. 
10 Jaarrapport 2015 van de Antroposofische Vereniging in Nederland, Axis Accountants, april 2016.  

http://www.antroposofischevereniging.nl/wp-content/uploads/jaarrekening-2015.pdf


7 
 

keuzes op grond van louter economische overwegingen, waarbij andere zaken simpelweg be-

langrijker gevonden worden dan bibliotheken of cultureel erfgoed. Ook hier lijkt de beleidsno-

titie de trend te volgen.  

Daarbij komt dat een forse stroomstoring volstaat om alles wat digitaal beschikbaar is tenminste 

tijdelijk in virtuele rook te doen opgaan. Dat is geen grapje, maar de aanduiding van een groot 

verschil in werkelijkheid tussen een gedrukt boek en een digitaal bestand. Waar je vóór 2000 

voor allerlei bronnenmateriaal nog bij een openbare bibliotheek terecht kon, is veel materiaal 

al verdwenen en heeft plaats gemaakt voor digitale bronnen. Om digitale bestanden te kunnen 

gebruiken heb je complexe apparaten nodig, die op elektriciteit werken. Het gedrukte boek of 

tijdschrift heb je daarentegen letterlijk zelf in de hand. En in de praktijk komt het er toch altijd 

weer op neer dat de lezer die een tekst goed wil lezen deze eerst moet uitprinten omdat lezen 

vanaf het beeldscherm zo zijn eigen problemen kent. De kosten van printer en inkt die tegen-

woordig iedereen als privékosten beschouwd, zijn voor een aanzienlijk deel kosten die door 

maatschappelijke instituties uit het oogpunt van kostenbesparingen massaal bij de klant zijn 

neergelegd. En tenslotte beschreef George Orwell in zijn roman “1984” nog een huiveringwek-

kende mogelijkheid die anno 2017 allang geen fictie meer is, nl. het voor derden oncontroleer-

baar herschrijven van de geschiedenis. Sinds het verlopen van de auteursrechten is iets derge-

lijks natuurlijk ook met het gedigitaliseerde werk van Steiner mogelijk.  

Over de dubieuze betekenis van digitalisering voor de sociaal-culturele ontwikkeling, voor een 

gezonde ontwikkeling van de bewustzijnsziel en voor een gezonde kinderlijke ontwikkeling, is 

nog véél meer te zeggen, wat echter het raamwerk van dit artikel ver overstijgt.11 Het is bij 

zulke ontwikkelingen zeer de vraag of het wel de taak van de antroposofische beweging is om 

zulke trends kritiekloos te volgen of dat zij eerder de taak heeft om een tegenwicht te scheppen 

opdat dergelijke ontwikkelingen, die niet zijn tegen te houden, op den duur geharmoniseerd 

kunnen worden. Al bij al zie ik geen enkele reden waarom het AViN-bestuur de heilloze maat-

schappelijke ontwikkeling in de openbare en universitaire bibliotheken zou moeten na-apen als 

het om de landelijke antroposofische bibliotheek gaat.  

 

Over het proces  

Onder het kopje “proces” worden in de beleidsnotitie enkele interne stukken genoemd, die bij 

navraag voor leden van de vereniging niet toegankelijk blijken te zijn:  

o notitie van uitgangspunten van Zunderdorp 2015,  

o intern rapport van Boertien 2016,  

o conceptvisie van Blomaard 2016. 

Hetzelfde geldt voor het extern onderzoeksrapport uit 2006 waarnaar in de “situatieschets”  

wordt verwezen in verband met het gespecialiseerde karakter van de bibliotheek. 

                                                           
11 Zie de volgende literatuur ter oriëntering: BUDDEMEIER, Heinz, „Von der Keilschrift zum Cyberspace. Der 

Mensch und seine Medien“, Stuttgart 2001, Urachhaus. BUDDEMEIER, Heinz, „Wieviel Technik erträgt der 

Mensch?“, Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Michaeli 2007, Nr. 241. CARR, Ni-

cholas, “De glazen kooi: wat automatisering met ons doet”, Mavem 2014. GILS, Jan van, “Elektrosmog. De wer-

king en risico’s van elektromagnetische straling en velden”, Amsterdam 2016, Pentagon. NEIDER, Andreas, “Der 

Mensch zwischen Über- und Unternatur. Das Erwachen im Ätherischen und die Gefährdung der freien Kräfte“, 

Stuttgart 2012, Freies Geistesleben. NEIDER, Andreas, “Aufmerksamkeitsdefizite: wie das Internet unser Bewusst-

sein korrumpiert und was wir dagegen tun können“, Stuttgart 2013, Freies Geistesleben. NIKLOWITZ, K.H., „Die 

Elektrizität im Vortragswerk von Rudolf Steiner“, Mathematisch-Physikalische Korrespondenz, Doppelnummer 

248/249, Frühjahr/Sommer 2012. PATZLAFF, R., “De bevroren blik. Over de fysiologische  werking van het 

beeldscherm en de ontwikkeling van het kind”, Zutphen 2005, Kamerling. SCHÄFER, Werner, “Rudolf Steiner 

über die technischen Bild- und Tonmedien. Eine Dokumentation“, Bremen 2002, 4e verbesserte und ergänzte 

Aufl., Verein für Medienforschung und Kulturförderung / Freiburg 2002, Wege - Buchhandlung und Verlag. 

SCHNITZLER, Hans, ”Het digitale proletariaat”, Amsterdam 2015, De Bezige Bij. SPITZER, Manfred, “Digitale 

dementie: hoe wij ons verstand kapot maken”, Amsterdam (2012) 2014, 4e dr., Atlas Contact.  
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Er blijkt nog geen gezamenlijk gedragen visie te zijn. D.w.z. dat bestuur en bibliothecarissen 

het sinds 2015 niet eens kunnen worden over een door het bestuur gewild bibliotheekbeleid. De 

bibliothecarissen hebben herhaaldelijk aangegeven dat zij niets mogen zeggen over de inhoud 

van die gesprekken met het bestuur.  

