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Commentaar op de beleidsnotitie “Proces koersbepaling ..” 
 

Door Paul Heldens   |   Nijmegen, donderdag 15  juni 2017    

 

 

Algemene karakteristiek  

Kort voor de jaarvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) op za-

terdag 3 juni 2017, werd door het bestuur1 van die vereniging een nieuwe beleidsnotitie over de 

toekomst van de landelijke antroposofische bibliotheek openbaar gemaakt. Deze beleidsnotitie 

kreeg de benaming “proces koersbepaling landelijke bibliotheek”. (Zie bijlage op pag. 10-11). 

Waar in de eerste beleidsnotitie onder de naam “Denkrichting over de toekomst van de lande-

lijke bibliotheek van de AVIN” het accent lag op de inhoud van het beleid, gaat de tweede be-

leidsnotitie vooral in op het proces.  

Als uitgangspunt van “proces koersbepaling landelijke bibliotheek” wordt een bestuursbeleid 

genomen, waarvan nadrukkelijk wordt vermeld dat de algemene ledenvergadering dit in 2014 

bekrachtigd heeft. Alsof daarmee ook de in 2015 ingezette nieuwe koers voor de bibliotheek 

gelegitimeerd is. Die ledenvergadering van 2014 vond plaats ten tijde van een merkwaardige 

en nooit helemaal opgehelderde bestuurswisseling, die onder de leden veel stof deed opwaaien. 

Ook het ‘algemeen’ bekrachtigde beleid was toen onderwerp van menig fel debat. Dit nieuwe 

beleid is samengevat in de zogeheten “beleidsmatige uitgangspunten”, die op de website van 

de vereniging te vinden zijn en in Motief nr. 200 van maart 2016 nog eens voor het voetlicht 

werden gebracht als “Vereniging in beweging, inzet voor een andere manier van werken”.  

Kernidee van dit beleid is het versterken en intensiveren van het antroposofische werk enerzijds 

en het verjongen en het zichtbaar maken en openstellen van de vereniging in de maatschappij 

anderzijds. Dit is de inmiddels gangbaar geworden verbastering van wat Steiner op 26 decem-

ber 1923 ’s ochtends bij aanvang van de besprekingen over de nieuwe koers van de vereniging 

geschetst had. Hij sprak toen over het zoeken naar een gezond evenwicht tussen de esoterische 

en de exoterische kant van het antroposofische werk.2 Het gaat hierbij om het vermijden van 

twee polaire eenzijdigheden, namelijk door het vinden van de juiste innerlijke verhouding als 

derde kracht tussen enerzijds een dominantie van de esoterische kant die tot dogmatisering leidt 

(sektarisme) en anderzijds een dominantie van de exoterische kant die leidt tot een geruisloze 

aanpassing aan wat in de wereld ‘bon ton’ is (verburgerlijking). In de geschiedenis van de an-

troposofische beweging ziet men een pendelslag tussen beide eenzijdigheden die telkens weer, 

tot op de dag van vandaag, tot grote spanningen tussen diverse groeperingen in de antroposofi-

sche beweging heeft geleid.  

Op basis van de beleidsmatige uitgangspunten werd in 2015 de bibliotheek onder de loep ge-

nomen. Twee factoren waren volgens de beleidsnotitie van belang: ten eerste was de bijzondere 

collectie “twee hoog achter” onvoldoende zichtbaar en ten tweede had het bestuur te maken 

“met stijgende kosten en met dalende [bezoekers]aantallen ..”. Een derde overweging was, dat 

mensen hun informatie tegenwoordig steeds meer via internet zoeken en veel minder via een 

                                                           
1 Met name het Dagelijks Bestuur van de AViN is hiervoor verantwoordelijk. Pim Blomaard is daarin portefeuil-

lehouder voor de landelijke bibliotheek.  
2 De bedoelde passage is alleen te vinden in de originele Duitse GA-band nr. 260 en in Nederlandse vertaling in 

het boek “De grondsteen” van Willem Zeylmans van Emmichoven (Pentagon, Amsterdam 1989, pag. 130-133). 

In alle andere Nederlandse en Duitse uitgaven, ook in het welkomstgeschenk over de grondsteen van de AViN 

voor nieuwe leden, is deze belangrijke passage weggelaten, maar wordt die weglating niet vermeld. Vermoedelijk 

omdat de hedendaagse uitgever bang is dat lezers tegenwoordig aanstoot zouden kunnen nemen aan wat Rudolf 

Steiner in 1923 uitsprak, bijna een jaar na de vernietiging van het Eerste Goetheanum door brandstichting. Steiner 

sprak toen over het spanningsveld van de weinig welgezinde houding van de wereld jegens de vereniging enerzijds 

en het desperate streven van veel antroposofen om in die wereld voor vol te worden aangezien anderzijds.  
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‘papieren’ bibliotheek. Zo ontstond het idee om de bibliotheek om te vormen tot een informa-

tiecentrum met bibliotheek, met een sterke nadruk op digitale presentatie.  

Opmerkelijk is dat het bestuur tegenover leden en bezoekers die zich zorgen maken dat de 

bibliotheek wordt ontmanteld, andere leden zet, die de landelijke bibliotheek veel te duur vin-

den vanwege haar weinig centrale ligging in de Randstad, waardoor de bibliotheek niet meer 

dan een ‘regionale’ functie zou vervullen. Bij het verwerven van steun voor de aankoop en 

verbouwing van het pand aan de Haagse Riouwstraat gaf het bestuur vorig jaar nog de voorkeur 

aan de omgekeerde redenering, nl. dat het “nieuwe huis van de vereniging” weliswaar weinig 

centraal lag voor Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, maar niettemin om uiteenlopende redenen 

onontbeerlijk was voor de toekomst van de vereniging. Dit ging met vage beloftes gepaard dat 

ook de leden buiten de Randstad niet vergeten zouden worden.  

