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Samenvatting 
In januari 2018 heeft het bestuur van de AViN een onafhankelijke adviescommissie ingesteld met de 
volgende opdracht:  onderzoeken wat de richting en concrete stappen zijn voor de bibliotheek, nu en 
in de toekomst en het bestuur hierover adviseren. Op de jaarvergadering van 2018 zal op basis van 
dit advies een voorstel gepresenteerd worden aan de leden. 
 
De adviescommissie heeft ervoor gekozen om een aantal belangrijke partijen en doelgroepen 
(bestaand dan wel potentieel) te benaderen om hun ervaringen, wensen en behoeften te 
inventariseren ten aanzien van de bibliotheek. Specifiek heeft de adviescommissie zich daarbij 
gericht tot (vertegenwoordigers van) het bestuur, de sectiecoördinatoren, de jongerensectie, de 
leden van de AViN, de Vriendenkring/Stuurgroep bibliotheekbeleid, het personeel van de bibliotheek 
en tot de lokale bibliotheken. 
 
Na raadpleging van alle partijen is de adviescommissie gekomen tot het volgende advies. 
 
Voorgestelde doelstelling van de bibliotheek:  
Het verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van antroposofische informatie ten dienste van 

zowel leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland als van andere belangstellenden en wel 

zodanig, dat de collectie fysiek en digitaal gemakkelijk toegankelijk is, een hoge actualiteitswaarde 

heeft en dat historisch en wetenschappelijk waardevolle boeken en andere documenten bewaard 

blijven.  

 Visie:  

 De bibliotheek heeft en houdt een landelijke uitleen- en informatiefunctie.  

 De lokale uitleenfunctie is een impliciet gegeven.  

 De bibliotheek heeft en houdt een wetenschappelijke functie.  

 De secties van de Hogeschool betrekken bij het collectiebeheer.  

 Bezuinigen naar evenredigheid en rekening houdend met de realisatie van bovenstaande 

doelstelling.  

 Zolang dat fysiek nog kan: alle functies van de bibliotheek op één locatie houden.  

 

In deze visie blijft de bibliotheek een combinatie van een zogenoemde ‘uitleenbibliotheek’ en een 

‘wetenschappelijke bibliotheek’, waarbij de wetenschappelijke bibliotheek geen absolute 

volledigheid nastreeft. Dat neemt niet weg dat deze bibliotheek nog steeds borg staat voor behoud 

van historisch en wetenschappelijk waardevolle boeken en een aantrekkelijk en nuttig domein zal 

zijn voor onderzoekers en auteurs. De secties zijn gevraagd – en bereid - om deskundigen af te 

vaardigen, die kunnen en willen adviseren over aanschaf en beheer van de collectie op hun werkveld. 

De adviescommissie adviseert om in de huidige bezuinigingsronde een evenredig beleid te voeren 

wat betreft bezuinigingen op de bibliotheek (interne voeding voor de vereniging) enerzijds en wat 

betreft meer extern gerichte posten, zoals Antroposofie Magazine anderzijds. Voor het kunnen 

realiseren van de hierboven geformuleerde doelstelling kan veel worden gedaan op basis van 

vrijwilligerswerk, maar er is ook een solide basis nodig van vast, betaald personeel. Het is de vraag of 

de begroting van € 38.000 die basis kan bieden en de bibliotheek tevens in staat zal stellen om in 

redelijke mate de collectie aan te vullen. De adviescommissie wacht de nadere toelichting van het 

bestuur dan ook met belangstelling af.  
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1. Opdracht en samenstelling adviescommissie 
Sinds 2015 is het bestuur van de AViN bezig met een heroriëntatie op het beleid ten aanzien van de 

landelijke AViN-bibliotheek in Den Haag. In 2017 heeft het bestuur een aanzet voor een beleidskoers 

geformuleerd. Deze was aanleiding voor een aantal indringende reacties vanuit de leden. Het 

bestuur heeft vervolgens besloten om een onafhankelijke adviescommissie in te stellen met de 

volgende opdracht:  

De adviescommissie zal onderzoeken wat de richting en concrete stappen zijn voor de bibliotheek, nu 

en in de toekomst. Doel is om hierover het bestuur te adviseren. Op de jaarvergadering van 2018 zal 

op basis van dit advies een voorstel gepresenteerd worden aan de leden. 

 

Drie AViN-leden hebben zich aangemeld om deze adviescommissie te gaan ‘bemensen’. Dit waren 

Karel Post Uiterweer (Glimmen – Gr.), Peter Nieuwenhuijse (Arnhem) en Silvia Rigters (Leiden). Korte 

tijd daarna heeft Silvia Rigters besloten om als medewerkster van de bibliotheek in dienst te treden, 

waarna zij zich met het oog op het behoud van de onafhankelijkheid van de adviescommissie daar uit 

heeft teruggetrokken. Het voorliggende advies is dan ook opgesteld dóór en onder volledige 

verantwoordelijkheid vàn Karel Post Uiterweer en Peter Nieuwenhuijse.  

2. Aanpak adviescommissie 
De adviescommissie is met haar werkzaamheden gestart in januari 2018.  

Na een inhoudelijke en historische oriëntatie op het dossier heeft de adviescommissie ervoor 

gekozen om een aantal belangrijke partijen en doelgroepen (bestaand dan wel potentieel) te 

benaderen om hun ervaringen, wensen en behoeften te inventariseren ten aanzien van de 

bibliotheek en informatie over antroposofie in het algemeen. Specifiek heeft de adviescommissie zich 

daarbij gericht tot (vertegenwoordigers van):  

 Het bestuur 

 De sectiecoördinatoren 

 De jongerensectie 

 De leden van de AViN 

 De Vriendenkring/Stuurgroep bibliotheekbeleid 

 Het personeel van de bibliotheek 

 De lokale bibliotheken. 

Voor een deel was er contact door middel van één of meer mondelinge en/of telefonische 

gesprekken (bestuur, sectiecoördinatoren, jongerensectie, personeel, Vriendenkring/Stuurgroep 

bibliotheekbeleid). Daarnaast heeft de adviescommissie enkele doelgroepen schriftelijk 

geënquêteerd met behulp van een vragenlijst (sectiecoördinatoren, leden AViN, lokale bibliotheken).  
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Vervolgens is de adviescommissie op basis van alle ontvangen informatie en gezichtspunten 

gekomen tot een visie op de toekomst van de bibliotheek en van daaruit op een aantal 

aanbevelingen aan het bestuur.  

In deze adviesnota worden de verkregen informatie en de visie en aanbevelingen van de 

adviescommissie uiteengezet en toegelicht.  

3. Conclusies inventariserende fase 
 

3.1.  Historisch perspectief; ontwikkelingen van de afgelopen ca. 40 jaar. 
De landelijke bibliotheek van de AViN werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht en werd de 

eerste dertig jaar beheerd door vrijwilligers. Om de situatie, waarin de bibliotheek zich 

momenteel bevindt, goed te begrijpen is het van belang om die huidige status te bezien in het 

licht van de ontwikkelingen van de afgelopen ca. veertig jaar.  

In 1976 heeft de AViN voor het eerst een professionele bibliothecaris in dienst genomen. Dat 

leidde tot een professionalisering van het bibliotheekbeheer en tot duidelijk beleid voor wat 

betreft beheer en uitbreiding van de collectie. Althans, duidelijkheid voor de bibliothecaris. Hij 

formuleerde de doelstelling voor de AViN-bibliotheek als volgt: ‘het zo volledig mogelijk 

verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van antroposofische literatuur in de ruimste zin 

van het woord, ten dienste van leden van de Vereniging en belangstellenden’. De ambities van 

de bibliothecaris en de mogelijkheden die het AViN-bestuur ter beschikking wilde stellen - in de 

vorm van geld en personeel – waren echter niet met elkaar in overeenstemming. Om die reden 

nam de bibliothecaris in 1986 ontslag.  

