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Voorwoord 

‘Red de haagse bibliotheek!’, zo had deze discussienota eigenlijk moeten heten. Want dat is wat het 
doel van deze discussienota is en wat de schrijver daarvan beweegt. Min of meer toevallig met de 
plannen voor modernisering van de huidige bibliotheek in aanraking gekomen, was hij hierover zo 
verontrust dat hij niet werkeloos kon toezien. Toezien, hoe van een voortreffelijke goed geoutilleer-
de bibliotheek, die het ‘collectieve geheugen’ van de Antroposofische Vereniging kan worden ge-
noemd, een modern, kaal en kil documentatie- en informatiecentrum wordt gemaakt. Toezien ook 
hoe de bibliothecarissen van betrokken en geëngageerde vakmensen tot simpele afstandelijke in-
formatieverstrekkers worden gedegradeerd. En hoe een volstrekt unieke en kostbare collectie wordt 
ontmanteld, wat zowel voor alle mensen die in de antroposofie geïnteresseerd zijn als voor de an-
troposofie zelf en de Antroposofische Vereniging in Nederland een onherstelbaar en onomkeerbaar 
verlies betekent. Voor wie de antroposofie liefheeft is hierop in feite maar één reactie mogelijk: ‘Dit 
mag niet gebeuren!’. 

Wat te doen?, is dan natuurlijk de vraag die zich aandient. Hoe kan een tegenwicht aan deze de-
sastreuze plannen worden geboden? Eén ding dat daarbij al snel duidelijk werd, was dat de twee 
bibliothecarissen ongeacht hun grote inzet niet in staat zouden zijn het tij te keren. Daarvoor is de 
overmacht simpelweg te groot en hun positie te zwak; als werknemers van de Antroposofische Vere-
niging verkeren zij niet in de positie om werkelijk een vuist tegen het bestuur te maken. Hulp van 
buitenaf was dus onontbeerlijk. Zo ontstond het idee van een Vriendenkring, een groep mensen die 
de Antroposofische Bibliotheek in Den Haag een zeer warm hart toedraagt en niet alleen met raad en 
daad ter zijde wil staan bij de plannen tot vernieuwing van de bibliotheek, maar ook daadwerkelijk 
voor het behoud van deze unieke collectie in de bres wil springen. Al gauw waren er enkele mensen 
gevonden die voor dit idee warm liepen. Daarmee was de eerste stap gezet. 

Wat verder?, was nu de volgende vraag. Wat moet de Vriendenkring gaan doen? Hoe zal zij haar 
doel om de haagse bibliotheek voor de ondergang te behoeden kunnen verwezenlijken? Niet zo'n 
eenvoudige opgave, vooral niet gezien het feit dat het bestuur van de Antroposofische Vereniging 
vastbesloten lijkt om zijn plannen met betrekking tot de Antroposofische Bibliotheek koste wat kost 
door te voeren. Hoe zal dit proces nog te stoppen of op zijn minst bij te sturen zijn? 

Eén van de dingen die daarbij in het oog springt is het willekeurige karakter van de plannen die 
het bestuur van de Antroposofische Vereniging met betrekking tot de Antroposofische Bibliotheek 
voorheeft. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de kwestie van de vestigingsplaats van de bibliotheek. 
Waar het bestuur enige maanden geleden nog het voornemen had om voor de bibliotheek naar een 
andere locatie om te zien, lijkt het sinds de plannen tot aankoop van het gebouw aan de Riouwstraat 
opeens een vaststaand gegeven dat de bibliotheek in haar huidige onderkomen blijft. Welke overwe-
gingen hieraan ten grondslag liggen blijft ten enen male ongewis, zodat het niet ondenkbaar is dat de 
bibliotheek over enkele maanden opeens toch weer zal moeten verhuizen. Dat dit niet de manier is 
om tot een duurzame oplossing te komen moge duidelijk zijn. 

De oorzaak voor dit ad-hoc-karakter is onder andere te zoeken in het feit dat een grondige ana-
lyse van de situatie en een gedegen visie op de toekomst ontbreken. Wil er voor de landelijke antro-
posofische bibliotheek een vruchtbaar en levensvatbaar toekomstplan worden opgesteld, dan moet 
er derhalve eerst een goed onderbouwde toekomstvisie worden ontwikkeld, op basis van een min of 
meer compleet beeld van de situatie. Dit werd dan ook de eerste taak die de Vriendenkring zich stel-
de. Het resultaat daarvan ligt nu voor u in de vorm van deze discussienota. 
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Uiteraard is dit maar een eerste stap; wat het vervolg hierop moet zijn, zal de toekomst leren. 
Daarbij zal het zeer zeker nodig zijn de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland om-
trent de huidige bestuursplannen te informeren. Zodat zij in ieder geval weten wat er met hun biblio-
theek dreigt te gebeuren, iets waar zij nu in hoge mate onkundig van zijn, ondanks de berichten van 
het bestuur in Motief en anderszins. Middels de openbaarmaking van deze discussienota zal gepro-
beerd worden in deze leemte te voorzien, al moet worden afgewacht welke medewerking in dit op-
zicht van de kant van de Antroposofische Vereniging in Nederland zal worden verkregen, waardoor 
het wellicht moeilijk zal zijn alle leden daadwerkelijk te bereiken. Het bestuur van de Antroposofische 
Vereniging lijkt nu eenmaal heilig in de eigen plannen te geloven en vooralsnog niet van zins deze 
echt ter discussie te stellen. Hopelijk zal de geplande inspraakavond van 16 maart a.s. hier verande-
ring in brengen. 

Op deze plaats is het nodig enkele kanttekeningen bij deze discussienota te plaatsen. Daarbij 
dient in de eerste plaats op het voorlopige karakter van deze discussienota te worden gewezen. Ge-
zien de omstandigheden was het niet mogelijk veel zaken die in deze nota eigenlijk een plaats be-
hoefden uit te zoeken. Zo vertoont bijvoorbeeld de geschiedenis van de Antroposofische Bibliotheek 
zoals die in deze nota is beschreven diverse leemtes, die door nader onderzoek zouden kunnen wor-
den opgevuld. Hiertoe ontbraken evenwel op dit moment de tijd en de mankracht. Hetzelfde kan ook 
over andere onderwerpen uit deze nota worden opgemerkt. De lezer wordt derhalve uitdrukkelijk 
verzocht de onderhavige nota als een soort concept te beschouwen, dat wellicht in een later stadium 
alsnog kan worden aangevuld. Dit is zeker de wens van de auteur. Reacties van lezers zijn dan ook 
meer dan welkom. Een bijkomend voordeel van deze onvolledigheid is overigens dat de hoofdstuk-
ken relatief kort zijn gebleven, waardoor de lezer minder gevaar loopt dat hij of zij door de bomen 
het bos niet meer ziet. 

Hierbij dient tevens te worden bedacht dat deze discussienota niet zozeer als een wetenschap-
pelijke (historische) verhandeling is bedoeld, maar in de eerste plaats als grondslag voor een breed 
gevoerde dialoog over de toekomst van de haagse bibliotheek. Dit wil overigens niet zeggen dat de 
auteur een loopje met de nauwkeurigheid heeft genomen. Integendeel, al het mogelijke is gedaan 
om – gegeven de omstandigheden – een zo volledig en betrouwbaar mogelijk beeld van de belang-
rijkste aspecten van de antroposofische bibliotheek te schetsen. Uiteraard kan dat altijd beter, maar 
gezien het doel waarvoor deze nota is geschreven acht de auteur de huidige opzet voldoende. 

Verder is het belangrijk te bedenken dat de auteur weliswaar enige bibliotheekervaring bezit, 
maar desondanks op dit gebied toch een leek moet worden genoemd. Vakmensen zullen dit zeker 
opmerken, onder meer in het hoofdstuk over de taken van een bibliothecaris. 

Ten slotte dient hier uitdrukkelijk te worden vermeld dat deze discussienota door de auteur op 
persoonlijke titel is geschreven.  Dat wil zeggen: de inhoud geeft zijn persoonlijke visie weer en 
geenszins een officieel standpunt van de Vriendenkring of iets dergelijks. Gezien het feit dat de 
Vriendenkring nog maar kort geleden is opgericht, zijn de verschillende zienswijzen bij lange na nog 
niet uitgekristalliseerd, zodat niet van een gemeenschappelijke visie kan worden gesproken. Dit 
geldt ook voor alles wat in deze discussienota over de Vriendenkring zelf wordt gezegd. Ook deze 
uitspraken komen enkel en alleen voor de verantwoordelijkheid van de auteur. 

Rest mij nog alle mensen te bedanken die op enigerlei wijze aan de totstandkoming van deze 
discussienota hebben bijgedragen. Elk van hen met naam en toenaam noemen is helaas ondoenlijk, 
maar zonder de bereidwillige hulp van Paul Heldens en Mees Meeussen en van bibliothecaris Anne-
miek Blöte zou deze discussienota waarschijnlijk helemaal niet tot stand zijn gekomen, en beslist niet 
zo compleet zijn geweest. Daarbij wil ik tevens de hoop uitspreken dat alle inspanningen niet voor 
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niets zijn geweest en dat deze nota ondanks alles zijn weg naar alle waarachtige vrienden van de 
landelijke antroposofische bibliotheek zal vinden en op een positieve manier aan de ontwikkeling van 
deze instelling, en daarmee ook van de antroposofie zelf en van de Antroposofische Vereniging, zal 
bijdragen. Dit is de vurige wens van de auteur. 

 
Ton Jansen Rotterdam, oktober 2016 - februari 2017 
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Inleiding 

Zoals in Motief nr. 200 van maart 2016 te lezen stond is het bestuur van de Antroposofische Vereni-
ging in Nederland (AViN) voornemens de landelijke antroposofische bibliotheek aan de Riouwstraat 
in Den Haag te moderniseren. Daarbij wil men de bibliotheek omvormen ‘van een archief en boeken-
collectie tot een modern documentatie- en informatiecentrum’.* Helaas wordt er niet bij gezegd wat 
men onder zo’n ‘modern’ documentatie- en informatiecentrum verstaat. De informatie die hierover 
tot nu toe is verstrekt is uiterst schaars, zodat iemand die zich probeert voor te stellen wat de biblio-
theek te wachten staat feitelijk in het duister tast. Een van de weinige concrete aanknopingspunten 
is te vinden in de schetsen die door architect Yaike Dunselman voor de voor dit jaar geplande ver-
bouwing van de Riouwstraat zijn gemaakt. Ook al zijn dit volgens het bestuur slechts ‘vingeroefenin-
gen’†, toch bieden ze een houvast voor wie wat meer over de toekomst van de bibliotheek wil weten. 
Wat onthullen deze schetsen ons? 

Wie deze schetsen wat nauwkeuriger beziet, kan in de eerste plaats tot de ontdekking komen 
dat de bibliotheek qua ruimte flink in zal moeten krimpen en naar alle waarschijnlijkheid alleen nog 
de huidige bibliotheekzaal overhoudt.‡ Blijkens recente uitlatingen van het bestuur zullen de twee 
overige ruimtes die de bibliotheek nu in gebruikt heeft, te weten het magazijn en het kantoor van de 
twee bibliothecarissen, vermoedelijk in gebruik worden gegeven aan de redactie van Motief / Antro-
posofie Magazine en aan de secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen, alsmede 
aan de door bestuurslid Stephan Jordan geleide onderneming die het gebouw van de Riouwstraat 
gaat exploiteren.§  

Hier blijft het evenwel niet bij, want blijkens de schetsen zal ook de bibliotheekzaal zelf een ‘to-
tale gedaantewisseling’ ondergaan, zoals het bestuur in Motief van maart 2016 al opperde**: verre-
weg het merendeel van de boekenkasten is verdwenen, om plaats te maken voor een grote tafel 
middenin de zaal. Het is niet moeilijk zich hierop een hele reeks beeldschermen voor te stellen, in het 
kader van de digitalisering waar men naar streeft.†† Alleen langs de wanden blijven nog enkele boe-
kenkasten over. Gezien de grootte is hierin naar schatting slechts plaats voor zo’n 2.000 tot 4.000 
boeken, terwijl de bibliotheek op dit moment circa 18.000 titels bezit (zie § 3.1 en 3.2). 

Dit alles roept natuurlijk de vraag op waar de vele duizenden overige boeken, die nu in de biblio-
theekzaal zelf en in het magazijn (en in de kasten op de gang) staan, dan moeten blijven. De vragen 
die hierover aan penningmeester Pim Blomaard zijn gesteld, onder andere naar aanleiding van zijn 
oproep in Motief nr. 207 van november 2016‡‡, zijn tot nu toe helaas onbeantwoord gebleven.§§ Enig 

* Jaap Sijmons, Andreas Reigersman, Pim Blomaard, «Vereniging in beweging. Inzet voor een andere manier 
van werken». Motief nr. 200, maart 2016, pag. 13.  
† E-mail van 27 november 2016 van penningmeester Pim Blomaard aan de auteur. 
‡ Zie de schetsen in bijlage 4. 
§ Zie de tweede voetnoot bij § 4.3 op pag. 35.  
** Jaap Sijmons, Andreas Reigersman, Pim Blomaard, «Vereniging in beweging. Inzet voor een andere manier 
van werken». Motief nr. 200, maart 2016, pag. 15. 
†† Gevraagd naar de plannen van het bestuur met de bibliotheek merkt penningmeester Pim Blomaard in een 
e-mail van 27 november 2016 aan de auteur hierover op: ‘Een van de denklijnen is om meer naar een kennis-
centrum te gaan bewegen met een groter accent op digitale informatie’ (cursivering TJ). 
‡‡ Pim Blomaard, «Van de penningmeester». Motief, nr. 207, november 2016, pag. 5. 
§§ In dit verband merkt penningmeester Pim Blomaard op: ‘Wanneer er een concreter voorstel is uitgewerkt wil 
ik dat graag met de leden bespreken. Ik denk dat dat [in het] begin van het voorjaar kan zijn’ (zie noot ††). Naar 
verwachting zijn alle plannen tegen die tijd al definitief en heeft overleg met het bestuur hierover weinig tot 
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nadenken maakt evenwel duidelijk dat er in dit opzicht in feite maar twee mogelijkheden zijn: 1. de 
overtollige boeken worden elders in een soort depot opgeslagen, al dan niet in het gebouw aan de 
Riouwstraat zelf*; 2. of zij worden van de hand gedaan, hetzij aan een andere bibliotheek, hetzij aan 
een bevriende instelling die hier zorg voor wil dragen. Dat dit in alle gevallen een groot verlies bete-
kent, waarbij de landelijke bibliotheek gereduceerd wordt tot een ‘gewone’ plaatselijke bibliotheek 
met een gangbaar boekenbestand, zoals er in Nederland op dit moment circa dertig zijn†, moge dui-
delijk zijn. Zo wordt de historische en wetenschappelijke functie die de bibliotheek nu dankzij haar 
unieke, in de loop van meer dan honderd jaar bijeengebrachte collectie vervult, met één pennestreek 
afgeschaft!‡ 

Op dit punt aangekomen kunnen we ons afvragen wat eigenlijk de redenen zijn die het bestuur 
tot een dergelijke verregaande ingreep bewegen. Bij nadere beschouwing blijken deze van tweeërlei 
aard te zijn: enerzijds spelen financiële overwegingen een rol en wil men op de uitgaven voor de bi-
bliotheek bezuinigen, terwijl men anderzijds met de nieuwe opzet een groter publiek hoopt te berei-
ken, onder andere om het alsmaar teruglopende ledenaantal van de Antroposofische Vereniging§ 
een halt toe te roepen. Met het oog op de toekomst gaat daarbij speciale aandacht uit naar jonge 
mensen. 

Zoals verderop in deze discussienota nog nader uiteen zal worden gezet, ligt aan dit streven een 
kwantitatieve, in hoofdzaak op uiterlijkheden gerichte denkwijze ten grondslag die vooral kenmer-
kend is voor het ekonomische leven. Het meest pregnante voorbeeld hiervan is wellicht de opmer-
king van penningmeester Pim Blomaard dat de bibliotheek ‘relatief duur’ is: ‘gemiddeld kost een 
enkele uitlening, als je uitgaat van de totale kosten, meer dan het boek zelf’.** Een volslagen drogre-
den! Want op een dergelijke manier kun je misschien berekenen of het ekonomisch gezien haalbaar 
is om bijvoorbeeld sla te telen, maar niet om de waarde van de landelijke antroposofische biblio-
theek vast te stellen. De boeken zíjn al in de bibliotheek aanwezig en het feit dat iemand een boek in 
de bibliotheek inziet of mee naar huis wil nemen brengt geen extra kosten met zich mee. Anders 
gezegd: de bibliotheek kost evenveel, of de boeken nu in de kast blijven staan of worden uitgeleend. 
Een dergelijke voorstelling van zaken is bezijden de werkelijkheid en derhalve misleidend en kan ook 
geen maatstaf vormen voor beleidsmatige besluiten aangaande de bibliotheek. 

Uiteraard spelen uitleencijfers e.d. tot op zekere hoogte een rol, maar zij zijn niet doorslagge-
vend. Waar het om gaat is of de Antroposofische Vereniging een voor haar bestaan wezenlijke instel-
ling als de landelijke antroposofische bibliotheek in stand wil houden en wat zij daarvoor over heeft. 
De collectie van deze bibliotheek vormt een cultuurschat, die deel uitmaakt van het culturele erfgoed 

geen zin meer. – Op het moment van dit schrijven werd bekend dat voor donderdag 16 maart a.s. een dergelijk 
overleg met de leden is gepland. 
* Een van de weinige concrete aanwijzingen betreffende dit punt is de – rijkelijk vage – opmerking van pen-
ningmeester Pim Blomaard, dat er ‘ideeën geopperd’ zijn om ‘een deel van het archief / magazijn te verplaat-
sen’ (e-mail van 27 november jl. aan de auteur). Verder blijkt uit de schetsen van architect Yaike Dunselman dat 
in het souterrain archiefruimte is voorzien. In de paar kasten die zijn getekend kunnen echter hooguit enkele 
duizenden boeken worden opgeslagen (zie bijlage 4).  
† Zie bijlage 3. 
‡ In dit verband doet het enigszins wrang aan om in Motief te lezen dat er ‘een nieuwe website in de maak is, 
die het kostbare bezit nog beter zal helpen ontsluiten’ («Van de penningmeester». Motief nr. 207, november 
2016, pag. 5; curs. TJ). Blijkens de plannen ziet men er immers geen enkel been in om dit ‘kostbare bezit’ op te 
doeken! 
§ Zie bijlage 2. 
** E-mail van 27 november jl. aan de auteur. 
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van zowel Nederland als de Antroposofische Vereniging en de waarde daarvan kan niet simpelweg 
worden afgemeten aan het aantal uitleningen of de zogenaamde ‘kosten’ daarvan. 

Ook het aantal uitleningen dat vaak als maatstaf wordt genoemd, is niet zonder meer bepalend, 
al was het alleen maar omdat deze cijfers maar een deel van de realiteit weerspiegelen. Wanneer 
bijvoorbeeld een onderzoeker naar de bibliotheek komt, daar verschillende boeken raadpleegt, hier-
van aantekeningen maakt en deze vervolgens tot een nieuw artikel of boek omwerkt, is dit in de uit-
leencijfers niet terug te zien, terwijl zijn of haar geschrift misschien wel door honderden of duizenden 
mensen wordt gelezen. Kortom: de hele, kwantitatieve, sterk door uiterlijkheden bepaalde manier 
waarop het bestuur naar de bibliotheek kijkt en de toekomst daarvan bepaalt, doet geen recht aan de 
waarde van de bibliotheek als belangrijke culturele instelling. Wat betekent de landelijke antroposofi-
sche bibliotheek voor de antroposofie en de Antroposofische Vereniging in Nederland, dát is de vraag 
waar het om gaat! Al het andere is van ondergeschikt belang! 

Uitleencijfers, bezoekersaantallen, – ze zijn maar relatief en tot op zekere hoogte ook onder-
worpen aan de waan van de dag. Net zoals indertijd vrijwel niemand belangstelling voor het werk 
van Vincent van Gogh had, terwijl nu drommen mensen zich verdringen om dit te kunnen zien, kan 
het ook zo zijn dat er op een bepaald moment nauwelijks interesse voor het werk van de een of an-
dere schrijver bestaat, terwijl dit op een later tijdstip van grote waarde wordt geacht. Voorbeelden 
van een dergelijke ‘modegevoeligheid’ zijn er te over. Wie meent dat hij nu voor eens en altijd kan 
bepalen wat wel en niet van waarde is, overschat zichzelf. 

Opmerkelijk bij dit alles is bovendien dat het bestuur de leden niet of nauwelijks in de plannen 
met betrekking tot de antroposofische bibliotheek in Den Haag betrekt, dit terwijl de bibliotheek 
toch volledig uit de ledenbijdragen wordt bekostigd. De collectie van de haagse bibliotheek is er dus 
niet alleen voor de leden, maar is ook van de leden, een gegeven waar ook erelid Mees Meeussen in 
zijn ingezonden brief in Motief nr. 205 van september 2016 terecht op wijst.* Gezien dit feit zou mo-
gen worden verwacht dat het bestuur van de Antroposofische Vereniging de leden van het begin af 
aan bij het beleid omtrent de toekomst van de bibliotheek betrekt en zijn besluiten pas na nauw 
overleg met de leden neemt. Wat zoals gezegd tot op de dag van vandaag niet het geval is, sterker 
nog: de leden beseffen nauwelijks welk lot hún bibliotheek boven het hoofd hangt, aangezien de 
informatie die het bestuur hierover verstrekt uiterst minimaal is. Waarom, zo kunnen we vragen, zou 
het bestuur nog aanstalten maken om op de bibliotheek te bezuinigen, als de leden aan zouden ge-
ven dat ze met graagte € 17 per jaar voor de instandhouding van deze belangrijke instelling over 
hebben, een instelling waar, zoals we hebben gezien, alle leden en in de antroposofie geïnteresseer-
de mensen direct of indirect profijt van hebben. Dit terwijl de leden jaarlijks ruim € 65 aan Motief en 
Antroposofie Magazine bijdragen (zie § 7.3). Is de bibliotheek met haar unieke collectie dan geen € 
17 per jaar waard?! 

Belangrijkste gegeven bij dit alles is dat de landelijke antroposofische bibliotheek van essentiële 
betekenis is voor de ontwikkeling van de antroposofie en de Antroposofische Vereniging in Nederland. 
Als ‘collectief geheugen’ van de antroposofische beweging staat zij garant voor de band met het ver-
leden; en kennis daarvan is onmisbaar om een weg naar de toekomst te vinden. Wordt deze band 
met het verleden doorgesneden, zoals in feite het gevolg zal zijn van de bestuursplannen, dan verliest 
de antroposofische beweging in Nederland een belangrijk deel van haar identiteit, en daarmee van 
haar ontwikkelingsmogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de twee artikelen van Guus 
Schönfeld en Gerard Reijngoud in Motief nr. 208 van december 2016 / januari 2017 over respectieve-

* Zie Motief nr. 205 van september 2016, pag. 19. 
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lijk «Antroposofie in het voormalige Nederlands-Indië» en «Omgaan met de weekspreuken in de 
tropen».* Deze artikelen konden slechts worden geschreven dankzij de nalatenschap van Arie 
Boogert, die in de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag wordt bewaard. Wat als dit 
archief, een ‘schatkist’ waarin volgens Gerard Reijngoud ‘veel te vinden is’, niet meer toegankelijk 
zou zijn? Zou dat geen wezenlijke verarming voor de antroposofie in Nederland betekenen en haar 
de mogelijkheid ontnemen zichzelf te leren kennen en een ontwikkelingsweg te gaan?! En bestaat 
het doel van de Antroposofische Vereniging in Nederland er volgens artikel 3 van de statuten niet in 
de antroposofie te ‘bestuderen, beoefenen en verbreiden’. Hoe zou dit zonder de bibliotheek ooit 
kunnen?! Een ‘documentatie- en informatiecentrum’ zoals het bestuur wil is natuurlijk als zodanig 
geen slechte zaak, maar alleen als aanvulling op de bestaande bibliotheek, niet in plaats daarvan.† 

Een vreemde tegenstrijdigheid bij dit alles is ook dat het bestuur grote prioriteit wil geven aan 
het werk van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, maar tegelijk de bibliotheek ernstig in 
haar mogelijkheden wil beknotten. Terwijl juist een instelling als de Hogeschool voor haar werk na-
tuurlijk absoluut niet zonder een goed geoutilleerde bibliotheek kan. Ook liep een van de huidige 
bestuursleden volgens zeggen bij wijze van spreken de deur plat bij de plaatselijke antroposofische 
bibliotheek om boeken voor zijn promotie-onderzoek te halen. Waarom dan anderen deze mogelijk-
heid ontnomen? 

Om al deze redenen voelt ondergetekende zich genoodzaakt om – in nauwe samenspraak met 
andere betrokkenen – zijn stem tegen de huidige plannen te verheffen en te laten zien dat er ook 
alternatieven mogelijk zijn, die wél recht doen aan het unieke karakter en de centrale betekenis van 
de landelijke antroposofische bibliotheek. Aan dit doel zal de inhoud van deze discussienota zijn ge-
wijd. Hierin wordt een zo volledig mogelijk beeld van de landelijke antroposofische bibliotheek ge-
schetst, waarbij in opeenvolgende hoofdstukken achtereenvolgens verschillende belangrijke aspec-
ten van de bibliotheek aan bod komen, te weten: het ontstaan, de collectie; de behuizing, de mede-
werkers, de bezoekers en last but not least de financiën. Daarbij zal niet alleen worden ingegaan op 
de huidige situatie van de bibliotheek, maar ook op de geschiedenis daarvan, terwijl tegelijk de plan-
nen van het bestuur met betrekking tot de toekomst van deze instellling onder de loupe worden 
genomen (hoofdstuk 2 tot en met 7). Om de lezer die de bibliotheek niet kent toch een indruk te 
geven worden deze hoofdstukken voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk waarin een denkbeel-
dig bezoek aan de bibliotheek wordt gebracht (hoofdstuk 1). Als laatste volgen ten slotte twee 
hoofdstukken van wat algemenere strekking: een korte beschouwing over bibliotheken in het tijd-
perk van de digitalisering (hoofdstuk 8), alsmede een hoofdstuk over de onlangs opgerichte Vrien-
denkring van de landelijke antroposofische bibliotheek en de mogelijke opgaven daarvan (hoofdstuk 
9). Het geheel wordt uiteindelijk besloten door een evaluatieve beschouwing, waarin niet alleen en-
kele conclusies worden getrokken met betrekking tot de huidige bestuursplannen, maar ook een 
aantal aanbevelingen worden gedaan en mogelijke alternatieven worden geschetst («Conclusies en 
aanbevelingen»). Wie weinig tijd heeft of eerst een globale indruk van de inhoud van deze discussie-
nota wil krijgen kan ook eerst deze «Conclusies en aanbevelingen» lezen. Teneinde de lezer in de 
gelegenheid te stellen zelf direct van bepaalde belangrijke gegevens kennis te nemen zijn aan het slot 
van deze discussienota verschillende bijlagen toegevoegd. 

Met deze discussienota zal het laatste woord over de bibliotheek beslist niet zijn gesproken. In-
tegendeel, het is slechts een begin, dat naar wij hopen zal leiden tot een open, verenigingsbrede 
dialoog over de toekomst van de landelijke antroposofische bibliotheek, dit met als doel om – op 

* Zie Motief nr. 208 van december 2016 / januari 2017, resp. pag. 12-13 en pag.15. 
† Zie ook de laatste voetnoot op pag. 30. 
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basis van een werkelijk gedegen beeld-, oordeels- en besluitvorming – een breed gedragen lange-
termijn-visie op de bibliotheek te ontwikkelen. Op deze manier hopen wij eraan bij te kunnen dragen 
om de landelijke antroposofische bibliotheek als unieke instelling met een uiterst waardevolle en 
onvervangbare collectie ook in de toekomst voor de antroposofie in Nederland te behouden!
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1. 

Een bezoek aan de haagse bibliotheek 

‘Antroposofische Bibliotheek’ staat er met nauwelijks leesbare letters op het bellenbord naast de 
ingang. Wie niet weet dat de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland hier is ge-
vestigd, zou er makkelijk ongemerkt aan voorbijgaan. 

De glazen voordeur blijkt open en enigszins nieuwsgierig stap ik naar binnen. Via de vestibule en 
twee eveneens glazen tochtdeuren kom ik in de hal. Het eerste waar mijn oog op valt is een grote 
muurschildering in zachte pastelkleuren, voornamelijk geel, maar ook rood en groen en blauw. Een 
verrassende en aangename binnenkomst!  

De bibliotheek blijkt zich op de tweede etage te bevinden. Een lift is er niet, dus welgemoed be-
geef ik me via de open, hardhouten trap op weg naar boven. Op de tweede etage aangekomen zie ik 
een vierkant wit bord met daarop in grote letters ‘Bibliotheek’ en een pijl naar rechts. Eerst moet ik 
echter nog een lange gang door met nog een paar extra traptreetjes en dan ben ik er: in de landelijke 
antroposofische bibliotheek in Den Haag.  

Het is rustig in de bibliotheek. In de grote langwerpige bibliotheekzaal bevindt zich op dat mo-
ment maar één bezoeker, die ijverig in de kasten snuffelt. Boeken zijn er daarentegen in overvloed: 
langs de wanden en ook dwars daarop staan overal meterslange manshoge houten boekenkasten vol 
meer of minder lijvige boekwerken. Alles bij elkaar moeten het er vele duizenden zijn. Verderop in de 
zaal ontwaar ik een grote achtkantige houten leestafel met vier statige, zeer ‘antroposofische’ stoe-
len. Er zit op dit moment niemand. 

Ik loop de zaal in, richting leestafel, via het looppad dat links langs de muur is uitgespaard. In de 
boekenkasten die ik passeer ontwaar ik in de gauwigheid tussen de nederlandse boeken ook heel 
wat duitstalige werken, kasten vol zelfs. Nu zie ik ook de houten uitleenbalie, helemaal rechts achter-
in de zaal, vlak bij enkele grote ramen die uitzien op de tegenovergelegen huizen. Onder het raam 
staat nog een klein bureau met een computer. De dame achter de uitleenbalie kijkt op van haar werk 
en knikt mij vriendelijk toe. Ze ziet mijn aarzeling: ‘Wat kan ik voor u doen?’  