De al jaren bestaande huisvestingssituatie van de bibliotheek blijft voorlopig ongewijzigd. De 

reden die daarvoor wordt genoemd is dat de vorig jaar nog geplande verbouwing van de 2e 

verdieping “tot nader order” is uitgesteld. Waarom de verbouwing van de 2e verdieping is uit-

gesteld, wordt niet vermeld.3  

De langdurige sluiting van de bibliotheek in de verbouwingsperiode van juli-november 2017  

wordt door het bestuur als alibi gebruikt om de vacature die per 1 juli ontstaat na pensionering 

van Jeannette Boertien, tot mei 2018 open te laten en enkel tijdelijk in te vullen als dat zo 

uitkomt.  

De notitie negeert verder doodleuk wat er tijdens de inspraakavond van 16 maart 2017 heeft 

geklonken en waarover op pag. 5 in het meinummer van Motief een kort bericht van de Vrien-

denkring verscheen.4 Op de pagina daarnaast stond in hetzelfde nummer van Motief een bericht 

van Pim Blomaard over de toekomst van de bibliotheek afgedrukt, waarin hij de zorgen die op 

16 maart geklonken hadden “terecht” noemde, om deze vervolgens als ongegrond weg te wui-

ven.   

Hoewel de nieuwe beleidsnotitie stelt, dat er tot mei 2018 geen besluiten genomen zullen wor-

den die de koers al vastleggen, blijkt bij nadere beschouwing dat het bestuur al enkele koersbe-

palende besluiten genomen heeft, die in hoge mate het verdere proces beïnvloeden.  

 

Een verkapte koersbepaling  

Ruim vóór dat het “proces koersbepaling” van start zal gaan heeft het bestuur door tenminste 

vier bepalingen reeds een keuze gemaakt omtrent de toekomst van de landelijke bibliotheek. 

1. Het bestuur gaat ervan uit dat de researchfunctie van de bibliotheek het toekomstig be-

leid niet moet bepalen.  

2. Het bestuur wil het budget voor de bibliotheek in 2017 en 2018 niet verder laten stijgen 

want het vindt dit budget “relatief hoog”. Dit budget is de laatste jaren bovendien met 

ca. 10 % gestegen, zo wordt gesteld.  

3. Na het zomerreces stelt het bestuur zelf een tijdelijke commissie samen, “die het bestuur 

zal adviseren over de keuzes in relatie tot de toekomst van de landelijke bibliotheek”. 

Tijdens een algemene ledenvergadering in mei 2018 krijgen de leden eenmalig de gele-

genheid hun oordeel over één of meerdere voorstellen uit te spreken. 

4. De vierde alinea van de beleidsnotitie begint met: “In 2017 / 2018 wil het bestuur een 

besluit nemen over de invulling van de vacature en daarmee ook over de koers van de 

landelijke bibliotheek”. In de laatste alinea van de notitie wordt dit wat nader aangeduid, 

                                                           
3 De reden voor uitstel van de verbouwing van de 2e verdieping is geldgebrek. Dat bleek op de open dag van 26 

februari 2017 in Den Haag. De architect vertelde bij die gelegenheid dat de 100.000 euro die voor verbouwing van 

de tweede verdieping waren gereserveerd, geschrapt waren. Dit omdat de totale begroting van 800.000 euro voor 

de verbouwing van het gehele pand, vooral door verplichte, hoge investeringen in de brandveiligheid, reeds met 

150.000 euro was overschreden. 
4 Zie het verslag van de bijeenkomst van 16 maart 2017 op de website van de Vriendenkring.  

https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2017/04/verslag-open-avond-16-maart-2017-2017-04-03-over-de-toekomst-van-de-landelijke-antroposofische-bibliotheek1.pdf
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d.w.z. tot mei 2018 wordt de vacature van 10 uur per week, die ontstaat na de pensio-

nering van bibliothecaris Jeannette Boertien, “niet definitief ingevuld, zo mogelijk tijde-

lijk”.  

Elk van deze bovenstaande bepalingen geven veel stof tot nadenken, want wat betekenen deze 

nu werkelijk? De genoemde koersbepalingen zullen achtereenvolgens nader bekeken worden. 

 

Over de researchfunctie van de bibliotheek  

Het bestuur geeft in de beleidsnotitie aan dat de researchfunctie van de bibliotheek niet het 

toekomstig beleid moet bepalen. “De collectie is niet volledig en zal niet volledig kunnen zijn”, 

wordt daaraan toegevoegd. Dat laatste is een open deur; iedereen weet dat de collectie niet 

volledig is en ook niet volledig kan zijn. Daar gaat het ook helemaal niet om. Van belang is dat 

de bibliotheek steeds die boeken en tijdschriften kan aanschaffen, die bijdragen aan de ontwik-

keling van de antroposofie en de antroposofische beweging, ook als dit geen bestsellers zijn en 

ook als deze Duitstalig zijn. De aldus opgebouwde collectie weerspiegelt in belangrijke mate 

de ontwikkeling die de antroposofie doormaakt en heeft doorgemaakt. De historische functie 

van de bibliotheek verwijst naar het feit dat de collectie het collectieve geheugen van de Ne-

derlandse antroposofische beweging is. De wetenschappelijke functie van de bibliotheek vormt 

de grondslag voor het beoefenen van de antroposofie als een wetenschap van de geest. In die 

samenhang is het streven naar relatieve volledigheid de noodzakelijke basis voor deze biblio-

theek. De historische en wetenschappelijke functie zakken immers geleidelijk aan in als deze 

niet jaar na jaar vanuit de actuele ontwikkelingen worden bijgehouden en aangevuld. 

Het gaat hier om een fundamentele oriëntatie die tot 2016 inderdaad ten grondslag lag aan het 

bibliotheekbeleid, ook al werd deze oriëntatie maar zelden met zoveel woorden uitgesproken. 