Met de bibliothecarissen in de perioden 1986 -2008 en 2010-2017 gebeurde hetzelfde. Ook zij 

namen ontslag omdat zij voor hun ambities onvoldoende draagvlak bij de diverse besturen 

wisten te verkrijgen.  

Door de inzet van de achtereenvolgende bibliothecarissen en de hen ondersteunende 

vrijwilligers is een uitgebreide collectie ontstaan van ca. 18.000 titels. Deze wordt wel gezien als 

een deel van het cultureel erfgoed van de antroposofische beweging en van de AViN.  

Alles overziend1 kunnen we stellen, dat er bij de opeenvolgende besturen impliciet (en wellicht 

ook expliciet, maar dat heeft de adviescommissie niet kunnen vaststellen) eigenlijk nooit 

voldoende draagvlak geweest is voor de doelstelling die de bibliothecaris in de zeventiger jaren 

heeft geformuleerd. Met name de kwalificatie “zo volledig mogelijk” verwerven etc. had een al 

maar uitdijende collectie tot gevolg, die steeds meer ruimte vroeg en tot de behoefte aan 

 

1 De beschrijving van de historie is grotendeels ontleend aan de discussienota, die Ton Jansen in 2017 heeft 

geschreven in het licht van de discussie over de AViN-bibliotheek. Deze nota is te vinden op de website van 

de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek, 

https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com/.  
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gespecialiseerd personeel leidde. De diverse besturen hebben steeds in financiële zin hun 

grenzen gesteld en dat heeft geleid tot ontslagname van drie opeenvolgende bibliothecarissen.  

De huidige discussie over de bibliotheek speelt dus al ruim veertig jaar. Om deze discussie naar 

een helder en toekomstgericht beleid toe te voeren is een helder en expliciet besluit nodig over 

de doelstelling, de functie en het collectiebeheer van de landelijke AViN-bibliotheek.  

 

3.2.  Bestuur 
Het bestuur heeft in de eerste helft van 2017 voor de dialoog met de leden twee notities 

gepubliceerd (“Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek van de AViN” en 

“Proces koersbepaling landelijke bibliotheek”). Daarin wordt een denkrichting gepresenteerd, 

waarin de bibliotheek zich ontwikkelt tot een informatiecentrum. Daarbij zou de dienstverlening 

zich meer moeten richten op de doelgroepen ‘jongeren’ en ‘geïnteresseerden, die (nog) geen lid 

zijn van de AViN’. Bij die doelgroepen past volgens het bestuur een grotere toegankelijkheid via 

internet, ruimere beschikbaarheid van digitale informatiemiddelen, minder accent op Duitstalige 

literatuur en meer Engels. Het bestuur ziet in de veranderde functie van het pand, waarin de 

bibliotheek is gevestigd – het Elisabeth Vreedehuis –, al een verbetering van de ‘zichtbaarheid 

van de bibliotheek’.  

De structurele kosten van de bibliotheek zouden gezien de huidige druk op de begroting van de 

vereniging niet mogen toenemen; ze zouden eerder moeten afnemen. De unieke, 

wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde van de collectie wordt door het bestuur 

onderkend, maar dat wil volgens haar niet zeggen dat de researchfunctie ook het toekomstige 

beleid dient te bepalen. Het is in die zin de vraag in welke mate de – gratis - dienstverlening aan 

auteurs en onderzoekers in stand kan blijven.  

Verder gaat het bestuur in de notities nog in op een aantal praktische zaken (o.a. ruimtegebruik, 

catalogus). Op die gebieden is in de afgelopen maanden al een aantal belangrijke stappen gezet. 

Zie paragraaf 4 over de actuele situatie van de bibliotheek.  

Ten aanzien van het proces kondigt het bestuur in laatstgenoemde notitie aan dat advies zal 

worden gevraagd aan een adviescommissie en zegt daarbij toe, dat er tot de definitieve 

vaststelling van het beleid in 2018 geen besluiten zullen worden genomen die de koers al 

vastleggen. 

De adviescommissie concludeert, dat het bestuur haar beleid zo wil inrichten, dat de bibliotheek 

meer ten dienste komt te staan van haar uitgangspunt om de antroposofie uit te dragen en 

mensen voor de antroposofie te interesseren. Daartoe dient de aantrekkelijkheid van het gebruik 

van de bibliotheek te worden verhoogd, door deze meer ‘aan de tijd’ te maken. Daarbij mogen 

de structurele kosten niet toenemen. De wetenschappelijke functie van de bibliotheek wordt 

onderkend, maar is niet persé leidend voor het toekomstige beleid.  
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3.3.  Sectiecoördinatoren 
Aan de coördinatoren van de secties van de Hogeschool is in eerste instantie een korte 

vragenlijst voorgelegd. De rode draad van de reacties op deze vragenlijst was: 

 Het belang van de bibliotheek voor de secties is momenteel verschillend per sectie. Het 

varieert van ‘gering’ tot ‘groot’. In het laatste geval gaat het dan vooral om de 

beschikbaarheid van specialistische en vaak dure uitgaven betreffende het werkveld.  

 Concrete wensen voor bibliotheekdiensten voor de secties zijn er op dit moment nog 

weinig. Er is wel behoefte om daarover binnen de secties overleg te hebben.  

 De sectiecoördinatoren zijn bereid om binnen hun sectie op zoek te gaan naar een 

persoon die bereid en in staat is om een rol te vervullen bij het collectiebeheer van de 

bibliotheek op het betreffende werkveld.  

In een enkel geval werd al wel een dubbel belang gezien: een grotere betrokkenheid van de 

secties bij de bibliotheek zal niet alleen voor de bibliotheek van waarde zijn met het oog op 

zorgvuldig collectiebeheer, maar kan ook profijtelijk zijn voor de secties, omdat deze bijv. kan 

leiden tot de ontdekking van nieuwe bronnen voor het sectiewerk.  

In tweede instantie zijn de sectiecoördinatoren telefonisch benaderd om nog nader in te gaan op 

het laatste genoemde punt. Willen de secties een rol spelen bij de selectie van boeken en 

tijdschriften die in de collectie moeten blijven en welke dienen te worden aangekocht? In alle 

gevallen is daar positief op gereageerd. Een aantal secties heeft al namen doorgegeven van 

sectievertegenwoordigers die deze taak op zich willen nemen.  

 

3.4.  Jongerensectie 
De adviescommissie heeft een gesprek gehad met enkele vertegenwoordigers van de 

jongerensectie, gevolgd door telefoongesprekken met twee andere leden van deze sectie.  

Deze gesprekken leverden de volgende informatie op: 

 Kennismaking met de antroposofie gaat bij jongeren via persoonlijk contact, gesprekken 

en cursussen, werk in de werkvelden. Kortom: het begint met ervaringen. 

 Is de belangstelling eenmaal gewekt, dan is laagdrempelige, beknopte informatie van 

belang. Dat kan via internet, maar ook in de vorm van brochures, folders, 

boeksamenvattingen, toegankelijke boeken e.d.. Ook “een boekenkast in het café van 

het Elisabeth Vreedehuis” kan aantrekkelijk zijn. Lid worden van een bibliotheek is dan 

nog een brug te ver. Ook al kost dat lidmaatschap weinig: jongeren zijn tegenwoordig 

niet snel meer geneigd om ergens lid van te worden. Sommige schaffen daarentegen wel 

zelf een boek aan.  

 Een volgende stap kan zijn, het lezen van secundaire literatuur. Pas daarna komen 

boeken van Steiner. In die fase is een catalogus op internet van belang, zo mogelijk van 

meerdere bibliotheken gezamenlijk. Ook kan er dan behoefte zijn aan een “wegwijzer”. 