Als ik even later met een klein stapeltje boeken aan de leestafel zit, vraagt ze of ik misschien een 
kopje thee of koffie lust. De thermoskan staat op tafel al klaar. Ik kom van ver, dus dat aanbod sla ik 
niet af. De andere bezoeker is intussen met een vriendelijk ‘goedendag’ vertrokken. 

Wonder boven wonder blijken alle boeken die ik voor mijn onderzoek nodig heb in de bibliotheek 
aanwezig, ook hele oude en zeldzame uitgaven die vrijwel nergens meer te vinden zijn. Een buiten-
gewoon geluk! 

Terwijl ik mij in mijn literatuur verdiep, komen er geregeld bezoekers binnen, veelal vrouwen. De 
meesten zijn bekenden van de bibliothecaresse, goede bekenden soms zelfs, want om en rond de 
uitleenbalie en de boekentafel ontspinnen zich allerlei gesprekken, over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Sommige bezoekers blijken elkaar ook te kennen en raken eveneens met elkaar in 
gesprek. Ongewild raak ik betrokken in allerlei meer of minder persoonlijke aangelegenheden, op 
zich een boeiende zaak, maar niet bevorderlijk voor de concentratie. 

Ik blader een beetje door de boeken waar ik voor kwam. Hier en daar lees ik een stuk dat me 
boeit. Echt lezen komt er niet van. Intussen is de computer naast de uitleenbalie ook bezet: een niet 
meer piepjonge man is ijverig bezig allerlei websites te bekijken en teksten te bestuderen. Vanover 
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zijn schouder kan ik een beetje meekijken, maar echt duidelijk waar hij naar op zoek is wordt het me 
niet. Helemaal voorin de zaal blijkt nog een tweede computer te staan, waarop eveneens iemand 
ijverig aan het werk is. 

Mijn tijd is om. Ik besluit twee boeken mee naar huis te nemen om ze daar in alle rust te kunnen 
lezen. Als lid van de Antroposofische Vereniging kan ik kosteloos boeken lenen. De dame achter de 
uitleenbalie doet niet moeilijk over mijn lidmaatschapskaart die ik natuurlijk niet bij me heb: ik word 
op mijn woord geloofd. Ook mag ik de boeken wat langer houden, omdat ik niet zo dicht in de buurt 
woon. En als ik dat wil kan ik ze ook per post terugsturen. Verrast over zoveel service neem ik af-
scheid en vertrek. 

Eenmaal buiten blijf ik nog even op de stoep voor het huis staan. Het zonnetje schijnt aange-
naam. Ik kijk nog eens om naar de statige, witgeschilderde negentiende-eeuwse villa. ‘Hier kom ik 
vast nog wel eens terug!’, gaat het door me heen. Welgemoed begeef ik me op weg naar de dichtst-
bijzijnde tramhalte. 
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2.  

Hoe het begon 

Opgericht in 1913 kent de Antroposofische Bibliotheek in Den Haag inmiddels een respectabele ge-
schiedenis van meer dan honderd jaar. Hierin vallen de volgende periodes te onderscheiden: 

 
- de vooroorlogse periode van 1913 tot 1940;  
- de naoorlogse periode van 1947 tot 1976;  
- De ‘periode René de Winter’ van 1977 tot 1986;  
- De eerste ‘periode Herman Boswijk’ van 1986 tot 1998;  
- De tweede ‘periode Herman Boswijk’ van 1998 tot 2007; 
- De periode van 2008 tot heden. 

 

2.1 De vooroorlogse periode van 1913 tot 1940  
Vanaf het moment dat de antroposofische beweging zich eind 1912, begin 1913 van de toenmalige 
Theosofische Vereniging losmaakte en als zelfstandige Antroposofische Vereniging verderging, kon 
niet langer gebruik worden gemaakt van de grote theosofische bibliotheek in Amsterdam en de 
plaatselijke filialen daarvan. Zo begon het antroposofische bibliotheekwerk als zelfstandige activiteit 
van vrijwilligers, vooral in de grote steden waar een antroposofische ledengroep was ontstaan, zoals 
bijvoorbeeld in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum, Zwolle en Nijmegen.  

Nadat op 18 november 1923 in Den Haag, in het bijzijn van Rudolf Steiner de Antroposofische 
Vereniging in Nederland was opgericht met Willem Zeylmans van Emmichoven als eerste voorzitter, 
ontwikkelde Den Haag zich als landelijk centrum van de nederlandse antroposofische beweging. Me-
de als gevolg van deze ontwikkeling ging de haagse bibliotheek die aanvankelijk onder het beheer 
van de plaatselijke ledengroep viel, naar de landelijke Antroposofische Vereniging over. Hoewel het 
precieze tijdstip onbekend is, moet dit ergens tussen 1923 en 1928 zijn geweest. In het jaarverslag 
van de Antroposofische Vereniging over 1927-1928 lezen we namelijk: ‘De mooie, goed voorziene 
bibliotheek wordt meer en meer door de leden, en gelukkig ook door buitenstaanders, gevonden en 
gewaardeerd’.* 

In 1931 ging het beheer van de bibliotheek echter weer over in handen van de haagse leden-
groep; waarom is niet bekend. In 1935 kreeg de bibliotheek een landelijke functie en konden ook 
leden die niet in Den Haag woonden er lid van zijn. 

In het begin was de bibliotheek gehuisvest aan de Ieplaan 85, vanaf 1928 in het verenigingsge-
bouw aan de Oude Scheveningseweg 12 en in 1935 werd verhuisd naar de Anna Paulownastraat 19 
in Den Haag.†  

Het boekenbestand bestond aanvankelijk bijna geheel uit door boeken die door leden van de An-
troposofische Vereniging werden geschonken of in bruikleen gegeven, die met behulp van een een-
voudige registratie onderling werden geruild. Verder verwierf de bibliotheek ook boeken uit nalaten-
schappen. 

* Geciteerd volgens de Winter, «Geschiedenis», pag. 6. 
† René de Winter schrijft in zijn brochure dat de bibliotheek vanaf 1932 aan de Schevenigseweg 12 was geves-
tigd. Dit moet echter een vergissing zijn, want op het omslag van de catalogus dat naast de tekst staat afge-
drukt lezen we ‘1928; Scheveningsche Weg 12’ (de Winter, «Geschiedenis», pag. 6). 
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In de loop der jaren kwamen daar ook gekochte boeken bij. Ook werden jaargangen van duitse 
en later ook nederlandse tijdschriften verzameld. Met name Max Stibbe en later Sigismund von 
Gleich staken veel tijd in het op orde brengen, katalogiseren en thematisch ontsluiten van de collec-
tie met hulp van een onbekend aantal enthousiaste vrijwilligers. Van het bezit verscheen in 1938 een 
gedrukte katalogus. De haagse bibliotheek was van meet af aan een zaak ‘van de leden voor de le-
den’ en bestond bij gratie van de inzet van een groot aantal vrijwilligers.  

Aan dit tijdperk kwam een einde toen Nederland door Hitler-Duitsland werd bezet. Onmiddellijk 
na het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 werd de Antroposofische Vereniging in Nederland 
door Willem Zeylmans opgeheven en de ledenadministratie vernietigd om te voorkomen dat deze in 
handen van de duitse bezetter zou vallen. De bibliotheekcollectie werd verdeeld over een aantal 
privéadressen en ‘dook onder’.  

2.2 De na-oorlogse periode van 1947-1976  
Na het einde van de oorlog in 1945 bleek het overgrote deel van de ondergedoken collectie onvind-
baar te zijn. In 1947 werd een nieuwe start gemaakt en moest opnieuw een collectie worden opge-
bouwd uit geleende en geschonken boeken. Max Stibbe, Sigismund von Gleich en Wim Veltman 
speelden een belangrijke rol bij de wederopbouw van de bibliotheek en het bijhouden van de katalo-
gus.* 

In 1954 werd door het bestuur van de AViN voor het eerst een secretaresse aangesteld in de per-
soon van Emilie van der Stadt. Deze werd tevens de continue factor bij de uitlening en administratie 
van de bibliotheek. Zowel het secretariaat van de AViN als de bibliotheek waren toen gehuisvest aan 
de Jan van Nassaustraat 88 in Den Haag.† 

Enkele jaren later, in januari 1958, werd het pand Riouwstraat 1-3 verworven, dat na een ingrij-
pende verbouwing vanaf eind mei 1958 onderdak ging bieden aan onder meer het secretariaat en de 
bibliotheek. In deze tijd, de jaren 1970-76, was de bibliotheek ‘een interessante voorraad bruingekaf-
te boeken in gesloten hoge kasten in een kamertje van Riouwstraat 1-3, vrijwel alleen bekend bij 
leden.‡ 

In 1973 verhuisde het secretariaat van de AViN van de Riouwstraat in Den Haag naar de Boslaan 
in Zeist. De bibliotheek ging toen niet mee vanwege ruimtegebrek in het Zeisterpand. Wel bleef Emi-
lie van der Stadt als bibliothecaresse in Den Haag. In die periode nam door het groot aantal stichtin-
gen van nieuwe vrijescholen ook de belangstelling voor antroposofische literatuur sterk toe. 

Eind 1976 vertrok Emilie van der Stadt, waarbij haar in de Mededelingen van december 1976 
door bestuurslid Tom Jurriaanse de nodige lof werd toegezwaaid.  

* De Winter, pag. 2. – Max Stibbe (1898-1973) was zowel voor als na de oorlog actief in de haagse bibliotheek. 
Samen met Arnold Henny (1906-1994) richtte hij in 1927 het tijdschrift Ostara op, dat vanaf 1930 Vrije Op-
voedkunst is gaan heten. Beiden woonden in die tijd in Den Haag en waren met de Vrije School aldaar verbon-
den. Stibbe keerde in 1939 terug naar zijn geboorteland Nederlands-Indië, omdat hij van joodse komaf was, 
kwam echter in de japanse kampen terecht. Na de oorlog keerde hij in 1947 terug naar Nederland. Hij was 
daarna vooral actief in Amsterdam en in Haarlem. In 1960 ging hij naar Brazilië en vervolgens naar Zuid-Afrika. 
– Sigismund von Gleich (1896-1953) was in de jaren dertig in Nederland actief toen hij uit Duitsland naar Neder-
land was gevlucht en in Zeist ging wonen. – Wim Veltman (1923) werd na de oorlog van 1940-1945 leraar aan 
de Vrije School in Den Haag. Niet eerder dan de jaren vijftig komt hij in beeld o.a. door het opnieuw oprichten 
van de «Vereniging voor Vrije Opvoedkunst» (die al vóór 1940 had bestaan) en de voortzetting van het gelijk-
namige blad. Dan wordt hij ook actief in de bibliotheek. – Op www.biographien.kulturimpuls.org is zowel van 
Max Stibbe als van Sigismund von Gleich een korte (duitstalige) biografie te vinden. 
† De Winter, pag. 2. 
‡ Munniks, pag. 2. 
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2.3 De ‘periode René de Winter’ van 1977 tot 1986  
Per 1 januari 1977 trad de professionele bibliothecaris René de Winter part-time in dienst van de 
AViN-bibliotheek, vanaf zeker moment ter zijde gestaan door zijn assistente Kitty Breedeveld. De 
Winter voerde in 1978 de lezerskaart in, vernieuwde in 1979 de katalogi opdat deze aan algemeen 
geldende bibliotheekstandaarden konden voldoen en begon in 1981 met de ontsluiting van de collec-
tie door middel van een katalogus op onderwerp. Ook nam hij contact op met plaatselijke antroposo-
fische bibliotheken en bood hij hen bij de opzet of herinrichting daarvan professioneel advies zodat 
de kategorieën in de katalogi van de landelijke en de plaatselijke bibliotheken op elkaar konden wor-
den afgestemd. 

In 1980 vond binnen het pand aan de Riouwstraat een interne verhuizing plaats van de eerste 
naar de tweede etage, waardoor de bibliotheek meer ruimte kreeg.* In hetzelfde jaar kreeg René de 
Winter bovendien een full-time aanstelling. Deze ontwikkeling liep parallel aan de destijds sterk ge-
groeide antroposofische beweging en de toenemende omvang van de antroposofische literatuur. 

Als bibliothecaris had René de Winter regelmatig onenigheid met het AViN-bestuur over de fi-
nanciële middelen en het personeelsbestand.† Mede door zijn toedoen was de Antroposofische 
Bibliotheek inmiddels uitgegroeid tot een professionele, in antroposofie gespecialiseerde biblio-
theek, die als enige in staat was naast de gewone uitleenfunctie ook een historische en wetenschap-
pelijke functie voor de nederlandse antroposofische beweging te vervullen. Het is echter de aard van 
een dergelijke bibliotheek, dat zij streeft naar volledigheid en dus altijd de tendens vertoont naar 
uitbreiding, dit vanwege het streven naar compleetheid dat inherent is aan de historische en weten-
schappelijke functie. Het bestuur had hiervoor echter weinig begrip en vond dat het tijd werd voor 
budgettering. Bovendien speelde voor het bestuur de gedachte mee dat verdere investering geen zin 
had omdat de bibliotheek op relatief korte termijn wellicht naar Driebergen zou verhuizen. 

Een gesprek over de fundamentele aard van het geschetste meningsverschil kwam niet tot stand; 
het bleef bij gehakketak over meer faciliteiten en niet betaalde overuren. In de praktijk leidde deze 
controverse ertoe, dat steeds meer werk buiten de betaalde uren moest worden gedaan of – indien 
mogelijk – door schaarse vrijwilligers. 

Uiteindelijk leidde dit meningsverschil ertoe, dat René de Winter in 1986, na het zoveelste con-
flict met het bestuur, ontslag nam. Het verenigingsblad Mededelingen vermeldde zijn vertrek niet, 
maar beperkte zich in maart 1986 tot een oproep aan geschikte kandidaten om bij het bestuur te 
solliciteren naar de vacant geworden functie van bibliothecaris. De Winters assistente Kitty Brede-
veld zou nog tot 1996 blijven. Ook was in deze tijd Greet Röhm als vrijwilligster in de bibliotheek 
werkzaam (‘tante Greet’ voor de vaste bezoekers toen). 

 
Enkele ‘wapenfeiten’ uit de periode 1976-1986:  
- 1978: invoering van de lezerskaart; 
- 1979: vernieuwing van de katalogi (titelbeschrijvingen volgens Rijksregels);  
- 1980: verhuizing naar een grotere ruimte; begin van de open uitlening (op onderwerp ge-

rangschikt); full-time aanstelling van de bibliothecaris; 
- 1981: begin van een onderwerpskatalogus; ontwikkeling van een eigen titel-beschrijfsysteem 

voor boeken van Rudolf Steiner; 
- 1984: aankoop elektronische schrijfmachine (voor het maken van kataloguskaartjes).  

* Zie: René de Winter, «Geschiedenis», pag. 7. 
† Zie: Munniks, pag. 2. 
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2.4 De eerste ‘periode Herman Boswijk’ van 1986 tot 1998  
Als opvolger van René de Winter trad in 1986 de eveneens professionele bibliothecaris Herman Bos-
wijk aan. In datzelfde jaar werd ook voor het eerst een poging ondernomen om de bibliotheek op 
landgoed De Reehorst in Driebergen te huisvesten als onderdeel van omvattende bouwplannen, 
maar dit bestuursplan ging niet door vanwege onvoldoende steun van de kant van de leden.* In 1988 
werd daarom alsnog een uitbreiding van de bibliotheek aan de Riouwstraat in Den Haag gerealiseerd, 
waarbij de collectie naar de huidige bibliotheekzaal werd overgebracht. Daarbij werd de oorspronke-
lijke bibliotheekruimte omgevormd tot magazijn, met drie studieplekken voor bezoekers. 

Onder Herman Boswijk werd de door zijn voorganger ingezette professionalisering en ontsluiting 
krachtig voortgezet. Vanaf 1987 werd hij daarin bijgestaan door bibliotheek-assistente Nicoline Klein. 

In 1990 werden de openingstijden wat verruimd, tot 25,5 uur per week; het aantal betaalde uren 
bedroeg op weekbasis circa 50 uur.  

In de tweede helft van de jaren negentig werd gestart met de realisering van een digitale katalo-
gus, die was gebaseerd op een algemeen geldende trefwoordensystematiek («thesauris»), die ook 
voor de euritmie- en de lerarenopleiding gold. Ook de administratie werd allengs gedigitaliseerd. In 
samenwerking met René de Winter werden er bovendien jaarlijks bibliothecarissendagen gehouden 
en werd een adviserende en dragende ‘spiegelgroep’ voor het landelijke en regionale bibliotheekbe-
leid opgericht die de «Werkgroep Antroposofische Bibliotheken» werd genoemd. Onder de titel «Bi-
bliografie van werken en voordrachten van Rudolf Steiner in Nederlandse vertaling» verscheen van 
de hand van Herman Boswijk en René de Winter in 1993 de eerste uitputtende wetenschappelijke 
beschrijving van alle in het Nederlands vertaalde boeken en voordrachten van Rudolf Steiner, gekop-
peld aan het duitstalige systeem van Steiners verzamelde werk, de zogeheten Gesamtausgabe. Tot 
2000 werd dit overzicht door geactualiseerde, los verkrijgbare aanvullingen, bijgehouden. 

Na het échec van 1986 werd in de jaren 1992-1993 wederom een poging ondernomen om tot 
nieuwbouw op landgoed De Reehorst in Driebergen te komen. Ditmaal nam de Iona-Stichting het 
initiatief om de bibliotheken van de AViN, de Vrije Hogeschool en van de Iona-Stichting zelf samen te 
voegen in een nieuw gebouw, waar ook het secretariaat van de AViN en van de Vrije Hogeschool 
voor Geesteswetenschappen gehuisvest zouden moeten worden. Ook dit keer kwamen de benodig-
de gelden niet op tafel en ging het plan niet door.† Sindsdien is de huisvesting van de landelijke bi-
bliotheek in een impasse geraakt, met als gevolg dat het ruimtegebrek steeds nijpender wordt en 
men zich met noodoplossingen moet behelpen. 

Deze historische periode ging gepaard met scherpe aanvallen op de antroposofische beweging in 
de media, die reeds in 1984 waren begonnen als reactie op de groeispurt van deze toen in Nederland 
nog grotendeels onbekende beweging. Steiner werd als ‘voorloper van Hitler’ neergezet, de antropo-
sofie zou een rassenleer zijn en op de Vrije Scholen zou het onderwijs racistische trekken hebben. 
Vanaf 1994 namen deze aanvallen sterk toe. Daarnaast zagen de bibliotheken zich onder invloed van 
het opkomende ‘marktdenken’ met ingrijpende bezuigingen geconfronteerd, terwijl het boek er in de 
vorm van de personal computer een ernstige concurrent bijkreeg. 

Tegen deze achtergrond tekende zich in de antroposofische bibliotheken een sterke daling af van 
het aantal bezoekers en uitgeleende boeken, ook bij de Antroposofische Bibliotheek in Den Haag. 
Desondanks besluit het AViN-bestuur in 1997 toch tot het handhaven van ‘een goed geoutilleerde, 
professionele, zelfstandige landelijke bibliotheek, annex archief en informatiecentrum’.‡ Met als 

* Zie Munniks, pag.2 
† Ibidem. 
‡ Ibidem. 
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kanttekening dat de huisvesting in de Riouwstraat werd gecontinueerd ‘totdat er zekerheid was ver-
kregen over een gebouw op de Reehorst voor secretariaat en bibliotheek’. 

2.5 De tweede ‘periode Herman Boswijk’ van 1998 tot 2007  
‘Modernisering en professionalisering’ was de slogan waarmee de antroposofische beweging in de 
laatste twee jaren van de twintigste eeuw op de bovengenoemde uitdagingen reageerde. Dit ging 
gepaard met reorganisaties om aan de nieuwe financieringseisen te kunnen voldoen die de overheid 
stelde. Bijna alle antroposofische instituten werden volgens angelsaksisch model top-down ingericht 
als ‘bedrijven’, ook als het geen bedrijven waren maar scholen of zorginstellingen. Ook de vrijescho-
len kwamen eind 1997 met de staatssecretaris overeen, dat zij in ruil voor staatssubsidie voortaan 
binnen de wettelijke eisen van de overheid zouden werken; onder de noemer «Project 2000» gingen 
zij kerndoelen en examens invoeren. 

De nieuwe wind die in de loop van de jaren negentig in de samenleving ging waaien in de geest van 
de ‘homo economicus’, liet dus ook de antroposofische beweging niet onberoerd. Daarbij kwam dat de 
AViN kampte met vergrijzing in samenhang met een dalend ledenaantal. Het bestuur moest geleidelijk 
aan op alle fronten gaan bezuinigen. Ook het budget en de personeelsuren van de bibliotheek ontkwa-
men hier niet aan. Daardoor stak opnieuw het oude probleem weer de kop op waarop René de Winter 
destijds al was vastgelopen. Weer waren het externe factoren die niets met het functioneren van de 
bibliotheek zelf te maken hadden, die bepalend werden voor het bibliotheekbeleid van het AViN-
bestuur. Dat bracht de toenmalige bibliothecaris Herman Boswijk tot wanhoop. Deze ging in 2001 part-
time werken voor 18 uur per week; voor de vrijgekomen 18 uur per week werd Frederieke Kolarič als 
medewerker aangesteld.* Zij vertrok echter al weer in 2002, waarna haar functie niet langer werd ge-
handhaafd, wat dus op weekbasis een teruggang in de personele bezetting van 18 uur betekende. Her-
man Boswijk en Nicoline Klein hielden met een aantal vrijwilligers de bibliotheek draaiend, maar voor 
verdergaande ontsluiting of modernisering van de bibliotheek ontbraken de tijd en het geld. De ope-
ningstijden van de bibliotheek moesten worden ingeperkt. Dit geschiedde in 2005.† Ook voor het nij-
pende gebrek aan ruimte kwam nog altijd geen oplossing. 

De belangrijkste voortgang in deze periode bestond uit de verdere digitalisering van de katalogus 
en administratie, inclusief de opbouw van een website met vele links naar andere websites. Deze 
eigen website werd in 2007 opgeheven ten gunste van een AViN-website met slechts één link naar 
de bibliotheek. 

In 2007 kreeg Herman Boswijk een aanbod om als firmant in de Haagse Boekerij te stappen, wat 
hij met ingang van 1 januari 2008 deed.  

2.6 De periode van 2008 tot heden 
Na het vertrek van Herman Boswijk hield assistente Nicoline Klein de bibliotheek maandenlang in 
haar eentje draaiende, samen met enkele vrijwilligers. In 2008 werd Jeannette Boertien bibliotheca-
ris. Zij trof veel achterstallig onderhoud aan en het was een forse klus om dit grotendeels weer op 
orde te krijgen. 

* Volgens het rapport van Roel Munniks was de personele bezetting eind 2001 als volgt: Herman Boswijk, bibli-
othecaris: 18 uur per week; Frederieke Kolarič, bibliotheekassistente: 18 uur per week; Nicoline Klein, biblio-
theekassistente: 10 uur per week. 
† In datzelfde jaar kwam Tineke Castelein voor de woensdag als vrijwilligster in de bibliotheek werken. Nadat zij 
door ziekte was uitgevallen werd zij door Joke Meijer opgevolgd, die na enige tijd eveneens om gezondheidsre-
denen terug moest treden. Op het moment van dit schrijven is Marianne Elst als enige vrijwilliger actief; net als 
haar twee voorgangsters Tineke Castelein en Joke Meijer verricht zij ook balie-werkzaamheden. 
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In 2009 stapte Jeannette Boertien over naar het bestuur van de Stichting Euritmie. Opnieuw nam 
Nicoline Klein enige tijd de bibliotheek alleen waar met behulp van vrijwilligers. In mei 2010 werd 
Annemiek Blöte tot bibliothecaris benoemd. Nicoline Klein vertrok na 26 jaar trouwe dienst in de 
zomer van 2013 en Jeannette Boertien kwam vervolgens datzelfde jaar weer terug als tweede biblio-
thecaris.* 

In deze periode werd de ontsluiting van de nederlandstalige antroposofische tijdschriften, waar-
mee Herman Boswijk al was begonnen, voortvarend voortgezet.† Ook de inventarisatie van enkele 
privé-archieven werd met hulp van vrijwilliger Guus Anschütz ter hand genomen en grotendeels vol-
tooid. Tevens werd er een begin gemaakt met de digitale ontsluiting van de duitstalige tijdschriften.  

In 2012 diende zich naar de mening van het bestuur van de AViN opnieuw de noodzaak aan om 
te bezuinigen, want in een nota van bestuursleden Vera Treffers en Pieter Meesters werd onderzocht 
hoe ook op de bibliotheek te bezuinigen viel. Daarbij werd een twaalftal alternatieven geformuleerd, 
waarvan tenslotte in alle gevallen moest worden geconcludeerd dat deze niet haalbaar c.q. wenselijk 
waren. De twee auteurs verwoordden dit als volgt: ‘De meeste alternatieven hebben overwegende 
nadelen. Verschillende van deze alternatieven zijn bovendien ingrijpend en vereisen een behoorlijke 
voorbereiding’‡. Tot een definitief besluit kwam het ook toen niet, daar naar de mening van auteurs 
‘de zittingstijd van het huidige bestuur te kort is om nog concrete maatregelen in gang te zetten. Het 
huidige bestuur moet zijn opvolger niet belasten met in gang gezette maatregelen waarover die op-
volgers andere opvattingen kunnen hebben’.§ 

Het nieuwe bestuur dat in juni 2012 aantrad kondigde in februari 2013 in een zogeheten «Con-
cept uitgangspunten en doelstellingen bestuur AViN» aan het verenigingsleven te willen stimuleren 
‘door met een constructief-kritische blik de bestaande middelen daartoe onder de loep te nemen’.** 
Naast zaken als de jaarvergadering, contactpersonendag, conferenties en de jongerendagen werden 
ook het ledenblad Motief, de website en de bibliotheek tot deze ‘bestaande middelen’ gerekend. 

Veel verder dan het formuleren van deze uitgangspunten kwam het evenwel niet, want voordat 
dit vernieuwde en verjongde bestuur echt werk van al zijn plannen kon maken, was het in de zomer 
van 2014 genoodzaakt om voortijdig op te stappen en plaats te maken voor een geheel nieuw be-
stuur onder voorzitterschap van Jaap Sijmons. Dit bestuur, dat tot op de dag van vandaag in functie 
is, nam na een aanloopperiode de beoogde vernieuwing van de Antroposofische Vereniging, waar-
onder ook de modernisering van de landelijke bibliotheek, voortvarend ter hand. Wat dit voor de 
Antroposofische Bibliotheek aan de Riouwstraat in Den Haag betekent, hebben we ten dele in de 
Inleiding al gezien. In de volgende hoofdstukken van deze discussienota zal hier verder op worden 
ingegaan. 

* Het contract van Jeannette Boertien werd in 2015 beëindigd, maar uiteindelijk kreeg zij een ander contract. 
† In totaal zijn er achttien nederlandstalige tijdschriften volledig ingevoerd in het systeem (dat wil zeggen dat 
titels, auteur, jaargang, paginanummer. etc van artikelen langs digitale weg te vinden zijn). De overige tijd-
schriften zijn sporadisch ingevoerd. Op dit moment worden alleen Motief en Vrije Opvoedkunst nog bijgehou-
den. De wens bestaat om zoveel mogelijk aan te vullen en uitbreiden, maar door tijdgebrek is daar geen gele-
genheid voor. Voor zover mogelijk wordt tevens getracht om fouten in de bestaande gegevens te corrigeren. 
Dit is gebeurd voor Motief, Vrije Opvoedkunst en de Brieven over het geestelijk leven der mensheid.  
‡ Treffers en Meesters, pag. 5. 
§ In 2011 kondigde het al jaren in functie zijnde bestuur van de AViN haar voltallige aftreden aan, waarbij als 
reden werd genoemd dat het tijd werd voor een verjonging van het bestuur. Na een voorbereidingstijd van 
verschillende maanden waarin nieuwe bestuursleden werden aangezocht, trad uiteindelijk in juni 2012 een 
nieuw bestuur aan. 
** Mulder, pag. 2. 
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3. 

De collectie 

3.1 Algemeen 
Het mag wellicht symbolisch genoemd worden, dat het einde van de Tweede Wereldoorlog ook voor 
de landelijke antroposofische bibliotheek – net als voor veel andere intiatieven in Nederland en de 
nederlandse samenleving als geheel – een heel nieuw begin betekende: tijdens de bezettingstijd op 
diverse particuliere adressen ondergebracht, kwam de collectie na het einde van de oorlog niet meer 
boven water, zodat deze van de grond af aan moest worden opgebouwd. Een begin hiermee was al 
spoedig gemaakt, zodat vanaf 1947 weer sprake was van een antroposofische bibliotheek in Den 
Haag. Deze werd ondergebracht in het pand aan de Jan van Nassaustraat 88, waar ook het secretari-
aat van de AViN zetelde. Ruim tien jaar later, in 1958, verhuisden zowel het secretariaat als de biblio-
theek naar de Riouwstraat 1, waar de bibliotheek tot op de dag van vandaag gehuisvest is.* 

Aanvankelijk leidde de bibliotheek in de Riouwstraat een nogal bescheiden en verborgen be-
staan, waarbij de collectie niet meer was dan ‘een interessante voorraad bruingekafte boeken in 
gesloten hoge kasten in een kamertje van Riouwstraat 1, vrijwel alleen bekend bij leden’. We hebben 
het dan over de periode tot en met 1976. Het aantreden van de eerste echte bibliothecaris in de 
persoon van René de Winter per 1 januari 1977 betekende voor de bibliotheek een nieuwe impuls, 
waardoor deze steeds meer een professioneel karakter kreeg, met onder meer katalogi die aan de 
algemeen geldende bibliotheekstandaarden voldeden. Dit proces werd, voor zover de omstandighe-
den dat toelieten, onder zijn opvolger Herman Boswijk en de bibliothecarissen die na hem kwamen, 
met kracht voortgezet.† Tegelijkertijd maakte de collectie, mede dankzij de sterk toegenomen be-
langstelling voor de antroposofie en de antroposofische instellingen in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw, een sterke groei door, zowel door aankoop van nieuwe titels en abonnementen 
op tijdschriften, alsook door diverse schenkingen en legaten van particulieren. Dankzij al deze ont-
wikkelingen groeide de haagse bibliotheek in luttele jaren tijds uit tot een goed geoutilleerde, vol-
wassen bibliotheek die in 1985 circa 10.000 banden omvatte, benevens een grote verzameling ge-
bonden en niet-gebonden tijdschriften.‡ 

Anno 2017, ruim dertig jaar later, omvat de collectie van de antroposofische bibliotheek in Den 
Haag bijna 18.000 boeken, verdeeld over vier ruimtes. Het hoofddeel van de collectie, te weten circa 
7.860 titels, bevindt zich in de grote, openlijk toegankelijke bibliotheekzaal, systematisch gerang-
schikt op 131 meter boekenplank. Dit betreft in het algemeen de meer courante boeken, waar re-
gelmatig vraag naar is. Minder courante boeken zijn te vinden in het niet voor publiek toegankelijke 
magazijn tegenover de grote bibliotheekzaal. Hier staan, verdeeld over 127 meter boekenplank, in 
dezelfde hoge gesloten kasten waar Roel Munniks over spreekt, naar schatting 7.700 boeken. Door 
ruimtegebrek gedwongen staan er tevens ongeveer 2.040 boeken in afsluitbare houten en metalen 
kasten op de gang (34 meter). En ten slotte bezit de bibliotheek ook nog circa 400 oude boeken uit 
de tijd voor 1850. Deze zijn om veiligheidsredenen opgeborgen in een brandwerende metalen kast. 