Dit hangt samen met hoe deze bibliotheek zich in de loop van haar historie min of meer orga-

nisch heeft ontwikkeld in verhouding tot de ontwikkeling van de antroposofische beweging in 

Nederland. In die samenhang kon door de inzet van talrijke leden5 en onder de leiding van 

opeenvolgende bibliothecarissen een professionele, in antroposofie gespecialiseerde, histori-

sche en wetenschappelijke bibliotheek ontstaan, die bovendien ook nog een openbare uitleen-

bibliotheek is, waarvan iedereen gebruik kan maken. Dat is een zeldzame signatuur binnen het 

Nederlandse bibliotheekwezen waarop men alleen maar trots kan zijn. Niettemin wordt dit 

unieke karakter zelden gewaardeerd, laat staan op passende wijze voor het voetlicht gebracht 

en actief ondersteund. Opeenvolgende besturen plachten voornamelijk over de kosten te mop-

peren. Door enerzijds de gespecialiseerde antroposofische collectie, die anderzijds voor ieder-

een openbaar toegankelijk is, worden in beginsel het esoterische en exoterische aspect van het 

antroposofische werk op voorbeeldige wijze met elkaar verenigd.  

Wat tot 2016 min of meer als impliciete keuze de praktijk vormde, werd in 1985 door de oud-

bibliothecaris René de Winter als volgt expliciet benoemd:  

“De bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft primair tot doel: het zo 

volledig mogelijk verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van antroposofische litera-

tuur 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.” 6 

Simpelweg door budgettering, d.w.z. door middel van een forse bezuiniging, brak het huidige 

bestuur in 2016 stilzwijgend met deze fundamentele oriëntatie, die sinds het ontstaan van de 

landelijke bibliotheek het leidende beginsel is geweest. In 2016 werd het budget voor de aan-

schaf van boeken en tijdschriften met 25 % gekort; hetzelfde geldt voor het budget voor de 

                                                           
5 Om slechts enkele uit vele namen te noemen: Max Stibbe (1898-1973), Sigismund von Gleich (1896-1953), Wim 

Veltman en Emilie van der Stadt.  
6 Pag. 3 in René de Winter, “Een boekje open over de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Neder-

land”, Den Haag 1985. 

https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2016/12/renc3a9-de-winter-1985-een-boekje-open-over-de-bibliotheek1.pdf
https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2016/12/renc3a9-de-winter-1985-een-boekje-open-over-de-bibliotheek1.pdf
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boekbinder.7 In de eerder verschenen beleidsnotitie “Denkrichting ..” gaf het bestuur bovendien 

aan, dat “het accent op Duitse boeken en tijdschriften afneemt”. Het aanschaffen van Duitstalige 

literatuur is niet meer van deze tijd omdat de jongere generatie überhaupt geen Duits meer leest. 

Aldus gaf Jaap Sijmons in juni vorig jaar als zijn persoonlijke mening.8 

Wat dit in werkelijkheid betekent voor de ontwikkeling van de landelijke bibliotheek op langere 

termijn, heb ik al beschreven in een eerder artikel.9 De betekenis van de keuze, dat de research-

functie niet bepalend moet zijn voor de verdere ontwikkeling van de landelijke bibliotheek, is 

dat de langdurig gepraktiseerde historische en wetenschappelijke functies van deze bibliotheek 

door het huidige bestuur niet langer meer worden ondersteund. Daarmee wordt de landelijke 

bibliotheek om financiële redenen gedegradeerd tot een gewone plaatselijke uitleenbibliotheek, 

wat zij echter door haar bijzondere collectie in geen geval is.  

 

Over de financiën van de bibliotheek  

Het bestuur vindt de bibliotheek te duur, dat is wel duidelijk. Als men alle uitgaven van de 

AViN aan de hand van de beschikbare jaarrapporten10 bekijkt, rijst de vraag waarop het oordeel 

stoelt, dat de bibliotheek ‘te duur’ is. De totale kosten voor de bibliotheek zijn immers in ver-

gelijking met alle andere uitgaven helemaal niet zo hoog en de uitgaven voor de aanschaf van 

boeken en tijdschriften zijn een fractie van talrijke andere kosten. Toch werd uitgerekend op de 

laatstgenoemde post in 2016 een bezuiniging van 25 % op het begrootte budget doorgevoerd.11 

De werkelijke uitgave voor boeken en tijdschriften was in 2015 uiteindelijk 4331 euro (dus 

lager dan de begrootte 5000 euro) en in 2016 was dit 3378 euro (begroot 3700). In 2016 werd 

aldus op het totaal aan uitgaven ter hoogte van 1.015.458 euro, slechts (4331 minus 3378 is) 

953 euro bespaard, dat is minder dan een/tiende procent (0,09%) van de totale uitgaven van de 

AViN in 2016. Maar juist déze besparing raakt direct aan de historische en wetenschappelijk 

functie van de landelijke bibliotheek!  

Wat in 2016 ook ten laste kwam voor rekening van de bibliotheek waren 4000 euro extra uit-

gaven wegens een problematische modernisering van de ICT (begroot 2500, werkelijk 6093 

euro). En aan De Zalen werd 1200 euro aan huur betaald, d.w.z. aan de exploitant van het pand 

aan de Haagse Riouwstraat. En toch was het eindresultaat een totaal van 67.912 euro voor de 

totale bibliotheekuitgaven, d.w.z. de uitgaven bleven “op hetzelfde niveau” als in 2015, nl. 

64.754 euro (Jaarrapport 2016, pag. 25). Anders gezegd: wat niet uit de lengte komt, moet uit 

de breedte komen, d.w.z. dat de bezuiniging op boeken, tijdschriften en boekbinder (deels) de 

genoemde extra kosten moesten dekken. 