De indruk ontstaat dat het bestuur de hele zaak in 2016 al rond had willen hebben. Voor het 

weinig vlottende proces worden twee ‘verzachtende omstandigheden’ genoemd: ten eerste alle 

aandacht die uitging naar het verwerven van het pand in de Riouwstraat en ten tweede tegenslag 

in de toegankelijkheid van de website en van het AdLib-databasesysteem. (Over de oorzaak 

van die “tegenslag” met ICT wordt met geen woord gerept.) En een derde vertragingsfactor, zo 

concludeer ik, waren de gesignaleerde meningsverschillen.  

Wat zegt dit alles nu over de kwaliteit van het proces? Het bestuur zit kennelijk op een koers 

die de bibliothecarissen niet bevalt en waarover naar de leden niet wordt gecommuniceerd. Dat 

heb ik al tijdens de informatieve bijeenkomst in Zeist op 2 december 2016 uitgesproken, maar 

de twee aanwezige bestuursleden gaven geen krimp. Op dit punt is de beleidsnotitie die op 7 

maart naar buiten kwam, een late stap in de goede richting. Zoals mijn opmerkingen aantonen 

is de inhoud van die notitie allerminst geruststellend.  

 

Intermezzo 1: ICT  

Onder het kopje “Denkrichting” wordt vermeld dat AdLib de digitale basis voor de bibliotheek 

blijft. Enige zinnen later wordt echter gezegd dat AdLib niet alle gewenste faciliteiten onder-

steunt en dat er daarom een andere database moet komen. 

Een feit is dat de catalogus al sinds juli 2016 via internet niet meer bereikbaar is en ook tijdens 

openingsuren zijn er sindsdien regelmatig problemen met het ICT-systeem en met de telefoon-

verbinding. Dat duidt op een structureel probleem en niet op een voorbijgaand incident. Dit 

roept de vraag op of de 15.000 euro, die hiervoor waren begroot12, in een systeemwijziging 

gaan zitten die (tot op heden) niet functioneert? Welk bedrijf is eigenlijk verantwoordelijk voor 

de ICT-projecten van de AViN?  

 

Over de “denkrichting”  

Het bestuur wil naar een informatiecentrum toe dat zich naast boeken richt op andere informa-

tiebronnen en zich daarbij met name richt op bepaalde doelgroepen. Deze eerste ‘denkrichting’ 

heeft als resultaat dat de bibliotheek ondergeschikt gemaakt wordt aan een informatiecentrum 

over de AViN en haar werkgebieden, dat op specifieke doelgroepen is gericht, of eigenlijk maar 

op één doelgroep. “In lijn met het beleid van de AViN” gaat het volgens de notitie namelijk om 

“potentiële en jongere belangstellenden” die vaak nog geen lid van de vereniging zijn, maar 

wel betrokken bij een van de z.g. werkgebieden. 

De tweede ‘denkrichting’ blijkt verdergaande digitale ontsluiting van de gehele opgebouwde 

collectie te zijn en wel met behulp van het al genoemde AdLib-databasesysteem en door kop-

peling aan het nieuwe webportaal van de AViN. Wat de samenhang is tussen enerzijds verder-

gaande digitale ontsluiting van de bibliotheekcollectie en anderzijds koppeling aan het webpor-

taal van de AViN, blijft vaag.  

De denkrichting van het bestuur blijkt dus neer te komen op een marketingconcept, toegespitst 

op één doelgroep. Het informatiecentrum wordt als de opvolger van de bibliotheek gezien want 

de bibliotheekcollectie wordt onderdeel van het beoogde infocentrum en daaraan aangepast. 

Hoe die aanpassing concreet gaat uitpakken is niet duidelijk, maar duidelijk is wel dat het stre-

ven naar relatieve compleetheid van de collectie vervangen wordt door een streven naar actua-

liteit van de collectie. De ervaring leert dat de bestsellers van heden zelden blijvers zijn en dat 

dat de klassiekers van de antroposofische literatuur zelden bestsellers waren. Dat een weinig 

                                                           
12 Pag. 15 in Motief nr. 200, maart 2016: “Om de collecties te koppelen en de stap naar een documentatiecentrum 

te maken, is een eerste investering nodig van € 15.000.” 
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objectief criterium als ‘actualiteit’ de ondergang van een in antroposofie gespecialiseerde his-

torische en wetenschappelijke bibliotheek inluidt, behoeft dus geen betoog.  

 

Intermezzo 2: historische en wetenschappelijke bibliotheek versus informatiecentrum  

Een informatiecentrum is uit de aard van de zaak gericht op het verstrekken van actuele gege-

vens over bepaalde onderwerpen en thema’s. Het aanleveren van die gegevens in de vorm van 

documentaties en info’s is doorgaans de taak van een bibliotheek of archief, maar ook van de 

instituten die hun informatie willen verspreiden. Het verzamelen en presenteren van zulke ge-

gevens zó, dat deze geschikt zijn voor publieke informatieverstrekking, is tegenwoordig een 

vak apart en bovendien een omvangrijke taak op zichzelf. Conform de beleidsnotitie moet die 

taak door de bibliothecarissen worden uitgevoerd binnen de bestaande krappe financiering. 

Veel gezonder zou het zijn om een duidelijk onderscheid tussen informatiecentrum en biblio-

theek te handhaven, tot in de personeelsbezetting en financiering toe, in plaats van de biblio-

theek met zijn unieke signatuur aan te passen aan het beoogde informatiecentrum.  