* Zie hoofdstuk 1. 
† Ibidem. 
‡ Zie: de Winter, «Collectie en collectievorming», pag. 9. 
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Aangezien hiervoor in het overvolle magazijn geen plaats meer is, staat deze kast in de werkkamer 
van de twee bibliothecarissen. 

Naast al deze boeken bezit de bibliotheek in Den Haag ook een uitgebreide collectie tijdschrif-
ten. Al sedert vele, vele jaren is de bibliotheek geabonneerd op een aantal belangrijke tijdschriften, 
waarvan een deel duits- en engelstalig. De meest recente afleveringen daarvan kunnen in de grote 
bibliotheekzaal worden ingezien, terwijl de oudere jaargangen zich in het magazijn bevinden: naast 
de boeken staat hier 68 meter gebonden en gearchiveerde tijdschriften. Sinds de tijd van René de 
Winter worden tijdschriften niet meer uitgeleend, daar hierdoor ‘in het verleden teveel verloren 
gegaan’ was.* 

Verder zijn er in de grote bibliotheekzaal sinds kort ruim honderd DVD’s te vinden; deze kunnen 
net als de boeken wel worden geleend. Middels deze DVD’s wordt getracht vooral jonge mensen op 
een laagdrempelige manier via documentaires en speelfilms voor de antroposofie te interesseren. 

Last but not least bezit de bibliotheek ten slotte ook een negental waardevolle (privé-)archieven 
van internationaal bekende antroposofen, zoals Willem Zeylmans van Emmichoven en Elisabeth 
Vreede. Vanwege ruimtegebrek zijn deze in zuurvrije kartonnen dozen in afgesloten metalen boe-
kenkasten op de gang opgeborgen. 

3.2 Aard van de collectie 
Waaruit, zo kunnen we vragen, bestaat nu deze omvangrijke collectie? Wat maakt hier precies deel 
van uit? 

In de eerste plaats zijn dit natuurlijk de boeken, de werken en voordrachten van Rudolf Steiner 
zelf voorop. Tot het bezit van de bibliotheek in Den Haag behoort zowel de volledige duitstalige uit-
gave van zijn verzameld werk (Rudolf Steiner Gesamtausgabe), alsmede nederlandse en engelse ver-
talingen daarvan. We zullen dit in deze nota verder kortheidshalve de ‘primaire literatuur’ noemen. 

Verder omvat de collectie ook de werken van overige antroposofische auteurs, die op het ge-
dachtegoed van Rudolf Steiner voortbouwen. Dit kunnen zowel mensen zijn uit de tijd van Rudolf 
Steiner zelf als uit de tijd na hem. Deze kategorie zal hier verder ‘secundaire literatuur’ worden ge-
noemd.† 

In de derde plaats bezit de Antroposofische Bibliotheek ook een aantal algemene literaire wer-
ken, die nauw samenhangen met de antroposofie of met onderwerpen die daarin aan bod komen, 
zoals bijvoorbeeld Goethes Faust, het Parcivalepos, biografieën of monografieën van personen die in 
de boeken of voordrachten van Rudolf Steiner worden genoemd, etc. Deze laatste kategorie zal hier 
de ‘tertiaire literatuur’ worden genoemd.‡ 

* de Winter, «Collectie en collectievorming», pag. 11. 
† Inhoudelijk gezien vertoont de collectie van de antroposofische bibliotheek in Den Haag op dit moment vooral 
lacunes op het gebied van de pedagogiek. Oorzaak hiervan is de verhuizing van de Vrije School-Pabo uit Zeist 
naar Leiden rond 2012. Tot dat moment bestond er namelijk een soort gedeelde katalogus waarbij de biblio-
theek in Den Haag de werken over pedagogiek gratis uit de collectie in Zeist kon lenen. Om deze reden werd op 
pedagogisch gebied alleen het meest noodzakelijke aangekocht. Nadat de Vrije School-Pabo onderdeel van de 
Hogeschool Leiden was geworden, kon de haagse bibliotheek die boeken niet meer lenen, aangezien het ‘me-
diacentrum’ van de Hogeschool Leiden alleen toegankelijk is voor studenten van die instelling. Daarom is de 
hele collectie van de Pabo toen uit het systeem van de haagse bibliotheek gehaald, met als gevolg een lacune 
op het gebied van de pedagogiek. 
‡ Dit onderscheid tussen secundaire en tertiaire literatuur wordt door René de Winter niet gemaakt. Beide 
kategorieën worden door hem tezamen genomen en onderverdeeld in 17 hoofdrubrieken en 95 subrubrieken. 
Dit zijn: 1. Filosofie; 2. Antroposofie – antroposofische beweging; 3. Rudolf Steiner (biografieën); 4. Godsdienst; 
5. Maatschappijwetenschappen – ekonomie – (sociale) driegeleding; 6. De mens – anatomie – Psychologie; 7. 
Opvoeding – onderwijs – heilpedadogie; 8. Natuurwetenschappen – techniek; 9. Geneeskunst; 10. Landbouw – 
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Al deze boeken, dat wil zeggen de meer recente uitgaven daarvan, staan in de zogeheten ‘open 
uitlening’ in de grote, publiekelijk toegankelijke bibliotheekzaal. Hier is ook een kleine handbiblio-
theek te vinden, waarin woordenboeken, bibliografieën, encyklopedieën, plattegronden, adresboe-
ken en andere naslagwerken zijn opgenomen. Deze worden niet uitgeleend en kunnen alleen ter 
plaatse kunnen worden geraadpleegd. 

Naast de ‘open uitlening’ is er de zogeheten ‘gesloten uitlening’, boeken die alleen ter plekke 
kunnen worden geraadpleegd, maar niet geleend. Dit deel van de collectie, dat zich thans in het ma-
gazijn, op de gang van de tweede verdieping en in de werkkamer van de bibliothecarissen bevindt, 
betreft vooral oudere uitgaven van werken van Rudolf Steiner en overige auteurs (primaire en se-
cundaire literatuur), alsmede oude en kostbare boeken, kritische literatuur, vroegere edities van 
tijdschriften, benevens een archief met kranteknipsels over antroposofie, (oude) toegangskaarten, 
affiches, folders en foto’s.* 

Naast al deze boeken beschikt de bibliotheek ook over een grote collectie antroposofische tijd-
schriften. Tot voor kort was de bibliotheek op vierendertig tijdschriften geabonneerd†, maar in het 
kader van de huidige bestuursplannen zijn er de afgelopen maanden diverse abonnementen opge-
zegd, te weten op: Bres, The Optimist, Die Christengemeinschaft, Erziehungskunst, de Rundbrief van 
de Sektion für Redende und Musizierende Kunst (SRMK), Die Gegenwart, Mensch und Architektur en 
Der Europäer. Dit terwijl sommige van deze tijdschriften alle vele decennia tot de collectie van de 
bibliotheek behoren, bijvoorbeeld Die Christengemeinschaft (sinds 1924) en Erziehungskunst (sinds 
1932).‡ Ondanks deze en andere inkrimpingen uit het verleden kan de tijdschriftencollectie van de 
landelijke bibliotheek nog altijd tot op zekere hoogte ‘representatief’ worden genoemd voor wat er 
in dit opzicht op antroposofisch gebied gebeurt.  

Wat de DVD’s betreft, een relatief nieuwe loot aan de stam van de landelijke antroposofische bi-
bliotheek: deze bestaan voor een belangrijk deel uit documentaires over antroposofische werkgebie-
den, zoals de Vrije School-beweging, de biologisch-dynamische landbouw, euritmie, etc. Daarnaast 
zijn er ook DVD’s over het leven van Rudolf Steiner. Tot het bestand horen ook enkele (goede) speel-
films, voor zover hierin antroposofische kernthema’s aan bod komen zoals bijvoorbeeld reïncarnatie. 
Vaak zijn dit films die in Motief of Das Goetheanum zijn besproken. 

Een laatste, zeer belangrijk maar bij velen onbekend deel van de collectie van de landelijke an-
troposofische bibliotheek wordt gevormd door de privé-archieven die uit nalatenschap zijn verkre-

voeding; 11. Kunst – architectuur – muziek – toneel – spelen; 12. Euritmie; 13. Taal- en letterkunde; 14. Aard-
rijkskunde – volkenkunde – geschiedenis; 15. Biografieën; 16. Diversen; 17. ‘Beddeplank’ (kleine boekjes die 
zoek zouden raken indien ze tussen de grotere boeken zouden staan) (de Winter, «Collectie en collectievor-
ming», pag. 9-10). 
* Zie de Winter, «Collectie en collectievorming - Tijdschriften», pag. 11. 
† Volgens de website van de AViN omvat de collectie van de landelijke bibliotheek op dit moment 240 tijdschrif-
ten, waarvan 50 in lopend abonnement, maar dit is niet juist (zie 
www.antroposofischevereniging.nl/bibliotheek). – In de tijd van René de Winter bezat de bibliotheek circa 150 
tijdschriftentitels, waarvan circa 50 in ‘lopend abonnement’, van compleet tot zeer incompleet. Daarbij werd 
volgens hem vaak ‘met veel zorg en geduld’ getracht om ‘de ontbrekende jaargangen en/of nummers alsnog op 
te sporen en op te nemen in de collectie’ (de Winter, «Collectie en collectievorming - Tijdschriften», pag. 11). 
Met als resultaat een collectie ‘uit alle windstreken en vakgebieden’ die ‘voor een deel uniek is en – voor zover 
kan worden nagegaan – in geen andere bibliotheek aanwezig’ (ibidem). 
‡ Sommige van deze tijdschriften, zoals bijv. Die Christengemeinschaft, zijn nog wel digitaal beschikbaar. In 
andere gevallen is geprobeerd de schade te beperken door het opgezegde tijdschrift in een andere taal aan te 
schaffen. Zo is in plaats van het abonnement op Der Europäer een abonnement genomen op de engelstalige 
versie daarvan, The Present Age. Ook de Rundbrief is er nog wel in het engels. In andere gevallen is het verlies 
dat met het opzeggen van een bepaald tijdschrift gepaard gaat echter niet te compenseren. 
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gen. Zoals we hebben gezien gaat het hierbij veelal om zeer vooraanstaande, alom gerespecteerde 
antroposofen, zoals Willem Zeylmans van Emmichoven, Elisabeth Vreede, Sanne Bruinier, en Her-
mien IJzermans, alsmede de privé-bibliotheek van Daan van Bemmelen.* Zowel uit wetenschappelijk 
als uit historisch oogpunt zijn deze archieven van het grootste belang, wat het des te schrijnender 
maakt wanneer ze uit bezuinigingsoverwegingen niet goed toegankelijk zouden zijn. 

Zo is in de loop der jaren dankzij de liefdevolle toewijding en de belangeloze inzet van vele men-
sen een unieke collectie ontstaan, die in zekere zin het ‘collectieve geheugen’ van de antroposofische 
beweging in Nederland vormt en van grote betekenis is voor de ontwikkeling van de antroposofie. 
Een collectie kortom, die het waard is om zorgvuldig te worden gekoesterd.  

3.3 Wetenschappelijke en historische functie 
‘Landelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland’ luidt officieel de naam van 
de bibliotheek aan de Riouwstraat. Hierdoor onderscheidt de bibliotheek in Den Haag zich van de 
locale antroposofische bibliotheken, waarvan er in Nederland op dit moment een kleine dertig zijn.† 
Anders gezegd: de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag kan niet zonder meer gelijk 
worden gesteld met de overige antroposofische bibliotheken in Nederland, maar neemt onder hen 
een speciale positie in. Door voormalig bibliothecaris René de Winter wordt dit als volgt verwoord: 
‘De bibliotheek vervult binnen het nederlandse bibliotheekbestel een centrale rol, daar waar het gaat 
om de bevrediging van de behoefte aan antroposofische literatuur. […] Haar kracht en opgave ligt 
met name op het terrein van het ter beschikking stellen van minder gevraagde en gespecialiseerde 
literatuur’.‡ En, zo kunnen we hieraan toevoegen, in het bewaren van oude, kostbare en zeldzame 
uitgaven.  

Deze speciale positie komt ook tot uitdrukking in de doelstelling van de landelijke antroposofi-
sche bibliotheek. Deze bestaat erin om de beschikbare antroposofische literatuur ‘zo volledig moge-
lijk [te] verwerven, ontsluiten en ter beschikking [te] stellen’.§ Waar de locale bibliotheken dus vooral 
tot taak hebben om hun lezerspubliek in de gelegenheid te stellen van de gangbare antroposofische 
literatuur kennis te nemen, is het de taak van de landelijke bibliotheek in Den Haag om een zo volle-
dig mogelijk overzicht van de bestaande antroposofische literatuur te bieden, zowel uit het heden als 
uit het verleden. Dit betekent dat de collectie van de bibliotheek in Den Haag niet alleen de meer 
bekende antroposofische werken omvat, die regelmatig worden uitgeleend en geraadpleegd, maar 
ook zeldzamere titels waar minder vraag naar is, maar die wel van grote wetenschappelijke of histo-

* Deze negen archieven zijn: 1. het archief van de Haagse Ledengroep; 2. het archief recuperatie Cultureel Erf-
goed (gestolen door de Duitsers en vervolgens meegenomen door de Russen, rond 2002 overdrachtsprotocol 
teruggave); 3. het archief Willem Zeylmans van Emmichoven; 4. het archief Elisabeth Vreede; 5. het archief 
Corrie de Beaufort; 6. het archief Sanne Bruinier; 7. het archief Dieuwertje Coppens-Mulckhuys; 8. het archief 
Hermien IJzermans; 9. het archiefmateriaal betreffende de achtergrond van Imke Jelle van Dam’s boek 100-jaar 
euritmie. – Sinds het najaar van 2016 bevindt ook het privé-archief van de bekende auteur Arie Boogert, be-
staande uit een groot aantal mappen met aantekeningen, zich in de landelijke bibliotheek van de Antroposofi-
sche Vereniging (zie Guus Schönfeld, «Antroposofie in het voormalige Nederlands-Indië». Motief nr. 208 , de-
cember 2016 / januari 2017, pag. 13. Zie ook: Gerard Reijngoud, «Omgaan met de weekspreuken in de tro-
pen». Ibidem, pag. 15. 
† Zie voor een overzicht bijlage 3. 
‡ de Winter, «Inleiding», pag. 3 (cursivering TJ). 
§ Ibidem. De Winter zegt hier letterlijk: ‘De bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft 
primair tot doel: het zo volledig mogelijk verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van antroposofische 
literatuur in de ruimste zin van het woord en staat ten dienste van leden van de Vereniging en belangstellen-
den’ (curs. TJ). 
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rische waarde zijn.* Zo heeft de landelijke bibliotheek in Den Haag, naast haar taak om in de vraag 
naar gangbare antroposofische literatuur te voorzien, een taak die haar op één lijn plaatst met alle 
‘gewone’ antroposofische bibliotheken, óók tot taak om een zo groot mogelijk aantal relevante an-
troposofische werken uit het heden en verleden te verzamelen en bewaren.† We kunnen dit de ‘ar-
chief- of bewaarfunctie’ van de landelijke antroposofische bibliotheek noemen.‡ In dit opzicht kan de 
bibliotheek aan de Riouwstraat worden vergeleken met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar 
vrijwel alle boeken en tijdschriften die in Nederland zijn verschenen worden bewaard, of met de 
centrale bibliotheek van de Theosofische Vereniging of de «Bibliotheca Philosophica Hermetica» van 
Joost Ritman (kortweg «Ritman-bibliotheek»), beide in Amsterdam. Al deze bibliotheken stellen zich 
ten doel een belangrijk cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren. Gewone bibliotheken, al dan 
niet antroposofisch, kennen een dergelijke ‘bewaarfunctie’ niet.  

Gezien deze specifieke doelstelling is het niet meer dan vanzelfsprekend dat de collectie van de 
bibliotheek in Den Haag de neiging heeft om alsmaar uit te dijen en in principe dus ook in de loop der 
tijd meer kosten met zich mee zal brengen, met name op het gebied van de huisvesting. Het is zon-
der meer begrijpelijk dat bestuurders zich hier zorgen over maken. De collectie eenvoudig in tweeën 
hakken en het minst gangbare deel opdoeken, zoals het bestuur van de Antroposofische Vereniging 
wil, in is dit geval echter wel wat al te simpel. Want daarmee wordt de antroposofische bibliotheek in 
feite gereduceerd tot een gewone locale antroposofische bibliotheek, die in de behoefte aan gangba-
re antroposofische literatuur voorziet, terwijl tegelijkertijd een belangrijke bron van wetenschappe-
lijk en historisch onderzoek voor altijd verloren gaat, wat een geweldig verlies voor de antroposofie 
in Nederland en voor de nederlandse cultuur in het algemeen kan worden genoemd.§ Hierdoor zal de 

* De website van de Antroposofische Vereniging zegt hierover het volgende: ‘De collectie omvat een vrijwel 
volledige verzameling van de nederlandse antroposofische literatuur, een groot deel van de duitse en een re-
presentatieve keuze uit de engelse literatuur. Hierbij vindt u zowel inleidende werken als gespecialiseerde we-
tenschappelijke literatuur en alles wat daartussen ligt’ (zie bijlage 1; curs. TJ). 
† Dit streven naar volledigheid heeft van het begin af aan de grondslag van de landelijke bibliotheek van de 
Antroposofische Vereniging gevormd, wat tot op de dag van vandaag het bijzondere karakter van deze biblio-
theek bepaalt. Zo werd een van de pioniers van het eerste uur Max Stibbe vooral gedreven door ‘het ideaal alle 
boeken bijeen te brengen waar Rudolf Steiner naar verwijst’ (Munniks, pag. 2). Ook in latere jaren bleef Max 
Stibbe’s ideaal richtinggevend voor de haagse bibliotheek, zoals uit de brochure van René de Winter blijkt. Zie 
ook de volgende voetnoot.  
‡ In de tijd van René de Winter leidde dit streven naar volledigheid tot het volgende ‘verzamelbeleid’. Het aan-
koopbeleid was gericht op a. alle in het nederlands en duits verschijnende antroposofische literatuur (zowel 
van erkende uitgevers als van instellingen en privé-personen); b. alle oorspronkelijk in het engels en frans ver-
schijnende antroposofische literatuur; c. oudere antroposofische literatuur (via bijv. antiquariaten of legaten); 
d. een zeer beperkt aantal niet-antroposofische boeken, voor zover van belang voor de gebruikers of voor de 
werkzaamheden in de bibliotheek (de Winter, «Collectie en collectievorming», pag. 10). – In tegenstelling tot 
vroeger wordt er thans geen franstalige literatuur meer ingekocht, met name omdat het budget dit niet toelaat 
en omdat tegenwoordig vrijwel niemand nog Frans leest. Evenmin worden er nog stelselmatig boeken via anti-
quariaten aangekocht. In een enkel geval, namelijk als er een boek vermist is dat echt in de collectie thuishoort, 
wordt nog wel eens een boek langs antiquarische weg aangeschaft, niet meer zoals vroeger via een antiquari-
aat maar langs digitale weg via antiqbook.com en boekwinkeltjes.nl. 
§ Het bestuur meent de inkrimping van de collectie op te kunnen vangen door de boeken te digitaliseren en via 
het internet ter beschikking te stellen, met als bijkomend voordeel dat de boeken thuis op de eigen computer 
kunnen worden geraadpleegd. Hierdoor zal echter niet kunnen worden voorkomen dat een groot deel van de 
thans beschikbare literatuur verloren gaat. Op veel boeken rust immers nog voor lange tijd auteursrecht, waar-
door het maar voor een beperkt deel van de collectie mogelijk zal zijn om de inhoud via het internet te digitali-
seren. We kunnen hierbij bijvoorbeeld te denken aan de werken van Rudolf Steiner, die sinds het aflopen van 
het auteursrecht in 2000 openbaar toegankelijk zijn. Voor veel andere werken uit de landelijke bibliotheek 
geldt dit niet, zodat inkrimping van de collectie automatisch het verlies van veel boeken betekent.  
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landelijke antroposofische bibliotheek niet langer in staat zal zijn om haar doelstelling, te weten het 
ter beschikking te stellen van minder gevraagde en gespecialiseerde literatuur, te realiseren. Aantas-
ting van de collectie betekent dus direct ook aantasting van de identiteit van de landelijke antroposo-
fische bibliotheek! Terwijl de landelijke bibliotheek als zijnde de ‘waarborg voor het conserveren van 
ons antroposofische erfgoed’, zoals Mees Meeussen het zo mooi uitdrukt*, door ons juist zo veel 
mogelijk zou moeten worden gekoesterd.† 

Ook voor de Antroposofische Vereniging zelf brengt de ontmanteling van deze unieke collectie 
en de daarmee gepaard gaande afbraak van een centrale antroposofische instelling verregaande 
gevolgen met zich mee. Want doordat op deze manier de band met een deel van het verleden in één 
klap wordt doorgesneden, verliest de antroposofische beweging in Nederland een belangrijke moge-
lijkheid om zich van haar eigen identiteit bewust te worden. En zonder verleden geen toekomst!  
 

 

* Mees Meeussen, Brief van 28 juni 2016 aan Jaap Sijmons, voorzitter van de AViN [n.a.v. de voorlichtingsavond 
over de bestuursplannen m.b.t. de Riouwstraat op 27 juni 2016 in Den Haag]. Ongepubliceerd (kopie in bezit 
van auteur). – Het bestuur meent inkrimping van het boekenbestand te kunnen compenseren door de inhoud 
van boeken en tijdschriften te scannen en deze op internet te publiceren (‘digitalisering’), wat als bijkomend 
bijkomend voordeel heeft dat de moeizame gang naar de bibliotheek in Den Haag niet meer nodig zal zijn. Deze 
vlieger gaat echter maar zeer ten dele op. Op veel boeken rust immers nog voor lange tijd auteursrecht, waar-
door het maar voor een beperkt deel van de collectie mogelijk zal zijn om de inhoud via het internet ter be-
schikking te stellen. We kunnen hierbij bijvoorbeeld te denken aan de werken van Rudolf Steiner, die sinds het 
aflopen van het auteursrecht in 2000 openbaar toegankelijk zijn. Voor zeer veel andere werken uit de landelijke 
bibliotheek geldt dit niet, zodat inkrimping van de collectie automatisch het verlies van veel boeken betekent. 
Ook wanneer te zijner tijd het auterusrecht verlopen zal zijn, zullen deze boeken niet alsnog kunnen worden 
gedigitaliseerd, om de simpele reden dat ze dan niet meer in de bibliotheek aanwezig zullen zijn. 
† In hun Discussienota van eind november 2012 wordt dit punt ook ten volle onderstreept door de toenmalige 
bestuursleden Vera Treffers en Pieter Meester. Zij schrijven hierin o.a.: ‘De missie van de Antroposofische Ver-
eniging is de verzorging van het zielenleven van haar leden. De ontwikkeling van dit zielenleven is gebaseerd op 
studie, gezamenlijk en in groepen, en meditatie. Een vereniging die zich met geesteswetenschap bezighoudt en 
ook in eigen kring een omvangrijk oeuvre heeft geproduceerd moet een (uitleen)bibliotheek hebben waardoor 
leden gratis of tegen lage kosten toegang tot het verzameld werk hebben’. En: ‘De Gesamtausgabe [het Ver-
zamelde Werk van Rudolf Steiner] en de grote hoeveelheid secundaire literatuur in de vorm van tijdschriften, 
verslagen en archieven van vooraanstaande leden wordt sinds jaar en dag beheerd en toegankelijk gemaakt in 
de bibliotheek aan de Riouwstraat en ook – maar op veel kleinere schaal – in een aantal lokale bibliotheken. 
[…] De ontsluiting van en de toegang tot het materiaal behoort tot de primaire taken van de Vereniging en 
vereist het bestaan van een dergelijke voorziening’ (pag. 1; curs. TJ). Verder achten zij – met het oog op de 
tendens ‘in de richting van versterken van de periferie’ een ‘versterking van de bibliotheekfunctie’ wenselijk 
(ibidem). – Afgezien van de gevolgen voor de landelijke bibliotheek zelf zal sanering van de collectie van de 
bibliotheek aan de Riouwstraat ook voor de locale antroposofische bibliotheken een gevoelige slag betekenen, 
doordat zij als het ware hun ‘voeding’ verliezen, al was het maar in de vorm van nieuwe boeken die zij uit het 
overschot van de landelijke bibliotheek ontvangen. 
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4. 

De behuizing 

4.1 Algemeen 
Net als alle bibliotheken kent de Antroposofische Bibliotheek een probleem dat inherent is aan het 
bestaan van een bibliotheek: ruimtegebrek. Waar er in de loop der jaren steeds meer boeken en 
tijdschriften bijkomen, blijkt de bestaande ruimte van een bibliotheek op een bepaald moment te 
klein. Anders gezegd: iedere bibliotheek groeit per definitie vroeger of later uit haar jasje, waardoor 
zij zich genoodzaakt ziet om de collectie van tijd tot tijd te saneren. Kan dit om de een of andere re-
den niet zomaar, bijvoorbeeld omdat de betreffende bibliotheek een ‘bewaarfunctie’ heeft, dan zal 
de beschikbare ruimte moeten worden uitgebreid of zal er naar een andere locatie moeten worden 
omgezien. Ook de landelijke antroposofische bibliotheek ontkwam hier niet aan. Zo is de geschiede-
nis van de Antroposofische Bibliotheek in Den Haag tegelijk de geschiedenis van voortdurende ver-
huizingen en verbouwingen. 

Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien was de haagse bibliotheek eerst op heel wat andere loca-
ties gevestigd, voordat zij in 1958, tegelijk met het bureau van de Antroposofische Vereniging, haar 
huidige onderkomen in de Riouwstraat betrok. Ook in het gebouw aan de Riouwstraat onderging het 
aangezicht van de bibliotheek echter heel wat wisselingen. Aanvankelijk bevond zij zich op de begane 
grond, op de plaats waar nu de garderobe is, samen met een klein boekwinkeltje, waaruit later de 
Haagse Boekerij is ontstaan. Na verloop van tijd werd deze ruimte echter te krap, terwijl ook andere 
activiteiten in het gebouw steeds dringender om ruimte vroegen. Als gevolg hiervan verhuisde de 
bibliotheek in 1980 van de begane grond naar de tweede etage, waar zij een grote ruimte van circa 
30 m2 betrok.* Ook dit verblijf werd na verloop van tijd echter weer te klein. Dankzij een legaat van 
een lid van de haagse ledengroep kon in het najaar van 1988 in het gebouw aan de Riouwstraat ech-
ter een verbouwing en uitbreiding plaatsvinden, waarbij de bibliotheek de beschikking kreeg over de 
huidige, 55 m2 grote bibliotheekzaal. Daarnaast werd de vroegere bibliotheekruimte omgevormd tot 
magazijn, terwijl hier tevens drie studieplekken werden gecreëerd. Tevens werd in beide ruimten 
door middel van stalen balken de vloer verstevigd, terwijl ook nieuw meubilair werd aangeschaft. Al 
met al een hele verbetering, waarbij de bibliotheek bijna drie keer zoveel ruimte ter beschikking 
kreeg. In 2010 kwam hier ook nog een aparte werkkamer voor de bibliothecarissen bij, de voormalige 
kamer van de directeur van de Euritmie Academie. Tot die tijd hadden de bibliothecarissen hun kan-
toor in de naastgelegen Terracottazaal, samen met het secretariaat van de Euritmie Academie. Anno 
2016 blijkt ook deze ruimte echter al weer te klein, zodat met de bestaande ruimte moet worden 
gewoekerd. Het onderstaande overzicht maakt dit nog eens extra duidelijk. 

4.2 Huidige onderkomen van de Antroposofische Bibliotheek 
Anno 2017 ziet het onderkomen van de landelijke antroposofische bibliotheek er in grote lijnen als 
volgt uit. De bibliotheek in Den Haag heeft op dit moment drie ruimtes in gebruik in het pand aan de 
Riouwstraat: allereerst een grote bibliotheekzaal van circa 55 m2, die vrij toegankelijk is voor bezoe-
kers. Hier bevindt zich zoals we hebben gezien het hoofddeel van de collectie, zo’n kleine achtdui-
zend boeken, systematisch opgesteld in manshoge houten boekenkasten. Verder zijn hier ook de 

* Zie de Winter, «Geschiedenis», pag. 6-7. 
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tijdschriften, DVD’s, etcetera te vinden, alsmede de kleine handbibliotheek met naslagwerken. In 
deze zaal bevinden zich tevens de balie, een grote leestafel en twee werkplekken met computers. 