Iemand die een jongere, die een concrete vraag heeft, kan helpen met het zoeken naar 

informatie.  

 De informatiebehoefte is dus gelaagd. Het aanbod zou dat eveneens moeten zijn.  
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 Digitale wegen zijn alleen van belang als ondersteuning van het gelaagde 

informatieaanbod. E-books zijn zeker geen ‘must’. Beeldende info (DVD’s) is een leuke 

extra, maar niet de toekomst; laptops hebben immers geen CD/DVD-drive meer.  

 

3.5.  Personeel 
Het huidige personeel geeft in gesprek en in geschrift blijk van het feit, dat het bruist van de 

ideeën om mensen uit te nodigen gebruik te maken van de bibliotheek. Eén van de ideeën is 

inmiddels gerealiseerd: het opzetten van een nieuwe website met digitale catalogus en een lijst 

met links naar websites met informatie over antroposofie.  

Andere ideeën zijn: 

 Workshops organiseren in de bibliotheek; mogelijk overgaand in studiegroepen.  

 De bibliotheek aantrekkelijk zichtbaar maken in het Elisabeth Vreedehuis (uitstalling van 

een aantal toegankelijke boeken op de begane grond in het restaurant of bij de balie, 

inrichten van kleine tentoonstellingen). 

 Onderzoeken of de bibliotheek – kleinschalig – multidisciplinair kan worden (bijv. 

combineren met een winkeltje).  

 Veel aandacht genereren voor Elisabeth Vreede en haar archief, dat is gehuisvest bij de 

bibliotheek.  

 Juist jongeren begeleiden bij hun oriëntatie. 

Aan de andere kant heeft het huidige personeel hulp nodig voor het collectiebeheer. Er is sinds 

1 januari geen gediplomeerd bibliothecaris meer in dienst. Die situatie gaat wellicht wel weer 

veranderen, maar in de huidige fase is er behoefte aan ondersteuning bij het bepalen van welke 

titels moeten worden aangeschaft en welke eventueel uit de collectie kunnen worden genomen. 

Het idee om hiervoor een beroep te doen op de secties spreekt het personeel aan. Ook als er wèl 

weer een gediplomeerde kracht in dienst is, kan het zowel voor de secties als voor de bibliotheek 

profijtelijk zijn als de secties op deze wijze betrokken zijn bij de bibliotheek.  

 

3.6.  Leden AViN 
In Motief 220 van maart 2018 stond een oproep aan de leden. De adviescommissie gaf daarin 

aan, dat zij veel geledingen had gesproken, die zich nauw betrokken voelen bij de bibliotheek, 

maar dat zij ook benieuwd was naar de mening en de behoefte van de grote groep leden, die zich 

tot dat moment niet had gemengd in de discussie. Degenen, die dat wilden, konden een 

vragenlijst opvragen bij de adviescommissie. Slechts dertien leden hebben zo’n vragenlijst 

ingevuld en teruggestuurd.  

Ondanks dat geringe aantal komt een aantal reacties meerdere keren terug:  

 Bijna alle respondenten lenen boeken van de bibliotheek of hebben dat in het verleden 

gedaan.  

 Superlatieven schieten te kort voor de online-catalogus met verzendservice. Mensen die 

ver van Den Haag wonen zien dat als een uitkomst.  
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 Men heeft geen behoefte aan e-books.  

 De bibliotheek wordt door de meeste respondenten gebruikt voor studiedoeleinden. Er 

is behoefte aan oude werken en oude artikelen, van de grote antroposofische denkers 

van weleer. Behoud van dergelijke boeken is voor hen de belangrijkste functie van de 

bibliotheek.  

 Als het gaat om digitalisering, dan is er vooral behoefte aan digitaal aanbod van 

tijdschriftartikelen. Belangrijkste redenen daarvoor vormen – mits de wijze van 

digitaliseren dat faciliteert – de betere zoekmogelijkheden en het betere comfort dat 

kan worden geboden aan slechtzienden.  

 Er zou in Motief meer aandacht aan de bibliotheek moeten worden besteed. 

Bijvoorbeeld een maandelijkse ‘advertentie’ over de online-catalogus en de 

verzendservice. Ook zouden nieuwe aanwinsten in de schijnwerpers kunnen worden 

gezet.  

 De ledenbijdrage, die is verdisconteerd in de contributie wordt op een enkele 

uitzondering na als ‘redelijk’ ervaren.  

 Verschillende respondenten, die het belang van de wetenschappelijke bibliotheek 

benadrukken, beleven de kosten voor de bibliotheek als laag in vergelijking met de 

kosten van een door hen als oppervlakkig ervaren tijdschrift als Antroposofisch 

Magazine.  

Het is statistisch niet verantwoord om op basis van een zo gering aantal respondenten harde 

conclusies te verbinden aan de gegeven antwoorden. Desondanks kan worden gesteld, dat zowel 

het geringe aantal als de inhoud van de reacties het beeld bevestigen, dat begin vorig jaar in de 

discussie over de bibliotheek is ontstaan, namelijk dat een klein, maar zeer toegewijd deel van de 

leden de wetenschappelijke functie van de bibliotheek hoog in het vaandel heeft staan. En dat 

daarnaast de over-, over-, overgrote meerderheid van de leden niet echt wakker ligt over de 

toekomst van de bibliotheek. Als adviescommissie betreuren wij het, dat wij niet meer inzicht 

hebben kunnen bieden in wat er leeft onder die grote groep van leden. Het maakt het lastig om 

een afgewogen koers te bepalen. Aan de ene kant kan worden verondersteld, dat deze grote 

groep leden geen bezwaar heeft tegen het meebetalen aan de huidige kosten van de bibliotheek. 

Aan de andere kant is er net zoveel te zeggen voor de veronderstelling dat het in het belang is 

van die leden om de kosten van de bibliotheek te verminderen en voor het vrijgekomen geld 

andere bestedingen te zoeken, waar deze leden méér belang aan hechten.  

 

3.7.  Vriendenkring/Stuurgroep bibliotheek  

3.7.1. Visie en activiteiten Vriendenkring 

Begin 2017 is de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag 

opgericht. De Vriendenkring stelt zich ten doel om optimale voorwaarden te scheppen opdat 

de landelijke antroposofische bibliotheek ook in de toekomst als een in antroposofie 

gespecialiseerde, historische en wetenschappelijke bibliotheek kan blijven functioneren.  
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De Vriendenkring bestaat momenteel uit 2 personen en daarnaast hebben zich in eerste 

instantie ca. 25 personen als sympathisant bij de Vriendenkring gemeld. Na publicatie van 

een brandbrief door de Vriendenkring, eind maart 2018, is dat aantal toegenomen tot ca. 40.  

De Vriendenkring heeft zich intensief gemengd in de discussie over de voornemens van het 

bestuur ten aanzien van de bibliotheek. Veel reacties en overwegingen van de Vriendenkring 

zijn te vinden op de zeer overzichtelijke en informatieve website van de Vriendenkring, 

https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com/. Uit deze reacties 

blijkt een indrukwekkende betrokkenheid en inzet van de Vrienden.  

In de kern komt de kritiek van de Vriendenkring op de bestuursvoornemens erop neer, dat 

men vindt, dat de waarde van de gespecialiseerde, wetenschappelijke kant van de 

bibliotheek bij realisatie van de bestuursvoornemens onherstelbaar zal worden beschadigd. 

Op zich is de Vriendenkring niet tegen het voornemen tot ontwikkeling van een modern 

informatiecentrum, maar dit mag niet ten koste gaan van de staat en ontwikkeling van de 

huidige wetenschappelijke collectie. Die collectie dient volledig behouden te blijven en zal 

dus door jaarlijkse aanwinsten steeds meer uitbreiden. Dat verhoudt zich niet met de door 

het bestuur aangegeven budgetbeperking: De Vriendenkring stelt dat er op dit moment al 

een groot ruimtetekort is en dat ook de personele bezetting ten opzichte van de afgelopen 

jaren eerder uitgebreid zou moeten worden dan verminderd.  