Het is opmerkelijk dat over de verlaging van budget en uitgaven voor boeken en tijdschriften 

in 2016 met geen woord wordt gerept in het jaarverslag dat in Motief nr. 212 van mei 2017 

staat. Ook in de nieuwe beleidsnotitie wordt dit feit verzwegen. Het is alleen terug te zien op 

pagina 25 (pag. 27 van het PDF-bestand) van het jaarrapport 2016, die op de website van de 

AViN staat. In Motief staat over de bibliotheek alleen dit vermeld: : “De bibliotheek heeft de 

                                                           
7 In een antwoord van penningmeester Pim Blomaard d.d. 2 april 2017 aan Paul Heldens, werden de volgende 

cijfers genoemd: “De begroting aankoop boeken, tijdschriften (dvd) stond vele jaren standaard op 5000 euro. In 

2016 is dit verlaagd naar 3.700, in de begroting dus. Er is in 2016 voor 3.400 euro aangeschaft. In 2017 is 4.200 

begroot. De begroting [boek] binder is verlaagd van 2000 naar 1500. Uitgegeven is 1700. Voor 2017 is ook 1500 

begroot.” Zie ook de tabellen op pag. 56, 58 en 59 in de discussienota van Ton Jansen, “Van bibliotheek naar 

documentatiecentrum: vooruitgang of verval?” Internetpublicatie op de website van de Vriendenkring van de lan-

delijke antroposofische bibliotheek.  
8 Dit was tijdens de eerste informatieve bijeenkomst over het Riouwstraat-project, georganiseerd voor Haagse 

leden van de AViN, op  maandagavond 27 juni 2016.  
9 Zie pag. 9 en pag. 11-12 in Paul Heldens, “Opmerkingen bij een beleidsnotitie”, internetpublicatie t.b.v. de 

Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek.  
10 De jaarrapporten vanaf 2012 staan onderaan op de bestuurspagina van de website van de AViN: www.antropo-

sofischevereniging.nl/bestuur/ .  
11 Zie noot 7.  

http://www.antroposofischevereniging.nl/wp-content/uploads/www.antroposofischevereniging.nl-bestuur-concept-jaarrekening-2016-avin-170412.pdf
https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2016/12/ton-jansen-discussienota-landelijke-antroposofische-bibliotheek-februari-20171.pdf
https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2016/12/ton-jansen-discussienota-landelijke-antroposofische-bibliotheek-februari-20171.pdf
https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2017/05/opmerkingen-bij-de-beleidsnotitie-denkrichting-2017-05-04.pdf
http://www.antroposofischevereniging.nl/bestuur/
http://www.antroposofischevereniging.nl/bestuur/
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begroting met € 4000 overschreden, met name door gestegen kosten voor automatisering” (pag. 

23, Motief nr. 212). En verder: “De kosten van de bibliotheek blijven op hetzelfde niveau als 

vorig jaar” (pag. 27, Motief nr. 212). De reden van die kostenoverschrijding voor automatise-

ring werd niet genoemd.12  

Omdat er onvoorzien hogere kosten werden gemaakt door langdurige problemen met de ICT, 

is de bezuiniging op de aanschaf van boeken en tijdschriften dus niet zichtbaar geworden in het 

totaal bedrag dat voor de bibliotheek werd uitgegeven. Zo kon penningmeester Pim Blomaard 

in Motief en ook tijdens de recente jaarvergadering naar ‘waarheid’ zeggen, dat de totale uitga-

ven voor de bibliotheek in 2016 niet verminderd maar op hetzelfde niveau zijn gebleven. Te-

gelijkertijd kon hij in het ledenblad Motief melden, dat de bibliotheek haar begroting met 4000 

euro had overschreden als gevolg van onvoorziene uitgaven voor ICT. Over de bovengenoemde 

bezuiniging geen woord. Dit is goochelen met halve waarheden.   

Het is duidelijk dat de uitgaven voor de bibliotheek jaarlijks licht stijgen; daarin heeft het be-

stuur gelijk. Sinds 2009 gaat het hierbij inderdaad om een kostenstijging van ca. 10 %. Dat is 

ten eerste grotendeels terug te voeren op de algemene jaarlijkse kostenstijging (indexering) en 

ten tweede op een onvoorziene sprong in de kosten in 2009, n.a.v. hoger uitvallende pensioen-

lasten, die sindsdien relatief hoog zijn gebleven.13 Met meer uren voor de bibliothecaris of meer 

geld voor boeken en tijdschriften e.d., heeft deze kostenstijging niets te maken. Integendeel, díé 

uitgaven bevinden zich al jaren op een problematisch laag niveau voor een centraal instituut als 

de landelijke antroposofische bibliotheek. Toch wordt deze algemene kostenstijging door het 

bestuur bij de bibliotheek als een probleem aangemerkt en bij alle andere uitgaven niet, hoewel 

deze indexering uiteraard ook voor alle andere posten geldt.  

Ook Ton Jansen vroeg zich tijdens de recente jaarvergadering af, hoe het bestuur tot het oordeel 

komt dat de landelijke bibliotheek ‘te duur’ is. In verhouding tot de meeste andere, hogere 

uitgaven, ligt dit oordeel immers helemaal niet voor de hand, nog afgezien van de kosten die 

voor de aankoop en verbouwing van het pand aan de Haagse Riouwstraat worden gemaakt. 

Meteen nadat zijn 5 minuten spreektijd om waren, kreeg hij direct antwoord van voorzitter Jaap 

Sijmons. Diens antwoord luidde: ‘Waarom de bibliotheek te duur is, is een eenvoudige reken-

som. Je deelt de jaarlijkse kosten voor de bibliotheek door het jaarlijks aantal uitleningen en 

iedereen in de zaal begrijpt, dat die uitkomst niet in orde is.’ Dat is dus het criterium voor het 

bestuur! Alsof het om de prijs van een kilo aardappelen op de veiling gaat. Het gaat echter bij 

de bibliotheek helemaal niet om een product dat op de markt gezet wordt, maar – vanuit het 

gezichtspunt van de driegeleding van het sociale organisme – om een functie van het geestes-

leven. Economisch gezien kost een goede bibliotheek alleen maar geld en brengt niets op. De 

rekensom van Sijmons is dus volkomen misplaatst.14 Als een gevolg van de vergaande com-

mercialisering van de samenleving zijn er niettemin ook in antroposofische kringen algemeen 

aanvaarde denkgewoonten ontstaan, waardoor mensen zo’n rekensom tegenwoordig volkomen 

plausibel vinden. In het huidige digitale tijdperk worden ‘papieren’ bibliotheken door veel men-