 

 
Naast deze grote zaal heeft de bibliotheek ook de beschikking over een magazijn van circa 30 m2, een 
grote vierkante kamer met twee hoge ramen aan de voorzijde van het gebouw. Deze ruimte is niet 
toegankelijk voor bezoekers. Hier staat op 127 meter boekenplank in hoge gesloten boekenkasten 
het minder courante deel van de collectie. De naar schatting 7.700 boeken staan in magazijnopstel-
ling, dat wil zeggen: geplaatst op binnenkomst en niet systematisch, waardoor er meer boeken op 
een plank passen. Via de katalogus is de locatie van de boeken te vinden. Onder de ramen zijn bij de 
verbouwing in 1988 indertijd drie werkplekken gemaakt; deze functioneren echter niet meer, aange-
zien het magazijn veel te vol is en er door de hinderlijke geluiden van de server die daar staat niet 
goed kan worden gestudeerd. Dit is al jaren zo. * 

In de derde plaats beschikt de Antroposofische Bibliotheek sinds 2010 ook over een apart kan-
toor voor de twee bibliothecarissen van 13,5 m2. Uit ruimtegebrek staat hier ook de brandwerende 
metalen boekenkast met oude, kostbare uitgaven opgesteld. Om dezelfde reden zijn ook op de gang 
diverse houten en metalen boekenkasten geplaatst, waarin zich onder andere de privé-archieven uit 
de nalatenschap van bekende antroposofische persoonlijkheden bevinden (zie hoofdstuk 3). Verder 
kan de bibliotheek gebruik maken van een klein keukentje en een toilet. Al deze ruimtes bevinden 
zich op de tweede etage (zie afb. op pag. 33). In het gebouw is geen lift. 

Al met al beschikt de bibliotheek aan de Riouwstraat – met de 20,3 m2 van de gang mee – op dit 
moment dus over een kleine 120 m2, bij lange na niet voldoende om de activiteiten goed uit te voe-
ren, een probleem dat in de toekomst alleen maar nijpender zal worden. Een structurele oplossing 
voor dit probleem is derhalve dringend noodzakelijk.  

* Roel Munniks vermeldt in zijn nota uit 2001 dat deze studieplekken vanwege het sporadische gebruik dat 
ervan werd gemaakt uit ruimtegebrek op den duur vooral als opslagplaats voor nog uit te zoeken archiefmate-
riaal e.d. dienden ( pag. 2). 

Plattegrond van de grote bibliotheekzaal in het gebouw aan de Riouwstraat 1 te Den Haag 
(gemaakt door vrijwilliger Johan Pijpers in 2016) 

 

ingang 
DVD’s 
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4.3 Enkele gezichtspunten betreffende de locatie van de landelijke antroposofische bi-
bliotheek 
Wanneer we ons afvragen wat idealiter een goede vestigingsplaats voor de landelijke bibliotheek van 
de Antroposofische Vereniging zou zijn, kunnen een aantal kenmerken worden genoemd. Dit betreft 
in de eerste plaats de bereikbaarheid. Wat dit betreft blijkt de huidige locatie van de landelijke an-
troposofische bibliotheek in een aantal opzichten niet optimaal te zijn. Zo zou van een landelijke 
bibliotheek mogen worden verwacht dat deze op een centrale plaats gelegen is, die vanuit alle delen 
van het land goed te bereiken is, wat voor de bibliotheek in de Riouwstraat in Den Haag niet het ge-
val is. Voor mensen uit het Westen en Midden van het land is de bibliotheek redelijk bereikbaar, 
maar wie in het Zuiden, Oosten of Noorden van ons land woont zal er een lange reis voor over moe-
ten hebben om de bibliotheek in Den Haag te bezoeken. In de praktijk betekent dit dat de biblio-
theek vooral bezoekers uit de Randstad trekt. 

Ook in Den Haag zelf bevindt de bibliotheek zich niet op een centraal gelegen plaats. Wie met het 
openbaar vervoer naar Den Haag komt, is al gauw een half uur met bus of tram van het station naar 
de bibliotheek onderweg, terwijl automobilisten vanaf de snelweg een flink stuk de stad door moe-
ten, wat in de spits een tijdrovende kwestie kan zijn. Ook het vinden van een parkeerplekje in de 
buurt van de bibliotheek kan een lastige aangelegenheid zijn. Geen ideale locatie dus voor mensen 
van buiten de stad. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de pal naast het Centraal Station gelegen 
Koninklijke Bibliotheek. 

Verhuizing van de landelijke bibliotheek naar een andere, meer centraal gelegen vestigingsplaats 
zou voor deze problemen een oplossing kunnen bieden. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien zijn 

Plattegrond van de tweede etage van het gebouw Riouwstraat 1 te Den Haag (niet helemaal op schaal). 
De oranje balken in de bibliotheekzaal, het magazijn en het kantoor zijn boekenkasten. De boekenkasten 

op de gang en het fotokopieerapparaat in de hal zijn niet aangegeven. 
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er in het verleden diverse pogingen ondernomen om de bibliotheek vanuit Den Haag naar Drieber-
gen te verplaatsen. Afgezien van de betere bereikbaarheid wilde men het secretariaat en de biblio-
theek van de Antroposofische Vereniging ook graag weer in één gebouw onderbrengen, zoals tot de 
verhuizing van het secretariaat naar het huidige onderkomen aan de Boslaan in Zeist in 1973 ook het 
geval was. Dit is toen niet doorgegaan (zie § 2.4). Doordat het landgoed De Reehorst recentelijk in 
handen van de Triodosbank is gekomen is deze mogelijkheid nu voorgoed verkeken, tenzij de biblio-
theek in het verenigingsgebouw aan de Boslaan in Zeist zou worden ondergebracht of op een nieuw 
te verwerven locatie ergens in de buurt. 

Van een andere kant bezien blijkt de vestiging van de antroposofische bibliotheek in het gebouw 
aan de Riouwstraat in Den Haag ook gunstige aspecten te hebben. Zo kent Den Haag als geboorte-
stad van de Antroposofische Vereniging in Nederland van oudsher een grote ledengroep, die een 
nauwe band met het pand aan de Riouwstraat en de bibliotheek heeft. Behalve de ledenavonden en 
de klasseuren vindt in het gebouw bovendien een rijk scala aan antroposofische activiteiten plaats, 
onder andere op het gebied van de euritmie. Zoals onder andere uit de ervaring van de Theosofische 
Bibliotheek in Amsterdam blijkt heeft de combinatie met andere activiteiten een gunstige invloed op 
het bezoekersaantal.* 

Bij dit alles dient overigens wel de specifieke aard van de haagse bibliotheek in aanmerking te 
worden genomen. De bibliotheek is immers geen gewone uitleenbibliotheek, maar een gespeciali-
seerde instelling met een wetenschappelijke en historische functie. Hierdoor speelt de bereikbaar-
heid tot op zekere hoogte een minder grote rol, net als bijvoorbeeld bij een speciaalzaak op een of 
ander gebied. In tegenstelling tot winkels die het vooral van toevallige voorbijgangers en impulsaan-
kopen moeten hebben, zoals bijvoorbeeld een willekeurige kledingzaak, is een speciaalzaak vanwege 
het gebrek aan concurrentie niet afhankelijk van een A-locatie in een winkelgebied. Om dezelfde 
reden hoeft ook een instelling als de landelijke antroposofische bibliohteek niet per se optimaal be-
reikbaar te zijn, al blijft dit natuurlijk altijd wel de voorkeur genieten. Dit wat betreft de bereikbaar-
heid. 

Een volgend kenmerk dat aan het onderkomen van een instelling als de landelijke antroposofi-
sche bibliotheek mag worden gesteld betreft de outillage. Ook in dit opzicht is het huidige onderko-
men van de bibliotheek niet optimaal. Zo heeft het gebouw aan de Riouwstraat geen lift, wat de bi-
bliotheek op de tweede etage vrijwel onbereikbaar maakt voor mensen die slecht ter been zijn. Ge-
zien het relatief grote aantal oudere leden van de Antroposofische Vereniging mag dit een belangrij-
ke handicap worden genoemd. Ook is er in de huidige opzet bijvoorbeeld geen plek waar rustig kan 
worden gestudeerd, terwijl ook de mogelijkheid om het internet te raadplegen beperkt is.  

Hiermee raken we aan het belangrijkste knelpunt van de huidige locatie, te weten het ruimtege-
brek. De circa 120 m2 die de landelijke antroposofische bibliotheek op dit moment in gebruik heeft 
blijkt in de praktijk veel te klein; om de taken van de bibliotheek naar behoren te kunnen vervullen, 
zou naar schatting ongeveer 150-200 m2 nodig zijn.  

Afgezien van de matige bereikbaarheid en het parkeerprobleem waar weinig aan te doen is, 
biedt het gebouw aan de Riouwstraat in principe wel degelijk mogelijkheden om aan al deze tekort-
komingen tegemoet te komen, inclusief het gebrek aan ruimte. Zo zijn er bijvoorbeeld op de tweede 
etage nog twee ruimtes vrij, de Terracotta- en de Vergaderzaal. Deze beslaan samen ongeveer 50 tot 
60 m2, voldoende om de huidige ruimteproblemen van de bibliotheek op te lossen (zie de platte-

* Zie brochure «De Theosofische Bibliotheek», § «Collectie». 
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grond op pag. 33).* Ook is het in principe mogelijk om een lift te installeren, zodat een bezoeker niet 
meer alle trappen op hoeft. Zo zou met wat aanpassingen het gebouw aan de Riouwstraat nog vele 
jaren een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de landelijke antroposofische bibliotheek kunnen zijn. 
De mogelijkheden zijn er; vraag is echter of ook de wil hiertoe bestaat. 

Vooralsnog gaan de plannen van het bestuur echter in een heel nadere richting en wil men zowel 
de redactie van Motief / Antroposofie Magazine als de secties van de Vrije Hogeschool voor Gees-
teswetenschappen naar Den Haag overbrengen en in het gebouw aan de Riouwstraat huisvesten, op 
dezelfde etage als de landelijke bibliotheek. Naar verluidt zou de bibliotheek daarbij het huidge ma-
gazijn aan de redactie van Motief / Antroposofie Magazine moeten afstaan. Ook de onderneming die 
met bestuurslid Stephan Jordan aan het hoofd het gebeuren in de Riouwstraat in goede banen moet 
zien te leiden zal op de tweede etage worden ondergebracht.† Het wordt dus dringen daar, op die 
tweede etage, waarbij de kans dat de bibliotheek extra ruimte krijgt toegewezen op dit moment zo 
goed als nihil moet worden geacht. 

* Een andere mogelijkheid zou zijn om het meest gangbare deel van de collectie op te nemen in het nieuwe 
documentatie- en informatiecentrum op de begane grond, waar mensen deze boeken dan ook zouden kunnen 
lenen. Wanneer daarnaast de bestaande boekenkasten in de bibliotheekzaal op de tweede etage worden ver-
hoogd tot het plafond ontstaat hierdoor voorlopig weer voldoende ruimte om de collectie op te bergen. Voor-
waarde is dan natuurlijk wel dat de bibliotheek kan blijven beschikken over het huidige magazijn en het kan-
toor van de bibliothecarissen, alsmede over de ruimte op de gang. 
† In het «Ondernemingsplan» dat als bijlage bij de stukken voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 
12 december 2016 is gevoegd, zegt het bestuur hierover: ‘De tweede etage richten we deels opnieuw in, met 
de bibliotheek als het stralende middelpunt. We creëren een aantal fijne studieplekken en investeren in een 
gedegen ICT-infrastructuur om de bibliotheek ook via internet toegankelijker te maken. In de overige ruimtes 
maken we flexibele werk- en vergaderomgevingen: voor het Hogeschoolwerk, de redactie van Motief / Antro-
posofie Magazine en de onderneming zelf’ («Verbouwing. Fase 2», pag. 8). – Dat men hierbij niet alleen de 
twee vacante ruimtes op de tweede etage op het oog heeft, maar ook het huidige magazijn van de bibliotheek 
blijkt uit de e-mail van penningmeester Pim Blomaard van 27 november jl. aan de auteur, dat ‘er ideeën zijn 
geopperd’ om een deel van het archief / magazijn te verplaatsen’. 
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5. 

De medewerkers 

5.1 Algemeen 
‘Kapitein op het schip dat “bibliotheek” heet’, zo zouden we de bibliothecaris van de landelijke an-
troposofische bibliotheek kunnen noemen. Met naast zich als ‘stuurman’ en ‘matrozen’ een aantal 
vaste assistenten, al dan niet in betaalde dienst. Welke medewerkers heeft de landelijke antroposofi-
sche bibliotheek in de loop der jaren zoal gekend? En wat moesten en moeten zij doen om het schip 
van de bibliotheek veilig door de woelige baren te loodsen? Anders gezegd: hoe ziet in de praktijk de 
taak van een bibliotheekmedewerker eruit en wat houden zijn of haar dagelijkse bezigheden in? We 
beginnen met de eerste vraag. 

Aanvankelijk uitsluitend door vrijwilligers bemand, van wie met name Max Stibbe, Sigismund von 
Gleich en Wim Veltman dienen te worden genoemd, kreeg de landelijke bibliotheek in 1954 voor het 
eerst een betaalde kracht, en wel in de persoon van Emilie van der Stadt die door het bestuur van de 
AViN als secretaresse werd aangesteld. Met haar komst werd de uitlening voor het eerst permanent 
bezet, wat mogelijk was doordat bibliotheek, bestuur en secretariaat toen nog in één gebouw waren 
gehuisvest, aanvankelijk in de Jan van Nassaustraat 88 en vanaf 1958 in de Riouwstraat 1-3.* Ook 
nadat bestuur en secretariaat in 1973 naar Zeist waren verhuisd, bleef Emilie van de Stadt nog enkele 
jaren als vaste kracht in de bibliotheek in Den Haag, totdat zij in 1976 na 22 jaar trouwe dienst af-
scheid nam (zie § 2.2). 

In de vacature die door het vertrek van Emilie van der Stadt was ontstaan werd voorzien door de 
komst René de Winter per 1 januari 1977. Hiermee kreeg de landelijke bibliotheek voor het eerst een 
professionele bibliothecaris, waardoor het bibliotheekwerk een enorme impuls ontving en de biblio-
theek belangrijk aan professionaliteit won. Volgens opgave van René de Winter waren er medio 1985 
vier mensen werkzaam in de bibliotheek: een full-time bibliothecaris (in de persoon van René de Winter 
zelf); een part-time assistent-bibliothecaresse (Kitty Breedeveld); een part-time vrijwilliger voor de bi-
bliotheek (Greet Röhm, ‘tante Greet’ voor intimi); en een part-time vrijwilliger voor de documentatie. 
Daarnaast waren er incidenteel ook vrijwilligers met speciale taken werkzaam.† Onenigheid met het 
AViN-bestuur over de financiën en de personele bezetting leidde ertoe dat René de Winter begin 1986 
na een kleine tien jaar ontslag nam (zie § 2.3).  

Als opvolger van René de Winter trad in de loop van 1986 Herman Boswijk als bibliothecaris aan, 
vanaf 1987 voor 20 uur per week bijgestaan door bibliotheek-assistente Nicoline Klein, de opvolgster 
van Kitty Breedeveld. Getweeën zetten zij de professionalisering van de bibliotheek die met de komst 
van René de Winter was begonnen krachtig voort. Na een kleine veertien jaar fulltime te hebben 
gewerkt werd Herman Boswijks aanstelling in 2001 op zijn verzoek van 36 uur per week terugge-
bracht tot 18 uur per week; voor de opengevallen uren werd Frederieke Kolarič werd als medewer-
ker aangesteld.‡ Zij vertrok het jaar daarop echter al weer, waarna haar functie niet opnieuw werd 

* Zie de Winter, «Geschiedenis», pag. 7. 
† Ibidem, «Personeel», pag. 8. 
‡ Volgens opgave van Roel Munniks was de bezetting van de bibliotheek eind 2001 als volgt: een part-time 
bibliothecaris voor 18 uur per week (Herman Boswijk); een part-time bibliotheek-assistente, eveneens voor 18 
uur per week (Frederieke Kolarič); en een part-time bibliotheek-assistente, voor 10 uur per week (Nicoline 
Klein) (Munniks, pag. 3). 
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ingevuld. In 2005 kwam Tineke Castelein als vrijwilligster het team versterken. Toen zij om gezond-
heidsredenen terug moest treden nam Joke Meijer haar taak over. Ook zij moest na verloop van tijd 
om gezondheidsredenen het werk weer neerleggen. Zij doet nog wel op maandagavond voorafgaand 
aan de ledenavonden tussen 18.00 en 19.00 uur de bibliotheek open. 

Ook in de tijd dat Herman Boswijk aan het roer stond waren de meningsverschillen met het be-
stuur over diverse onderwerpen niet van de baan, met als gevolg dat hij uiteindelijk na een dienst-
verband van ruim 21 jaar per 1 januari 2008 vertrok (zie § 2.4 en 2.5). 

Hierop volgde een vrij roerige periode waarin kort na elkaar diverse wisselingen in de personele 
bezetting plaatsvonden. Zo stapte Jeannette Boertien, die Herman Boswijk in de loop van 2008 als 
bibliothecaris had opgevolgd, een jaar later al weer op. Haar opvolgster, de huidige bibliothecaris 
Annemiek Blöte, trad in mei 2010 in dienst, zodat bibliotheek-assistente Nicoline Klein net als na het 
vertrek van Herman Boswijk de bibliotheek enige tijd in haar eentje draaiende moest houden, samen 
met enkele vrijwilligers. Zij vertrok in de zomer van 2013 na 26 jaar trouwe dienst, waarop de vroe-
gere bibliothecaris Jeannette Boertien terugkeerde, ditmaal als tweede bibliothecaris (§ 2.6). 

Zo kent de bibliotheek thans twee bibliothecarissen, te weten Annemiek Blöte (18 uur per week) 
en Jeannette Boertien (10 uur per week), van wie de tweede in juli van dit jaar met pensioen gaat. Na 
het recente vertrek van enkele vrijwilligers worden de twee bibliothecarissen op dit moment bijge-
staan door één vrijwilliger, Marianne Elst. Net als in het verleden haar voorgangsters Tineke Castelein 
en Joke Meijer verricht zij ook baliewerk. Een vrijwilliger die niet in het zicht werkt is Sylvia Klinken-
berg; zij kaft al jaren de boeken en registreert welke tijdschriften zijn binnengekomen. Ook inventari-
seert zij van twee tijdschriften, te weten Motief en Vrije Opvoedkunst, de inhoud op auteur en arti-
kel.* Verder is Guus Anschütz al jaren als vrijwilliger actief om de privé-archieven waarover de biblio-
theek beschikt te ontsluiten en inventarislijsten op te stellen. 

Zo hebben in de loop der jaren heel wat mensen met veel liefde en grote inzet hun steentje aan 
de opbouw en instandhouding van de Antroposofische Bibliotheek bijgedragen, hetzij als bibliotheca-
ris, hetzij als assistent of vrijwilliger. Mede hierdoor is de bibliotheek van de Antroposofische Vereni-
ging geworden tot wat zij vandaag de dag is: een goed geoutilleerde, professionele bibliotheek met 
een unieke, in binnen- en buitenland hogelijk gewaardeerde collectie. Om deze bibliotheek in stand 
te houden en verder uit te bouwen is veel werk nodig, waarbij een professionele bibliothecaris on-
misbaar is. Wat zijn nu precies de taken van zo’n professionele bibliothecaris in het algemeen? En 
welke bijzondere eisen worden er aan het werk in een antroposofische bibliotheek gesteld? 

5.2 Het bibliotheekwerk 
Wie de taken van een bibliothecaris beziet, kan hieraan verschillende aspecten onderscheiden, van 
heel verschillende aard. Zo moet een biliothecaris niet alleen deskundigheid bezitten op zijn of haar 
vakgebied en de collectie op een verantwoorde manier beheren, maar ook moet hij of zij in staat zijn 
om op een correcte en tevens prettige manier de vragen van de diverse bezoekers te beantwoorden, 
van een simpele vraag in welke kast een bepaald boek staat tot veel diepergaande en complexe vra-
gen van bijvoorbeeld wetenschappers die met een zeer specifiek onderzoek bezig zijn. Daarnaast is 
er het contact met de buitenwereld, of dit nu een andere bibliotheek is, de (landelijke of plaatselijke) 

* In zijn nota van november 2001 citeert Roel Munnniks uit het jaarverslag van de bibliotheek over 2000 met 
betrekking tot haar werk: ‘De boekverzorging, zoals het kaften en repareren, wordt verzorgd door Sylvia Klin-
kenberg. Bovendien heeft zij het afgelopen jaar [2000] hard gewerkt aan het invoeren van de inhoud van de 
Mededelingen van de Antroposofische Vereniging in Nederland [het toenmalige ledenblad] in de computer. De 
verwachting is dat daarmee het komende jaar [2001] een register over alle jaargangen van de Mededelingen, 
van 1924 tot 1997, kan worden samengesteld’ (Munniks, pag. 2). 
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overheid of een neveninstelling op cultureel gebied. Ook zal op gezette tijden overleg met het be-
stuur van de bibliotheek moeten worden gepleegd aangaande het te voeren beleid. Verder zal de 
bibliothecaris natuurlijk door middel van bij- en nascholing op de hoogte moeten blijven van nieuwe 
ontwikkelingen, zowel wat betreft zijn* vakgebied alsook wat betreft de samenleving en – in het ge-
val van de antroposofische bibliotheek – ook de antroposofische beweging in de meest brede zin van 
het woord. Wil een bibliothecaris dit allemaal tot een goed einde brengen, dan zal hij een ware dui-
zendpoot moeten zijn. Wat houdt dit in de praktijk van alledag in? 

Een voornaam aandachtspunt van iedere bibliothecaris betreft uiteraard de collectie, want zon-
der boeken en tijdschriften geen bibliotheek. Een van de hoofdpunten daarbij is natuurlijk het aan-
schafbeleid: welke boeken en tijdschriften horen in de bibliotheek thuis? En welke boeken hoeven 
niet langer in de collectie aanwezig te zijn en kunnen worden afgeschreven? Met zijn kennis van za-
ken, niet alleen van het vakgebied maar ook van de behoeften van de bezoekers, is de bibliothecaris 
natuurlijk de aangewezen persoon om op dit gebied de koers te bepalen. 

Verder is het ook de taak van een bibliothecaris om ervoor te zorgen dat de boeken die in de bili-
otheek aanwezig zijn ook daadwerkelijk kunnen worden gevonden. Hiertoe moeten alle boeken in 
een katalogus worden opgenomen, op naam en op onderwerp, en vervolgens op de juiste plaats 
weggezet. Dit geldt niet alleen voor nieuwe boeken, maar ook voor boeken die zijn uitgeleend en 
worden teruggebracht; ook deze moeten weer op hun vaste plekje worden teruggezet.† 

Voordat het allemaal zover is en een boek in de kast kan worden geplaatst, moet het natuurlijk 
ook eerst worden geplastificeerd en van de benodigde gegevens voorzien, of – als het een ouder 
boek betreft dat beschadigd is – worden gerepareerd.‡ Ook dit valt onder de verantwoordelijkheid 
van de bibliothecaris, net als de zorg voor het inbinden van oude jaargangen van tijdschriften. 

* zijn – Eenvoudigheidshalve zal vanaf hier meestal in de mannelijke vorm over de bibliothecaris worden ge-
sproken, ongeacht het feit dat beide bibliothecarissen van de bibbliotheek in Den Haag op dit moment vrou-
wen zijn. Voor zover de taken van een bibliothecaris door medewerkers of vrijwilligers worden waargenomen, 
gelden voor hen tot op zekere hoogte dezelfde eisen. 
† René de Winter merkt over deze katalogi onder meer op: ‘De bibliotheek van de Antroposofische Vereniging 
beschikt over een aantal catalogi: 1. alfabetische catalogi: a. van werken en voordrachten van Rudolf Steiner 
(«Rudolf Steiner alfabetische titelcatalogus»); b. werken van overige auteurs en tijdschriften («alfabetische 
catalogus»); 2. systematische catalogus van de werken van andere auteurs dan Rudolf Steiner («systematische 
catalogus»); op de systematische catalogus is een trefwoordenregister aanwezig; 3. trefwoordencatalogi (in 
opbouw) a. van werken en voordrachten van Rudolf Steiner («Rudolf Steiner trefwoordencatalogus»); b. van 
tijdschriftenartikelen; 4. Accentwoordencatalogus op de titels van de gedrukte werken van Rudolf Steiner 
(«Rudolf Steiner accentwoordencatalogus»)’ (de Winter, «Catalogi», pag. 13). 
‡ René de Winter zegt over dit ‘inwerken’ van nieuwe boeken: ‘Veel tijd en zorg wordt besteed aan het inwer-
ken van nieuwe boeken. Alle binnenkomende publicaties worden geregistreerd in een stamboek (gegevens 
over: datum van binnenkomst, vognummer, auteur, titel, uitgever, herkomst, prijs, betalingsvorm). De volg-
nummers worden per jaar toegekend (dus elk jaar begint bij nr. 1). Dit nummer wordt achterin de publicatie 
aangebracht, waardoor later eventueel gewenste informatie over het boek kan worden achterhaald (bijv. bij 
beschadiging die door een lener moet worden vergoed). Ook kan aan het einde van elk jaar precies worden 
nagegaan hoeveel boeken er dat jaar aan de collectie zijn toegevoegd. – Vervolgens wordt het boek: titelbe-
schreven (thans nog volgens de «Rijksregels voor de Titelbeschrijving»), systematisch ingedeeld ten behoeve 
van de systematische catalogus (volgens een aangepaste vresie van de «Universele Decimale Classificatie»), en 
ontvangt het signaturen (=boekmerken): één voor de rubrieksgewijze indeling van de open uitlening en één ten 
behoeve van de uitleenadministratie. – Alle boeken worden sinds 1979 geplastificeerd. Voor zover zij bestemd 
zijn voor de open uitlening worden zij voorzien van een zelfklevende driehoek, waarin een boekkaart (ten be-
hoeve van de uitleenadminstratie) wordt gestoken. Op deze kaart staan gegevens over het boek vermeld. Te-
vens worden alle boeken voorzien van een eigendomskenmerk (stempel), uitleenvoorwaarden en etiketten. – 
Ten behoeve van de catalogi worden per titel de benodigde cataloguskaarten door middel van een electroni-
sche typemachine vervaardigd (enige duizenden per jaar). – Tot de boekverwerking behoort ook het uitvoeren 
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Voor de tijdschriften komt hier nog een extra eis bij. Want om te weten of een tijdschrift voor 
een lezer iets bevat dat belangrijk is, moet de inhoud worden geïnventariseerd, bijvoorbeeld op titel 
en op auteur, de zogeheten ‘tijdschriftendocumentatie’. Dat dit niet alleen veel werk met zich mee-
brengt maar ook deskundigheid vraagt moge duidelijk zijn. Doordat er telkens weer nieuwe afleve-
ringen van tijdschriften verschijnen, is dit werk nooit gereed en doet het een voortdurend beroep op 
de tijd van de bibliothecaris. 

In de huidige tijd volstaat het niet langer om al deze gegevens met de hand te verwerken, bij-
voorbeeld op kaartjes in een kaartenbak zoals vroeger gebeurde, of op handgeschreven of getypte 
inventarislijsten, maar moeten deze in de computer worden ingevoerd, zodat ze digitaal beschikbaar 
zijn. Voordeel hiervan is uiteraard dat mensen al deze gegevens desgewenst ook op hun eigen com-
puter kunnen raadplegen. 

Een stap verder op deze weg betreft het digitaliseren van de inhoud van boeken en tijdschriften, 
zoals bijvoorbeeld met de duitse werken van Rudolf Steiner (Gesamtausgabe) is gebeurd. Ook via 
Google Books en andere kanalen, zoals het Gutenberg-project in Duitsland, zijn tegenwoordig al heel 
wat werken op internet te vinden. In dat geval hoeft iemand die een boek of tijdschrift wil raadple-
gen de gang naar de bibliotheek niet meer te maken, wat natuurlijk een groot voordeel kan zijn als 
de bibliotheek niet direct om de hoek is. Ook van verschillende tijdschriften is de inhoud inmiddels 
op het internet te vinden. Dit digitaliseren (inscannen) van boeken en tijdschriften vraagt veel tijd. 
Een aspect dat hierbij niet uit het oog mag worden verloren zijn de auteursrechten: in veel gevallen 
zullen op een boek of tijdschriftartikel nog auteursrechten rusten en mag dit niet worden gekopieerd 
of op internet geplaatst. 

Een bijzonder aspect van het werk in de landelijke antroposofische bibliotheek betreft de privé-
archieven die de haagse bibliotheek bezit. Ook hiervan moeten, wil men er een zinvol gebruik van 
kunnen maken, inventarislijsten worden opgesteld, net als bij de tijdschriften het geval is. Dankzij de 
onvolprezen jarenlange inzet van vrijwilliger Guus Anschütz, onder leiding van de bibliothecarissen, is 
dit werk nu nagenoeg voltooid, waardoor een zeer belangrijke bron voor toekomstig onderzoek ont-
sloten is. Hierdoor is de nationale en internationele betekenis van de haagse bibliotheek nog verder 
toegenomen. 