De landelijke antroposofische bibliotheek heeft zich in de loop van haar lange bestaan ontwik-

keld tot een professionele, in antroposofische literatuur gespecialiseerde bibliotheek van grote 

historische en wetenschappelijke waarde. Het streven naar relatieve compleetheid van de col-

lectie, zoals dat ook voor andere gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheken geldt, hangt 

daarmee samen. De bibliotheek heeft ook een archieffunctie. De landelijke bibliotheek is 

daarom voor de gehele antroposofische beweging in Nederland van grote betekenis. (Dat die 

feitelijke betekenis niet helemaal uit de verf komt door haar decentrale ligging in de Randstad, 

is een ander verhaal.) De landelijke bibliotheek fungeert ook nog als openbare bibliotheek voor 

iedere belangstellende, dus ook voor mensen die geen lid zijn van de vereniging. Het belang 

van deze bibliotheek ligt echter niet zozeer in boeken uitlenen, maar in haar historische en we-

tenschappelijke functie voor de antroposofische beweging. Daardoor vormt zij ten eerste de 

basis voor de beoefening van de antroposofie als een wetenschap van de geest en ten tweede 

het collectieve geheugen van de antroposofische beweging in Nederland.  

Welk besluit men over de toekomst van de landelijke antroposofische bibliotheek ook neemt, 

aan zo’n besluit gaat altijd, hetzij expliciet, hetzij impliciet, de vraag vooraf: wil de antroposo-

fische beweging in Nederland en wil de AViN een complete historische en wetenschappelijke 

bibliotheek handhaven of niet. En de AViN omvat niet alleen het groepje dat het bestuur vormt, 

maar is een vereniging van 3720 leden die de doelstellingen van die vereniging steunen. In 

tegenstelling tot wat de gangbare denkrichting veronderstelt, gaat het bij de toekomst van de 

bibliotheek niet primair om een financiële, maar om een spirituele afweging in de zin van artikel 

2 en 3 van de statuten van de AViN.13 Pas nadat die afweging in alle helderheid is gemaakt, 

komt de financiering in beeld.  

Wordt de historische en wetenschappelijke functie en het daarbij behorende streven naar com-

pleetheid niet langer meer ondersteund, dan is daarmee een onomkeerbare ontwikkeling in gang 

gezet, die vanwege de toenemende hiaten op de langere termijn onherstelbare schade aan een 

gezonde ontwikkeling van de antroposofische beweging in Nederland aanricht.  

 

Intermezzo 3: doelgroep jongeren  

Jongeren als doelgroep getuigt van een commerciële aanpak van het vraagstuk van het dalende 

ledental van de AViN. Het werven van nieuwe leden is bij herhaling als het belangrijkste motief 

voor het moderniseringsbeleid van het huidige bestuur aangegeven. Het werven van jongeren 

is bedoeld om voor het bestaande instituut AViN de toekomst zeker te stellen. Het voortbestaan 

                                                           
13 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.”  
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van de AViN is in deze context dus het doel, de ‘doelgroep jongeren’ het middel. Deze bena-

dering is in het economisch leven normaal en noodzakelijk. Vaak gaat er een uitvoerige ver-

kenning door marktonderzoek aan vooraf.  

In het geestesleven is deze aanpak echter zinloos. De AViN is op grond van artikel 2 en 3 van 

haar statuten een spirituele vereniging. Inzicht in en interesse voor wat er in de opeenvolgende 

generaties leeft, niet zozeer aan de oppervlakte maar in zielendiepten, is een belangrijke opgave 

voor de Antroposofische Vereniging. Om een idee te krijgen waarom het hier gaat, leze men de 

uitgave: “Antroposofie voor jonge mensen”.14 En het is goed je daarbij te realiseren dat de 

jongeren waarvoor Steiner in 1922 sprak, inmiddels allen tot de gestorvenen behoren. Verder 

is de babyboomgeneratie, die de explosieve groei van de antroposofisch beweging als jongeren 

hebben meegemaakt, maar ook haar verval sinds de tweede helft van de jaren 90, zelf al bejaard. 

Het is niet erg vruchtbaar om je als spirituele vereniging op één kleine groep jongeren te fixeren; 

veel vruchtbaarder is het om inzicht te krijgen in de concrete werking van karmische stromingen 

in de antroposofische vereniging enerzijds en in het proces van de opeenvolging van de gene-

raties in de 20e en 21e eeuw anderzijds. Dat inzicht wordt niet verkregen door marktonderzoek, 

noch door opiniepeilingen. Daarbij is het doel ook niet het overleven van de AViN (of AAG) 

als bestaand instituut, maar om door concrete initiatieven een mensheidsontwikkeling te bevor-

deren, die ook in de toekomst nog menswaardig genoemd mag worden. “De strijd om het mens-

zijn”, dat is waar het om gaat.15 En wie die geestesstrijd aangaat, zal van tijd tot tijd ook de 

juiste metgezellen vinden.  

 

Intermezzo 4: wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet meer? 

De beleidsnotitie zet sterk in op digitalisering. Een feit is dat de landelijke bibliotheek al in 

hoge mate haar collecties digitaal heeft ontsloten, met uitzondering van de Duitse en Engelse 

tijdschriften en een aantal private archieven omdat daarvoor de tijd ontbrak. Een volgende stap 

zou kunnen zijn om materiaal dat al digitaal beschikbaar is op internet, toegankelijk te maken 

door dit te documenteren en via links ernaar te verwijzen. Dat wordt ook in de beleidsnotitie 

aangegeven. Maar dan is de grens bereikt waar digitalisering zinvol kan worden ingezet.  

Het digitaliseren van delen van de papieren collectie is niet alleen enorm tijdrovend, maar 

meestal onmogelijk door auteurs- en kopierechten van derden. Het is bovendien de vraag of dat 

een toegevoegde waarde heeft. Maar als het de bedoeling is om de aldus digitaal gemaakte 

bronnen vervolgens uit de bibliotheek te kunnen verwijderen, dan is dat de enige ‘zin’ van deze 

toepassing.  