Daarnaast heeft de Vriendenkring kritiek op het proces en op de besturing van de 

bibliotheek. De Vriendenkring is van mening dat niet het bestuur, maar “de leden” over de 

bibliotheek moeten gaan. En dat zou niet alleen betekenen dat een besluit over de toekomst 

van de bibliotheek expliciet door de algemene ledenvergadering zou moeten worden 

genomen. Ook zou dat besluit moeten worden voorbereid door een brede ‘Stuurgroep 

Bibliotheekbeleid’, die ook in de toekomst bij belangrijke besluiten over de bibliotheek zou 

moeten worden betrokken.  

Eind 2017 heeft de Vriendenkring zelf het initiatief genomen om zo’n Stuurgroep 

Bibliotheekbeleid op te richten. Deze bestond uit in totaal 7 vertegenwoordigers vanuit 

huidig en voormalig bibliotheekpersoneel, vrijwilligers, pandbeheer Elisabeth Vreedehuis, 

lokale bibliotheken en Vriendenkring. Op 6 maart 2018 bleek dat de Stuurgroep niet kon 

komen tot een gezamenlijk gedragen eindrapport. De Stuurgroep heeft zich daarna 

opgeheven.  

Desondanks heeft de Stuurgroep in de ogen van de adviescommissie een waardevolle 

bijdrage geleverd aan verheldering van de discussie. In de contacten, die de adviescommissie 

met de Stuurgroep heeft gehad, kwam namelijk naar voren, dat de Stuurgroep verschillende 

typen van bibliotheken onderkende.  

 Type A. De 'uitleenbibliotheek'. Deze bibliotheek is klant georiënteerd, kiest zijn 

aanwinsten op basis van verwachte of gebleken populariteit van de boeken. Is gezellig. 

Uitgerust met horecagelegenheid etc.. Voor deze bibliotheek is het geen enkel probleem 

om de collectie regelmatig te saneren. Bewaren is geen doel; uitlenen is dat wèl.  

 Type B. De gespecialiseerde wetenschapsbibliotheek. Vergelijkbaar met universitaire 

bibliotheken. Dit is de bibliotheek, die volledigheid nastreeft. Deze heeft dus in de loop 
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van de tijd steeds meer ruimte nodig. Dit is ook de bibliotheek waar misschien heel 

weinig mensen komen. De mensen die er komen, hebben vooral een studie-oogmerk; 

bijvoorbeeld om een publicatie te schrijven, die vervolgens door velen kan worden 

gelezen.  

 Type C. Dit is eigenlijk de dependance of het archief van type B. Die kan dus op een 

andere plek gesitueerd zijn dan de bijbehorende type B bibliotheek.  

Vanuit de Vriendenkring is hierop nog aangevuld, dat het succes van een type A bibliotheek 

kan worden afgemeten aan kwantitatieve gegevens over aantallen uitleningen, kosten per 

uitleningen e.d.. Verder is er bij een type A bibliotheek weinig behoefte aan een 

professionele bibliothecaris. Deze kan worden gedreven door vrijwilligers. Het succes van 

een type B bibliotheek moet worden afgemeten aan kwalitatieve maatstaven. Het gaat hier 

expliciet niet om aantallen uitleningen e.d.. Voor dit type bibliotheek is een professionele 

bibliothecaris onontbeerlijk, m.n. om de juiste aanvullingen op de collectie op te sporen.  

De meeste lokale bibliotheken zijn van het type A. De landelijke bibliotheek verenigt de typen 

A en B. De bestuursvoornemens laten die combinatie in stand, maar impliceren in ieder geval 

een verdere ontwikkeling van het “type A aspect”. En dat is juist degenen die het “type B 

aspect” het meest waardevol achten een doorn in het oog. De typeaanduiding verheldert 

daarmee de standpunten en beweegredenen van de diverse spelers in de discussie.  

Na het opheffen van de Stuurgroep heeft de Vriendenkring onder eigen verantwoordelijkheid 

in enigszins gewijzigde vorm het rapport gepubliceerd, dat oorspronkelijk bedoeld was als 

eindrapport van de Stuurgroep. In dit rapport worden op basis van de bovenstaande 

typedeling drie scenario’s geschetst voor de ontwikkelingsrichting van de landelijke 

bibliotheek. Samengevat:  

1. Bibliotheek A, B en C in één gebouw (Elisabeth Vreedehuis of elders) 

2. Bibliotheek A en B blijven in het Elisabeth Vreedehuis; C verhuist naar elders 

3. Bibliotheek A blijft in het Elisabeth Vreedehuis; B en C verhuizen naar elders.  

Het rapport is onder de titel ‘Bibliotheek op drift’ te vinden op de website van de 

Vriendenkring, 

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

Direct na het opheffen van de Stuurgroep heeft de adviescommissie een gesprek gehad met 

enkele – voormalige – deelnemers aan de Stuurgroep. In dat gesprek werd algemeen 

onderschreven dat er behoefte is aan duidelijkheid over de mate waarin de AViN de ambitie 

van aanhangers van de type B bibliotheek wil faciliteren.  

Daarnaast kwam één van de deelnemers aan dat gesprek met de suggestie om het 

spanningsveld op te heffen door de wetenschappelijke bibliotheek weg te halen bij de AViN 

en onder te brengen in een aparte stichting, die het wetenschappelijke doel van de 

bibliotheek 100% zou steunen. Het onderbrengen van (een deel van) de collectie bij een 

andere bibliotheek (bijv. de Koninklijke Bibliotheek) is in het verleden diverse keren 

onderzocht, maar niet mogelijk gebleken. Daarom zou voor deze optie een nieuwe 

organisatie moeten worden opgericht. Ter vergadering werd al geconstateerd, dat deze optie 



 

 

10 
 

misschien perspectief biedt voor de voorstanders van een wetenschappelijke bibliotheek, 

waarvan niets uit de collectie mag verdwijnen. Omdat het echter geen sinecure zal zijn om 

financiering voor zo’n stichting te vinden en de duurzaamheid daarvan onzeker kan zijn, 

moet deze optie vooral worden gezien als een eventuele mogelijkheid voor de langere 

termijn.  

 

3.7.2. Brandbrief van de Vriendenkring 

Op 29 maart 2018 heeft de Vriendenkring een brandbrief toegestuurd aan diverse leden en 

ook aan de adviescommissie. Daarin roept de Vriendenkring de leden op om er tijdens de 

komende jaarvergadering de onderstaande vijf punten bij het bestuur naar voren te brengen. 

Hieronder worden deze punten opgesomd, samen met enkele overwegingen van de 

adviescommissie.  

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; 

Overwegingen adviescommissie:  

De adviescommissie onderschrijft de unieke waarde van de huidige collectie. Daar waar de 

wetenschappelijke bibliotheek volgens de Vriendenkring moet worden beoordeeld naar 

kwalitatieve maatstaven, komt het echter onlogisch voor, dat de kwaliteit van de collectie 

kennelijk slechts eenmalig dient te worden getoetst en wel bij de aanschafbeslissing door één 

persoon, te weten de bibliothecaris. Het is opvallend, dat de Vriendenkring zich impliciet 

onvoorwaardelijk verzet tegen tussentijdse kwaliteitstoetsen. Als er op enig moment vier 

exemplaren van een boek zijn aangeschaft, is het dan anno 2018 nog nodig om die vier 

exemplaren allemaal te behouden? Wat moet er uit verkregen nalatenschappen – soms 

collecties met ‘rijp en groen’- (nog) bewaard blijven? Heeft een boek, dat veertig jaar geleden 

is aangeschaft, de ‘eeuwigheidswaarde’ gekregen, die de bibliothecaris er destijds van 

verwachtte? Zijn er met het oog op de uitleenfunctie van de bibliotheek nooit werken 

aangeschaft, die inmiddels niet meer actueel zijn en in wetenschappelijke zin nog slechts 

beperkte meerwaarde hebben?  