Ten slotte is er – zoals in elke instelling of onderneming – ook nog de administratie, in dit geval 
vooral de uitleenadministratie. Hiertoe werden in het verleden boekkaarten (of, in het geval van 
boeken uit de gesloten uitlening, losse ‘uitleenformuliertjes’) en lenersstamkaarten bijgehouden 
waarop elke uitlening per lezer werd geregistreerd.* Sinds de digitalisering van de administratie in de 
jaren negentig gebeurt dit grotendeels via de computer. Ook moet de uitleenbalie worden bemand, 
moet er informatie worden verstrekt (zowel mondeling, per telefoon als via de e-mail), voor koffie en 
thee worden gezorgd, moeten er kopieën worden gemaakt en boeken worden verzonden (het zoge-
heten ‘postleenverkeer’), statistieken worden bijgehouden (onder andere wat betreft de uitleningen 
en de bezoekers), etc., etc. Hierbij komt dan ook nog het bijhouden van de website, het overleg met 
het bestuur en het opstellen van beleidsnota’s, alsmede het contact met andere bibliotheken, het 
inwerken en begeleiden van stagiaires en vrijwilligers, het organiseren van zogeheten jaarlijkse ‘bi-
bliotheekdagen’ voor de bibliothecarissen van de locale antroposofische bibliotheken, het contact 
met een eventuele ‘spiegelgroep bibliotheekbeleid’ zoals die in de tijd van René de Winter bestond†, 

van kleine reparaties. Eventueel wordt een professionele binder ingeschakeld of tot vervanging besloten’ 
(«Boekverwerking», pag. 12).  
* Zie de Winter, «Publieke dienstverlening – uitlening», pag. 14. 
† Zie de Winter, «Voorwoord», pag. 3. 
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enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.* Het moge duidelijk zijn: een bibliothecaris moet een ware dui-
zendpoot zijn, die van alle markten thuis is en niet alleen een grote deskundigheid op zijn of haar 
vakgebied bezit, maar ook goed met mensen om kan gaan, leiding kan geven, overzicht heeft, etc. In 
het geval van een antroposofische blibliotheek komt hier nog een aanvullende eis bij, namelijk een 
gedegen kennis van de antroposofie en van de antroposofische werkgebieden.† Mensen die aan al 
deze eisen voldoen zijn zeer dun gezaaid. Laat de Antroposofische Vereniging daarom zuinig op haar 
bibliothecarissen zijn! 

5.3 Knelpunten 
Wie het beleid ten aanzien van de landelijke openbare bibliotheek gedurende de afgelopen dertig jaar 
beziet, zoals erelid Mees Meeussen in zijn «Open brief aan de penningmeester van de AViN» van 18 
november 2016 doet, kan daarbij tot de conclusie komen dat er in deze jaren systematisch op de perso-
nele bezetting is beknibbeld. Dit is met name sedert het begin van deze eeuw het geval. Waar er in 1990 
nog sprake was van 50 betaalde uren per week, zodat de openingstijden konden worden verruimd tot 
25 ½ uur, daar bedroeg het aantal betaalde uren eind 2001 nog maar 46 uur (zie de voetnoot op pag. 
38). Een jaar later, in 2002, werd dit met het vertrek van Frederieke Kolarič fors teruggebracht tot een 
schamele 28 uur, te weten 18 uur van bibliothecaris Herman Boswijk en 10 uur van zijn assistente Nico-
line Klein. Dit is tot 2017 zo gebleven (Annemiek Blöte 18 uur per week en Jeannette Boertien 10 uur per 
week), met dien verstande dat de tien uur van Jeannette Boertien niet voor het gewone bibliotheekwerk 
bestemd zijn, maar voor een speciaal, niet nader omschreven project (zie de eerste voetnoot op pag. 
24). Naast het nijpende gebrek aan ruimte waarover in het vorige hoofdstuk is gesproken kent de lande-
lijke antroposofische bibliotheek dus meer en meer een tweede, zeer nijpend gebrek, namelijk aan tijd! 

Uiteraard kon deze systematische reductie van het aantal betaalde uren niet zonder gevolgen 
blijven. Dit betreft in de eerste plaats de openstelling van de bibliotheek: deze is sinds 1990, toen de 
openstelling nog kon worden verruimd tot 25 ½ uur per week, systematisch verminderd tot 18 uur 
per week, en door het bestuursbesluit van het afgelopen najaar zelfs tot 12 uur per week.‡ Waar de 
bibliotheek aanvankelijk de hele week geopend was, zelfs op zaterdag, werd de openstelling vanwe-
ge de bezuinigingen in 2003 teruggebracht tot vier dagen per week, te weten maandag tot en met 

* Onder het kopje «Werkzaamheden in de bibliotheek» schrijft Roel Munniks over de werkzaamheden in de 
bibliotheek: ‘Het werk in de bibliotheek omvat vele facetten. Samenvattend kun je onderscheiden: de biblio-
theekruimte, de boeken en de bezoekers. Centraal staat uiteraard de dienstverlening aan de bezoekers , aan de 
balie, per telefoon , post en e-mail. Daarbij gaat het niet alleen om het uitlenen van boeken en de bijbehorende 
administratie, maar ook om fotokopieën , literatuurlijsten , adressen , beantwoorden van vragen als “wat zegt 
Rudolf Steiner over …”, folders en ander drukwerk vervaardigen. De boeken: selectie, aanschaf, verzorging, 
inwerken in de catalogus, reparatie. De bibliotheek: onderhoud en verzorging, ruimtebeheer, financieel be-
heer, personeel (incl. vrijwilligers en stagiaires), automatisering. Nog niet genoemd : landelijke en internationa-
le bijeenkomsten, het verwerken van erfenissen, samenwerkingsbijeenkomsten, dienstverlening aan speciale 
projecten (momenteel het biografieënlexicon van Bodo von Plato) (Munniks, pag. 2). 
† Voor zover deze taken niet door de bibliothecaris zelf, maar door een van de bibliotheekmedewerkers wor-
den uitgevoerd, dient deze natuurlijk ook over de genoemde kwaliteiten te beschikken. 
‡ Volgens penningmeester Pim Blomaard was de oorzaak hiervan gelegen in het vertrek van een aantal vrijwilli-
gers (zie «Bibliotheek openingstijden», Motief nr. 207, november 2016, pag. 5), maar in zijn «Open brief» van 
18 november 2016 aan diezelfde Pim Blomaard laat Mees Meeussen zien dat dit niet juist is en dat de vermin-
derde openstelling ‘alles te maken heeft met betaalde uren’ («Open brief aan de penningmeester van de 
AViN»). In zijn antwoord aan Mees Meeussen geeft Pim Blomaard dit ook toe, zij het schoorvoetend (zie het 
citaat uit Pim Blomaards «Brief aan Mees Meeussen» van eind november, begin december 2016 in de volgende 
alinea). 
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donderdag.* Vervolgens ging hier in 2005 ook de maandag nog af en afgelopen najaar de dinsdag, 
zodat de bibliotheek op dit moment nog maar twee dagen per week open is, op woensdag en don-
derdag.† Enigszins cynisch, maar wel waar, merkt Mees Meeussen op dat de bibliotheek, als dit zo 
doorgaat, op termijn ‘voornamelijk dicht’ zal zijn.‡ 

Een ander gevolg van de stelselmatige bezuinigingen op de personeelslasten is dat steeds meer 
werk dat eigenlijk tot de taken van de bibliothecaris behoort aan vrijwilligers moet worden overdra-
gen. Een voorbeeld van het laatste is het baliewerk dat sinds de komst van Tineke Castelein in 2005 
steeds meer door vrijwilligers wordt gedaan. Deze taakverschuiving gaat zelfs zo ver dat de openstel-
ling van de bibliotheek rechtstreeks aan de beschikbaarheid van vrijwilligers wordt gekoppeld, zoals 
uit een opmerking van penningmeester Pim Blomaard blijkt. In zijn antwoord op de «Open brief» van 
Mees Meeussen schrijft hij namelijk: ‘De koppeling van de openingstijden aan het aantal vrijwilligers 
is een punt. Er is nu 1 vrijwilliger die aan de balie kan werken [Marianne Elst]. Als we meer vrijwilli-
gers vinden (en behouden) die ook zelfstandig kunnen werken, zal de bibliotheek meer open kunnen 
zijn. Maar ook de betaalde uren spelen nu een rol inderdaad en de inzet daarvan’ (curs. TJ).§ Aldus 
wordt een kerntaak van de bibliotheek, te weten de bemanning van de uitleenbalie, direct van de 
aanwezigheid van vrijwilligers afhankelijk gemaakt. Zo is van een systematische, voortschrijdende 
‘deprofessionalisering’ van het bibliotheekwerk sprake.** 

Een ander belangrijk geschilpunt is gelegen in het feit dat het bestuur in de loop der jaren steeds 
meer op de stoel van de bibliothecarissen is gaan zitten, doordat het zich indirect ook inhoudelijk in 
het aanschafbeleid is gaan mengen, een taak die zoals we hebben gezien in feite alleen door de bibli-
othecaris op verantwoorde wijze kan worden uitgeoefend. Het werk van de bibliothecarissen wordt 
dus van twee kanten ‘uitgehold’: enerzijds door het steeds grotere, structurele beroep dat op vrijwil-
ligers wordt gedaan; en anderzijds door de inhoudelijke bemoeienis van het bestuur met onder an-
dere het aanschafbeleid. 

Dit alles overziend zal het geen verbazing wekken dat een dergelijk controversieel beleid, waarbij 
niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening maar uiteindelijk ook het voortbestaan van de biblio-
theek zelf in gevaar komt, veelvuldig tot gespannen betrekkingen tussen het bestuur en de bibliothe-
carissen heeft geleid. Zoals we hebben gezien was dit ook een van de belangrijkste redenen voor het 
(voortijdige) vertrek van de twee eerste bibliothecarissen, terwijl het ook een belangrijk twistpunt 
tussen het bestuur en de huidige bibliothecarissen is. Dat dit niet in het belang is van de bibliotheek, 
en daarmee ook niet in het belang van de antroposofie en de antroposofische beweging in Neder-
land, moge duidelijk zijn. Bezinning op dit beleid is dan ook dringend noodzakelijk. 

* Zie het jaarverslag over 2003. – Opmerkelijk is dat René de Winter in zijn brochure uit 1985 niet over open-
stelling op zaterdag spreekt («Zakelijke gegevens», pag. 4). Het is niet bekend waar dit verschil vandaan komt.  
† Vrijwilliger Joke Meijer doet nog wel op maandagavond voorafgaand aan ledenavonden de bibliotheek tussen 
18.00 en 19.00 uur open. 
‡ Mees Meeussen, «Open brief aan de penningmeester van de AViN» van 18 november 2016. 
§ Pim Blomaard, «Brief aan Mees Meeussen», ongedateerd (eind november, begin december 2016). 
** In hun Discussienota uit 2012 merken de toenmalige bestuursleden Vera Treffers en Pieter Meester in dit 
verband op: ‘De huidige aanstelling van de bibliothecaris is al minimaal om aan de eisen van professioneel 
beheer te voldoen’, pag. 4. 
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6. 

De bezoekers 

6.1 Algemeen 
Wie een beeld van de bibliotheek wil schetsen kan uiteraard niet om een belangrijke groep heen: de 
bezoekers, of – met een minder fraai woord – de ‘gebruikers’ van de bibliotheek. Want het draait 
tenslotte allemaal om hen. Zonder mensen die de boeken en tijdschriften willen lezen zouden deze 
immers allemaal maar doelloos in de kasten staan te wachten. Wie zijn deze bezoekers van de biblio-
theek in de Riouwstraat? Hoe oud zijn ze? Zijn ze wel of geen lid van de Antroposofische Vereniging? 
Komen ze uit Den Haag zelf, of van verder weg? Hoe vaak komen ze naar de bibliotheek, en met welk 
doel? Uit eigen interesse of vanwege hun studie of beroep? En wat vinden zij ten slotte van de biblio-
theek, zijn zij hier tevreden over of hebben zij nog bepaalde wensen? Een impressie. 

In 1913 aanvankelijk als particulier initiatief opgezet, maakt de landelijke bibliotheek sinds het 
midden van de jaren dertig definitief deel van de Antroposofische Vereniging uit (zie § 2.1). Dit blijkt 
ook uit de officiële naam: ‘landelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland’. 
Met recht kan dus worden gesteld dat de landelijke antroposofische bibliotheek er in de eerste 
plaats voor de leden van de Antroposofische Vereniging is. 

Hoe is dit in de praktijk? Maken de leden van de AViN ook daadwerkelijk gebruik van de landelij-
ke antroposofische bibliotheek, en zo ja: hoe vaak? Om hoeveel procent van de leden gaat het daar-
bij, anders gezegd: hoeveel procent van de leden bezoekt wel eens de bibliotheek om boeken te le-
nen of in te zien of vraagt per telefoon of e-mail om inlichtingen? En hoe verhoudt het aantal bezoe-
kers dat lid is van de AViN zich tot het aantal bezoekers dat geen lid is? Is deze verhouding tussen 
leden en niet-leden in de loop der tijd constant gebleven of zijn daarin veranderingen opgetreden? 
En zo ja, zijn deze veranderingen dan min of meer willekeurig of zijn hierin – en in de andere cijfers – 
wellicht ook trends te onderkennen? 

Om een antwoord op deze en vele andere vragen te vinden wenden we ons tot de statistieken 
die in de bibliotheek van onder andere het leenverkeer en de bezoekers worden bijgehouden, zoals 
deze in de jaarverslagen van de bibliotheek te vinden zijn. Summier als deze statistieken zijn, geven 
ze ons echter maar beperkt antwoord op al onze vragen. Welk beeld rijst hieruit op?  

6.2 Kwantitatieve gegevens 
Zoals René de Winter in zijn brochure uit 1985 schrijft, is ‘over het functioneren van de [haagse an-
troposofische] bibliotheek tot 1928 weinig bekend’.* Ook over de jaren daarna, tot het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog, zijn maar zeer schaarse gegevens voorhanden. Het weinige wat we hier-
over weten hebben we voornamelijk te danken aan het jaarverslag van de bibliotheek over 1927-
1928. Hierin lezen we onder andere: ‘De mooie, goed voorziene bibliotheek wordt meer en meer 
door de leden, en gelukkig ook door buitenstaanders, gevonden en gewaardeerd’.† Vier tot vijf jaar 
nadat de Antroposofische Vereniging in Nederland was opgericht en de antroposofische bibliotheek 
hiervan onderdeel was geworden, mag de bibliotheek zich dus al in een toenemend aantal bezoekers 

* de Winter, «Geschiedenis», pag. 6. 
† Geciteerd volgens de Winter, «Geschiedenis», pag. 6. 
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verheugen, niet alleen leden van de AViN maar ook buitenstaanders. Aan wat voor aantallen we 
daarbij moeten denken wordt helaas niet vermeld. 

Ook over het gebruik van de bibliotheek laat het jaarverslag een optimistisch geluid horen, met 
name over de diepergaande belangstelling bij sommige bezoekers: ‘Het bibliotheekwezen onzer Ne-
derl. Vereeniging is een nieuwe graad van ontwikkeling ingegaan. Steeds meer komen er leden en 
belangstellenden, die niet haastig een boek verlangen en dan weer verdwijnen, doch inzage vragen 
van studiemateriaal betreffende een bepaald onderwerp. Of wel, men maakt gebruik van de biblio-
theek om diverse aanteekeningen te maken, daar een gedeelte der voordrachten niet kan worden 
meegenomen om steeds voor een ieder op de bibliotheek beschikbaar te zijn’.* 

Interessant is ook hetgeen het jaarverslag ons meedeelt over ‘studenten’ die de bibliotheek ko-
men bezoeken: ‘Een nieuwe figuur onder het toenemend aantal bezoekers, dat om lectuur vraagt, is 
de student, reeds bezig aan zijn dissertatie, die in allerijl zich omtrent Anthroposophie wil oriëntee-
ren. De veelzijdigheid verbluft hem, en doet hem ontstellen. Hij kiest aarzelend eenige boeken in 
betrekking tot zijn onderwerp en vertrekt. Binnen eenige weken brengt hij de boeken terug met de 
bekentenis, dat wanneer hij zich met deze ideeën zou willen vereenigen, hij zijn dissertatie geheel 
zou moeten omwerken. Daar is nu geen tijd meer voor, doch later hoopt hij de Anthroposophie 
grondig te komen bestuderen’. ‘Zal hij terugkomen??’, vraagt de auteur zich enigszins bangelijk maar 
tegelijk hoopvol af. Zo speelde toen reeds dezelfde vraag die ook nu nog altijd centraal staat: Vinden 
mensen de weg naar de antroposofie? En kan de bibliotheek daar een rol in spelen? En zo ja, hoe? 

Zo weinig als er bekend is over de jaren voor de oorlog, zo weinig weten we ook over het functi-
oneren van de bibliotheek in de eerste decennia na de oorlog. Veel meer dan dat de bibliotheek in de 
jaren 1970-76 ‘een interessante voorraad bruingekafte boeken [was] in gesloten hoge kasten in een 
kamertje van Riouwstraat 1, vrijwel alleen bekend bij leden’, vermeldt de historie niet (zie § 2.2). 
Hoogste tijd dus om de weinige mensen die deze tijd bewust hebben meegemaakt en ons hier meer 
over kunnen vertellen, zoals bijvoorbeeld Wim Veltman en Christine Hebert, eens op te zoeken en 
naar hun verhaal te vragen. Opmerkelijk is wel dat in deze jaren alleen gesproken wordt over leden 
die de bibliotheek bezoeken; over de buitenstaanders die voor de oorlog wel de weg naar de biblio-
theek wisten te vinden horen we nu niets meer. 

Pas in de jaren tachtig krijgt de bibliotheek de bredere bekendheid waar velen zo verlangend 
naar uitzagen. Dit vooral als gevolg van de toegenomen belangstelling voor de antroposofische werk-
gebieden, zoals de vrije scholen, de antroposofische geneeskunde, de organische architectuur, etc. 
Hierdoor nam ook de belangstelling voor de antroposofie zelf en voor de Antroposofische Vereniging 
toe. Net als de werkgebieden en de Antroposofische Vereniging zelf groeit ook de bibliotheek in Den 
Haag in deze jaren hard, waarbij zij onder de eerste echte bibliothecaris René de Winter tevens een 
toenemende professionalisering laat zien (zie § 2.3). De cijfers uit het statistisch overzicht van René 
de Winter over de periode 1979-1984 spreken in dit opzicht een duidelijke taal. Zo blijkt het aantal 
bezoekers in zes jaar tijd te stijgen van 647 tot 3.128, bijna vijf keer zo veel (zie tabel 1 op pag. 46). 
Het aantal uitleningen is navenant gestegen: van 979 in 1979 tot 4.059 in 1984, ruim vier keer zo 
veel.† 

* Geciteerd volgens de Winter, «Geschiedenis», pag. 7, evenals het volgende citaat. 
† Hoe veelzeggend deze cijfers ook zijn, ze laten anderzijds toch vele vragen onbeantwoord, bijvoorbeeld hoe 
oud de bezoekers waren, of ze wel of geen lid van de AViN waren, waar ze vandaan kwamen en vooral om 
hoeveel personen het ging; anders gezegd: ging het bij de bezoekers uit de tabel veelal om dezelfde of om 
verschillende personen? Letterlijk genomen zou er in de onderstaande tabel dus niet over 647 bezoekers in 
1979, enz. moeten worden gesproken, maar over 747 bezoeken. Een klein maar niet onbelangrijk verschil. Ook 
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Tabel 6.1: Overzicht van de bezoekersaantallen en uitleningen in de jaren 1979-1985* 
 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Aantal bezoekers 647* 1.524** 2.646 2.996 2.910 3.128 
Aantal uitleningen 979 2.053 3.213 3.867 3.820 4.059 
Aantal terugbezorgde boeken 796 1.437 2.839 3.606 3.374 3.799 
       
* half aug.- dec. 
**jaar van de verbouwing en verhuizing: jan. - mei en okt. - dec. 

 
Een decennium later was het tij al weer gekeerd, want de nieuwe wind die in de loop van de jaren 
negentig in de samenleving ging waaien in de geest van de ‘homo economicus’, liet ook de antropo-
sofische beweging niet onberoerd, met als gevolg bezuinigingen alom. Tegelijkertijd vonden in de 
media enkele scherpe aanvallen op Rudolf Steiner en de antroposofie plaats, waarbij Rudolf Steiner 
er onder andere van werd beschuldigd racistische denkbeelden te hebben geuit. Het effect bleef niet 
uit: waar de Antroposofische Bibliotheek in Den Haag in de jaren daarvoor een enorme groeispurt 
had doorgemaakt, zette nu een sterke daling in van het aantal bezoekers en uitgeleende boeken. Zo 
blijkt het aantal bezoekers dat in de jaren tachtig nog sterk was gestegen vanaf het begin van de ja-
ren negentig stelselmatig terug te lopen van 3.867 in 1992 naar 2.642 in 2003 (zie tabel 6.2, alsmede 
figuur 6.1).  
 
Tabel 6.2: Overzicht van de bezoekersaantallen en uitleningen in de jaren 1979-2003 

 Bezoekers UItleningen   Bezoekers UItleningen 
1980 1.524 2.053  1996 3.211 5.375 
1981 2.646 3.213  1997 - 4.714 
1982 2.996 3.867  1998 - 4.577 
1983 2.910 3.820  1999 - 4.244 
1984 3.128 4.059  2000 2.300 4.201 
1986 2.580 3.715  2001 2.375 3.950 
1992 3.867 5.896  2002 2.642 3.820 
1994 3.510 5.333  2003 - 3.860 
1995 3.807 5.679     

 
Interessant is ook om te zien wat de achtergrond van deze bezoekers was. Volgens het jaarver-

slag over 1999 bestond – net als in het jaar daarvoor – 33 procent van de bezoekers uit leden van de 
Antroposofische Vereniging, terwijl de niet-leden 15 procent bedroegen, studenten van de euritmie-
opleiding 25 procent, andere studenten 7 procent, mensen met korting (65+ en minima) eveneens 7 
procent en overige bezoekers (medewerkers, bibliotheken e.d.) 15 procent.† Het jaar daarop, in 
2000, bleek het aandeel van de leden van de Antroposofische Vereniging iets teruggelopen van 33 
naar 28 procent, ten gunste van de euritmiestudenten (van 25 naar 28 procent) en lezers van ‘buiten’ 

geven de cijfers geen inzicht in de omvang van het postleenverkeer, met inbegrip van het interbibliothecair 
leenverkeer. Dit is met name van belang voor lezers van buiten Den Haag (de Winter, «Publieke dienstverlening 
- Uitlening», pag. 15). Ook van de omvang van het zogeheten ‘inlichtingenwerk’, volgens René de Winter ‘min-
stens zo belangrijk als de uitlening’ («Publieke dienstverlening - Inlichtingenwerk», pag. 18), zijn helaas geen 
cijfers bekend. 
* Zie de Winter, «Publieke dienstverlening - Uitlening», pag. 15. 
† Munniks, pag. 3. 
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(van 22 naar 26 procent).* Meer dan een indruk van de achtergrond van de bezoekers geven deze 
cijfers ons niet; om welke aantallen het gaat wordt uit deze cijfers bijvoorbeeld niet duidelijk. Frap-
pant is natuurlijk het grote aantal bezoekers dat geen lid van de Antroposofische Vereniging is: meer 
dan tweederde. Dit in tegenstelling tot de beginjaren toen de bibliotheek nog vrijwel uitsluitend door 
leden van de AViN werd bezocht. 
 

 

Figuur 6.1: Aantal bezoekers gedurende de jaren 1979-2002 
 
Net als het aantal bezoekrs liep ook het aantal uitleningen vanaf het begin van de jaren negentig 
sterk terug, en wel van 5.896 in 1992 naar 3.860 uitleningen in 2003 (zie tabel 6.2, alsmede figuur 
6.2). 

Ook na deze jaren zette de dalende tendens zich onverminderd voort. Het ‘uitlenen groeit niet, 
het aantal bezoekers blijft stabiel’, zo constateerden bestuursleden Vera Treffers en Pieter Meester 
in hun «Discussienota» van 22 maart 2012.† Met het oog op de toekomst komen zij – op basis van 
ledenaantallen of studenten aan nabijgelegen antroposofische opleidingen – ook tot een schatting 
van het aantal ‘potentiële klanten’ van de bibliotheek: 400 uit Den Haag, 170 uit Rotterdam, 45 uit 
Zoetermeer, 35 uit Delft, 80 uit Leiden, 35 uit Gouda, plus 50 studenten van de Euritmie Academie en 
200 van de Hogeschool Leiden, samen 1065’.‡ 

Waar Roel Munniks in zijn beleidsnotitie eind 2001 nog de hoop kon uitspreken dat de dalende 
trend die in 1995 inzette ‘mogelijk definitief ten einde’ was§, daar moet anno 2017 worden geconsta-
teerd dat deze hoop niet is bewaarheid. Integendeel, het gebruik dat nu van de landelijke bibliotheek 

* Munniks, pag. 3. – Roel Munniks vermeldt tevens hoe bij de uitgeleende werken de verhouding was tussen 
de werken van Rudolf Steiner en die van overige auteurs, namelijk respectievelijk 25 en 75 procent. Over 
het aandeel van de informatieverstrekking (‘inlichtingenwerk’) in de dagelijkse werkzaamheden zegt hij 
dat dit ‘groot’ blijft. Daarbij komen volgens zijn zeggen ‘de meest uiteenlopende vragen binnen’, niet al-
leen telefonisch en schriftelijk, maar ‘in toenemende mate ook per e-mail’. 
† Zie: Treffers en Meesters, pag. 2. 
‡ Ibidem. 
§ Munniks, pag. 3. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1992 1994 1995 1996 2000 2001 2002

- 46 -  
 

                                                           



wordt gemaakt is lager dan ooit. Zo kent de bibliotheek op het moment circa 10 bezoekers per dag, 
beduidend minder dan in de tijd van René de Winter bijvoorbeeld, toen grofweg zo’n 20 mensen per 
dag de weg naar de bibliotheek aan de Riouwstraat vonden.*  

 

 

Figuur 6.2: Aantal uitleningen gedurende de jaren 1979-2003 
 

6.3 Kwantiteit of kwaliteit? 
Wie bovenstaande cijfers over het dalende gebruik van de bibliotheek beziet, zou inderdaad alle re-
den tot ongerustheid kunnen hebben, zoals bij het bestuur van de AViN het geval lijkt te zijn. Om 
overhaaste conclusies te voorkomen, dient echter wel te worden bedacht dat het hier maar om een 
zeer specifieke invalshoek gaat, een van de vele invalshoeken die mogelijk zijn. Verre van absoluut te 
zijn hebben ook de bovenstaande cijfers maar een beperkte geldigheid, waar diverse andere ge-
zichtspunten naast of tegenover kunnen worden geplaatst. Wie werkelijk tot een veelzijdig en afge-
rond oordeel over het gebruik van de bibliotheek wil komen, zal ook met deze aanvullende gezichts-
punten rekening moeten houden. 

Een eerste constatering die zich in dit verband aandient betreft het feit dat deze cijfers zeer on-
volledig zijn, waardoor noodgedwongen vele vragen onbeantwoord moeten blijven. Zoals bijvoor-
beeld de vraag wie de bezoekers zijn: hoe oud zijn ze, waar komen ze vandaan, en vooral: wat komen 
ze in de bibliotheek doen, wat beweegt hen om deze instelling te bezoeken? Komen ze vanwege hun 
persoonlijke interessen of beroepsmatig, bijvoorbeeld als student of journalist? Een zeer belangrijke 
vraag is ook wat het aandeel is van (wetenschappelijk) onderzoek. Zoals we hebben gezien is de lan-
delijke antroposofische bibliotheek immers geen gewone uitleenbibiotheek maar een instelling met 
een heel speciale collectie die van grote historische en wetenschappelijke waarde is. Gegeven dit feit 
is het natuurlijk van groot belang om te weten in hoeverre hiervan in de praktijk daadwerkelijk ge-

* Zoals uit tabel 1 blijkt kende de bibliotheek rond 1984 zo’n 3.000 bezoekers per jaar, terwijl de bibliotheek 
toen 25 ½ uur, d.w.z. ongeveer drie dagen per week geopend was (zie § 5.3). Omgerekend komt dit, bij een 
openstelling van 50 weken per jaar, neer op circa 20 bezoekers per dag.  
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bruikt wordt gemaakt. Nader onderzoek is op al deze gebieden beslist noodzakelijk, willen we een 
enigszins volledig beeld krijgen van het gebruik dat van de bibliotheek wordt gemaakt. De boven-
staande gegevens, zelfs als we die met de bestaande gegevens uit de jaarverslagen aanvullen, zijn te 
summier om werkelijk ‘harde’ uitspraken hierover te doen, laat staan om deze als basis te gebruiken 
voor belangrijke beslissingen omtrent de toekomst van deze de bibliotheek. 

In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat cijfers in het algemeen, zelfs als ze volledig 
zijn, maar een beperkt beeld kunnen geven van waar het om gaat. Dit betreft een aantal aspecten. 
Zo blijken bijvoorbeeld de bezoekersaantallen en uitleencijfers van de antroposofische bibliotheek de 
feiten bij lange na niet te dekken. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel: er komt een schrijver 
naar de antroposofische bibliotheek in Den Haag om onderzoek te doen voor zijn nieuwste boek. 
Wekenlang zit hij over allerlei boeken gebogen, waarbij hij vlijtig aantekeningen maakt. Ten slotte is 
zijn onderzoek voltooid en zet hij zich thuis aan het schrijven, met een indrukwekkend boek als resul-
taat. Het vliegt dan ook de winkels uit en staat al spoedig bovenaan de bestsellerlijsten. Ook wordt 
het direct na verschijnen in diverse vreemde talen vertaald, zelfs in het japans. Kortom, vele duizen-
den mensen hebben profijt van dit baanbrekende en verheffende werk. En dat voor een belangrijk 
deel dankzij het bestaan van de antroposofische bibliotheek in Den Haag met haar bijzondere collec-
tie. Wat zien we nu echter van dit alles in de uitleencijfers terug? Niets! Onze schrijver heeft immers 
geen enkel boek mee naar huis genomen! Terwijl die paar bezoeken die hij bracht weinig tot geen 
gewicht in de schaal leggen in de bezoekersaantallen. Zo blijken de cijfers het belang van de biblio-
theek in bepaalde opzichten niet of nauwelijks weer te geven.* 

Een ander aspect is dat – zoals Rudolf Steiner ook opmerkt – met cijfers werkelijk alles kan wor-
den bewezen, ook tegengestelde zaken. De manier waarop cijfers worden gepresenteerd en geïnter-
preteerd is immers uiterst flexibel, waardoor ze zich voor vele doelen lenen. Ook nu weer kan een 
simpel voorbeeld dit verduidelijken. Stel dat een onderneming in drie achtereenvolgende jaren een 
omzet kent van respectievelijk 1, 4 en 5 miljoen euro. Iemand die het bedrijf positief gezind is, bij-
voorbeeld de directeur zelf, zou dan op kunnen merken dat het bedrijf nu al voor het derde jaar een 
forse omzetgroei laat zien, waarbij de omzet in twee jaar tijds vijf keer zo groot is geworden. Een 
kritische beschouwer, bijvoorbeeld een ontevreden aandeelhouder, zou daarentegen met evenveel 
recht op kunnen merken dat de omzetstijging in het derde jaar fors bij die in het tweede jaar is ach-
tergebleven. Want waar de groei eerst op jaarbasis 3 miljoen euro bedroeg, is dat nu nog maar 1 
miljoen euro. De groei is dus gedaald van 3 naar 1 miljoen euro per jaar, ofwel in procenten van 400 
procent naar 125 procent. Beiden, zowel de directeur als zijn kritische opponent, hebben in dit geval 
gelijk. En beiden kunnen hun gelijk ook met ‘harde’ cijfers ‘bewijzen’.  