 

Over de komende vacature  

Juli 2017 ontstaat er een vacature voor 10 uur per week omdat Jeannette Boertien met pensioen 

gaat. Het bestuur wil die vacature inzetten voor:  

o ontsluiting van informatie op internet vanuit geschreven en beeldende bronnen;  

o presentatie van deze informatie door verwijzing naar digitale vindplaatsen (zoals het 

webportaal AntroVista al sinds 2005 op eigen wijze doet);  

o webmaster taken om de presentatie en toegankelijkheid van de online omgeving van het 

informatiecentrum te optimaliseren;  

o beperkte inzet voor balietaken. Onduidelijk is of het om de balie van de bibliotheek gaat 

(2e etage) of om de balie van het nieuwe informatiecentrum (begane grond) of om beide.  

En dan wordt in de slotzin van dit item nog vermeldt dat “deze verschuiving van accent van 

baliewerkzaamheden naar online activiteiten” als resultaat zal hebben “dat de openingstijden 

onder druk komen tenzij nieuwe vrijwilligers worden gevonden”! Hoe dat met de geringe be-

schikbaarheid van vrijwilligers zit, heb ik al aangegeven. Nota bene: in september 2016 werd 

                                                           
14 Rudolf Steiner, “Antroposofie voor jonge mensen”, Zeist 2010, Vrij Geestesleven.  
15 Rudolf Steiner, “De strijd om het mens-zijn”, Zeist 2014, Vrij Geestesleven. 
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de openstelling van de bibliotheek reeds van 3 naar 2 dagen per week teruggeschroefd omdat 

na het vertrek van vrijwilligers het aantal uren voor de bibliothecarissen niet toereikend bleek 

om de bibliotheek 3 dagen open te houden. Zo krijgt Mees Meeussen misschien toch nog gelijk, 

namelijk dat het bijzondere van de toekomstige landelijke antroposofische bibliotheek wel eens 

daarin zou kunnen zitten, dat zij meestal dicht is – wegens gebrek aan personeel.  

 

Over “mogelijke consequenties en vragen”  

De onder deze kop in de beleidsnotitie als vraag geformuleerde items kunnen m.i. ook als ‘denk-

richting’ gelezen worden. Aldus tekenen zich de hieronder beschreven consequenties af van het 

beleid dat het bestuur voor de bibliotheek voor ogen heeft. 

  

1. De openstelling van de bibliotheek blijft ook in de toekomst zeer beperkt. “De oude tijden 

komen niet terug”. De kans is dus groot dat het niet blijft bij een openstelling van 2 dagen c.q. 

12 uur per week, maar dat dit nóg minder wordt. 

 

2. “Het accent op Duitse boeken en tijdschriften neemt af”, hoewel primaire bronnen bij deze 

‘accentuering’ voorrang blijven hebben. En het accent op Engelstalige bronnen neemt toe.  

Dit betekent dat slechts een beperkt aantal Duitse tijdschriften worden aangehouden en een 

beperkte keus zal worden gemaakt uit het Duitse boekenaanbod. De vraag is welke criteria 

daarbij worden gehanteerd. Dat “Der Europäer” en “Die Christengemeinschaft” als eerste ver-

dwenen en “Das Goetheanum” en “Info3” blijvers zullen zijn, houdt onvermijdelijk een ideo-

logische keus in die langs lijnen van oplagecijfers en ‘antroposofische politieke correctheid’ 

gaat verlopen. Hetzelfde geldt voor het relatief grote Duitstalige boekenaanbod. Dit betekent 

ook, dat met dit beleid die bibliotheek verleden tijd is, die uitblonk in haar collectie Duitstalige 

boeken en tijdschriften omdat zich daarin (en niet in de Engelstalige of Nederlandstalige litera-

tuur) de nieuwe ontwikkelingen op antroposofische gebied het beste weerspiegelen. Het hele 

karakter van de bibliotheek verandert daardoor. De Angelsaksische oriëntering die in de Ne-

derlandse samenleving toch al dominant is, wordt door de genoemde accentuering ook in de 

landelijke antroposofische bibliotheek ingevoerd. 

Achter dat ogenschijnlijk eenvoudige zinnetje: “het accent op Duitse boeken en tijdschriften 

neemt af”, gaat een dramatische trendbreuk schuil. Het bestuur breekt immers met beleid dat 

sinds het bestaan van deze bijzondere antroposofische bibliotheek het streven was, nl. “De bi-

bliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft primair tot doel: het zo volle-

dig mogelijk verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van antroposofische literatuur in 

de ruimste zin van het woord …”. “Haar kracht en opgave ligt met name op het terrein van het 

ter beschikking stellen van minder gevraagde en gespecialiseerde literatuur”.16  

De historische en wetenschappelijke functie van de landelijke antroposofische bibliotheek staat 

of valt met dit streven. En daarmee staat tevens de mogelijkheid van geesteswetenschappelijk 

onderzoek op het spel en de volledigheid van het collectieve geheugen van de antroposofische 

beweging in Nederland. De gevolgen van deze fatale trendbreuk zullen bovendien spoedig on-

omkeerbaar zijn.  

  

3. “Het is de vraag in welke mate dienstverlening aan auteurs en onderzoekers mogelijk blijft.” 

Omdat het bestuur breekt met de voorwaarde voor een historische en wetenschappelijke bibli-

otheek en bovendien personeelsuren en openstelling ook in de toekomst minimaal zullen blij-

ven, is het geen vraag meer of dienstverlening aan auteurs en onderzoekers nog mogelijk blijft. 

Daar is nu al weinig tijd voor. Toch behoort juist die vorm van dienstverlening tot een van de 

interessantste taken voor een bibliothecaris.  

                                                           
16 Pag. 3 in René de Winter, “Een boekje open over de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Neder-

land”, Den Haag 1985.  
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Voor auteurs en onderzoekers zal de bibliotheek geleidelijk aan een probleem worden omdat er 

steeds meer hiaten ontstaan, die het overzicht over concrete onderwerpen en ontwikkelingen 

belemmeren. Een alternatief is er echter niet, tenzij men privé de hoge kosten kan dragen voor 

buitenlandse reizen naar andere bibliotheken en archieven, waar overigens al geruime tijd de-

zelfde problematiek speelt.  