Erkend moet worden dat zowel de ‘ingangstoets’ als een ‘tussentijdse kwaliteitstoets’ niet per 

definitie onfeilbaar zijn. Het is mogelijk, dat op enig moment een boek wordt gezocht, dat 

nooit in de collectie opgenomen is geweest of dat er ooit uit is verwijderd. De Vriendenkring is 

van mening, dat de gevolgen daarvan catastrofaal zullen zijn, maar voorziet die kwalificatie 

helaas niet van overtuigende onderbouwing.  

Voor de adviescommissie is en blijft het uitgangspunt, dat de collectie van hoogwaardig 

wetenschappelijk niveau moet blijven. Tussentijdse kwaliteitstoetsen door 

materiedeskundigen kunnen daar juist aan bijdragen. Minimaliseren van de collectie is 

daarbij absoluut geen doel; het gaat immers om de kwaliteit. Met het louter verwijderen van 

dubbele exemplaren kan er al heel wat ‘lucht’ in de collectie komen en dat heeft praktische 

voordelen (zie reactie op punt 2).  
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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; 

Overwegingen adviescommissie: 

Er is een flink aantal boeken verhuisd van de bibliotheekzaal naar het archief. Die verhuisde 

boeken staan nog grotendeels in dozen. Er is en wordt extra kastruimte gecreëerd. Dit proces 

is gaande. Daarnaast is een begin gemaakt met het verwijderen van dubbele exemplaren uit 

de bibliotheekzaal. Dat blijkt meteen extra kastruimte op te leveren. Als deze actie wordt 

doorgezet in het archief en de dubbele exemplaren worden bijvoorbeeld aangeboden aan de 

lokale bibliotheken, is het de vraag of er op dit moment daadwerkelijk behoefte is aan een 

dependance. Met andere woorden: het is nog te vroeg om nu al te pleiten voor een 

dependance buiten het Elisabeth Vreedehuis.  

3. het budget van de bibliotheek niet te verminderen en de voorgenomen bezuinigingen van 

€ 65.000 naar € 39.000 niet door te voeren; 

Overwegingen adviescommissie:  

In de toelichting op de begroting geeft het bestuur aan, dat de verlaging van het budget “in 

afwachting van de toekomstige ontwikkelingen” is. Het is niet helemaal duidelijk wat dit 

inhoudt, maar uit de rest van de toelichting valt op te maken, dat het bestuur een ruimere 

inzet van vrijwilligers beoogt, waardoor op salariskosten kan worden bespaard. De 

adviescommissie juicht een ruimere inzet van vrijwilligers toe (dit kan bijv. leiden tot ruimere 

openingstijden), maar ziet ook dat er taken binnen de bibliotheek zijn, die om personeel met 

een relevante opleiding vragen (bijv. het verzorgen van continuïteit en coördinatie en het 

beheren van persoonlijke archieven van belangrijke antroposofen). De adviescommissie 

begrijpt dat in tijden van bezuinigingen óók een aandeel van de bibliotheek wordt gevraagd, 

maar dit dient proportioneel te zijn. De adviescommissie vindt het van belang, dat er – ook 

ten aanzien van bezuinigingen - oog is voor de balans tussen inhoudelijke voeding voor de 

leden (intern) en het aanlokkelijk maken van de antroposofie voor niet-leden (extern; bijv. 

door Antroposofisch Magazine).  

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. 

Overwegingen adviescommissie: 

Het is evident, dat de taken en bevoegdheden van het personeel van de bibliotheek eenduidig 

omschreven dienen te zijn. Die omschrijving zou juist ook moeten waarborgen, dat er later 

geen misverstanden over ontstaan, die leiden tot frictie tussen werkgever (bestuur) en 

werknemer (bibliothecaris/bibliotheekmedewerk(st)er) zoals dat in de afgelopen veertig jaar 

voortdurend het geval is geweest.  

Qua personeel is sprake van een nieuwe situatie. Volgens de adviescommissie dient het 

streven blijvend te zijn gericht op het creëren en in stand houden van normale 
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arbeidsverhoudingen. Bij normale arbeidsverhoudingen is er geen klankbordgroep als 

bemiddelaar nodig.  

5. de leden serieus te nemen en hun een duidelijke stem in het lot van de landelijke 

bibliotheek te geven. 

Overwegingen adviescommissie: 

Het is niet aan de adviescommissie om te beoordelen of het bestuur de leden serieus neemt. 

Dat bepalen bestuur en leden zelf.  

 

3.7.3. Resumé 

Al met al hebben de Vriendenkring en de Stuurgroep Bibliotheekbeleid belangrijke 

inhoudelijke inzichten opgeleverd voor de adviescommissie. Nader gesprek en afstemming 

daarover heeft echter helaas niet kunnen plaatsvinden op de manier zoals de 

adviescommissie zich dat had voorgesteld. Zoals gezegd is de Stuurgroep inmiddels 

opgeheven. Voor de Vriendenkring zijn haar fundamentele uitgangspunten zoals “alles moet 

bewaard blijven” niet nader bespreekbaar gebleken, hetgeen een productief overleg helaas 

niet mogelijk maakte.  

 

3.8.  Lokale bibliotheken 
Achtentwintig lokale antroposofische bibliotheken, verbonden met de antroposofische 

vereniging, Vrije Scholen, therapeutica en instituten, kregen een korte vragenlijst toegestuurd 

door de adviescommissie. De helft van de vragenlijsten werd terug ontvangen. Twee van de 

respondenten gaven aan, dat zij inmiddels hun bibliotheek wegens gebrek aan belangstelling 

hadden opgeheven. Eén bibliotheek was tijdelijk gesloten vanwege een verbouwing/verhuizing. 

Netto hebben dus elf lokale bibliotheken de gestelde vragen beantwoord.  

Al heeft elke lokale bibliotheek zijn specifieke karakter qua boekenbestand, bemensing en 

vestigingsplaats, in het algemeen vallen de volgende opmerkingen te destilleren uit de gegeven 

reacties. 

 In het algemeen zijn de lokale bibliotheken kleinschalig. De collecties bestaan meestal uit 

– ordegrootte – enkele honderden boeken. Er zijn diverse lokale bibliotheken, die een 

teruglopend aantal lezers melden. Lokale bibliotheken worden beheerd door vrijwilligers. 

Sommige gebruiken een zelfbedieningsleensysteem. Uitlenen gaat daarbij ‘in goed 

vertrouwen’.  

 Het lezerspubliek van de lokale bibliotheken is grotendeels 50-plus; bibliotheken gelieerd 

aan een Vrije School of therapeuticum trekken ook wel jonger publiek. Eén bibliotheek 

(Zutphen) meldt, dat het lenersbestand aanzienlijk is verjongd nadat de bibliotheek is 

geïntegreerd in een ontmoetingscentrum.  

 Vijf van de elf respondenten hebben regelmatig contact met de bibliotheek in Den Haag; 

in ieder geval tijdens de jaarlijkse bibliothekendag, die erg wordt gewaardeerd. Hier 

worden onder andere organisatorische zaken besproken. Andere vormen van contact 

betreffen bijv. het aanvragen van boeken, die niet in het eigen bestand staan; hierdoor 
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kan leners veel meer geboden worden. De meeste bibliotheken, die geen regelmatig 

contacten met de bibliotheek in Den Haag hebben, hebben daar ook geen behoefte aan.  