* Een goed voorbeeld hiervan zijn de twee artikelen van Guus Schönfeld en Gerard Reijngoud in Motief nr. 208 
van december 2016 / januari 2017 over respectievelijk «Antroposofie in het voormalige Nederlands-Indië» en 
«Omgaan met de weekspreuken in de tropen». Deze artikelen konden slechts worden geschreven dankzij de 
nalatenschap van Arie Boogert, die in de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag wordt bewaard. 
Wat als dit archief, een ‘schatkist’ waarin volgens Gerard Reijngoud ‘veel te vinden is’, niet meer toegankelijk 
zou zijn? – Een tweede voorbeeld kan deze ontoereikendheid van puur statistische gegevens nog verder ver-
aanschouwlijken. Laten we eens uitgaan van het – denkbeeldige – geval dat de antroposofische bibliotheek 
maar één bezoeker per jaar zou kennen. Reden te over om de bibliotheek dan maar te sluiten, zouden sommi-
gen wellicht geneigd zijn te denken, en ekonomisch gezien is daar natuurlijk veel voor te zeggen. Maar wat als 
die ene bezoeker nu bijvoorbeeld Rudolf Steiner zou zijn? Of Christian Rosencreutz? Of …? – Een vergezocht 
voorbeeld? Wellicht. Maar net als het eerste voorbeeld laat dit voorbeeld duidelijk de beperking van cijfers 
zien. De statistieken vertellen ons immers wel hoeveel mensen de bibliotheek bezoeken, maar niet wie dit zijn 
en vooral niet wat er uit hun bezoek aan de bibliotheek voortkomt. En daar hangt uiteindelijk alles van af! 
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Een volgend belangrijk punt hangt samen met hetgeen we we de ‘waan van de dag’ zouden wil-
len noemen. Hoe ‘objectief’ het beeld dat cijfers ons schetsen ook mag lijken, het is en blijft een 
momentopname die het volgende moment weer helemaal anders kan zijn. Populariteitspolls laten 
dit bijvoorbeeld duidelijk zien: het ene moment kan een president nog op handen worden gedragen, 
om een moment later te worden verguisd. En net zoals indertijd vrijwel niemand belangstelling voor 
het werk van Vincent van Gogh had, terwijl nu drommen mensen zich verdringen om dit te mogen 
aanschouwen, kan het ook zo zijn dat er op een bepaald moment nauwelijks interesse voor het werk 
van de een of andere schrijver bestaat, terwijl dit op een later tijdstip van grote waarde wordt ge-
acht. Voorbeelden van een dergelijke ‘modegevoeligheid’ zijn er te over. Cijfers schenken ons, en dat 
is waar het op aankomt, uiteindelijk geen waarachtig inzicht en daarom blijft voorzichtigheid gebo-
den, zeker waar het erom gaat conclusies aan cijfers te verbinden. Zouden cijfers, en niet het inzicht 
van zijn liefhebbende broer indertijd de doorslag hebben gegeven, dan zouden er nu misschien geen 
schilderijen van Vincent van Gogh meer zijn! 

Zo blijken cijfers veel minder absoluut te zijn dan vaak wordt aangenomen en zijn ze maar in heel 
beperkte mate in staat ons een beeld van de werkelijkheid te geven, zeker zodra het om complexere 
maatschappelijke vraagstukken gaat.* Bovendien, en dat is van het grootste belang, vertellen cijfers 
ons uitsluitend iets over het verleden; ze kunnen ons geen werkelijk inzicht geven in de toekomst, dat 
wil zeggen in de – diepere – wilsimpulsen die mensen bewegen. Dit is ook in het geval van de lande-
lijke antroposofische bibliotheek zo. Want waar het uiteindelijk om gaat, is niet alleen hoeveel men-
sen de bibiotheek bezoeken en hoeveel boeken er per jaar worden uitgeleend, en al helemaal niet 
wat al deze uitleningen zogenaamd zouden ‘kosten’†, maar wat wij als leden van de Antroposofische 
Vereniging willen. Hoe zien wij de betekenis van de landelijke bibliotheek in Den Haag? Wat betekent 
deze instelling voor de antroposofie en voor de toekomst van de antroposofische beweging in Neder-
land? En wat hebben wij ervoor over om deze instelling in stand te houden, zodat ook latere genera-
ties, onder heel andere omstandigheden dan de huidige, hiervan gebruik kunnen maken. Wie meent 
dat nu al te kunnen voorzien vergist zich, zoals ook degenen die Vincent van Gogh’s schilderijen in-
dertijd niet van betekenis achtten zich vergisten. Anders gezegd: de kwantitatieve, hoofdzakelijk eko-
nomische benadering, zoals die kenmerkend is voor de huidige bestuursplannen, doet geen recht aan 
het belang van de landelijke antroposofische bibliotheek als belangrijke culturele instelling met een 
verstrekkende betekenis voor de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland! Daarom 
dient zij plaats te maken voor een – kwalitatieve –benadering die ons inzicht in deze betekenis kan 
schenken en tegelijk uitdrukking kan geven aan wat onder de leden leeft. Uiteindelijk zal alleen via 
een open en inhoudelijk, levend gesprek over de landelijke antroposofische bibliotheek tussen leden 
en bestuur een vruchtbare weg naar de toekomst kunnen worden gevonden! 

* Het relatieve belang van kwantitatieve gegevens kan ook goed worden geïllustreerd door het voorbeeld van 
een uitgeverij. Commercieel gezien kan van een succes worden gesproken, wanneer er van een bepaald boek 
veel exemplaren worden verkocht en er hierdoor een flinke winst wordt gemaakt. Hiermee is evenwel niet alles 
gezegd. Waar het uiteindelijk om gaat is niet alleen of een boek goed wordt verkocht, maar of de verkochte 
exemplaren ook daadwerkelijk worden gelezen. Alleen dán zal het boek ook van invloed zijn op de lezer en 
daarmee indirect ook op de ontwikkeling van kunst, wetenschap, religie of welk ander levensgebied dan ook. 
Bij uitgaven op geesteswetenschappelijk gebied is dit nog in versterkte mate het geval. Kille verkoopcijfers 
houden hier totaal geen rekening mee, net zo in als de uitleencijfers van een bibliotheek. In geen van deze 
gevallen kunnen zij ons vertellen wat geestelijk gezien het effect van een bepaald boek is.  
† Zie Inleiding, pag. 12. 
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7. 

De financiën 

7.1 Algemeen 
‘Eerst de wil, dan komt het geld uiteindelijk ook’, zo zou een antroposofisch spreekwoord kunnen 
luiden. Of: ‘Geld is de uitdrukking van iemands wil’. Niet het geld, maar de wil hoort dus voorop te 
staan als men plannen voor de toekomst maakt. Wie hier ervaring mee heeft, weet hoe waar dit is. 
Hoe zit het nu met de financiën van de landelijke antroposofische bibliotheek? Waar komt dit geld 
vandaan en waarvoor is het bestemd? En om welke bedragen gaat het dan eigenlijk? Zoals gewoon-
lijk beginnen we eerst weer met een overzicht. 

Als particulier initiatief ontstaan, bracht de antroposofische bibliotheek in Den Haag aanvankelijk 
niet veel kosten met zich mee: betaalde medewerkers waren er in die beginjaren niet, de huisvesting 
in het pand van de haagse ledengroep aan de Ieplaan 85 en later in de verenigingsgebouwen aan de 
Oude Scheveningseweg 12 en de Anna Paulownastraat 19 was vermoedelijk kosteloos, terwijl het 
boekenbestand toentertijd bijna geheel bestond uit boeken die door leden van de Antroposofische 
Vereniging geschonken of in bruikleen gegeven waren. In de loop der jaren kwamen daar ook ge-
kochte boeken bij, terwijl tevens jaargangen van duitse en later ook van nederlandse tijdschriften 
werden verzameld, maar grote bedragen zullen daar toen niet mee gemoeid zijn geweest (zie § 2.1). 

Na de oorlog kwam er geleidelijk verandering in deze situatie, met name toen in 1954 het be-
stuur van de AViN Emilie van der Stadt als secretaresse aanstelde. Toen het secretariaat van de AViN 
in 1973 naar Zeist verhuisde, bleef zij in Den Haag achter (zie § 2.2). Hierdoor ontstonden er in ver-
band met de bibliotheek voor het eerst personeelskosten. Later, toen de bibliotheek in 1976 in de 
persoon van René de Winter voor het eerst een professionele bibliothecaris kreeg, bijgestaan door 
een of meer assistentes, namen deze kosten steeds meer toe. 

Wat de collectie betreft: de nieuwe collectie die door het zoekraken van de ondergedoken collec-
tie moest worden opgebouwd bestond net als voor de oorlog aanvankelijk nog vooral uit geleende 
en geschonken boeken (zie § 2.2). Met de toenemende professionering vanaf het midden van de 
jaren zeventig kwam ook hier geleidelijk verandering in, doordat er steeds meer boeken werden ge-
kocht en op verschillende tijdschriften een abonnement werd genomen. Zo was de bibliotheek in 
1985 volgens René de Winter op circa 50 tijdschriften geabonneerd, terwijl ook ‘met veel zorg en 
geduld’ werd getracht om ‘ontbrekende jaargangen en/of nummers alsnog op te sporen en op te 
nemen in de collectie’.* Ook werd getracht om via antiquariaten bepaalde boeken aan te schaffen die 
in de collectie ontbraken.† Met dit alles was in 1984 een bedrag van ruim 17.000 gulden gemoeid.‡  

Ook de huisvesting, eerst in het verenigingsgebouw aan de Jan van Nassaustraat 88 en vanaf 
1958 in het huidige onderkomen aan de Riouwstraat 1, bracht vanaf een gegeven moment kosten 
met zich mee. Deze bedroegen in 1984 6.000 gulden per jaar. § 

* de Winter, «Collectie en collectievorming», pag. 9-10, alsmede «Collectie en collectievorming - Tijdschriften», 
pag. 11; zie ook de tweede voetnoot op pag. 27. 
† Ibidem, «Collectie en collectievorming», pag. 10. 
‡ Ibidem, «Budget», pag. 21. 
§ Ibidem. – Behalve de kosten voor de aanschaf van boeken en tijdschriften, personeel en huisvesting zijn er 
ook nog andere lasten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak- en telefoonkosten. Hieraan werd in 1984 ruim 1.600 
gulden uitgeven (ibidem). Verder moet de bibliotheek ook op gezette tijden investeringen doen, bijvoorbeeld 
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Waar uitgaven zijn, moeten er ook inkomsten zijn. Deze bestonden in de tijd van René de Winter 
voornamelijk uit lees- en abonnementsgelden. Wie boeken wilde lenen moest daarvoor 8,50 gulden 
per half jaar of 15 gulden per jaar betalen; voor studenten gold een gereduceerd tarief van 9 gulden 
per jaar.* Verder werden er naast de leesgelden ook kosten in rekening gebracht, bijvoorbeeld voor 
het reserveren van boeken, het maken van fotokopieën, het opsturen van boeken of fotokopieën of 
het zenden van aanmaningen.† Al met al leverde dat in 1984 bijna 3.000 gulden aan leesgelden op, 
terwijl ruim 1.000 gulden aan declaraties werd ontvangen.‡ 

Uiteraard kan van een non-profit instelling als de landelijke antroposofische bibliotheek niet 
worden verwacht dat deze zoals dat heet ‘kostendekkend’ is, dat wil zeggen dat de inkomsten toe-
reikend zijn om de uitgaven te dekken. Zo kwam de bibliotheek in Den Haag bijvoorbeeld in 1984 
bijna 26.000 gulden tekort. Voor de tien jaar tussen 1975 en 1984 geeft de Winter het volgende 
overzicht (zie tabel 7.1).§ 
 
Tabel 7.1: Tekorten van de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging tussen 1975 en 1984**  
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
          
10.468 12.405 18.753 7.877 13.350 15.764 20.960 24.057 22.226 25.812 

 
De stijging is frappant: in 1984 bedroeg het tekort ruim 2 ½ keer zo veel als tien jaar tevoren, nog 
afgezien van de personeelskosten! Geen geringe toename! En hoewel dit niet met zoveel woorden 
wordt gezegd, mogen we aannemen dat deze tekorten ten laste van het budget van de Antroposofi-
sche Vereniging kwamen.  

Na de ‘boom’ eind jaren zeventig, begin jaren tachtig waarbij de belangstelling voor de antropo-
sofie en voor de antroposofische beweging in luttele jaren tijds sterk toenam, volgde in de jaren ne-
gentig tenslotte een forse terugslag, ook voor de landelijke antroposofische bibliotheek. Zoals we in 
het vorige hoofdstuk hebben gezien nam daardoor ook het aantal bezoekers en uitleningen op den 
duur af (zie § 6.2), wat natuurlijk niet zonder gevolgen bleef voor de inkomsten. De kosten bleven 
echter gewoon stijgen, terwijl de Antroposofische Vereniging zich onder andere door het sinds 1996 
gestaag dalende ledental met afnemende inkomsten uit ledenbijdragen geconfronteerd zag. Geen 
wonder dat vanaf deze tijd de roep om bezuinigingen steeds meer opkwam. Mede met dit doel voor 
ogen werden door het bestuur zowel in 2001 als in 2012 beleidsnotities over de bibliotheek opge-

voor de aanschaf van nieuw meubilair of van kantoorartikelen. Zo werd in 1984 voor ruim 1.600 gulden een 
nieuwe Lundia-boekenkast aangeschaft (ibidem). Tevens werd er ruim 800 gulden afgeschreven op de nieuwe 
elektronische schrijfmachine waarmee per jaar enige duizenden kataloguskaarten werden vervaardigd (ibi-
dem). In later jaren werd deze taak overgenomen door de computer (ibidem, «Boekverwerking», pag. 12). – 
Ook voor de verbouwing van de tweede etage en de aanschaf van nieuw meubilair in 1988 moesten aanzienlij-
ke bedragen worden uitgegeven. Dankzij een legaat kwamen deze kosten echter niet ten laste van de gewone 
begroting (zie § 4.3).  
* de Winter, «Publieke dienstverlening - Uitlening», pag. 14. – Anno 2017 wordt wat het leesgeld betreft onder-
scheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de Antroposofische Vereniging. Voor leden is het lenen van 
boeken gratis, niet-leden dienen een abonnement te nemen van € 9,- per half jaar of € 16,- per jaar óf € 1,50 
per geleend boek te betalen (gereduceerd tarief, voor o.a. studenten en 65-plussers: € 4,50 per half jaar of € 8,- 
per jaar óf € 0,75 per boek). Zie bijlage 1. 
† Ibidem, pag. 14-16. 
‡ Ibidem, «Budget», pag. 21. 
§ Ibidem. – Het grote verschil tussen 1977 en 1978 wordt verklaard door het feit dat tot 1978 het salaris van de 
bibliothecaris in de uitgaven was opgenomen. 
** Alle bedragen zijn in guldens. 
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steld, vooralsnog met weinig merkbare gevolgen.* Ook de huidige bestuursplannen met betrekking 
tot de haagse bibliotheek lijken voor een belangrijk deel door deze niet geheel onbegrijpelijke ‘be-
zuinigingsdrift’ te zijn ingegeven. Hoe ziet nu op dit moment de financiële situatie van de landelijke 
antroposofische bibliotheek eruit? En hoe kunnen de alsmaar oplopende kosten worden bestreden? 

7.2 Kosten van de landelijke antroposofische bibliotheek† 
Zoals we hebben gezien neemt de antroposofische bibliotheek in Den Haag als landelijke bibliotheek 
van de Antroposofische Vereniging een heel speciale plaats in, zowel binnen de antroposofische be-
weging in Nederland als binnen het nederlandse bibliotheekwezen. Zij ontleent haar bestaansrecht 
namelijk niet alleen aan de functie van iedere bibliotheek om in de vraag naar gangbare literatuur te 
voorzien, maar heeft daarbovenuit nog een heel speciale functie die haar van een gewone bilbio-
theek onderscheidt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de doelstelling van de landelijke antro-
posofische bibliotheek, namelijk ‘het zo volledig mogelijk verwerven, ontsluiten en ter beschikking 
stellen van antroposofische literatuur in de ruimste zin van het woord’.‡ Nauw hiermee verbonden is 
wat we de ‘archief- of bewaarfunctie’ van de bibliotheek hebben genoemd: het streven om een zo 
groot mogelijk aantal relevante antroposofische werken uit het heden en verleden te verzamelen en 
bewaren. Het spreekt vanzelf dat de collectie van een bibliotheek met een dergelijke ‘bewaarfunctie’ 
de neiging heeft om alsmaar uit te dijen en in principe dus ook in de loop der tijd meer kosten met 
zich mee zal brengen, met name op het gebied van de huisvesting. De bibliotheek van de Antroposo-
fische Vereniging in Nederland blijkt in dit opzicht geen uitzondering te zijn.  
 

Tabel 7.2: Uitgaven i.v.m. de landelijke bibliotheek van de AViN 1996-2015 (in euro’s)§ 
 1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Totale kosten  58.727 45.000 --- 42.000 43.000 43.000 42.000 
Personeelskosten (bruto) --- --- --- --- --- --- --- 
Aanschaf boeken & tijd-
schriften 

--- --- --- --- --- --- --- 

Huisvestingskosten  --- --- --- --- --- --- --- 
        
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Totale kosten  57.000 55.000 52.000 53.000 58.000 62.000 65.000 
Personeelskosten (bruto) --- --- 33.168 33.579 35.165 36.503 37.290 
Aanschaf boeken & tijd-
schriften 

--- --- 4.973 4.740 4.390 5.002 4.331 

Huisvestingskosten  --- --- --- --- --- --- --- 
 
Wanneer we de kosten van de landelijke antroposofische bibliotheek bezien, blijken deze sinds het 
midden van de jaren negentig geleidelijk steeds meer gestegen, en wel van € 58.727 in 1996 tot circa 
€ 65.000 in 2015 (zie tabel 7.2). Vooral vanaf 2003 wordt deze stijging des te duidelijker zichtbaar. In 
dat jaar bedroegen de kosten van de bibliotheek opmerkelijkerwijs opeens fors minder dan in 1996, 
namelijk slechts € 45.000. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het gevolg van het feit dat na het vertrek 

* Zie de «Beleidsnotitie» van Roel Munniks van 21 november 2001 en de «Discussienota» van Vera Treffers en 
Pieter Meester van 22 maart 2012. 
† Met veel dank aan Paul Heldens en Mees Meeussen voor hun hulp bij het opsporen van de in deze paragraaf 
vermelde gegevens. 
‡ de Winter, «Inleiding», pag. 3.  
§ Voor de jaren 1997-2002 waren op het moment van dit schrijven helaas geen gegevens beschikbaar. 
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van Frederieke Kolarič in 2002 de vrijgekomen 18 uur niet opnieuw werden ingevuld (zie § 2.5, als-
mede § 5.1 en § 5.3). Gedurende de jaren 2003-2008 blijven de kosten van de bibliotheek vervolgens 
min of meer constant, om vervolgens in 2009 plotseling met een fikse sprong te stijgen, dit als gevolg 
van onvoorziene hogere pensioenlasten. Na in de tussenliggende jaren 2010-2012 iets omlaag te zijn 
gegaan, waren de kosten in 2013 weer terug op het niveau van 2009, om vervolgens onverwachts 
flink te stijgen tot uiteindelijk € 65.000, het hoogste bedrag dat ooit op jaarbasis aan de bibliotheek 
werd uitgegeven.  

Uiteraard dient de vraag zich aan wat de oorzaak van deze kostenstijging is. Om deze vraag te 
beantwoorden moeten we eerst bezien in hoeverre in de genoemde periode de kosten van levens-
onderhoud in Nederland in het algemeen zijn gestegen, ofwel wat de invloed van de inflatie in deze 
jaren was.  
 

 

Figuur 7.1: Kosten van de landelijke bibliotheek (in euro’s, maal duizend) in relatie tot de algemene stijging van 
het prijspeil (prijsindexcijfer) over de jaren 2003-2015. Idem, loonkosten over de jaren 2011-2015.  

 
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt, zijn de kosten van de landelijke bibliotheek tussen 2003 en 
2015* met ruim 44 procent gestegen (van € 45.000 tot € 65.000), terwijl de inflatie over die jaren 
maar pakweg 21 procent bedroeg. De kostenstijgingen van de bibliotheek van de Antroposofische 
Vereniging gedurende de periode 2003-2015 kunnen maar voor iets minder dan de helft door de 
algemene stijging van het prijspeil worden verklaard. Anders gezegd: als er alleen maar sprake zou 
zijn geweest van inflatie en niet van overige kostenstijgingen, zouden de kosten van de bibliotheek in 
2015 geen € 65.000 bedragen, maar slechts circa € 55.000. Er moeten dus andere oorzaken voor de 
kostenstijgingen zijn aan te wijzen. 

* We beperken ons hier tot de periode vanaf 2003, dit omdat door een belangrijke bestuurlijke ingreep de kos-
ten van de bibliotheek in 2002 aanzienlijk zijn teruggebracht, wat een vertekend beeld van de ontwikkeling van 
de kosten op zou leveren. – Om een compleet beeld te krijgen zijn voor het jaar 2004 de kosten geschat op € 
44.000.  
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Wat deze andere oorzaken zijn is echter helaas moeilijk te zeggen, aangezien met name voor de 
jaren tot en met 2010 nadere gegevens over de uitgaven van de bibliotheek ontbreken. Ook de cij-
fers over de jaren 2011 tot en met 2015 maken ons in dit opzicht niet veel wijzer: de hogere loonkos-
ten kunnen de gestegen uitgaven maar voor een gedeelte verklaren. Op grond van de algemene 
prijsstijgingen zouden deze namelijk slechts gestegen zijn van € 33.168 in 2011 tot ongeveer € 35.407 
in 2015. In werkelijkheid kwamen ze in 2015 echter uit op € 37.290, € 1.883 hoger dan op grond van 
de algemene prijsstijgingen zou mogen worden verwacht. Behalve de gestegen loonkosten moeten 
er dus ook nog andere factoren in het spel zijn. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan de kosten 
voor de aanschaf van nieuwe boeken en de abonnementen op tijdschriften. Deze kunnen de ge-
noemde kostenstijging in de periode 2011-2015 echter niet verklaren; zij daalden in de genoemde 
periode zelfs van € 4.973 to € 4.331. Het blijft dus gissen wat de verdere oorzaak van de gestegen 
kosten van de bibliotheek kunnen zijn. Nader onderzoek is dus ook in dit opzicht beslist gewenst, zo 
niet noodzakelijk. 
 

7.3 Kanttekeningen  
Gegeven het feit dat de kosten van de landelijke antroposofische bibliotheek een voortdurende nei-
ging tot stijgen vertonen, een feit dat zoals we hebben gezien nauw samenhangt met haar status als 
gespecialiseerde instelling met een uit wetenschappelijk en historisch oogpunt zeer belangrijke ‘be-
waarfunctie’, dient zich de vraag aan hoe we ons tegenover deze tendens tot almaar stijgende kosten 
op moeten stellen. Hoe kunnen we voorkomen dat de kosten van de landelijke antroposofische bi-
bliotheek uit de hand gaan lopen? Anders gezegd: hoe blijven deze kosten voor de Antroposofische 
Vereniging in Nederland beheersbaar? Een paar kanttekeningen zijn hier op hun plaats. 

Een eerste voor de hand liggende opmerking betreft het feit dat eventuele bezuinigingen op het 
budget van de landelijke antroposofische bibliotheek natuurlijk niet ten koste van haar centrale be-
tekenis voor de antroposofische beweging in Nederland mogen gaan. Met andere woorden: wie op 
het budget van de landelijke antroposofische bibliotheek wil bezuinigen zal dat op zo’n manier moe-
ten doen dat haar unieke collectie onaangetast blijft, zodat dat deze instelling naast haar gewone 
functie als uitleenbibliotheek van gangbare antroposofische literatuur ook haar historische en we-
tenschappelijke functie kan blijven vervullen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is dat blijkens de be-
stuursvoornemens niet. 

Een tweede kanttekening heeft betrekking op de plaats die de kosten van de landelijke antropo-
sofische bibliotheek binnen het totale budget van de Antroposofische Vereniging innemen. Hoe ver-
houden deze kosten zich tot de uitgaven van de Antroposofische Vereniging, zowel in hun totaliteit 
als in relatie tot andere kostenposten? En wat betekent dit voor de jaarlijkse bijdragen van de leden? 

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt zijn de totale uitgaven van de AViN gedurende de jaren 
1996-2015 licht gestegen, en wel van € 962.000 in 1996 tot € 1.020.000 in 2015. Daarbij laten deze 
uitgaven net als de kosten van de landelijke antroposofische bibliotheek tussen 1996 en 2003 een 
scherpe daling zien (van € 962.000 in 1996 tot € 733.000 in 2003), onder andere ten gevolge van 
bezuinigingen op de loonkosten voor de bibliotheek door het schrappen van de vrijgekomen functie 
van Frederieke Kolarič in 2002.* Twee jaar later, in 2005, blijken de uitgaven van de AViN – in tegen-

* Vreemd genoeg stegen de uitgaven voor het secretariaat, het ledenblad en de Vrije Hogeschool voor Geest-
wetenschap in deze jaren wel, wat natuurlijk de vraag oproept op welke posten behalve de bibiotheek nog 
meer bezuinigd is. En wat de reden van deze bezuinigingen was, daar de ledenbijdragen in die jaren stegen van 
€ 589.000 tot € 650.000, dit ondanks het teruggelopen ledental. 
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stelling tot de min of meer constant gebleven kosten van de landelijke bibliotheek – echter opeens 
weer scherp te zijn gestegen tot € 1.041.000, om in de jaren daarna rond dat niveau te blijven 
schommelen (zie tabel 7.3).  

 
Tabel 7.3: Kosten van de landelijke bibliotheek gerelateerd aan de uitgaven en inkomsten van 

de AViN gedurende de jaren 1996-2015* 
 1996† 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Uitgaven AViN 962 733  1.041 1.005 1.204 977 
Kosten bibliotheek  59 45 --- 42 43 43 42 
Percentage bibliotheek  6,10 6,14 --- 4,03 4,27 3,57 4,30 
Ledenaantal AViN 4.915 4.331 4.272 4.289 4.288 4.296 4.319 
Ledenbijdragen 589 650 --- 619 629 684 685 
Percentage bibliotheek  9,97 6,92 --- 6,78 6,84 6,29 6,13 
Kosten bibliotheek per lid  11,95 10,39 --- 9,79 10,02 10,00 9,72 
        
Kosten bestuur AViN  --- 41 --- 75 49 42 49 
Kosten secretariaat/bureau  142 179 --- 214 192 191 198 
Idem, per lid 28,89 41,33      
Kosten Mededelingen c.q. 
Motief 

92 98 --- 178 186 185 194 

Idem, per lid 18,64 22,63 --- 41,50 4,38 43,06 44,92 
Kosten Hogeschool  --- 42 --- 74 76 72 83 
        
        
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Uitgaven AViN 1.269 1.150 1.033 1.116 1.012 916 1.020 
Kosten bibliotheek  57‡ 55 52 53 58 62 65 
Percentage bibliotheek  4,49 4,78 5,03 4,75 5,73 6,77 6,37 
Ledenaantal AViN 4.103 4.260 4.203 4.144 3.879 3.801 3.721 
Ledenbijdragen 660 685 725 718 696 668 672 
Percentage bibliotheek  8,64 8,02 7,17 7,38 8,33 9,28 9,67 
Kosten bibliotheek per lid  13,89 12,91 12,37 12,79 14,95 16,31 17,47 
        
Kosten bestuur AViN  49 52 45 48 35 32 34 
Kosten secretariaat/bureau  211 206 220 211 215 200 228 
Idem, per lid       61,27 
Kosten Mededelingen c.q. 
Motief 

241 237 240 247§ 196 219 243 

Idem, per lid 58,74 55,63 57,10 59,60 50,52 57,62 65,30 
Kosten Hogeschool 84 77 84 101 88 61 89 

 
Wanneer we nu de kosten van landelijke bibliotheek in relatie tot de totale kosten van de Antroposo-
fische Vereniging bezien, blijken de bibliotheekkosten weliswaar verhoudingsgewijs groter te zijn 
geworden, maar desondanks nog altijd een zeer klein deel van het totale budget uit te men, namelijk 

* Alle bedragen zijn in euro’s weergegeven (maal duizend). 
† Omgerekend van guldens naar euro’s (vermenigvuldigingsfactor 0,45). 
‡ Verhoging als gevolg van onvoorziene hogere pensioenlasten, die ook de jaren erna langzaam omhoog gaan.  
§ Vanaf dit jaar (2012) inclusief website.  
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circa 4 tot 7 procent (zie tabel 7.3, alsmede figuur 7.2 op pag. 58). Niet direct iets om nu echt veront-
rust over te zijn. En zeker geen dringende noodzaak tot bezuinigingen.  

 

 

Figuur 7.2: Aandeel van de kosten van de landelijke bibliotheek in de totale uitgaven van de AViN gedurende de 
jaren 1996-2015 (in euro’s, maal duizend). 