Het beoogde bibliotheekbeleid heeft dus negatieve consequenties voor mogelijkheden en kwa-

liteit van toekomstig onderzoek, die nauwelijks gecompenseerd kunnen worden. Nu kun je wel 

zeggen: wat gaat mij dit aan? Ik kom nooit in die bibliotheek. Wat te weinig wordt beseft is het 

feit, dat alles, maar dan ook alles wat je aan informatie vindt in publicaties, in bibliotheken of 

op internet, tot oorspronkelijk bronnenonderzoek is te herleiden. Zonder dit onderzoek in de 

daarvoor onontbeerlijke historisch en wetenschappelijke bibliotheken is er geen culturele voor-

uitgang mogelijk.   

 

4. Dit hele item: “Het informatiecentrum (voorheen de bibliotheek) wordt onderdeel van het 

antroposofisch centrum Riouwstraat” etc., komt neer op een geruisloze liquidatie van de bibli-

otheek als zelfstandig instituut, ten gunste van het beoogde informatiecentrum. Ook het woord 

“bibliotheek” gaat in deze denkrichting verloren. Dat de openingstijden mogelijk ruimer wor-

den zal gezien alles wat al is opgemerkt, wel niet voor de bibliotheek, maar voor het informa-

tiecentrum gelden. De collectie schijnt te worden opgesplitst in een deel dat gezien mag worden 

als visitekaartje en een deel voor ‘twee hoog achter’. Het moet allemaal “gezelligheid, laag-

drempeligheid en toegankelijkheid” uit gaan stralen om jongeren te verleiden tot interesse in de 

antroposofie. Wow!!!  

Elk reclamebureau verzint dit soort peptalk om een product in de markt te zetten en nu is ken-

nelijk ook de AViN de boer op, op zoek naar nieuwe leden. Doelgroepen, boodschappen, pre-

sentatie, daar gaat het bij reclame om. Is er al een marktverkenning uitgevoerd voor het ‘pro-

duct’ lidmaatschap van de AViN?  

Dat het huidige AViN-bestuur hoge verwachtingen koestert van haar moderniseringsbeleid in 

de zin van een substantiële groei van het aantal (jongere) leden in 7 jaar tijd, kan nooit een reden 

zijn om daaraan een respectabele researchbibliotheek op te offeren. Met een eigen ‘VVV-kan-

toor’ c.q. infocentrum voor de vereniging en de werkgebieden is op zich dan ook niets mis, 

maar wat heeft dat in godsnaam met de verrommeling van de landelijke bibliotheek te maken?   

 

5. In de beleidsnotitie wordt de koppeling van het informatiecentrum aan een ingrijpende reor-

ganisatie van de landelijke bibliotheek als een gegeven gepresenteerd. De bibliotheek wordt 

zoals gezegd aan het informatiecentrum ondergeschikt gemaakt. De noodzaak daarvan ontgaat 

mij. Een goede bibliotheek op de 2e etage en een prima informatiecentrum op de begane grond, 

met rust in de bibliotheek en levendige gezelligheid beneden – wat is dáár mis mee?  

De respectabele bibliotheek ‘twee hoog achter’ moet er echter aan geloven. “Vraag is hoe de 

huidige (boekgerichte) presentatie op de tweede verdieping ook meer bij de nieuwe doelgroep 

kan aansluiten.”  

Het is niet duidelijk wat hierbij onder “aansluiten” wordt verstaan. Aansluiten bij de interesses, 

aansluiten bij het veranderde leesgedrag? Dat de nieuwe generatie anders en minder leest is een 

vraagstuk op zichzelf.17 Daarbij spelen twee factoren een hoofdrol. Ten eerste de opkomst van 

internet en digitale media en ten tweede een fundamentele wijziging van de Nederlandse on-

derwijsdidactiek. Beide factoren hebben elkaars werking versterkt. Het streven naar brede al-

gemene kennis en taalvaardigheden is vervangen door het verwerven van competenties, het 

                                                           
17 Voor actuele gegevens over dit fenomeen zie o.a. www.leesmonitor.nu (van de Stichting Lezen), of www.alles-

overjongeren.nl (marketingonderzoek t.b.v. commerciële partijen). Zie ook Marianne Driessen, “Het nieuwe lezen. 

Van oppervlakkig klikken en scrollen naar aandachtig digitaal lezen”, Levende Talen Magazine, 2013, nr. 8.  

http://www.leesmonitor.nu/
http://www.allesoverjongeren.nl/
http://www.allesoverjongeren.nl/
http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/issue/view/122/showToc
http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/issue/view/122/showToc
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afvinken van protocollen en het aanleren van steenkolenengels onder het motto ‘je hoeft het 

niet te begrijpen om het te kunnen’.  

En ja, hoe sluit je aan bij de jongeren van nu? Niet door ze een boek onder de neus te duwen, 

dat is duidelijk. De door de commercie geijkte formule is: een locatie met de juiste ‘uitstraling’, 

gezelligheid, een hapje en een drankje, op interesses inspelen, maar niet te moeilijk doen. En 

het werkt, min of meer, zo blijkt in een aantal openbare bibliotheken.18  

Maar hoe ziet het leven anno 2017 er voor grote groepen jongeren werkelijk uit? Die veelge-

prezen gezelligheid is wellicht daarom zo belangrijk, omdat het de enige rustige parkeerplaats 

is in de achtbaan van het leven dat ze (moeten) leiden, want het is overal, in opleidingen en in 

banen, prestatiedruk en niets dan prestatiedruk wat de klok slaat.  

