VRIENDENKRING VAN DE LANDELIJKE ANTROPOSOFISCHE BIBLIOTHEEK

Beste vrienden,
Hierbij vragen wij jullie aandacht voor een ‘brandbrief’ over de zeer nijpende
situatie waarin de antroposofische bibliotheek in Den Haag momenteel
verkeert. Op de komende jaarvergadering van de AViN zal over het lot van de
bibliotheek worden beslist en het heeft er alle schijn van dat dit besluit
katastrofaal zal uitpakken, omdat dit met oneigenlijke criteria, zoals het
gebrek aan ruimte en uitleencijfers, zal worden onderbouwd. Daarmee wordt
de wetenschappelijke functie van deze bibliotheek onherstelbare schade
toegebracht.
Alleen de leden kunnen deze heilloze ontwikkeling nog tegenhouden.
Gebeurt er niets, dan gaat een deel van de unieke collectie van de
antroposofische bibliotheek voorgoed verloren en daarmee de historische
samenhang van het geheel!
Om dit te voorkomen roept de «Vriendenkring van de landelijke
antroposofische bibliotheek» de leden van de AViN op om de vijf in
onderstaande brief genoemde aanbevelingen die op de jaarvergadering aan
het bestuur zullen worden voorgelegd, te steunen.
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden aan deze oproep gehoor zullen geven.
Wanneer jullie in jullie omgeving nog leden van de AViN kennen, die deze
brandbrief niet hebben ontvangen willen jullie deze dan s.v.p. aan hen
doorsturen? Hoe meer leden hiervan horen, hoe groter de kans dat de
bibliotheek gered kan worden.
Wij danken jullie hartelijk!
Namens de Vriendenkring,
Ton Jansen
Mees Meeussen

BRANDBRIEF

Bibliotheek in bestaan bedreigd!
De landelijke bibliotheek van de AViN in de Riouwstraat in Den
Haag wordt ernstig in haar bestaan bedreigd! Binnen enkele
maanden tijds is de bibliothecaris ontslagen, de collectie in de
bibliotheekzaal met vele honderden, zo niet duizenden boeken
verminderd en de begroting met veertig procent verlaagd, terwijl
op het moment hard gewerkt wordt aan een voorselectie om
‘overtollige’ boeken af te stoten, dit aan de hand van inderhaast
opgestelde criteria. Als er niets gebeurt zal deze waardevolle
collectie, die in de loop van meer dan 100 jaar met veel liefde is
opgebouwd, binnenkort als zodanig onherroepelijk verloren zijn.
Wat dan overblijft is een ‘modern’ informatie- en
documentatiecentrum met vooral gangbare, populaire boeken, die
makkelijk te behappen zijn. Een onherstelbaar verlies, wat zeker
ook zijn consequenties voor de ontwikkeling van de antroposofie
in Nederland zal hebben, want hoe moeten er nog nieuwe boeken
en artikelen verschijnen, lezingen voorbereid of onderzoek worden
gedaan als de bibliotheek daarvoor geen grondslag meer biedt?!
Daarmee is de hele antroposofische beweging geschaad, ook de
leden die zelden of nooit de bibliotheek bezoeken. En waarom?

Zwaarste lasten op zwakste schouders
Van alle antroposofische instellingen is de bibliotheek met een
budget van circa € 65.000 per jaar (nog geen € 18 per lid per jaar!)
verreweg het goedkoopte. Toch wordt zij bij de geplande
bezuinigingen het zwaarste aangeslagen en moet zij maar liefst €
26.000 inleveren, een bezuiniging van 40 procent! Dit terwijl
bijvoorbeeld Motief en Antroposofie Magazine samen maar €
12.000 hoeven in te leveren, op een totaal budget van € 251.000
(min 5 procent). En ondanks het geringe budget moet de
bibliotheek in haar eentje ongeveer een derde deel van de
bezuinigingen ophoesten. Uiterst wrang, zeker tegenover de 1 à 2
ton die jaarlijks naar het nieuwe gebouw aan de Riouwstraat gaan.
Zo krijgen van het bestuur de zwakste schouders de zwaarste
lasten te dragen. Dat dit voor de bibliotheek de nekslag betekent
moge duidelijk zijn.

Nog niet te laat!
Nog is het niet te laat! Als op de komende jaarvergadering 18 en
19 mei a.s. voldoende leden hun stem laten horen, kan de
bibliotheek nog worden gered! Nu zijn de veranderingen nog
omkeerbaar, straks niet meer! Maar dan moet er wel wat
gebeuren!

Aanbevelingen
Daarom roept de «Vriendenkring van de landelijke
antroposofische bibliotheek» de leden op om er tijdens de
komende jaarvergadering bij het bestuur op aan te dringen om:
1. de unieke collectie van de landelijke antroposofische
bibliotheek in haar totaliteit te behouden en deze niet te
verkleinen of over diverse – al dan niet antroposofische –
bibliotheken in Nederland te verspreiden;
2. het nijpende ruimtegebrek op te lossen door buiten het gebouw
aan de Riouwstraat extra ruimte te zoeken voor de bibliotheek,
hetzij alleen als opslag, hetzij als dependance, dit in goed overleg
met alle naaste betrokkenen;
3. het budget van de bibliotheek niet te verminderen en de
voorgenomen bezuinigingen van € 65.000 naar € 39.000 niet
door te voeren;
4. in overleg met de bibliothecaris tot een duidelijke omschrijving
van diens taken en bevoegdheden te komen en tevens een
klankbordgroep in te stellen als bemiddelaar tussen bestuur en
bibliotheekmedewerker(s) c.q. bibliothecaris.
5. de leden serieus te nemen en hun een duidelijke stem in het lot
van de landelijke bibliotheek te geven.

Het woord is nu aan de leden! Wat willen zij met hun bibliotheek?!

Meer weten?
Op de website van de Vriendenkring is een rapport te vinden
waarin nader op de situatie van de bibliotheek wordt ingegaan en
enkele alternatieve toekomstscenario’s worden geschetst.
Zie:
www.vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com