 Zes respondenten geven aan, dat zij graag online inzage willen hebben in de catalogus 

van de bibliotheek in Den Haag (deze voorziening is inmiddels gerealiseerd). Koppeling 

van digitaal beschikbare catalogi aan de online catalogus van Den Haag achten sommigen 

zinvol en wenselijk. Realisatie is wellicht een mooi doel maar vergt nog veel tijd en 

mankracht, die niet overal beschikbaar is. 

 Naast de al genoemde wensen voor een online catalogus van de bibliotheek in Den Haag 

en eventuele koppeling van lokale catalogi aan de catalogus van Den Haag zijn nog 

enkele wensen naar voren gebracht (alle één keer genoemd); 

o afstemming van openingstijden met Den Haag om de directe communicatie te 

vereenvoudigen. 

o een jaarlijkse aanwinstenlijst van Den Haag. 

o overname van overtollige exemplaren van de landelijke bibliotheek (bijv. dubbel-

exemplaren uit nalatenschappen). 

o de bijzondere collectie van de centrale bibliotheek in Den Haag verdelen in 

speciale onderwerpen, die elk naar een lokale bibliotheek worden overgeheveld.  

De adviescommissie heeft hieruit geconcludeerd:  

 De lokale bibliotheken hebben te maken met dezelfde trend als de bibliotheek in Den 

Haag: Er wordt minder en minder gebruik van gemaakt.  

 Het plaatsen van een bibliotheek in een “levendige omgeving” kan vruchtbaar werken. 

Die “levendigheid” moet dan wel betrekking hebben op het bijeenkomen van mensen 

met een inhoudelijk doel/belangstelling (zoals in ontmoetingscentrum Enkidoe in 

Zutphen). Binnen de “levendigheid” die aanwezig is op Vrije Scholen blijkt steeds minder 

belangstelling voor het lenen van boeken.  

 De online catalogus van de landelijke bibliotheek voorziet in een behoefte van de lokale 

bibliotheken. Gezocht kan worden naar mogelijkheden om de catalogi van lokale 

bibliotheken, die dit wensen, op deze onlinecatalogus te laten aansluiten.  

 De jaarlijkse bibliothekendag is voor diverse lokale bibliotheekbeheerders een belangrijk 

moment om elkaar en de medewerkers van de landelijke bibliotheek te ontmoeten en 

ervaringen en ideeën uit te wisselen. Voortzetting van het organiseren van deze dag is 

dan ook gewenst.  

 Er liggen kansen voor de landelijke bibliotheek om geïnteresseerde lokale bibliotheken te 

helpen om hun collectie interessant te houden. Dat kan door het verstrekken van 

informatie (bijv. aanwinstenlijst) of het delen van boeken (bijv. overtollige exemplaren).  

 

3.9.  Informatie over digitalisering 
De adviescommissie heeft zich georiënteerd op de te verwachten dan wel na te streven 

ontwikkelingen op het gebied van digitalisering binnen het bibliotheekwezen.  

Uitleen van e-books in openbare bibliotheken neemt toe…..  

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via 
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de online Bibliotheek. Dit is een toename van 74 procent ten opzichte van 2015. E-books beslaan 

een klein, maar groeiend deel van het totaal aantal uitleningen (ca. 4%). De uitleen van fysieke 

boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met meer dan de helft afgenomen. Dat blijkt uit 

onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS, gepubliceerd in september 2017 

(www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/meer-e-books-uitgeleend-via-bibliotheek). 

…. Maar het aantal verkochte e-books stabiliseert  

Enkele maanden ná de voornoemde publicatie van het CBS en de Koninklijke Bibliotheek 

publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau de studie Lees:Tijd, Lezen in Nederland (januari 

2018). Hierin wordt gewag gemaakt van een stagnerend gebruik van e-books en van het feit, dat 

‘schermlezen’ een aanvulling is op ‘papierlezen’ en geen vervanging daarvan:  

Ondanks de grote beschikbaarheid van schermen en een groot digitaal leesaanbod, lezen Nederlanders 

het vaakst van papier. Van de 50 minuten die zij gemiddeld op een dag in 2015 lazen, lazen ze 31 

minuten van papier. De leestijd van papier is wel iets teruggelopen: in 2013 bedroeg deze nog 36 

minuten. Papier domineert nog het meeste bij het lezen van tijdschriften, gevolgd door kranten en 

boeken. Het populairste scherm voor lezen is de computer (pc en laptop), gevolgd door tablet, 

smartphone en e-reader. Vanaf 2012 groeide het percentage lezers van e-books, maar deze groei 

kwam na 2014 nagenoeg tot stilstand. 

…. En aanbod vàn en vraag náár antroposofische e-books is nog erg beperkt 

Tot op heden zijn nog slechts enkele e-books met antroposofische inhoud op de markt. Op 

vragen in de enquêtes van de adviescommissie kwam t.a.v. de behoefte aan e-books vrijwel 

zonder uitzondering het antwoord: “Ikzelf heb er geen behoefte aan”.  

Mogelijk wèl behoefte aan digitale toegang tot tijdschriftartikelen 

Wel is in de enquêtes enkele keren de behoefte aan pdf’s van artikelen uitgesproken. Het ging in 

die gevallen dan vooral om de zoekmogelijkheden die digitalisering biedt. Randvoorwaarde is in 

dit geval dan ook dat het niet gaat om “recht-toe-recht-aan” pdf’s, maar om pdf’s waarin 

trefwoorden kunnen worden gezocht.  

Auteursrechten stellen technische eisen aan bibliotheek en gebruiker 

Uitgevers beschermen e-books tegen kopiëren. Daar zijn verschillende systemen voor. Een veel 

toegepast systeem van Adobe verplicht de gebruiker tot het openen van een Adobe-account. 

Gebruik van een e-book is vervolgens gekoppeld aan dit ene account en vaak zelfs aan het ene 

apparaat waaraan dit account is gekoppeld.  

Op grond van een uitspraak van het Europese Hof zijn bibliotheken die e-books uitlenen 

bovendien verplicht om erin te voorzien, dat een geleend e-book na afloop van de uitleentermijn 

niet meer te lezen is door de lener. Daarna kan de gebruiker het e-book weliswaar opnieuw 

lenen, maar verlenging van de uitleentermijn, zoals gebruikelijk bij papieren boeken, is dus niet 

mogelijk. De uitspraak betreft het uitlenen van e-books, maar het ligt in de rede dat hetzelfde 

geldt voor het uitlenen van pdf’s (bijv. van artikelen).  

Conclusie 

De adviescommissie concludeert uit het voorgaande, dat de behoefte aan digitalisering van het 

uitleenaanbod momenteel nog gering is. Het aanbod is bovendien nog beperkt en er zitten 

uitvoeringstechnisch nog veel haken en ogen aan.  
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4. Actuele situatie bibliotheek 
Tijdens de verbouwing van het Elisabeth Vreedehuis is de bibliotheek gesloten geweest. Medio 

februari is de bibliotheek weer heropend. Hoewel dat aanvankelijk niet de bedoeling was, is het 

interieur van de bibliotheekzaal deels aangepast en vernieuwd. Er is een nieuwe vloer en de muren 

zijn geschilderd. Uit een schenking zijn nieuwe boekenkasten verkregen, die het uiterlijk van de 

bibliotheekzaal positief beïnvloeden. Ook de nieuwe, lichte linnen gordijnen bevorderen de 

aangename atmosfeer. De bibliotheekzaal is ook veel lichter en opener geworden, doordat een 

aantal boekenkasten is verwijderd. De boeken, die nu niet meer in de bibliotheekzaal kunnen worden 

getoond zijn voorlopig opgeslagen in dozen en in het magazijn geplaatst. Er is een administratie 

bijgehouden, zodat precies te achterhalen is, welke boeken in welke doos zitten.  