Een grote groep jongeren staat al vanaf de jongvolwassenheid in fabrieken en werkplaatsen 

uren te maken met vaak geestdodend werk wat niet al te veel verdient, verlangend naar een 

weekendverzetje en een onverwachte financiële meevaller. Andere groepen zijn in een soort 

‘ratrace’ verwikkeld naar een baan met beter salaris die aan hun hogere opleiding beantwoord, 

talloze overuren makend in dienst van de baas en vastgesnoerd op het Procrustesbed van de 

ideale competenties. Een niet geringe groep jongeren kan om allerlei redenen het hoge tempo 

en de hoge prestatiedruk in onze maatschappij niet aan en komt in ‘de bezemwagen’ van de 

bijstand terecht of belandt zelfs op straat. Redenen daarvoor zijn ziekte, lichamelijke handicaps, 

leerstoornissen en psychische stoornissen. De vele vluchtelingen hebben andere zorgen dan al 

of niet lid worden van de AViN. Zij zijn vooral bezig met de basisbehoeften van veiligheid, 

voedsel, kleding en onderdak en daarna kost het jaren om zich in de nieuwe omgeving thuis te 

gaan voelen ondanks ziekmakend heimwee. En daarnaast zijn er nog allerlei andere groepen 

jongeren. 

Arbeidsverhoudingen, relatievormen, levensbeschouwingen, sociale identiteiten, politieke ver-

houdingen, sociale zekerheden, privacy en veiligheid, het is allemaal flink op drift geraakt en 

het is ‘a hell of a job’ om je daarin te oriënteren, zodat je weet waar je zelf staat, wie je werkelijk 

bent en wat je echt wilt. En dat blijkt dan meestal niet datgene te zijn wat de werkgever van je 

wil. Een deel van de jongeren heeft niet genoeg aan amusement en afleiding in de schaars ge-

worden vrijetijd en aan de regelmatige ontmoetingen met lotgenoten. Zij zoeken van tijd tot tijd 

ontmoetingen met mensen die door het leven gepokt en gemazzeld zijn, die hun schaapjes niet 

fortuinlijk op het droge hebben en daarom veel verder kunnen kijken dan hun neus lang is.  

Veel jongeren lijken een idealenpatroon te volgen dat een ‘boeddhistische’ inslag heeft: geen 

omvattende wereld- en levensbeschouwingen meer die als onverdraagzame ideologieën worden 

verfoeid, maar harmonie zoeken in het leven, je bijdrage leveren op de plek waar je staat en 

aardig zijn voor elkaar. Daarin schuilt een prijzenswaardige positiviteit, die echter het risico 

van oppervlakkigheid in zich draagt. Wie daarentegen de diepte in wil, stuit vroeg of laat op de 

geestelijke afgrond die in de 20 eeuw is opengescheurd en waarin alles wat menselijk is zijn 

zin verliest.19 In levens met weinig toekomstperspectief is dit veelvuldig het geval. De postmo-

derne angst voor ‘de grote verhalen’ is in wezen de angst voor deze huiveringwekkende af-

grond. Vanuit dit gezichtspunt gezien, is de gesignaleerde tendens tot ‘positieve oppervlakkig-

heid’ ook als zelfbescherming van de ziel op te vatten, die in de strijd om het mens-zijn nog 

niet toe is aan een bewuste confrontatie met de machten van het kwade.  

                                                           
18 “Jongeren herontdekken de bieb – om te leren en te chillen”, artikel van Kaya Bouma in De Volkskrant van 25 

februari 2017. De jongeren in dit krantenbericht zijn voornamelijk middelbare scholieren voor wie nog het motief 

speelt om zich aan het ouderlijk toezicht te willen onttrekken. Voor studenten die op kamers wonen ligt dit alweer 

anders. 
19 Een karakteristiek voorbeeld is het interview van Derk Walters met de Israëlische historicus Yuval Noah Harari 

in de NRC van zaterdag 25 maart 2017: “Het humanisme heeft zijn langste tijd gehad”. Harari heeft reeds met een 

scheef oog in de digitale afgrond gekeken, met een selfmade boeddhisme als dun intellectueel schild tegen wat hij 

daar als moderne Medusa heeft aanschouwd.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/25/het-humanisme-heeft-zijn-langste-tijd-gehad-7489857-a1551831
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Slechts een beperkt deel van de huidige jongeren heeft in zijn karma de ‘neiging’ om de antro-

posofie te zoeken. Hoe dat zit heeft Steiner in een aantal (karma)voordrachten beschreven.20 

Beslissend is dan of deze jongeren zichzelf kunnen herkennen in wat ze als concrete antropo-

sofische activiteiten of literatuur (!) in de wereld tegenkomen. Dit is uitsluitend een karmische, 

geen commerciële aangelegenheid.  

Dus welk type jongeren wil het bestuur nou eigenlijk bereiken met haar moderniseringsbeleid?    

 

6. “En verder speelt de vraag of het verplaatsen van (een deel van) het historisch archief c.q. 

magazijn binnen het gebouw voordeel biedt doordat er dan meer activiteiten op de tweede ver-

dieping mogelijk worden.”  

Wie wel eens in het magazijn van de bibliotheek op de 2e etage is geweest, weet dat dit tjokvol 

staat met boeken en tijdschriften. Om de inhoud van dit volle magazijn in de geplande archief-

ruimte in het souterrain onder te brengen, die op bouwtekeningen was te zien, moet je al het 

nodige wegdoen. Al sinds december 2016 is in de tekeningen van de architect een andere, niet 

aan de bibliotheek gebonden bestemming aangegeven voor dit magazijn, nl. als redactiekamer 

voor Motief / Antroposofie Magazine.  