sen bovendien als overbodige ballast uit het verleden gezien. We hebben immers internet, de 

smartphone en het e-book. Wat deze levensvreemde denkwijze voor het bibliotheekwezen be-

tekent, heb ik al eens eerder uit de doeken gedaan.15   

                                                           
12 In de zomer van 2016 is een modernisering van de ICT van de bibliotheek opgestart, die o.a. inhield dat de 

gehele uitleenadministratie en de catalogus werden overgedragen aan een SQL-server, d.w.z. in een externe ‘cloud’ 

geplaatst. Verder wijzigde de leverancier van de software (AdLib) de eigenschappen van het databasepakket, wat 

extra moeilijkheden met zich meebracht. Een jaar later is het resultaat een niet werkende website, een haperende 

en trage uitleenadministratie en een via internet ontoegankelijke catalogus. Dus ook in 2017 zullen de nodige 

inspanningen en extra kosten gemoeid zijn met oplossen van deze ICT-problemen.  
13 Zie de tabel op pag. 56 in Ton Jansen, “Van bibliotheek naar documentatiecentrum: vooruitgang of verval?”  
14 Zie ook pag. 47 e.v. in Ton Jansen, “Van bibliotheek naar documentatiecentrum: vooruitgang of verval?”.  
15 Zie pag. 3-4 in Paul Heldens, “Opmerkingen bij een beleidsnotitie”, internetpublicatie op de website van de 

Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek.  

https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2016/12/ton-jansen-discussienota-landelijke-antroposofische-bibliotheek-februari-20171.pdf
https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2017/05/opmerkingen-bij-de-beleidsnotitie-denkrichting-2017-05-04.pdf
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Anders gezegd: als je iets niet belangrijk vindt, heb je er ook geen cent voor over. En omge-

keerd: als je iets erg belangrijk vindt, mag het wat kosten. Hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, in 

dit verband is het toch verhelderend. Dus wat het bestuur betreft mag die bibliotheek niet te 

veel kosten, maar het nieuwe ”huis van de vereniging” aan de Riouwstraat of Antroposofie 

Magazine des te meer. Het Magazine bleek in 2016 bovendien ook nog een aardig bedrag aan 

inkomsten op te leveren (95.992 euro). Daarbij zinken de magere opbrengsten van de biblio-

theek in het niet (687 euro).16  

Het financieel beleid t.a.v. de landelijke bibliotheek heeft dus niet zozeer met kosten als wel 

met keuzes te maken. Die keuzes zijn van fundamentele aard. Het bestuur heeft háár keuze 

reeds gemaakt, zonder dat daar (buiten het bestuur) ook maar één lid van de vereniging aan te 

pas is gekomen. Toch wordt de landelijke bibliotheek volledig bekostigd uit de contributies van 

alle leden.  

 

Over de adviescommissie  

Het bestuur wil een tijdelijke adviescommissie instellen die het bestuur zal adviseren over de 

toekomst van de bibliotheek. Deze zou “na het zomerreces” aan de slag moeten gaan. Over het 

door de commissie uitgebrachte advies zullen de leden in mei 2018 worden geraadpleegd.  

Dus het bestuur benoemt zelf de “bij voorkeur drie onafhankelijke mensen” van de commissie. 

Hoe ‘onafhankelijk’ is zo’n benoeming dan? Welke opdracht krijgt de commissie van het be-

stuur mee? Is het advies van de commissie op enigerlei wijze bindend voor het bestuur? Zal die 

raadpleging van de leden in mei 2018 enkel een peiling zijn of worden er daadwerkelijk con-

crete voorstellen – en alternatieve (!) voorstellen – in stemming gebracht? Wordt er dan gestemd 

over het voorstel of de voorstellen van de commissie, of over een door het bestuur aangepaste 

versie daarvan? Staan de hierboven aangegeven koersbepalende voorkeuren van het bestuur 

ook ter discussie? Of vormen deze stilzwijgend de grondslag voor welk voorstel dan ook? Dat 

is allemaal niet duidelijk.  

Duidelijk is wel, dat het bestuur het proces niet enkel door keuzes vooraf stuurt, maar ook de 

regie van het koersbepalende proces met behulp van een zelfbenoemde commissie strak in de 

hand houdt. Werkelijke inspraak van leden tijdens het proces is kennelijk niet aan de orde. Dus 

ook geen onafhankelijke stuurgroep, zoals tijdens de inspraakavond van 16 maart 2017 geklon-

ken heeft. Pim Blomaard verzekerde op de jaarvergadering van 3 juni jl. dat ook inbreng van 

leden welkom zou zijn. Dat zal allemaal wel, maar gehoord hebbende wat het gerespecteerde 

lid ingebracht heeft, bepaalt het bestuur vervolgens toch zelf wat het daarmee doet.  

Welk beleid men echter ook prefereert, dit begint impliciet of expliciet met de keuze welk type 

bibliotheek men in stand wil houden en waarom. Die keuze betreft de fundamentele koers van 

een centraal instituut in de antroposofische beweging in Nederland – een betekenis die in prin-

cipe los staat van haar historische gegroeide, decentrale geografische ligging. Zoals in het voor-

afgaande beschreven, heeft het bestuur al meerdere keuzes gemaakt die de koers reeds bepalen 

en ook het karakter van de toekomstige bibliotheek vastleggen. Dus waar gaat die commissie 

dan nog over? En wordt die commissie nu een interne bestuursaangelegenheid of een openbare 

zaak? Ik stel voor dat de vergaderingen van de commissie in elk geval volledig openbaar zullen 

zijn voor belangstellende leden.  