In tegenstelling tot eerdere berichten is de ruimte van de bibliotheek gelijk gebleven (bibliotheekzaal 

en archiefruimte). Alleen het kamertje, dat tot voor kort uitsluitend bestemd was voor de 

bibliothecaris, is nu een flexibele werkplek geworden.  

De openingstijden van de bibliotheek zijn: 

Maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur 

Woensdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur 

Tegelijk met de heropening van de fysieke bibliotheekruimte is een compleet nieuwe website van de 

bibliotheek gelanceerd: www.bibliotheekavin.nl. Op deze website staat een online-catalogus, waarin 

op trefwoorden en ‘per boekenkast’ kan worden gezocht. Boeken kunnen via de website worden 

besteld en vervolgens worden opgehaald. Ook kunnen ze – tegen betaling van de verzendkosten – 

worden toegestuurd. Ook verlenging van de uitleentermijn is via de website mogelijk. De online-

catalogus biedt in beginsel de mogelijkheid om catalogi van lokale bibliotheken te integreren.  

Op de website staat ook een lange lijst met links naar andere websites met antroposofische 

informatie. 

De reacties op de nieuwe website en vooral op de online-catalogus met de verzendoptie zijn 

uitermate lovend! 

Per 1 januari 2018 heeft de bibliothecaris ontslag genomen. Vanaf die datum is Silvia Rigters in dienst 

gekomen als bibliotheekmedewerkster, in eerste instantie op een tijdelijk contract van 18 uur tot 

1 juli 2018. De invulling van de vacature van bibliotheekmedewerker (10 uren/wk), die vorig jaar al 

was ontstaan, is ’on hold’ gezet in afwachting van een duidelijke koers voor de toekomst van de 

bibliotheek. De verdere personele ontwikkelingen zijn afhankelijk van de besluiten over de toekomst 

van de bibliotheek in mei van dit jaar.  

5. Advies en aanbevelingen 
 

5.1.  Doel bibliotheek 
De adviescommissie stelt de volgende doelstelling voor de bibliotheek voor: 

Het verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van antroposofische informatie ten dienste 

van zowel leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland als van andere 
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belangstellenden en wel zodanig, dat de collectie fysiek en digitaal gemakkelijk toegankelijk is, 

een hoge actualiteitswaarde heeft en dat historisch en wetenschappelijk waardevolle boeken en 

andere documenten bewaard blijven.  

 

5.2.  Visie  
Op grond van alle verzamelde informatie, meningen, argumenten en standpunten is de 

adviescommissie tot de volgende visie gekomen:  

 De bibliotheek heeft en houdt een landelijke uitleen- en informatiefunctie.  

 De lokale uitleenfunctie is een impliciet gegeven.  

 De bibliotheek heeft en houdt een wetenschappelijke functie.  

 De secties betrekken bij het collectiebeheer.  

 Bezuinigen naar evenredigheid en rekening houdend met de realisatie van bovenstaande 

doelstelling.  

 Zolang dat fysiek nog kan: alle functies van de bibliotheek op één locatie houden.  

 

In termen van de bibliotheektypen, die zijn genoemd in paragraaf 3.7.1., volgt uit deze visie een 

bibliotheek die de typen A en B combineert, waarbij de type B bibliotheek echter geen absolute 

volledigheid nastreeft. Dat neemt niet weg dat deze bibliotheek nog steeds borg staat voor 

behoud van historisch en wetenschappelijk waardevolle boeken en een aantrekkelijk en nuttig 

domein zal zijn voor onderzoekers en auteurs.  

De verschillende onderdelen van de visie worden in de volgende paragrafen toegelicht.  

 

5.3.  Verschillende doelgroepen en functies bibliotheek 

 

5.3.1. Landelijke uitleen- en informatiefunctie 

De collectie van de bibliotheek moet een meerwaarde hebben ten opzichte van die van de 

lokale bibliotheken.  

De online-catalogus en de verzendfunctie zijn belangrijke voorwaarden om de landelijke 

functie te kunnen vervullen. Evenals het vervullen van een rol als vraagbaak om richting te 

geven aan oriëntatie op de antroposofie. De lijst met internetlinks op de huidige website 

heeft ook al toegevoegde waarde als zoek- en oriëntatiehulp.  

De bibliotheek kan meer in beeld komen door aansluiting te zoeken bij bijeenkomsten in het 

Elisabeth Vreedehuis en door zelf activiteiten in de bibliotheek te organiseren.  

Kortom: deze functie krijgt vorm door het informatiecentrum inhoud te geven en te 

verbinden met de mogelijkheden van de bibliotheek. 

In het aankoopbeleid van de bibliotheek dient de inhoudelijke kwaliteit voorop te staan; 

daarnaast kan de aandacht vooral uitgaan naar Nederlandse en Engelse titels. 
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Doelgroep is m.n. de zich oriënterende mens. Specifieke aansluiting kan worden gezocht bij 

de jeugd, maar daar is waarschijnlijk niet heel veel anders voor nodig dan voor de wat 

ouderen.  

 

5.3.2. Lokale uitleenfunctie 

De lokale uitleenfunctie van de bibliotheek is een impliciet gegeven en vergt verder geen 

specifiek beleid. Lokale bibliotheekbezoekers maken gebruik van de landelijke uitleenfunctie 

en van de locatie in het Elisabeth Vreedehuis.  

De ‘tegenprestatie’ van de lokale ledengroep voor het locatievoordeel zou kunnen worden 

geleverd door vrijwilligers, afkomstig uit de regio.  

 

5.3.3. Wetenschappelijke en cultuurhistorische functie 

De bibliotheek behoudt zijn bewaarfunctie. Echter, dat betekent niet automatisch, dat alles 

wat ooit is aangeschaft of verkregen, per sé bewaard moet blijven. De secties worden 

betrokken bij het bepalen van wat bewaard moet worden en wat moet worden aangeschaft. 

Zie paragraaf 5.4. 

In aanvulling op wat in het licht van de uitleenfunctie wordt aangeschaft, kan in dat verband 

– als dit werkelijk wetenschappelijke waarde heeft voor een sectie - óók Duitstalige literatuur 

worden aangeschaft.  

Doelgroepen zijn m.n. onderzoekers, wetenschappers, sectieleden.  

 

5.3.4. Digitaal en persoonlijk informatiecentrum 

Verdere digitalisering heeft niet zo’n haast. Zelfs bij de jongerensectie is de behoefte daaraan 

beperkt. De huidige website met online-catalogus is al geweldig en biedt 

uitbreidingsmogelijkheden naar aansluiting van lokale bibliotheken.  

Vraag náár en aanbod vàn digitaal uitleenbare documenten (e-books, pdf’s) is nog beperkt. 

Uitlening ervan is bovendien complex. Het vereist immers software – bij de bibliotheek en 

waarschijnlijk ook bij de gebruiker -, die de auteursrechten waarborgt. De huidige lijst met 

internetlinks geeft al veel inzicht in wat er allemaal op het internet aan antroposofische 

informatie beschikbaar is.  

Het lijkt niet aan de orde om als AViN-bibliotheek voorloper te willen zijn op digitaal gebied. 

Wel is het aan te bevelen om de ontwikkelingen op het gebied van vraag en aanbod goed te 

volgen om kansen te benutten als deze zich voordoen. Zo is aan te bevelen om te 

onderzoeken of pdf’s van artikelen kunnen worden verkregen bij de uitgever en kunnen 

worden uitgeleend in een format waarbij er door de tekst kan worden gezocht. Als dat zou 

lukken, zou dat niet alleen interessant zijn voor onderzoekers, maar het zou ook een kans 

bieden voor het creëren van fysieke ruimte (omdat de fysieke exemplaren kunnen worden 

weggedaan).  
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De zich oriënterende bezoekers van de bibliotheek kunnen door het personeel zelf begeleid 

worden. Onderzoekers zullen zichzelf moeten helpen (de zoekmogelijkheden zijn immers al 

sterk verbeterd). Als daar behoefte aan is, kan overwogen worden om ondersteuning van 

onderzoekers tegen betaling aan te bieden.  