Tijdens de open dag over de verbouwing op 26 februari jl. bleek, dat vanuit de werkgroep van 

gebruikers van het gebouw de geplande archiefruimte in het souterrain was geschrapt. Dit om-

dat het voor de bibliothecarissen niet werkbaar is om tijdens openingsuren ‘even’ in het archief 

te gaan zoeken dat 3 etages lager is gehuisvest. Het resultaat was al in de meest recente bouw-

tekening te zien: in het souterrain geen archiefruimte meer, maar een grotere ruimte voor kunst-

zinnige activiteiten. De nieuwe bestemming voor het huidige magazijn bleef echter vergader-

ruimte. Mees Meeussen diende op dezelfde open dag een origineel eigen plan21 in dat met be-

langstelling is bekeken, maar waar de architect zich niet over uitliet. Pas na enig aandringen gaf 

hij toe dat “technisch alles mogelijk is”. Inderdaad, voor wie geld genoeg heeft.  

Kortom: hier doemt een fors huisvestingsprobleem op voor de bibliotheek, waarvoor voorlopig 

nog geen oplossing is. Tenzij men de twee geplande vergaderruimten daaraan opoffert, zoals in 

het plan Meeussen is aangegeven. Die vergaderruimten zijn de huidige werkkamer van de bi-

bliothecarissen en het magazijn van de bibliotheek. Zoals het er op 26 februari jl. uitzag, verliest 

de bibliotheek op de 2e etage echter deze twee onmisbare ruimtes.  

 

7. “De structurele kosten voor het informatiecentrum zullen niet verder stijgen (vanuit het hui-

dige perspectief eerder dalen). Dit staat los van incidentele investeringen. Vraag is of er ook 

meer inkomsten (gerichte schenkingen of meer boekverkopen?) gegenereerd kunnen worden.”  

Hier komt toch een aap uit de mouw. Niet alleen wordt de bibliotheek op de schop genomen 

om daaruit een informatiecentrum te vormen, het bestuur wil daarmee ook nog een kostenbe-

sparing realiseren, die dan door het genereren van meer inkomsten ondersteund zou moeten 

worden. De kosten van het beoogde informatiecentrum inclusief bibliotheek, zouden niet hoger 

uitkomen dan de huidige kosten voor de bibliotheek, zo is de aanname. Voor het totaalplaatje 

der financiën kan deze uitkomst dan als een budget-neutrale reorganisatie worden gepresen-

teerd, die bovendien het totale budget voor infocentrum inclusief bibliotheek voorlopig onge-

moeid zal laten, maar vanuit het gezichtspunt van de landelijke antroposofische bibliotheek gaat 

het hier vooralsnog om verlaging van het budget voor boeken en tijdschriften, minder uren voor 

de bibliothecaris en minder ruimte voor de collectie.   

                                                           
20 Onder andere in de voordracht van 4 augustus 1924 in Dornach wordt vanuit het gezichtspunt initiatiefkracht 

het karma van de antroposoof besproken. Zie Rudolf Steiner, “Karmaonderzoek 4”, Zeist 1999, Vrij Geestesleven. 

Zie verder Hans Peter van Manen, “Oude en jonge zielen, Christuszoekers en Michaëldienaars. De karmische 

stromingen van de antroposofische beweging”, Antwerpen 2010, Via Libra.  
21 Zie voor het plan van Mees Meeussen de “Situatieschetsen van de bibliotheek” onder de rubriek “publicaties” 

op de website van de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek.  

https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com/publicaties/
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BIJLAGE 1: 

 

Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek van de AVIN Notitie ten be-

hoeve van de Open Avond op 16 maart 2017 

 

Situatieschets 

• Gespecialiseerd: De landelijke bibliotheek is een gespecialiseerde bibliotheek met een 

uniek bestand van historische waarde en omvang.  

• Locatie: De locatie op ‘twee hoog achter’ is al lang een probleem. Door de locatie is de 

zichtbaarheid, toegankelijkheid en landelijke bekendheid niet goed. In 2006 is voor de 

AVIN een extern rapport over de bibliotheek geschreven en is overwogen te verhuizen 

naar Zeist/Driebergen. Er is verder onderzocht of de bibliotheek elders kan worden on-

dergebracht (bijv. Universiteit Utrecht). Het gebouw vertoont gebreken (bijv. met de 

internetverbinding) en er is geen lift. In 2016 is de AVIN in gesprek gegaan over de 

Riouwstraat; na de verbouwing in 2017 kan de locatie grotere betekenis en aantrek-

kingskracht en bekendheid krijgen.  

• Aantallen: Het aantal bezoekers en het aantal uitleningen zijn al vele jaren aan het dalen. 

In 2016 circa 25 bezoekers en ongeveer evenveel 25 uitleningen per week. Deze trend 

duurt al lang.  

• Openingstijden: De openingstijden zijn door de jaren heen gaandeweg gedaald. In 2016 

verder gedaald naar twee dagen per week. Er is de wens om vaker open te zijn.  

• Vrijwilligers: Er waren en zijn nog steeds trouwe vrijwilligers. Er is nu 1 vrijwilliger 

die ondersteunt aan de balie. Vrijwilligers komen en gaan. Er is behoefte aan meer on-

dersteuning.  

• Financiën: De totale kosten voor de bibliotheek stijgen jaarlijks licht, met name door de 

personeelskosten (28 uur per week). De exploitatie van de AVIN staat onder druk en 

vraagt eerder om verlaging van de kosten.  

• Maatschappelijk: Bibliotheken verleggen hun doel; er ligt meer accent op sfeer, gezel-

ligheid, ontdekken, leren, variatie, jeugd en computers. Voor gespecialiseerde biblio-

theken ligt dat misschien minder voor de hand. De digitale informatie wordt overal beter 

toegankelijk gemaakt.  

 

Proces 

In 2015 is door Zunderdorp een notitie van uitgangspunten voor de toekomst gemaakt, door 

Boertien vervolgens een intern rapport opgesteld, in 2016 door Blomaard vervolgens een con-

ceptvisie geformuleerd. Bestuur en bibliotheek zijn in proces en daarover in gesprek. Er is nog 

geen gezamenlijke gedragen visie. In 2016 is de bestuurlijke aandacht vooral uitgegaan naar de 

verwerving van het gebouw; met daarbij tegenslag in de toegankelijkheid van de website/adlib 

en de onbereikbaarheid van de online catalogus. 