 
Hiermee raken we aan een derde, uiterst essentieel punt, namelijk de vraag welke kosten er voor de 
individuele leden van de Antroposofische Vereniging met de bibliotheek zijn gemoeid, oftwel: hoe-
veel dragen de leden jaarlijks via hun contributie aan de landelijke antroposofische bibliotheek bij?  

Ook dit kunnen we uit tabel 7.3 opmaken. Hierin zien we namelijk dat de bijdrage van de leden 
aan de landelijke bibliotheek anno 2015 gemiddeld ruim € 17 per jaar bedroeg, tegen circa € 10 rond 
de eeuwwisseling en in de eerste jaren daarna, een stijging van 70 procent, beduidend meer dan de 
stijging van 45 procent van de algemene kosten van de AViN. Daarbij bedroeg het aandeel van de 
ledenbijdragen dat naar de bibliotheek ging in 2015 bijna 10 procent.  

Hoe veel of hoe weinig dat is, kan de vergelijking met twee andere kostenposten op de begroting 
van de AViN ons duidelijk maken. We doelen hier op de kosten die door de Antroposofische Vereni-
ging voor het secretariaat en voor het ledenblad worden gemaakt. Vergeleken met deze kosten blij-
ken de uitgaven voor de bibliotheek uiterst bescheiden van omvang te zijn. Zo werd in 1996 € 
142.000 voor het secretariaat uitgegeven en € 92.000 voor het toenmalige ledenblad, de Mededelin-
gen van de Antroposofische Vereniging, tegen slechts € 59.000 voor de landelijke bibliotheek. Zeven 
jaar later, in 2003, werd aan deze activiteiten respectievelijk € 179.000, € 98.000 en € 45.000 uitge-
geven. En nog weer twaalf jaar later, in 2015, waren deze bedragen zelfs opgelopen tot € 228.000 
voor het secretariaat, € 243.000 voor het ledenblad, dat nu Motief heette, en € 65.000 voor de bi-
bliotheek (zie tabel 7.3, alsmede figuur 3).*  

* Uit deze cijfers blijkt dat de Antroposofische Vereniging in vier jaar tijds bijna een miljoen euro aan het leden-
blad uitgeeft, een bedrag waarvan de landelijke bibliotheek maar liefst vijftien jaar in stand kan worden gehou-
den! 
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Bezien we deze cijfers wat nader, dan springt met name de enorme stijging van de kosten voor 
het ledenblad in het oog: in een kleine twintig jaar tijds is het beslag dat door het ledenblad op de 
algemene middelen van de Antroposofische Vereniging wordt gelegd ruim 2 ½ zo groot geworden, 
van € 92.000 in 1996 tot € 243.000 in 2015, terwijl in diezelfde periode de kosten van het secretari-
aat maar ongeveer 1 ½ zo groot werden (gestegen van € 142.000 in 1996 tot € 228.000 in 2015) en 
de kosten van bibliotheek maar ongeveer 10 procent stegen (van € 59.000 in 1996 tot € 65.000 in 
2015). Vergeleken met de uitgaven voor het secretariaat en het ledenblad blijken de kosten voor de 
bibliotheek dus maar een bescheiden post op de begroting van de Antroposofische Vereniging te 
vormen. Bovendien zijn zij gedurende de laatste twintig jaar ook verreweg het minste toegenomen 
(zie tabel 7.3, alsmede figuur 7.3).* 

  

 

Figuur 7.3: Uitgaven van de AViN voor het secretariaat, het ledenblad en de landelijke bibliotheek in resp. 1996, 
2003 en 2015 (in euro’s, maal duizend). 

 
Hetzelfde beeld doet zich voor wanneer we het aandeel van deze drie gebieden in de totale kosten 
van de Antroposofische Vereniging in ogenschouw nemen. Waar de bibliotheek in 2015 zoals we 
hebben gezien maar 6,37 procent van de budget van de AViN besloeg, daar slokte het secretariaat in 
datzelfde jaar 22,35 procent van het budget op en het ledenblad Motief zelfs 23,8 procent (zie tabel 
7.3, alsmede figuur 7.4 op pag. 60).  

Een en ander komt ook tot uitdrukking in de bedragen die de leden jaarlijks voor deze drie ge-
bieden op tafel moeten leggen. Omgerekend in euro’s blijken de leden in 2015 jaarlijks € 61,27 voor 
het secretariaat en maar liefst € 65,30 voor het ledenblad te hebben betaald, in beide gevallen ruim 
3 ½ keer zo veel als de € 17,47 die de leden gemiddeld voor de bibliotheek op tafel moesten leggen 
(zie tabel 4). 

* Hierbij dient wel te worden bedacht dat hier in het geval van Motief / Antroposofie Magazine ook aanzienlijke 
inkomsten tegenover staan. In 2015 bedroegen deze circa € 110.000, terwijl de inkomsten van de bibliotheek 
niet boven de duizend euro uitkwamen. 
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Hoe we het ook wenden of keren: binnen het totaal van de begroting van de AViN blijkt de biblio-
theek maar een kostenpost van ondergeschikt belang te vormen, terwijl ook de kosten verhoudings-
gewijs minder stegen dan van andere gebieden, zoals het secretariaat en het ledenblad. De kosten die 
met de bibliotheek gemoeid zijn, zijn daarom beslist niet van dien aard dat ze het bestuur tot maatre-
gelen dwingen. 

In dit licht bezien doet de bezuinigingsdrift van het bestuur met betrekking tot de landelijke bi-
bliotheek enigszins vreemd aan. Wat maken de paar duizend euro die op het budget van de biblio-
theek kunnen worden bezuinigd nu uit wanneer we die afzetten tegen de enorme bedragen die aan 
het secretariaat en met name aan het ledenblad worden uitgegeven? Zet de handvol euro’s die op 
deze manier kan worden bespaard nu echt zoden aan de dijk? Is een dergelijk gering bedrag het wer-
kelijk waard om een zo belangrijke instelling als de landelijke bibliotheek, met zo’n unieke collectie 
en zo’n onmisbare functie voor de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland op de 
tocht te zetten? En waarom wordt de bibliotheek wél door bezuinigingen getroffen en het ledenblad 
Motief en Antroposofie Magazine niet? Ligt dit laatste, als men dan per se de uitgaven wil terugdrin-
gen, niet veel meer voor de hand? Is hier niet veel meer resultaat te behalen? En hoe moeten we in 
dit verband de enorme uitgaven in de orde van grootte van vele tonnen zien, die voor de komende 
jaren met betrekking tot het pand aan de Riouwstraat op stapel staan? Is dit allemaal wel in verhou-
ding? En zijn deze bezuinigingen de voortdurende spanningen tussen het bestuur en de achtereen-
volgende bibliothecarissen die hier inherent aan zijn en die in het verleden mede tot het – voortijdige 
– vertrek van de twee eerste bibliothecarissen hebben bijgedragen wel waard (zie hoofdstuk 2, met 
name § 2.3 tot 2.6)? Prangende vragen, waar zeker een antwoord op moet komen.  
 

 

Figuur 7.4: Aandeel van de uitgaven voor het secretariaat, het ledenblad en de landelijke bibliotheek in resp. 
1996, 2003 en 2015 in relatie tot de totale uitgaven van de AViN (in euro’s, maal duizend). 

  
Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien valt met cijfers alles te bewijzen. Voor wie dat wil zal 
het zeker mogelijk zijn om op grond van de hier gepresenteerde gegevens aan te tonen dat de biblio-
theek een ondraaglijke last voor de Antroposofische Vereniging aan het worden is en dat er derhalve 
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dringend moet worden bezuinigd. We kunnen het dus zo voorstellen als we willen. Dat cijfers tot 
bepaalde maatregelen zouden ‘dwingen’ blijkt een fabel, die de menselijke vrijheid geweld aandoet. 
Waar het uiteindelijk opaan komt is de wil. Wat willen wij als leden van de Antroposofische Vereni-
ging in Nederland met de landelijke antroposofische bibliotheek? En vooral: hebben de leden er jaar-
lijks leden 17 euro voor over om deze instelling met haar uiterst belangrijke om niet te zeggen on-
misbare functie voor de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland als zodanig in 
stand te houden? Welke reden heeft het bestuur nog om op de uitgaven voor de bibliotheek te be-
zuinigen, als de leden aangeven dat dit voor hen niet hoeft? Waarbij het belangrijk is om te beseffen, 
dat deze instelling voor alle leden van belang is, ook voor degenen die nog nooit een voet over de 
drempel van de bibliotheek hebben gezet. Bijvoorbeeld via nieuwe boeken die verschijnen, voor-
drachten die worden gehouden of artikelen in Motief en Antroposofie Magazine. En waarom zou de 
Theosofische Vereniging wél een centrale bibliotheek met circa 25.000 titels in stand kunnen houden 
en de Antroposofische Vereniging níet? 

Alleen de leden kunnen uiteindelijk op al deze vragen antwoord geven. Want de landelijkse an-
troposofische bibliotheek is er niet alleen voor hen, maar is ook van hen. Als degenen die jaar in jaar 
uit de bibliotheek hebben bekostigd zijn zij, zoals Mees Meeussen zeer terecht in Motief opmerkte*, 
in feite ook de eigenaren van al de boeken en tijdschriften, het is hún bibliotheek. En daarom komt 
het laatste woord over de landelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging aan hen toe! Wil 
het bestuur met de bibliotheek nieuwe wegen inslaan, dan zal zij dit in nauwe samenspraak met de 
leden moeten doen. Wie betaalt, die bepaalt, dat is nu eenmaal de regel!  

* Zie Motief nr. 205 van september 2016, pag. 19. 
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8. De landelijke antroposofische bibliotheek in het tijdperk van de di-
gitalisering 

8.1 Digitalisering en marktdenken 
Een onderwerp dat een aparte beschouwing behoeft is het vraagstuk van de digitalisering. Boeken en 
tijdschriften worden immers steeds minder populair, mensen lezen steeds minder. Waar de door-
snee nederlander in 1975 nog gemiddeld zes uur per week las, was dat veertig jaar later teruggelo-
pen tot minder dan de helft.* In plaats daarvan wordt er tegenwoordig veel meer tijd besteed aan 
het bekijken van televisieprogramma’s, films en video’s, surfen op internet of simpelweg chatten. 
Ook rukt het e-book meer en meer op. Tegelijkertijd verliezen de zogeheten ‘papieren informatie-
dragers’ als krant, tijdschrift of boek hand over hand terrein, vooral onder jonge mensen. Welke toe-
komst heeft het boek nog in dit ‘digitale tijdperk’, is een vraag die velen zich stellen. En in het kielzog 
daarvan: welke rol is er in de toekomst nog voor de ‘ouderwetse’ bibliotheek weggelegd? Hoe kan de 
trend dat er steeds minder boeken worden gelezen worden gepareerd? Vragen waar ook de landelij-
ke antroposofische bibliotheek niet omheen kan. Welke antwoorden zijn hierop mogelijk? 

Laten we eerst eens naar de openbare biliotheken kijken. Wat was hun antwoord op de opmars 
van de digitalisering? 

Geconfronteerd met een daling van circa 33 procent van het aantal abonnementen en uitlenin-
gen tussen 1995 en 2005 besloten de openbare bibliotheken het over een heel andere boeg te gooi-
en.† Dit had zowel gevolgen voor de collectie als voor de inrichting van de bibliotheken. Mede onder 
invloed van het marktdenken uit de jaren negentig‡, waardoor bibliotheken meer en meer als een 
soort bedrijven gerund moesten worden en – letterlijk en figuurlijk – op hun ‘bedrijfsresultaat’ wer-
den afgerekend, besloten de bibliotheken hun collecties te saneren. Daarbij werden alle boeken af-
gestoten die volgens louter kwantitatieve maatstaven niet voldoende werden gelezen (‘sanering van 
niet courante exemplaren’), met een forse kaalslag in de schappen tot gevolg. Veruit de meeste boe-
ken van historische waarde zijn zo verdwenen. Wat overbleef was wat in bibliotheekjargon een ‘ac-
tuele kerncollectie’ wordt genoemd. Op deze wijze wordt elk jaar circa tien procent van de collectie 
in openbare bibliotheken vervangen. 

Onder invloed van de teruglopende bezoekersaantallen en het marktdenken onderging ook de 
inrichting van de openbaren biliotheken een ingrijpende verandering. De ruimte die door de sanering 
van het boekenbestand was vrijgekomen werd voor andere activiteiten ingericht, wat met een ‘resty-
ling’ van het aanzien gepaard ging. Bibliotheken moesten een open uitstraling krijgen en laagdrempe-
lig worden, makkelijk toegankelijk voor iedereen. Geen ouderwetse muffe sfeer meer, maar een lich-
te, open ruimte met overal makkelijke zitjes, een coffeecorner voor een drankje en vaak zelfs ook 

* Zie Verhagen, pag. 13. 
† Zie Huysmans en Hillebrink, hoofdstuk 5. – Uit onderzoek is gebleken dat deze daling vooral generatiegebon-
den is en vooral samenhangt met de opkomst van de personal computer en digitale media die aanvankelijk 
vooral door de jongere generatie werd omarmd. Met de komst van de smartphone als massaproduct sinds ca. 
2010, is dit effect vooral onder jongeren versterkt. Verder bleek dat mensen een gewenst boek vaker zelf ko-
pen in plaats van dit in de bibliotheek te lenen. 
‡ Ten gevolge van dit marktdenken werden ook instellingen die geen productiebedrijf waren toch als zodanig 
behandeld. Zo moesten ook scholen, ziekenhuizen en culturele instellingen hun ‘product’ op de markt gaan 
verkopen. De mate waarin ze daarin succesvol waren, werd in toenemende mate gekoppeld aan de financie-
ring. Het succes van de openbare bibliotheek werd in die geest voortaan bepaald door bezoekers- en uitleencij-
fers. Om de bibliotheken te dwingen zoveel mogelijk ‘zelf hun broek op te houden’ werd er fors bezuinigd op 
de subsidie. 
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een hapje, en uiteraard ‘studeerplekken’ met computers waar de bezoeker op internet kan surfen of 
– als hij of zij dat wil – zelfs kan ‘gamen’. Gratis wifi zorgt ervoor dat het internet ook privé toeganke-
lijk is. Zo ziet de moderne bibliotheek van de 21ste eeuw eruit. 

Stil is het nog wel in de meeste bibliotheken van tegenwoordig, maar het is de vraag hoe lang dat 
nog zal duren. De nieuwste trend is immers dat een bibliotheek ook een ontmoetingsplaats is voor 
jongeren, een hangplek soms zelfs. Deze jongeren komen niet om een boek te lezen of te lenen, 
maar om elkaar te ontmoeten, wat soms behoorlijk luidruchtig kan toegaan. De openbare bilblio-
theek in Almere kan in dit opzicht als een duidelijke ‘trendsetter’ worden gezien. Gevraagd naar een 
reactie op de overlast die de aanwezigheid van deze jongeren voor andere bezoekers met zich mee-
brengt verklaarde de directeur van deze bibliotheek, met de hete adem van het ministerie in Den 
Haag in de rug, liever een wat lawaaiige volle bibliotheek te hebben dan een stille maar lege biblio-
theek!* 

Zo werd – en wordt – de educatieve functie van bibliotheken vandaag de dag meer en meer te-
ruggedrongen, om plaats te maken voor een – van hogerhand opgelegde – commerciële aanpak, 
waarbij het accent steeds meer verschuift van literatuur met een hoog inhoudelijk gehalte naar ‘hap-
klare’ brokken informatie of zelfs amusement. Dat alles om maar bezoekers binnen te halen, want 
anders zijn de bibliotheken in de door de overheid geschapen ‘struggle for life’ hun leven niet zeker! 
Naar analogie van de luister- en kijkcijfers van radio en televisie en de winstcijfers van bedrijven wor-
den uitleencijfers daarbij steeds belangrijker. Kwantitatief meetbare resultaten in plaats van kwali-
teit, daar gaat het meer en meer om tegenwoordig. Een tendens die op veel gebieden in de samenle-
ving kan worden bespeurd, bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg waar het marktdenken eveneens 
steeds meer zijn tol begint te eisen. 

Het is niet moeilijk deze aanpak, inclusief het marktdenken, ook in de plannen met betrekking tot 
de bibliotheek van de Antroposofische Vereniging te herkennen. Het pakket maatregelen dat het 
bestuur voorstelt lijkt immers als twee druppels water op dat van de openbare bibliotheken: van 
hogerhand opgelegde bezuinigingen met als gevolg sanering van de collectie, louter op basis van 
kwantitative gegevens (omzet, uitleencijfers en bezoekersaantallen); weinig oog voor de culturele en 
educatieve waarde van de collectie; herinrichting van de vrijgekomen ruimte, waarbij een belangrijke 
plaats wordt toegekend aan digitale media; aantrekkelijk maken van een bezoek aan de bibliotheek 
door nevenactiviteiten op allerlei gebied, gecombineerd met de mogelijkheid om in de coffeecorner 
of cafetaria ook de inwendige mens te verzorgen. Al deze elementen zijn ook terug te vinden in de 
plannen die het bestuur van de Antroposofische Vereniging met het nieuwe ‘huis van de vereniging’ 
in de Riouwstraat en de bibliotheek heeft.† De nieuwe benaming ‘documentatie- en informatiecen-
trum’ in plaats van ‘bibliotheek’ is in dit opzicht al zeer veelzeggend. 

Waar in het geval van de openbare bibliotheken al de nodige bedenkingen tegen een degelijke 
aanpak kunnen rijzen, ligt dit in het geval van een antroposofische bibliotheek, en al helemaal van de 
landelijke antroposofische bibliotheek, in nog veel sterkere mate voor de hand. Past een dergelijke 
aanpak wel bij een antroposofische bibliotheek? En wordt hierdoor niet het kind met het badwater 
wegggegooid, om maar vooral bezoekers binnen te halen? 

Vraag is of het ook anders kan. Is er nog een ander antwoord op deze digitaliseringsgolf mogelijk 
dan door de openbare bibliotheken wordt gegeven? En in welke richting moeten wij dit zoeken? 

* Bouma, Jongeren herontdekken de bieb - om te leren én te chillen. De Volkskrant, 25 januari 2017.
† Zie het «Visiedocument» en «Ondernemingsplan» dat het bestuur van de AVIN in verband met de Bijzondere 
Ledenvergadering over het gebouw aan de Riouwstraat op 12 december 2016 aan de leden van de AViN zond. 
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8.2 Alternatieven 
Om op deze vraag een antwoord te vinden, moeten wij ons in de eerste plaats een belangrijk verschil 
tussen de landelijke antroposofische bibliotheek en de openbare bibliotheken realiseren: de biblio-
theek van de Antroposofische Vereniging is niet zoals haar openbare zusters afhankelijk van subsi-
diëring door de overheid. Anders gezegd: zij bevindt zich niet in het politieke krachtenveld en hoeft 
zich niet naar de luimen van de politici te schikken. Anders dan bij de openbare bibliotheken mag de 
landelijke antroposofische bibliotheek verwachten niet op ekonomische maar op zuiver inhoudelijke 
gronden te worden beoordeeld, terwijl over haar functioneren in principe gesprek met het bestuur 
van de Antroposofische Vereniging mogelijk is. Zij is dus geen speelbal van allerlei maatschappelijke 
krachten, hoeft niet lijdzaam af te wachten uit welke hoek de maatschappelijke wind waait, maar 
wordt gedragen door een beweging die als het goed is enkel en alleen naar haar wezenlijke opgave 
kijkt. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de landelijke antroposofische bibliotheek zich niet automa-
tisch hoeft te conformeren aan het gangbare marktdenken en de daaraan inherente kwantitatieve 
benadering, met een zwaar accent op ekonomische prestaties. Het feit dat het bestuur van de An-
troposofische Vereniging op dit moment wel degelijk door de bril van het marktdenken naar de lan-
delijke antroposofische bibliotheek kijkt, is dus geen absolute noodzaak maar een keuze, al dan niet 
bewust. Dat hiermee geen recht gedaan wordt aan het belang van de landelijke antroposofische bi-
bliotheek is hiervoor reeds uitvoerig uiteengezet (zie met name § 6.3 en 7.3). Niets belet het bestuur 
van de Antroposofische Vereniging echter om een ander, gezonder uitgangspunt te kiezen, dat veel 
meer rekening houdt met de zaken waar het werkelijk om gaat. En dat is de betekenis die de lande-
lijke antroposofische bibliotheek voor de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland 
heeft. Dit in de eerste plaats. 

In de tweede plaats is het van belang om de bijzondere positie te beseffen die de landelijke an-
troposofische bibliotheek op bibliotheekgebied binnen de antroposofische beweging en het biblio-
theekwezen in Nederland inneemt. Zoals we hebben gezien is de landelijke antroposofische biblio-
theek immers geen gewone uitleenbibliotheek, maar heeft zij een zeer specifieke functie die erin 
bestaat een zo volledig mogelijk aanbod van antroposofische literatuur te bieden (zie § 3.3). In dit 
opzicht verhoudt zij zich tot de lokale antroposofische bibliotheken zoals de Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag zich tot de gewone openbare bibliotheken in Nederland verhoudt. Hetzelfde kan worden 
gezegd over de relatie van de centrale theosofische bibliotheek in Amsterdam tot de overige theoso-
fische bibliotheken in den lande. Om deze reden kan de landelijke antroposofische bibliotheek dus 
niet met dezelfde maatstaven worden gemeten als de diverse lokale antroposofische bibliotheken. 
Met andere woorden: waar het bij een gewone uitleenbibliotheek tot op zekere hoogte gerechtvaar-
digd is om het bestaansrecht aan bezoekersaantallen en uitleencijfers te koppelen, is dit voor de 
landelijke antroposofische bibliotheek niet het geval, net zo min als bijvoorbeeld voor de Koninklijke 
Bibliotheek. Niet de bezoekersaantallen en uitleencijfers zijn in dit geval maatgevend, maar enkel en 
alleen de collectie zelf! Zelfs in het denkbeeldige geval dat er in de loop van het jaar maar een hand-
jevol bezoekers naar de Koninklijke bibliotheek in Den Haag zouden komen, die alleen maar een aan-
tal boeken zouden raadplegen en geen enkel boek mee naar huis zouden nemen, zou dit nog geen 
reden zijn om te concluderen dat de Koninklijke Bibliotheek dan maar moet worden opgeheven of 
dat de collectie aanzienlijk moet worden ingekrompen. Omzetcijfers, bezoekersaantallen en uitleen-
cijfers helpen ons in dit geval dus niet verder. 

Op dit punt aangekomen dient zich natuurlijk de vraag aan wat dan wel de maatstaf kan vormen 
om het bestaansrecht van de landelijke antroposofische bibliotheek en van een instelling als de Ko-
ninklijke Bibliotheek in Den Haag te beoordelen. Deze kan enkel en alleen worden gevonden in de 
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doelstelling van de betreffende instelling, alsmede in de maatschappelijke wenselijkheid om een der-
gelijke instelling te handhaven. Zoals de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag als een soort ‘moeder-
bibliotheek’ tot op zekere hoogte onmisbaar is voor de nederlandse cultuur in het algemeen en het 
nederlandse bibliotheekwezen in het bijzonder, zo is ook de landelijke antroposofische bibliotheek 
tot op zekere hoogte onmisbaar voor de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland. 
Zou deze instelling verloren gaan, dan zou de antroposofische beweging een belangrijke mogelijkheid 
missen om zich verder te ontwikkelen. 

Zo bezien blijkt het feit dat er steeds minder boeken worden gelezen en dat digitalisering een 
steeds grotere plaats in de samenleving inneemt, een heel andere betekenis te krijgen. In plaats van 
met deze trend mee te gaan en de boeken voor computers te verruilen wordt het door deze ontwik-
keling voor de landelijke antroposofische bibliotheek, net zoals voor de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag, juist belangrijker om bepaalde boeken als een cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren. 
Hoe meer de digitalisering toeneemt, hoe groter vroeger of later de behoefte zal zijn kennis van be-
paalde boeken te kunnen nemen, al was het maar uit historisch oogpunt. Het belang om de collectie 
van de landelijke antroposofische bibliotheek te behoeden neemt door de digitalisering dus juist toe 
en niet af! En waar het op aankomt is niet hoeveel bezoekers naar deze bibliotheek toekomen of hoe-
veel boeken er worden geleend, maar enkel en alleen wat de historische en culturele waarde van deze 
instelling is!  

In dit opzicht rust er op de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland een bepaalde 
verantwoordelijkheid om deze collectie in stand te houden. Hiervoor bewustzijn te wekken is een 
belangrijke taak van het bestuur, in plaats van op grond van puur ekonomische overwegingen het 
rode potlood te hanteren. En wanneer de leden van dit besef doordrongen zullen zijn, zullen zij ook 
zeker de bereidheid hebben om financieel aan de instandhouding van deze belangrijke culturele in-
stelling bij te dragen. ‘Ken uw plicht!’ zouden we tegen het bestuur van de Antroposofische Vereni-
ging kunnen zeggen. 

Maar wat, we kunnen nu vragen, moeten we nu met de digitalisering beginnen? Moeten we deze 
trend dan maar simpelweg negeren? Is digitalisering helemaal niet van belang voor de antroposofi-
sche bibliotheek? 

Het antwoord kan heel simpel zijn: tegen de plannen van het bestuur om een documentatie- en 
informatiecentrum op te richten en op deze manier de antroposofie makkelijker toegankelijk te ma-
ken bestaat in feite geen enkel bezwaar. Er is niets op tegen om op deze manier ‘met de tijd mee te 
gaan’, zoals dat heet. Het probleem zit hem er echter in dat het bestuur hiervoor de landelijke antro-
posofische bibliotheek op wil offeren, de bibliotheek tot een documentatie- en informatiecentrum 
om wil vormen, iets wat helemaal niet nodig is. Het nieuwe documentatie- en informatiecentrum kan 
immers heel goed naast de antroposofische bibliotheek bestaan. Het zou natuurlijk heel mooi zijn 
wanneer via het internet bij een breder publiek interesse voor de antroposofie zou kunnen worden 
gewekt. Maar dit mag niet ten koste gaan van de uiterst belangrijke culturele, wetenschappelijke en 
historische functie die de landelijke antroposofische bibliotheek heeft. Het zijn gewoon twee ver-
schillende dingen waar het hier om gaat, die niet met elkaar mogen worden verward. Daarom moet 
het parool niet luiden ‘óf-óf’: een volwaardige bibliotheek óf een documentatie- en informatiecen-
trum, maar én-én: een volwaardige bibliotheek én een documentatie- en informatiecentrum. Met 
enige fantasie en creativiteit moet dit beslist mogelijk zijn. Want waar een wil is, is een weg. 
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9. De Vriendenkring

Op de valreep tenslotte een enkel woord over de «Vriendenkring» van de landelijke antroposofische 
bibliotheek', zoals die recentelijk door enkele personen onder wie ook ondergetekende is opgericht. 
Waar is een dergelijke «Vriendenkring» voor nodig? En wat stelt zij zich ten doel? 

Om met de eerste vraag te beginnen: zoals in deze discussienota uitvoerig is geschetst wordt de 
landelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging door de voorgenomen bezuinigingen van 
het bestuur op dit moment ernstig in haar bestaan bedreigd: ontmanteling van de in de loop der 
jaren met veel geduld en liefde opgebouwde collectie zou niet alleen een enorm verlies betekenen 
voor het culturele erfgoed van de antroposofie – en in bredere zin van heel Nederland –, maar ook 
de verdere ontwikkeling van de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland in ernsti-
ge mate belemmeren. Want waar de band met het verleden wordt doorgesneden, wordt tegelijk ook 
een vruchtbare weg naar de toekomst belemmerd. Bewustzijn van de opgaven van de toekomst is 
immers alleen mogelijk op basis van een waarachtig inzicht in het verleden! Zou de collectie van de 
landelijke antroposofische bibliotheek worden ontmanteld, dan wordt de historische en weten-
schappelijke functie van deze bibliotheek in ernstige mate geweld aan gedaan, zo niet helemaal on-
mogelijk gemaakt, wat onherroepelijk zijn weerslag zal hebben voor de ontwikkeling van de antropo-
sofie en de antroposofische beweging. Hoe zullen er nog nieuwe boeken en artikelen kunnen worden 
geschreven of inspirerende voordrachten worden gehouden, wanneer de mogelijkheid om in de lan-
delijke bibliotheek in Den Haag onderzoek te doen wordt geminimaliseerd? Loopt de antroposofie op 
deze manier niet gevaar om langzaamaan dood te bloeden? Een belangrijke vraag ten slotte is ook 
wat dit alles voor het wezen Antroposofia betekent. Is de bibliotheek in Den Haag als het ‘collectieve 
geheugen’ van de antroposofische beweging in Nederland niet op nauwe wijze met dit bovenzinne-
lijke wezen verbonden? Redenen te over dus om voor de bibliotheek in de bres te springen en een 
poging te wagen om het bestuur tot andere gedachten te bewegen, zodat deze unieke collectie ook 
voor het nageslacht behouden kan blijven. 

Hiermee is niet alleen het doel van de «Vriendenkring» geschetst, maar tevens een van de be-
langrijkste taken. Een warme mantel om de bibliotheek, waarbinnen deze instelling zich kan koeste-
ren en die haar tegelijk voor bedreigingen van buitenaf beschermt, – dat is wat de Vriendenkring zou 
willen zijn. Daarbij zou zij zowel de bibliothecarissen als het bestuur met raad en daad ter zijde willen 
staan en als ‘tertium quid’ een aanvullende en bemiddelende rol willen spelen. 

In het verlengde hiervan ziet de Vriendenkring voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd met 
betrekking tot de leden van de Antroposofische Vereniging. Op dit moment is er voor hen geen enke-
le structurele mogelijkheid om hun stem te laten horen, iets waar zij als eigenaren en gebruikers van 
de landelijke bibliotheek het volste recht op hebben. Hetzelfde kan tot op zekere hoogte worden 
gezegd voor de overige gebruikers van de landelijke bibliotheek. Hun inbreng concreet gestalte te 
geven is wat de Vriendenkring voor ogen staat. Dit alles uiteraard vooral in het belang van de biblio-
theek zelf! Op deze wijze zou de Vriendenkring zowel voor de bibliothecarissen als voor het bestuur 
een klankbord kunnen vormen en de leden nauwer bij het wel en wee van de bibliotheek kunnen 
betrekken. Een voorbeeld hiervan is de zogeheten ‘spiegelgroep’ uit de tijd van René de Winter (zie § 
2.4). Dit wat betreft de taken op langere termijn. 