 

Over de invulling van de vacature 

Over de invulling van de vacature van 10 uur per week, die per 1 juli 2017 ontstaat na de pen-

sionering van tweede bibliothecaris Jeannette Boertien, schrijft het bestuur dit: “In 2017 / 2018 

wil het bestuur een besluit nemen over de invulling van de vacature en daarmee ook over de 

                                                           
16 Zie pag. 23 van het Jaarraport 2016 (dit is pag. 25 van het PDF-bestand).  

http://www.antroposofischevereniging.nl/wp-content/uploads/www.antroposofischevereniging.nl-bestuur-concept-jaarrekening-2016-avin-170412.pdf
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koers van de landelijke bibliotheek.” (Vierde alinea van de beleidsnotitie). En verder: “De va-

cature wordt tot die tijd [nl. tot mei 2018] niet definitief ingevuld, zo mogelijk wel tijdelijk.” 

(Laatste alinea van de beleidsnotitie).  

Die formuleringen vormen samen een echte ‘mindtwister’. Maar na nauwkeurige beschouwing 

komt het in combinatie op het volgende neer:  

- Tot mei 2018 worden de vrijkomende 10 uur per week alleen bij gelegenheid ingezet, 

namelijk wannéér het bestuur dit nodig acht en waarvóór het bestuur dit nodig vindt. 

(Bijvoorbeeld voor het oplossen van de ICT-problemen en het inrichten van het infor-

matiecentrum op de begane grond.) Bibliothecaris Annemieke Blöte beheert in die pe-

riode de bibliotheek in principe alleen, met hulp van vrijwilligers. 

- Na mei 2018 zal de invulling van de vacature koersbepalend voor de bibliotheek zijn. 

Dat klopt als je bedenkt dat die uren voortaan voor het informatiecentrum en de ICT 

worden ingezet en niet meer voor de bibliotheek, c.q. een bibliothecaris. Hierbij kan het 

advies van de genoemde commissie nog een rol spelen. Het blijft volledig ongewis of 

deze uren ooit nog bij de bibliotheek terugkomen. 

Het bestuur doet dus in feite geen enkele toezegging over wat er met die uren gaat gebeuren. 

Zij schept daarmee voor de enig overgebleven bibliothecaris een beladen situatie: zij moet de 

bibliotheek in 18 uur per week beheren en onderhouden en blijft langdurig in onzekerheid over 

eventuele extra personeelsuren voor de bibliotheek. Het is allang gebleken dat goed beheer en 

onderhoud van de bibliotheek, dus front-office taken aan de balie én de zo tijdrovende back-

office taken, met 18 uur per week niet mogelijk zijn zonder minstens twee goed ingewerkte 

vrijwilligers, die elk een groot deel van de dag zelfstandig de balie kunnen doen. (Momenteel 

is er 1 vrijwilligster voor 1 dagdeel beschikbaar.) Zijn er niet voldoende goed ingewerkte vrij-

willigers beschikbaar, dan gaat dit opnieuw ten koste van de openingstijd, die momenteel al tot 

een minimum van 2 middagen per week is teruggebracht. Dank zij dit armtierig personeelsbe-

leid blijft de bibliotheek zo voor een dubbeltje op de allerlaatste rang zitten, ‘twee hoog achter’. 

Pim Blomaard beweerde tijdens de recente jaarvergadering daarentegen, dat onze landelijke 

bibliotheek, op Dornach na, misschien wel de rijkste bibliotheek is in de wereldwijde antropo-

sofische beweging. Dat zou betekenen dat de Haagse bibliotheek de enige is die niet reeds vol-

ledig op vrijwilligers draait, maar nog een betaalde bibliothecaris heeft. Een andere verklaring 

heb ik hiervoor niet – aangenomen dat de gedane uitlating klopt en geen onzin is. 

Deskundige bibliothecarissen die ook nog goed thuis zijn in de antroposofische literatuur en de 

in de historie van de antroposofische beweging, zijn schaars. In het verleden zijn deels uit be-

zuinigingsoverwegingen, deels vanwege ruimtegebrek, diverse pogingen ondernomen om (een 

deel van) de collectie elders onder te brengen. Uiteindelijk bleek het gebrek aan kennis van de 

antroposofie bij de benaderde instellingen het beslissende punt, zodat deze pogingen op niets 

uitliepen. Voor de bibliothecaris van de Utrechtse universiteitsbibliotheek was dit feit aanlei-

ding om het toenmalige bestuur op het hart te drukken, heel zuinig te zijn op hun bibliotheca-

ris.17 Met mensen als René de Winter en Herman Boswijk had de bibliotheek een lotje uit de 

loterij. Dat het bestuur geschikte opvolgers vond in de persoon van Jeannette Boertien en An-

nemieke Blöte, was allerminst vanzelfsprekend. Met de antroposofische kwaliteit van de bibli-

othecaris staat of valt de kwaliteit van de landelijke bibliotheek. Dus bestuur, ga met respect 

om met je personeel; het zijn mede-werkers van jullie, geen onderdanen die topdown kunnen 

worden aangestuurd.18   

 

 

                                                           
17 Mondelinge mededeling van Herman Boswijk. 
18 In dit verband verwijs ik met nadruk naar het artikel van Margarete van den Brink in Motief nr. 213, juni 2017, 

pag. 14 e.v.: “De Antroposofische Vereniging en haar toekomst. Communicatie, besluitvorming en samenwer-

king”.  
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Het huisvestingsvraagstuk als ‘bottle neck’ 

Het huisvestingsvraagstuk van de bibliotheek heeft een lange geschiedenis. Opeenvolgende be-

stuurders hebben zich daar in de loop der jaren al het hoofd over gebroken. Sinds de eeuwwis-

seling is er sprake van nijpend ruimtegebrek in het pand aan de Haagse Riouwstraat. In maart 

2012 werd in een discussienota over mogelijke bezuinigingen op de bibliotheek, in combinatie 

met het huisvestingsvraagstuk, een twaalftal alternatieven onderzocht, waarvan de laatste luid-

de:  

“Ontwikkeling Riouwstraat afwachten. Nu de Euritmie Academie zeer waarschijnlijk naar Lei-

den verhuist wordt de toekomst van het gebouw Riouwstraat onzeker. Een eventuele verande-

ring in de situatie daar kan een organisch moment en aanleiding vormen om een van de hier-

voor genoemde alternatieven nader uit te werken en zal dan wegens de dwingende omstandig-

heden de wind mee hebben. Met de boven beschreven alternatieven kan het nieuwe AViN be-

stuur zelf beslissen of een verandering gewenst of noodzakelijk is en zo ja, wat dan de beste 

optie is.” 19  

Welnu, de dwingende omstandigheden waardoor een bezuiniging op de bibliotheek de wind 

mee kan hebben, leek in 2016 te zijn ingetreden, ware het niet, dat in 2017 een kink in de kabel 

is gekomen door het niet doorgaan van de verbouwing van de 2e verdieping, waar de bibliotheek 

zich bevindt.  