 

Denkrichting 

Het bestuur ziet voor zich dat de bibliotheek zich verder ontwikkelt tot een informatiecentrum 

voor antroposofie. Een informatiecentrum richt zich naast boeken op andere informatiebronnen 

en richt zich op bepaalde doelgroepen. 

Van belang is dat daarnaast de gehele opgebouwde collectie toegankelijk blijft. We blijven ook 

gebruik maken van AdLib als digitale basis voor de bibliotheek. We richten de website voor de 

bibliotheek verder in die gekoppeld is aan de algemene portal voor antroposofie. We gaan de 
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komende maanden een project starten om een database te bouwen voor verdere digitale ont-

sluiting (portalfunctie) van online (gratis) digitaal beschikbare informatie die we geordend aan 

willen bieden in een online platform.  

We richten ons bij de bepaling van doelgroepen – in lijn met het beleid van de AVIN – meer 

op potentiële en jongere belangstellenden, in lijn met Antroposofie Magazine, die vaak (nog) 

geen lid zijn, vaak betrokkenheid voelen vanuit de werkgebieden, op zoek zijn naar gezichts-

punten. De nieuwe richting is ook al ingezet door dvd’s (100) en met digitale verwijzingen naar 

digitale informatie. Adlib ondersteunt niet alle gewenste faciliteiten en daarom zal er een andere 

database moeten komen. 

 

Vacature  

In juli ontstaat door pensionering een vacature. Bestuur en bibliotheek willen de vacature voor 

hetzelfde aantal uren (10) invullen met iemand die zich richt op de digitale presentatie en ont-

sluiting van informatie op internet uit geschreven bronnen (Pdf), beeldende bronnen (dvd), ver-

wijzingen naar digitale vindplaatsen, met (inter)nationale verbindingen naar andere instellingen 

en instanties (koepelorganisaties), met laagdrempelige verwijzing naar documentatie op inter-

net. Iemand die als webmaster zich richt op de online omgeving en de presentatie en toeganke-

lijkheid daarvan optimaliseert. Deze persoon zal in principe ook een beperkt aantal balietaken 

kunnen verrichten. Deze verschuiving van accent van baliewerkzaamheden naar online activi-

teiten zal als resultaat hebben dat de openingstijden onder druk komen tenzij nieuwe vrijwil-

ligers worden gevonden. 

 

Mogelijke consequenties en vragen 

• Voor lezers en leners van de papieren bronnen is het informatiecentrum (de bibliotheek) 

minder vaak open dan voorheen. De oude tijden komen niet terug. We hopen dat het 

aantal op te leiden vrijwilligers (en studenten) weer zal groeien door de te verwachten 

grotere toeloop en activiteit in het gebouw.  

• Het accent op Duitse boeken en tijdschriften neemt af, hoewel alles van de Gesamtaus-

gabe en alles wat primaire bronnen betreft voorrang blijft hebben. Er komt iets meer 

accent op Engels. 

• Het is de vraag in welke mate dienstverlening aan auteurs en onderzoekers mogelijk 

blijft. 

• Het informatiecentrum (voorheen de bibliotheek) wordt onderdeel van het antroposofi-

sche centrum Riouwstraat. Medewerkers zullen over en weer elkaar van dienst kunnen 

zijn. De openingsuren zullen mogelijk kunnen toenemen. Voor een groter accent op 

gezelligheid, laagdrempeligheid en toegankelijkheid gericht op een nieuwe (jonge) 

doelgroep die nog weinig van antroposofie weet maar daar wel interesse in heeft, is de 

begane grond belangrijk: een deel van de collectie en informatie kan al op de begane 

grond op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd worden. 

• Vraag is hoe de huidige (boekgerichte) presentatie op de tweede verdieping ook meer 

bij de nieuwe doelgroep kan aansluiten. En verder speelt de vraag of het verplaatsen van 

(een deel van) het historisch archief c.q. magazijn binnen het gebouw voordeel biedt 

doordat er dan meer activiteiten op de tweede verdieping mogelijk worden. 

• De structurele kosten voor het informatiecentrum zullen niet verder stijgen (vanuit het 

huidige perspectief eerder dalen). Dit staat los van incidentele investeringen. Vraag is 

of er ook meer inkomsten (gerichte schenkingen of meer boekverkopen?) gegenereerd 

kunnen worden.  

 

Annemieke Blöte en Pim Blomaard 
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BIJLAGE 2:  

 

 

 

Uitnodiging inspraakavond toekomstbeleid bibliotheek 16 maart 2017 

 

Veel bibliotheken zijn aan het onderzoeken hoe ze zich het beste kunnen verhouden tot de 

vele maatschappelijke veranderingen en hoe ze het beste oud en nieuw publiek kunnen berei-

ken en bedienen. Dat geldt ook voor onze landelijke bibliotheek. Bestuur en bibliotheekmede-

werkers zijn hiermee bezig en willen graag met betrokken leden in gesprek over de toekomst-

visie die zich nog aan het vormen is. Daartoe nodigen bestuur en medewerkers u graag uit 

voor een open gespreksavond in de Riouwstraat 1 te Den Haag, op donderdag 16 maart, van 

19.30 uur tot 21.15 uur. 

Graag van tevoren hiervoor aanmelden bij: secretariaat@antroposofie.nl 

Desgewenst kunt u uw eigen visie of ideeën van tevoren naar ons mailen via info@biblio-

theekavin.nl of per post naar Bibliotheek AViN, t.a.v. Annemieke Blöte, Riouwstraat 1, 2585 

GP Den Haag 

 

Pim Blomaard en Annemieke Blöte 

 

(Zeist, dinsdag 7 maart 2017, AViN-secretariaat)  

 

mailto:secretariaat@antroposofie.nl
mailto:info@bibliotheekavin.nl
mailto:info@bibliotheekavin.nl