 

5.3.5. Samenwerking met lokale bibliotheken 

Op termijn kan de landelijke catalogus desgewenst de catalogi van lokale bibliotheken 

opnemen.  

De landelijke bibliothekendag dient te worden voortgezet.  

Aanbevolen wordt, dat de landelijke bibliotheek regelmatig een lijst met de nieuwe 

aanwinsten rondstuurt. Daar kan ook in Motief aandacht aan worden geschonken.  

Dubbele boeken (al dan niet uit nalatenschappen) en andere boeken die uit collectie worden 

genomen dienen in eerste instantie te worden aangeboden aan de lokale bibliotheken.  

 

5.4.  Collectiebeheer en bibliotheekruimte 
Doordat het beheer van de collectie niet alleen inhoudelijke, maar ook fysieke aspecten heeft, 

zijn collectiebeheer en de hoeveelheid vereiste bibliotheekruimte met elkaar verbonden.  

Zoals eerder aangegeven is de adviescommissie van mening, dat behoud van de 

wetenschappelijke functie van de bibliotheek niet automatisch betekent, dat alles wat ooit is 

aangeschaft, per sé bewaard moet blijven. Zo kunnen bijv. zonder wezenlijke schade aan de 

collectie dubbele exemplaren uit de collectie worden verwijderd. Vervolgens kan worden bezien 

of de collectie boeken bevat, die geen wezenlijke wetenschappelijke of historische waarde 

(meer) hebben. Vanzelfsprekend is hierbij grote zorgvuldigheid geboden en de adviescommissie 

ziet daarbij een rol voor de secties van de Hogeschool. Dat mes snijdt aan twee kanten, de 

medewerkers van de bibliotheek krijgen inhoudelijke ondersteuning en de secties blijven op de 

hoogte van relevante literatuur. Desgevraagd zijn de secties bereid om het aanschaf- en 

selectiebeleid van de landelijke bibliotheek te ondersteunen.  

Specifieke aandacht is nodig voor inpassing en beheer van belangrijke, persoonlijke archieven 

van belangrijke antroposofen (Ita Wegman, Zeylmans van Emmichoven, Elisabeth Vreede). Hier 

zal een functionaris met een relevante opleiding bij betrokken moeten worden die deze 

archieven beheert. Op termijn kan blijken dat hiervoor extra ruimte ter beschikking dient te 

komen.  

Het ziet ernaar uit, dat de huidige bibliotheekruimte (incl. archief) volstaat om na een eerste, 

lichte sanering, m.n. door verwijdering van dubbele boeken, de collectie te herbergen. Mocht er 

op termijn tòch behoefte ontstaan aan een dependance, dan kan die behoefte vanuit de secties 

worden onderbouwd.  

Naar de overtuiging van de adviescommissie kan op deze wijze een bibliotheek in stand blijven 

met een hoge wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde. Misschien niet naar de 



 

 

19 
 

maatstaven van de ultieme wetenschappelijke bewaarbibliotheek, die de Vriendenkring voor 

ogen heeft, maar de mate waarin daarvan wordt afgeweken is naar de mening van de 

adviescommissie beperkt. Voor die ultieme wetenschappelijke bibliotheek is in de afgelopen 

decennia onvoldoende draagvlak gebleken bij de diverse AViN-besturen en dat draagvlak is er 

heden ten dage evenmin. Het is voor de toekomst van de bibliotheek dan ook van belang om 

helderheid te verschaffen over het collectiebeheer.  

Mocht er binnen de ledenkring een geleding blijven, die onverkort de ultieme bewaarbibliotheek 

wil nastreven, dan is het aan te bevelen om te onderzoeken of op termijn een gespecialiseerde 

bibliotheek buiten de AViN kan worden geplaatst en onderhouden. Het initiatief daartoe zal bij 

de betreffende leden moeten liggen, maar er is geen reden waarom de AViN niet aan dat 

onderzoek zou willen meewerken.  

 

5.5.  Bemensing 
Beheer en coördinatie van de uitlening en informatie via internet en telefoon kan worden 

verzorgd door een bibliotheekmedewerkster voor 18 uur per week.  

De secties van de Hogeschool kunnen waarschijnlijk een belangrijk deel van de taken van de – 

momenteel vacante – functie van bibliothecaris overnemen op het gebied van aanschaf en 

selectie van de collectie. Voor het beheer van persoonlijke archieven van belangrijke 

antroposofen ziet de adviescommissie op termijn echter nog steeds een taak voor een 

professional met een relevante opleiding.  

Uitbreiding van het aantal vrijwilligers is gewenst, teneinde de openingstijden van de bibliotheek 

te kunnen verruimen. 

 

5.6.  Inrichting 
Een deel van de collectie wordt ondergebracht in nieuwe open kasten in de bibliotheekruimte; 

deze kastruimte kan nog worden uitgebreid. Alle werkgebieden van de antroposofie dienen hier 

een evenwaardige plek te krijgen. Het overige deel van de collectie krijgt plaats in de voormalige 

archiefruimte van de bibliotheek; hiervoor wordt nieuwe kastruimte gerealiseerd. In het café op 

de begane grond van het Elisabeth Vreedehuis komt een open kast met documentatie en 

inleidende literatuur over antroposofie. 

 

5.7.  Financiën 
In de begroting voor 2018, die het bestuur heeft gepubliceerd in Motief 221, gaat de post 

‘bibliotheek’ terug van (begroot) € 66.000 in 2017 naar € 38.000 in 2018. Op het eerste gezicht 

lijkt deze bezuiniging niet te voldoen aan hetgeen is gesteld in de visie uit paragraaf 5.2, nl. 

“Bezuinigen naar evenredigheid en rekening houdend met de realisatie van bovenstaande 

doelstelling”. 

Echter, hoewel de term “naar evenredigheid” een rekenkundig vast te stellen kwalificatie lijkt te 

zijn, is dat in de praktijk niet het geval. De vergelijking, die sommige leden maken, tussen kosten 
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voor de bibliotheek en kosten voor Motief en Antroposofisch Magazine is immers een 

vergelijking tussen appels en peren. Het gaat erom, dat er in de vereniging in brede zin een 

gevoel moet zijn, dat die betreffende kostenposten en de bezuinigingen daarop ‘in balans’ zijn. 

En dat gevoel, dat draagvlak kan mede ontstaan door de inhoudelijke toelichting op de 

begroting. Wat de bezuinigingen op de bibliotheek betreft, lijkt het bestuur te anticiperen op een 

veronderstelde ruimere inzet van vrijwilligers. De adviescommissie kan daar een eind in 

meegaan, maar het is wel de vraag of bijv. de voorziene rol van de secties de functie van 

bibliothecaris geheel overbodig maakt. Hierboven is al enkele keren aangegeven dat er op 

termijn tenminste één taak te blijft voor een gespecialiseerde, betaalde kracht, nl. het beheer 

van persoonlijke archieven in de bibliotheek. Verder zal de huidige functie van de 

bibliotheekmedewerkster nodig blijven om te zorgen voor een continue, vaste basis; juist ook 

voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk. Daarnaast dient er financiële ruimte te zijn voor 

onkostenvergoeding voor vrijwilligers en is een – op basis van voorgaande jaren – redelijk budget 

voor aanvulling van de collectie gewenst. Het is de vraag of dit alles voor € 38.000 haalbaar is. De 

adviescommissie wacht de verdere inhoudelijke toelichting van het bestuur met belangstelling 

af.  

 

 