Wat is er gebeurd? Doordat de algemene ledenvergadering na een versneld traject van besluit-

vorming op 12 december 2016 akkoord ging met een overeenkomst tussen de Antroposofische 

Vereniging in Nederland en de Stichting Academie voor Eurithmie, kon het Project Riouwstraat 

van start gaan als het nieuwe “huis van de vereniging”. De leden stelden echter als voorwaarde 

dat de AViN het pand zelf terugkocht, wat ze in 2008 aan de euritmie-stichting had verkocht.20 

Het bestuur stelde van zijn kant als voorwaarde dat na aankoop een renovatie van het pand werd 

uitgevoerd omdat deze absoluut noodzakelijk zou zijn. In dat kader werd ook over de in 2015 

al voorgenomen modernisering van de bibliotheek nagedacht. Op 27 juni 2016 kon Jaap Sij-

mons nog verzekeren dat een modernisering van de bibliotheek noodzakelijk en onvermijdelijk 

is.  

Inmiddels heeft de situatie zich echter zo ontwikkeld, dat een verbouwing van de 2e verdieping 

van Riouwstraat 1 wegens geldgebrek voorlopig geen doorgang vindt en de modernisering van 

de ICT in tijd van een jaar op een fiasco is uitgelopen. Verder zal er in de periode juli-november 

een ingrijpende verbouwing plaatsvinden van de overige verdiepingen, waardoor de bibliotheek 

in dit tijdvak gesloten zal zijn. De aanvankelijk in het souterrain geplande archiefruimte, waar-

van de bibliotheek gebruik zou moeten gaan maken, ging niet door omdat de ruimte daarvoor 

te vochtig is. Ook andere factoren hebben ertoe bijgedragen, dat een oplossing voor het huis-

vestingsvraagstuk nog achter de horizon ligt.  

Van de nood een deugd makend, heeft het bestuur nu besloten om de netelige huisvestingsvraag 

uit te stellen en in combinatie met de financiering aan een commissie toe te vertrouwen. Daar-

mee wordt in elk geval een half jaar tijd gewonnen, waarin naar een antwoord kan worden 

gezocht op de vraag wat men met de reeds bestaande, omvangrijke collectie boeken en tijd-

schriften aan moet. In de beleidsnotitie staat dit als volgt:  

“De verbouwing van de 2e verdieping wordt tot nader order uitgesteld. Mocht deze verbouwing 

aan de orde zijn, zal er met belanghebbenden en gebruikers worden overlegd en zullen diverse 

                                                           
19 Pieter Meesters & Vera Treffers, “Discussienota bezuiniging op bibliotheek AViN”, Zeist 22 maart 2012.  
20 Een merkwaardig detail is dat op 5 juni 2017 het pand Riouwstraat 1-3 volgens het Kadaster nog steeds eigendom 

was van de Stichting Academie voor Eurithmie. D.w.z. dat de eigendomsoverdracht van het pand naar de Antro-

posofische Vereniging in Nederland een half jaar na de AVL van 12 december 2016 nog steeds niet heeft plaats-

gevonden! Op 23 maart 2017 werd daarentegen wel al de Stichting Exploitatie Riouwstraat opgericht, met het 

dagelijks bestuur van de AViN als stichtingsbestuur. Je vraagt je af wie in deze omstandigheden dan de opdracht-

gever voor de verbouwing is tegenover de uitvoerende aannemer?  
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mogelijkheden worden verkend. Voorlopig blijft de collectie in het gebouw Riouwstraat en wor-

den er geen ruimtes onttrokken aan de huidige bibliotheek. De aanstaande verbouwing heeft 

geen invloed op de ruimtes van de bibliotheek. Wel zal er beneden een soort informatiehoek 

komen die de bibliotheekfunctie kan ondersteunen.”  

Het plan is dat die informatiehoek bij de ingang op de begane grond zal worden uitgerust met 

actuele en populaire antroposofische uitgaven die aan de bibliotheek op de 2e etage zullen wor-

den onttrokken.  

Alles bij elkaar wordt de suggestie gewekt dat alle onrust over een ‘ontmanteling’ van de bibli-

otheek niet terecht is, dat er niets wezenlijks veranderd en dat besluitvorming hierover wordt 

uitgesteld totdat er met behulp van een commissie een of meerdere voorstellen zijn uitgewerkt. 

Het uitstel van de verbouwing en de daarmee gepaard gaande consequenties voor de huisvesting 

en herinrichting van de bibliotheek, zijn echter slechts “tot nader order” uitgesteld.  

Dit betekent, dat in verhouding tot de wetenschappelijke en historische functie van de biblio-

theek het huisvestingsvraagstuk ook voor de toekomst de beslissende ‘bottle neck’ zal blijken 

te zijn. Er zijn slechts twee mogelijkheden. Mogelijkheid 1: de bibliotheek krijgt meer ruimte 

op de Riouwstraat zelf of verhuist naar een ruimere locatie elders. Aan beide opties hangt een 

flink prijskaartje. Mogelijkheid 2: het karakter van de bibliotheek wordt aanpast aan de beperkte 

c.q. ingeperkte huisvestingsmogelijkheden op de Riouwstraat, die na een herinrichting van de 

2e verdieping zullen ontstaan. Uit alles blijkt dat het bestuur dit laatste voor ogen heeft als de 

goedkoopste en ‘modernste’ optie en op zoek is naar een legitimering daarvoor, die tijdens de 

algemene ledenvergadering in mei 2018 tot een meerderheidsbesluit kan leiden.  

 

Tot slot  

Hoe misleidend de voorstelling van zaken in de beleidsnotitie is, heb ik in het voorafgaande 

voldoende duidelijk gemaakt. Het bestuur doet daarin op geen enkele wijze ook maar enige 

toezegging over de toekomst van de bibliotheek, maar stelt vooraf wél al enkele keuzes vast, 

die de mogelijke uitkomsten van het “proces” sterk beïnvloeden. Het bestuur verandert aan zijn 

reeds in 2015 ingezette streefrichting voor het bibliotheekbeleid in feite niets. Omdat er nog 

geen oplossing is voor het huisvestingsvraagstuk, wordt de verbouwingsfase van juli-november 

opgevoerd als een soort pas op de plaats in de besluitvorming, maar in werkelijkheid zijn de 

koersbepalende keuzes reeds gemaakt, zowel wat de inhoud als wat het proces betreft. Dit blijkt 

uit de twee inmiddels verschenen beleidsnota’s en uit de reactie van Pim Blomaard op de in-

spraakavond van 16 maart 2017 in Motief nr. 212 (mei 2017, pag. 4).  
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BIJLAGE  
 
 

Proces koersbepaling landelijke bibliotheek  
 

 

Het bestuursbeleid, door de ALV in 2014 bekrachtigd, is erop gericht het antroposofische 

werk inhoudelijk te intensiveren en te versterken en tegelijk de vereniging te verjongen, te 

openen en zichtbaar te maken; om door het verbinden van inhoudelijke verdieping en open-

baarheid de antroposofische impuls te dienen. 

 

In 2015 is vanuit dit beleid ook naar de landelijke bibliotheek gekeken. Deze bibliotheek heeft 

een bijzondere collectie, maar is niet goed zichtbaar (2e verdieping), heeft te maken met stij-

gende kosten en met dalende aantallen (minder uitleningen). Het idee ontstond om tot een 

soort informatiecentrum inclusief bibliotheek te komen waarbij ook meer dan vroeger het in-

ternet wordt gebruikt om belangstellenden de weg te wijzen, met behoud van de digitale cata-

logus van de bibliotheek. 

 

Eind 2016 is het bestuur na een intensief proces tot een overeenkomst met Stichting Euritmie 

gekomen. Dit is een belangrijke uitkomst voor de landelijke bibliotheek die daardoor minder 

geïsoleerd  en meer ingebed raakt en een betere infrastructuur krijgt (goede kabelaansluiting 

en ontvangst beneden).  

 

In 2017 / 2018 wil het bestuur een besluit nemen over de invulling van de vacature en daar-

mee ook over de koers van de landelijke bibliotheek. Daarbij spelen een aantal overwegingen 

mee: 

 

o De landelijke bibliotheek is een kostbaar bezit dat om een zorgvuldig beheer vraagt. 

o De collectie blijft zoals ze nu is behouden. Ze heeft een unieke historie en bevat bijv. 

het verzameld werk van belangrijke antroposofen en diverse deelarchieven. 

o De collectie is niet volledig en zal niet volledig kunnen zijn. Het gebruik van de hui-

dige collectie voor wetenschappelijk en historisch onderzoek is een belangrijk gege-

ven; dat wil echter niet zeggen dat een researchfunctie ook het toekomstig beleid moet 

bepalen. 

o Het is aan de tijd om tot meer nationale en internationale afstemming en netwerkvor-

ming te komen.  

o Het budget voor de bibliotheek is relatief hoog en is de laatste jaren met circa 10% ge-

stegen. Het is nog niet gelukt meer inkomsten te genereren. Het bestuur wil het budget 

in 2017 en 2018 niet verder laten stijgen.  

o Belangstellenden die op zoek zijn naar een inhoudelijke kennismaking met of verdie-

ping van antroposofische onderwerpen zoeken steeds meer via het internet; het vraagt 

meer tijd en inspanning om deze toegankelijkheid te vergroten. 

o Er zijn leden en gebruikers van de bibliotheek die zich zorgen maken dat de biblio-

theek gaandeweg wordt ontmanteld. Er zijn ook leden die de landelijke bibliotheek 

een te dure, vooral lokale faciliteit vinden, waarbinnen de verhoudingen niet meer 

kloppen. 

o De verbouwing van de 2e verdieping wordt tot nader order uitgesteld. Mocht deze ver-

bouwing aan de orde zijn, zal er met belanghebbenden en gebruikers worden overlegd 

en zullen diverse mogelijkheden worden verkend. Voorlopig blijft de collectie in het 

gebouw Riouwstraat en worden er geen ruimtes onttrokken aan de huidige bibliotheek. 
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De aanstaande verbouwing heeft geen invloed op de ruimtes van de bibliotheek. Wel 

zal er beneden een soort informatiehoek komen die de bibliotheekfunctie kan onder-

steunen. 

o De bibliotheek gaat vier maanden dicht; er moet een besluit genomen worden over het 

al dan niet doorgaan met de huidige catalogus; onderzocht moet worden hoe digitale 

toegankelijkheid naast de bibliotheekcatalogus het beste vorm krijgt (dit vraagt bijv. 

ook overleg met Antrovista). 

 

Proces: 

 

Het bestuur stelt na het zomerreces een tijdelijke commissie samen – van bij voorkeur drie on-

afhankelijke mensen – die het bestuur adviseert over de keuzes in relatie tot de toekomst van 

de landelijke bibliotheek. De commissie doet een of meer voorstellen aan het bestuur; het be-

stuur zal tijdens de ALV in mei 2018 de leden hierover raadplegen. 

 

Tot die tijd worden er geen besluiten genomen die de koers al vastleggen. De vacature wordt 

tot die tijd niet definitief ingevuld, zo mogelijk wel tijdelijk. De ruimtelijke situatie wordt tot 

die tijd niet veranderd.  

 

 

Namens het bestuur, 

 

Pim Blomaard 

1 juni 2017 

 