Op korte termijn ziet de Vriendenkring het als een van haar belangrijkste opgaven om de leden 
over de voornemens van het bestuur met betrekking tot de landelijke bibliotheek te informeren. 

- 65 - 



Datgene wat hierover tot nu toe in het ledenblad Motief is gezegd is namelijk ten enenmale onvol-
doende om zich ook maar enigszins een beeld van de moderniseringsplannen te vormen. Dat de bi-
bliotheek vanwege de plannen voor een nieuw ‘huis voor de vereniging’ in het pand aan de Riouw-
straat naar alle waarschijnlijkheid flink wat ruimte in zal moeten leveren en misschien alleen maar de 
huidige bibliotheekzaal overhoudt, terwijl tegelijk flink in de collectie van de bibliotheek zal worden 
gesnoeid, – daarvan heeft het gros van de leden geen flauw benul. Het enige wat de leden tot nu toe 
weten is dat het bestuur de bibliotheek tot een modern documentatie- en informatiecentrum om wil 
vormen. Wat dit in de praktijk daadwerkelijk inhoudt is hen echter tot op heden niet verteld. In deze 
lacune te voorzien en de leden te informeren welk lot de bibliotheek boven het hoofd hangt, vormt 
op dit moment een van de belangrijkste opgaven van de Vriendenkring. 

Een andere opgave van de Vriendenkring zou betrekking kunnen hebben op het beheer van de 
collectie. In het – helaas niet helemaal ondenkbeeldige – geval dat het bestuur er toch toe zou be-
sluiten om de collectie van de landelijke bibliotheek in Den Haag te saneren, zou de Vriendenkring – 
in een laatste poging om te redden wat er te redden valt – naar mogelijkheden kunnen zoeken om 
zich op de een of andere wijze over deze collectie of een deel daarvan te ontfermen. Dat dit in wezen 
niet de opgave van de Vriendenkring is en alleen maar een noodoplossing kan zijn, moge duidelijk 
zijn. De landelijke bibliotheek maakt niet voor niets al vele decennia deel uit van de Antroposofische 
Vereniging in Nederland en door de financiële bijdragen van de leden is deze vereniging ook in staat 
om een dergelijke kostbare collectie op passende wijze onder te brengen en te verzorgen, mogelijk-
heden die de Vriendenkring beslist niet heeft. Laten we daarom hopen dat het nooit zover komt! 

Dit wat betreft het doel van de Vriendenkring. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden opgemerkt 
dat de Vriendenkring nog maar zeer kort geleden is opgericht en zich nog maar in een heel pril stadi-
um bevindt. De tijd zal moeten leren wat er op haar weg komt en wat dit voor haar verdere ontwik-
keling betekent. Het streven om een positieve bijdrage aan het bestaan van de landelijke antroposo-
fische bibliotheek te leveren staat daarbij echter te allen tijde voorop. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Aan het slot van deze discussienota gekomen willen we de belangrijkste bevindingen nog eens op 
een rijtje zetten. Wat speelt er op dit moment allemaal rond de landelijke antroposofische biblio-
theek en waar leidt dit uiteindelijk toe? Hoe gewenst of ongewenst is dit eigenlijk? En vooral: zijn er 
ook mogelijke alternatieven voorhanden? 

Het begon allemaal met een bericht van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Motief 
nr. 200 van maart 2016. Middels dit bericht werden de leden van de Antroposofische Vereniging op 
de hoogte gebracht dat het bestuur voornemens was om de landelijke antroposofische bibliotheek 
aan de Riouwstraat in Den Haag te ‘moderniseren’, dat wil zeggen de bibliotheek ‘van een archief en 
boekencollectie tot een modern documentatie- en informatiecentrum’ om te vormen.* Veel meer 
werd hier vooralsnog niet over gezegd. Verzoeken om nadere informatie werden door het bestuur 
afgehouden of ook wel simpelweg genegeerd, zodat de leden tot op de dag van vandaag in het on-
gewisse verkeren over wat de bibliotheek allemaal te wachten staat. Recente ontwikkelingen rond de 
bibliotheek, onder meer in verband met de aankoop van het gebouw aan de Riouwstraat, hebben 
evenwel toch enkele belangrijke punten aan het licht gebracht. Hierbij vormen de schetsen die archi-
tect Yaike Dunselman in verband met de ophanden zijnde verbouwing heeft gemaakt een belangrijke 
bron van informatie. Deze wekken sterk de indruk dat de bibliotheek bij de komende reorganisatie 
ruimte af zal moeten staan, en wel aan de redactie van Motief / Antroposofie Magazine, alsmede aan 
de secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen en aan de onderneming die – met 
bestuurslid Stephan Jordan aan het hoofd – het gebeuren in en om de Riouwstraat in goede banen 
moet zien te leiden. Al deze mensen krijgen eveneens een plaats toegewezen op de tweede etage 
van de Riouwstraat waar zich ook de bibliotheek bevindt (zie § 4.3). Het wordt dus dringen daar, op 
die tweede etage! Een nogal wrange ontwikkeling gezien het nijpende gebrek aan ruimte van de 
bibliotheek op dit moment. 

Verder blijkt uit de schetsen van architect Yaike Dunselman dat de bibliotheek naar alle waar-
schijnlijkheid niet alleen het huidige magazijn en het kantoor van de twee bibliothecarissen plus de 
ruimte op de gang af zal moeten staan, maar dat ook de grote bibliotheekzaal zelf een heel ander 
aanzien zal krijgen. Een groot deel van de boekenkasten blijkt verdwenen, om plaats te maken voor 
een grote tafel middenin de zaal, waarop we ons met enige fantasie een aantal beeldschermen kun-
nen voorstellen. Alleen langs de wanden blijven nog enkele boekenkasten over (zie bijlage 4). Dit is 
dus waar de ‘totale gedaantewisseling’ van de bibliotheek die het bestuur voor ogen staat in de prak-
tijk op neerkomt!† 

Uiteraard roept deze ontwikkeling de vraag op waar de boeken dan moeten blijven. Alles bij el-
kaar staan er nu in de bibliotheekzaal, het magazijn en het kantoor en op de gang een kleine 18.000 
boeken, terwijl er in de paar overgebleven boekenkasten op de schetsen hooguit plaats is voor zo’n 
2.000 tot 4.000 boeken (zie § 4.2). Waar moeten al die andere boeken dan heen? Desgevraagd geeft 
het bestuur hier geen duidelijk antwoord op, wellicht omdat hen zelf nog niet helder voor ogen staat 
wat het met de overtollige boeken moet beginnen. Suggesties zijn er al wel: bijvoorbeeld opslag in 
een depot, in het souterrain van het gebouw aan de Riouwstraat of elders, al dan niet in Den Haag. 
Of simpelweg overdracht van de collectie of een deel daarvan aan Dornach of aan een andere biblio-

* Jaap Sijmons, Andreas Reigersman, Pim Blomaard, «Vereniging in beweging. Inzet voor een andere manier
van werken». Motief nr. 200, maart 2016, pag. 13. 
† Zie de vorige noot.  
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theek. Al deze suggesties zijn enkele jaren in opdracht van het bestuur door twee toenmalige be-
stuursleden, te weten Vera Treffers en Pieter Meester, onderzocht. Daarbij bleken er heel wat haken 
en ogen aan de diverse voorstellen te kleven, hetgeen hen ertoe bracht om al vrijwel al deze moge-
lijkheden van een negatief advies te voorzien.* Afslanking van de collectie blijkt dus in de praktijk 
minder simpel te zijn dan het lijkt.  

Ondanks het premature stadium waarin de plannen verkeren, lijkt een en ander toch al – voor-
zichtig – door het bestuur in gang gezet. Zo moesten vanwege bezuinigingen op het aankoopbeleid 
recentelijk een aantal abonnementen op tijdschriften worden opgezegd (zie § 3.2). Ook worden er al 
voorbereidende stappen gezet om de boekencollectie in te krimpen doordat nu al wordt onderzocht 
welke boeken wel en niet in de ‘bibliotheek nieuwe stijl’, oftewel het moderne documentatie- en 
informatiecentrum, passen. Ook is het aantal openingsuren van de bibliotheek afgelopen najaar te-
ruggebracht van drie naar twee dagen per week. Formeel werd het recente vertrek van enkele vrij-
willigers hiervoor als reden opgevoerd, maar geconfronteerd met de feiten moest het bestuur toch 
toegeven dat ook bezuinigingen hierbij een rol hebben gespeeld (zie § 5.3, eerste voetnoot op pag. 
42).†  

Het is belangrijk om goed te beseffen wat deze stap om de biliotheek in een modern documenta-
tie- en informatiecentrum om te vormen betekent. De landelijke antroposofische bibliotheek is na-
melijk niet zomaar een gewone uitleenbibliotheek, zoals de diverse andere lokale antroposofische 
bibliotheken in Nederland, maar heeft daarbovenuit nog een heel speciale taak, namelijk om de be-
staande antroposofische literatuur zoveel mogelijk bijeen te brengen en te bewaren. Hierdoor is deze 
bibliotheek niet alleen van belang voor mensen die van de actuele antroposofische literatuur kennis 
willen nemen, maar ook voor al degenen die zich dieper in het één of andere onderwerp willen ver-
diepen. Anders gezegd: naast de gewone functie om in de gangbare antroposofische literatuur te 
voorzien heeft de landelijke antroposofische bibliotheek ook een culturele, historische en weten-
schappelijke functie. Deze zal onherroepelijk verloren gaan wanneer de collectie op zo’n drastische 
wijze zal worden ingekrompen als het bestuur voor ogen staat. Daarmee verliest de antroposofie en 
de antroposofische beweging in Nederland een belangrijke ontwikkelingsmogelijkheid. Want voor-
uitgang is alleen mogelijk op basis van inzicht in het verleden. 

Tot zover wat er op dit moment in grote lijnen over de plannen van het bestuur bekend is. In 
hoeverre dit allemaal al een vaststaand gegeven is of dat hierin nog wijzigingen mogelijk zijn, al dan 
niet in overleg met de leden, is een open vraag.  

Het bovenstaande overziend kan de vraag opkomen wat het bestuur ertoe beweegt om deze 
stappen te doen? Wat zijn de motieven om op zo’n ingrijpende wijze het mes in de landelijke biblio-
theek te zetten? We kunnen deze in twee woorden samenvatten: bezuiniging en modernisering. Wat 
valt hierover te zeggen? 

Wat de bezuinigingen betreft kan worden opgemerkt dat de noodzaak hiertoe op zijn minst om-
streden is. Wie de begroting van de Antroposofische Vereniging in zijn totaliteit beziet, kan hieruit 
opmaken dat de kosten voor de landelijke bibliotheek slechts een fractie van het totale budget vor-
men. En hoewel deze kosten de afgelopen jaren weliswaar in aanzienlijke mate zijn toegenomen, 
geeft de Antroposofische Vereniging desondanks jaarlijks nog geen 7 procent aan de bibliotheek uit. 

* Treffers en Meesters, pag. 3-5. Zie het citaat in § 2.6 op pag. 24. 
† Een dergelijk bezuinigingsbeleid gaat gepaard met een uitholling van de taak van de bibliothecarissen en een 
steeds grotere afhankelijkheid van de inzet van vrijwilliggers. Hierdoor komt op den duur de profesionaliteit in 
het gedrang. Want hoe goedwillend een vrijwilliger ook is, hij of zij kan natuurlijk nooit een echte vervanger 
voor de bibliothecaris zijn. 
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Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het secretariaat en het ledenblad Motief (inclusief Antroposofie 
Magazine), die jaarlijks beide meer dan 20 procent van het budget opslokken (zie § 7.3). In getallen 
uitgedrukt blijkt de Antroposofische Vereniging per jaar € 65.000 aan de bibliotheek uit te geven, 
tegen € 228.000 voor het secretariaat en maar liefst € 243.000 voor Motief / Antroposofie Magazine. 
Per lid is dit respectievelijk € 17,47, € 61,27 en € 65,30. Ofwel: de Antroposofische Vereniging geeft 
aan het secretariaat en aan Motief / Antroposofie Magazine ruim 3 ½ keer zo veel uit als aan de bi-
bliotheek (zie § 7.2 en 7.3). 

In dit licht bezien lijkt de bezuinigingsdrift die het bestuur met betrekking tot de bibliotheek aan 
de dag legt enigszins overdreven. Van een dringende noodzaak om te bezuinigen is in elk geval totaal 
geen sprake: wanneer zij dat wil kan de Antroposofische Vereniging de uitgaven voor de landelijke 
bibliotheek nog vele jaren lang met gemak dragen, zelfs als het ledental nog verder terug zou lopen 
dan thans het geval is. De vraag is ook of de bezuinigingen op de bibliotheek wel in verhouding zijn 
tot de hoge kosten voor bijvoorbeeld het secretariaat en het ledenblad, waarbij ook de enorme be-
dragen die de komende tijd aan het ‘huis van de vereniging’ in de Riouwstraat worden uitgegeven 
niet moeten worden vergeten. 

Waar de noodzaak tot bezuinigingen ontbreekt, moeten hier dus andere redenen voor zijn, al 
zwijgt het bestuur hierover in alle talen. Wie het bestuursbeleid in zijn totaliteit beziet, kan zich ech-
ter niet aan de indruk onttrekken, dat achter deze bezuinigingsdrift een bepaalde opvatting schuil-
gaat, die geen hoge prioriteit aan boeken toekent. Hiermee raken we aan het tweede motief, de 
wens tot modernisering, zoals die tot uitdrukking komt in het streven van het bestuur om de biblio-
theek tot een modern documentatie- en informatiecentrum om te vormen. Aldus meent het bestuur 
twee vliegen in één klap te kunnen slaan: enerzijds wil men zo op de uitgaven voor de bibliotheek 
besparen, terwijl men anderzijds op deze manier het teruglopende ledental tot staan hoopt te bren-
gen en vooral ook jonge mensen voor de antroposofie en de Antroposofische Vereniging hoopt te 
kunnen winnen. Volgens de statistieken lezen jonge mensen immers nauwelijks boeken meer, en – 
zo meent het bestuur – al helemaal geen ‘moeilijke’ duitse werken. In plaats daarvan wil het bestuur 
nu vooral makkelijk verteerbare, hapklare ‘informatie’ over ‘actuele onderwerpen’ aanbieden, bij-
voorbeeld over de antroposofische werkgebieden. Wellicht dat op deze manier jongeren over de 
streep kunnen worden getrokken om lid van de Antroposofische Vereniging te worden, schijnt daar-
bij de achterliggende gedachte te zijn.  

Het is natuurlijk maar helemaal de vraag of het in de praktijk inderdaad zo werkt. Zijn jongeren 
werkelijk zo naïef en oppervlakkig, om niet te zeggen kortzichtig als het bestuur wil doen voorko-
men? En zullen zij in de ‘actuele informatie’ die het bestuur hen aan wil bieden wel hun eigen diepe-
re, uit het voorgeboortelijke leven stammende impulsen herkennen? En de Antroposofische Ver-
eniging herkennen als het aardse voertuig om deze impulsen te verwerkelijken? We wagen het om 
dit te betwijfelen! 

Het feit dat er bij dit streven naar ‘modernisering’ vraagtekens kunnen worden geplaatst wil vol-
strekt niet zeggen dat er dan maar helemaal geen documentatie- en informatiecentrum zou moeten 
komen, zoals het bestuur wil. Alleen moet dat niet ten koste gaan van het grote belang dat de lande-
lijke bibliotheek voor de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland heeft. Waarom 
niet een documentatie- en informatiecentrum naast en niet in plaats van de huidige bibliotheek? 
Anders gezegd: waarom niet een beleid waarin beide aspecten, de behoefte aan essentiële antropo-
sofische literatuur én de behoefte aan ‘actuele kerninformatie’ broederlijk samengaan? Niet ‘óf-óf’ 
moet het uitgangspunt zijn: een volwaardige bibliotheek óf een documentatie- en informatiecen-
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trum, maar én-én: een volwaardige bibliotheek én een documentatie- en informatiecentrum. Met 
enige fantasie en creativiteit moet dit beslist mogelijk zijn. Want waar een wil is, is een weg. 

Door de tendens tot digitalisering neemt de betekenis van de landelijke antroposofische biblio-
theek overigens vreemd genoeg niet af, maar toe. Want hoe meer het boek als ‘informatiedrager’ 
door de digitalisering zal worden teruggedrongen, hoe groter vroeger of later de behoefte zal zijn om 
bepaalde boeken in handen te kunnen houden, al was het maar uit historisch oogpunt. Het komt er 
dus niet zozeer opaan hoeveel bezoekers naar de bibliotheek in de Riouwstraat toekomen of hoe-
veel boeken er worden uitgeleend, maar enkel en alleen wat de historische en culturele waarde van 
deze instelling is! En deze wordt met het verstrijken van de tijd alleen maar groter! Wie meent nu al 
te kunnen vaststellen dat hieraan in de toekomst geen behoefte meer zal zijn, overschat zichzelf. 

Tot slot nog een paar laatste, uiterst essentiële kanttekeningen. Wil men voor de landelijke bi-
bliotheek een vruchtbare weg naar de toekomst vinden, dan zal dit alleen mogelijk zijn op basis van 
een gedegen beeld-, oordeels- en besluitvorming. Hieraan ontbreekt het op dit moment in belangrij-
ke mate. Het huidige bestuursbeleid maakt een uiterst willekeurige indruk en lijkt in sterke mate 
afhankelijk te zijn van allerlei ad hoc genomen besluiten, met als gevolg een zig-zag-koers waar geen 
touw meer aan vast te knopen is. Zo werd bijvoorbeeld op een bepaald moment besloten dat de 
bibliotheek maar naar een ander onderkomen moest omzien, terwijl het korte tijd later opeens weer 
min of meer vanzelfsprekend werd geacht dat zij in het gebouw aan de Riouwstraat blijft. Daarbij 
werden de besluiten in beide gevallen zonder enige vorm van overleg door het bestuur genomen, 
terwijl duidelijke argumenten ten enenmale ontbraken. Hiervan zijn nog vele voorbeelden aan te 
halen, bijvoorbeeld de verhuizing van de redactie van Motief / Antroposofie Magazine naar het ge-
bouw aan de Riouwstraat in Den Haag. Zonder degelijke grondslag is echter ieder beleid tot misluk-
ken gedoemd. 

Een in het oog springend feit bij dit alles is de hele denkwijze waarop de plannen rondom de mo-
dernisering van de bibliotheek berusten. Deze draagt in verregaande mate een kwantitatief, ekono-
misch georiënteerd karakter. Zo wordt bijvoorbeeld aan het kostenaspect en aan de bezoekers- en 
uitleencijfers een zeer belangrijke betekenis toegekend, waarmee totaal geen recht wordt gedaan 
aan de essentiële aard van de landelijke bibliotheek. Uiteraard spelen de financiën en de bezoekers-
aantallen een rol, maar deze zijn niet doorslaggevend (zie § 7.3). 

Waar het uiteindelijk opaan komt is de wil. Wat willen wij als leden van de Antroposofische Ver-
eniging in Nederland met de landelijke antroposofische bibliotheek? En vooral: hebben de leden er 
jaarlijks 17 euro voor over om deze instelling met haar uiterst belangrijke, om niet te zeggen onmis-
bare functie voor de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland als zodanig in stand 
te houden? Welke reden heeft het bestuur nog om op de uitgaven voor de bibliotheek te bezuini-
gen, als de leden aangeven dat dit voor hen niet hoeft? Waarbij het belangrijk is om te beseffen, dat 
deze instelling voor alle leden van belang is, ook voor degenen die nog nooit een voet over de drem-
pel van de bibliotheek hebben gezet. Bijvoorbeeld via nieuwe boeken die verschijnen, voordrachten 
die worden gehouden of artikelen in Motief en Antroposofie Magazine.  

Alleen de leden kunnen uiteindelijk op al deze vragen antwoord geven. Want de landelijkse an-
troposofische bibliotheek is er niet alleen voor hen, maar is ook van hen. Als degenen die jaar in jaar 
uit de bibliotheek hebben bekostigd zijn zij in feite ook de eigenaren van de kostbare collectie, het is 
hún bibliotheek. En daarom komt het laatste woord over de landelijke bibliotheek van de Antroposo-
fische Vereniging aan hen toe! Wil het bestuur met de bibliotheek nieuwe wegen inslaan, dan zal zij 
dit in nauwe samenspraak met de leden moeten doen. Wie betaalt, die bepaalt, dat is nu eenmaal de 
regel!  
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Het bovenstaande kort samenvattend zouden wij de volgende aanbevelingen willen doen: 
- Het boeken- en tijdschriftenbestand van de landelijke antroposofische bibliotheek vormt een 

unieke collectie, die als cultureel erfgoed kan worden beschouwd en van groot belang is voor 
de ontwikkeling van de antroposofie en de antroposofische beweging in Nederland. Daarom 
dient deze collectie als zodanig in haar geheel behouden te blijven, zodat ook toekomstige 
generaties hiervan profijt kunnen hebben. 

- Bij de besluitvorming omtrent de landelijke antroposofische bibliotheek dient het belang dat 
deze instelling voor de ontwikkeling van de antroposofie en de antroposofische beweging in 
Nederland heeft voorop te staan. Kwantitatieve, cijfermatige gegevens, bijvoorbeeld over 
het aantal bezoekers en uitleningen of over de kosten, zijn hieraan ondergeschikt en alleen 
van belang voor zover zij deze geestelijke (kwalitatieve) betekenis zichtbaar kunnen maken, 
niet als op zichzelf staande gegevens. 

- Er is niets op tegen, wanneer het bestuur van de Antroposofische Vereniging ‘met de tijd wil 
meegaan’ en een modern documentatie- en informatiecentrum wil scheppen. Alleen mag dit 
niet ten koste gaan van de centrale betekenis die de landelijke antroposofische bibliotheek 
heeft. Een dergelijk documentatie- en informatiecentrum zou heel goed een plek naast of 
binnen de landelijke antroposofische bibliotheek kunnen krijgen, maar niet de plaats daarvan 
mogen innemen. 

- De kosten die met instandhouding van de landelijke antroposofische bibliotheek en haar 
unieke collectie zijn gemoeid bedragen ongeveer zeven procent van de totale uitgaven van 
de Antroposofische Vereniging. Omgerekend per lid is dat € 17,47 per jaar. Deze bedragen 
zijn niet van dien aard, dat ze voor de Antroposofische Vereniging niet langer te dragen zijn. 
Waar het opaan komt is of de leden van de Antroposofische Vereniging hiertoe ook bereid 
zullen zijn. 

- Als feitelijke eigenaren en tevens belangrijkste gebruikers van de landelijke bibliotheek die-
nen de leden van de Antroposofische Vereniging bij de besluitvorming over de bibliotheek 
een belangrijke stem in het kapittel te hebben. Vooraleer het bestuur besluiten over de toe-
komst van de bibliotheek neemt, zal er daarom eerst een algemene ledenraadpleging moe-
ten plaatsvinden, waarin onder andere de bereidheid van de leden wordt gepeild om de bi-
bliotheek financieel in stand te houden. Een goede voorlichting is hierbij essentieel. Daarbij 
dient onder meer uitdrukkelijk te worden gewezen op het belang dat de landelijke antropo-
sofische bibliotheek voor alle leden van de Antroposofische Vereniging heeft, onder andere 
vanwege haar betekenis voor de ontwikkeling van de antroposofie en de antroposofische 
beweging in Nederland. 

- Ter ondersteuning van het bestuursbeleid en tevens als verbindend element tussen de leden 
en het bestuur zou een «Stuurgroep bibliotheekbeleid» kunnen worden ingesteld, met als 
doel om te komen tot een gedegen en evenwichtige beeld-, oordeels- en besluitvorming om-
trent alle belangrijke aspecten van de landelijke antroposofische bibliotheek, zoals die bij-
voorbeeld in deze discussienota naar voren zijn gebracht. Dit op basis van een open dialoog 
tussen alle betrokkenen. In deze stuurgroep zouden alle bij de bibliotheek betrokken groepe-
ringen zitting moeten hebben. Daarbij kan worden gedacht aan een of twee vertegenwoor-
digers van het bestuur van de Antroposofische Vereniging, de bibliothecarissen en vrijwilli-
gers van de landelijke antroposofische bibliotheek, enkele bibliothecarissen van de locale an-
troposofische bibliotheken, enkele betrokken en geïnteresseerde leden van de Antroposofi-
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sche Vereniging alsmede enkele afgevaardigden van de gebruikers van de landelijke antropo-
sofische bibliotheek en ten slotte een of meer vertegenwoordigers van de gebruikers van het 
pand aan de Riouwstraat. 

- Belangrijke besluiten over de bibliotheek zouden niet buiten deze stuurgroep om mogen 
worden genomen. 

- De Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek is van harte bereid in deze 
stuurgroep plaats te nemen, bijvoorbeeld namens de leden van de Antroposofische Vereni-
ging en de gebruikers van de landelijke antroposofische bibliotheek. 

- Voor het ruimteprobleem van de bibliotheek moet dringend een  – liefst structurele – oplos-
sing worden gezocht. 

- De systematische overheveling van taken van de bibliothecaris naar vrijwilligers, met depro-
fessionalisering van de bibliotheek als gevolg, dient te worden stopgezet. 

- Naast een beleid voor de korte termijn dient voor de landelijke antroposofische bibliotheek 
ook een perspectief op langere termijn te worden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de komende 
tien, twintig en vijftig jaar, dit om al te veel ad hoc-besluiten en een zig-zag-koers te voorko-
men. 

- Het is belangrijk voor dit proces voldoende tijd te nemen. Haastige spoed is immers zelden 
goed. 

 
Hiermee zijn we aan het eind van deze discussienota gekomen. Rest ons nog de hoop uit te spreken 
dat deze discussienota in goede aarde zal vallen en op vruchtbare wijze aan de toekomst van de lan-
delijke antroposofische bibliotheek en daarmee ook van de antroposofie en de antroposofische be-
wiging in Nederland bij zal kunnen dragen. In dat geval zal alle moeite niet voor niets zijn geweest!
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Nawoord 

Nauwelijks bekomen van de schok die het horen van de plannen tot modernisering van de landelijke 
antroposofische bibliotheek hen had bezorgd, kregen de initiatiefnemers van de Vriendenkring van 
deze bibliotheek een tweede, niet minder grote schok te verwerken: het plan van het bestuur om het 
gebouw aan de Riouwstraat in Den Haag waar ook de landelijke bibliotheek is gehuisvest aan te ko-
pen en tot een 'huis van de vereniging' om te vormen. Voor iedereen onverwacht dook dit plan vorig 
jaar eind mei, begin juni opeens als een donderslag bij heldere hemel op. Daarbij werd het al snel 
duidelijk dat realisering van dit plan ook verregaande consequenties voor de toekomst van de lande-
lijke antroposofische bibliotheek met zou mee zou brengen. Enerzijds liep de bibliotheek hierdoor 
namelijk groot gevaar om ruimte die zij dringend nodig heeft kwijt te raken, terwijl het anderzijds de 
vraag was in hoe verre de ‘klassieke’ opzet die een essentieel kenmerk van de bibliotheek is te vere-
nigen viel met de ‘moderne’ uitstraling die het nieuwe ‘huis van de vereniging’ is toebedacht. In het 
belang van de bibliotheek moesten de initiatiefnemers van de Vriendenkring dus wel in het geweer 
komen, of zij nu wilden of niet.  

Het is tegen deze achtergrond dat de activiteit van enkele leden van de Vriendenkring met be-
trekking tot de aankoop en verbouwing van het pand aan de Riouwstraat moeten worden bezien. 
Teneinde de ontwikkelingen en op de voet te kunnen volgen zijn door hen enkele voorlichtingsbij-
eenkomsten omtrent de Riouwstraat bezocht, terwijl tevens over dit onderwerp een «Open brief» 
aan alle leden en het bestuur van de Antroposofische Vereniging is gestuurd. Ook werd deelgenomen 
aan de twee bijzondere algemene ledenvergaderingen op 13 oktober en 12 december van het vorige 
jaar. 

Veel resultaat heeft dit alles vooralsnog niet opgeleverd, in de zin dat de plannen aangaande de 
Riouwstraat in vrijwel ongewijzigde vorm door het bestuur worden doorgevoerd. Met veel vaart, 
mogen wij wel zeggen, want op het moment van dit schrijven wordt de stilte van de Riouwstraat 
reeds door het geluid van de drilboren verbroken en dwarrelt het stof door de voorheen kraakhelde-
re ruimtes van dit gebouw. Ook de bibliotheek overkomt niet aan deze overlast, wat natuurlijk niet 
bevorderlijk is voor haar functioneren. Gelukkig is dit maar een tijdelijk probleem. 

De tijd zal moeten leren waar het met de Riouwstraat heen gaat en wat dit voor de landelijke an-
troposofische bibliotheek betekent. Één ding is zeker: de leden van de Vriendenkring van de antropo-
sofische bibliotheek zullen – zo veel als in hun vermogen ligt – proberen de vinger aan de pols te 
houden en zonodig ook voor de bibliotheek opkomen. Een eerste gelegenheid hiertoe is de informa-
tieavond over de landelijke antroposofische bibliotheek op 16 maart aanstaande. Laten we hopen 
dat dit het begin zal zijn van een vriendschappelijke en vruchtbare samenwerking tussen alle betrok-
kenen, in het belang van de landelijke antroposofische bibliotheek en daarmee van de antroposofie 
en de antroposofische beweging in Nederland!
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Bijlagen





Bijlage 1: Overzicht van de voornaamste bibliotheekgegevens zoals 
vermeld op de website van de AViN 

Bibliotheek 
De bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in Nederland is gevestigd in Den Haag en heeft een landelij-
ke functie voor particulieren en bibliotheken. Ze is voor iedereen toegankelijk. 

In de publieksruimte staan de boeken en tijdschriften opgesteld die vrij kunnen worden geraadpleegd. Daar-
naast is er een magazijn waar de rest van de collectie is ondergebracht. Deze boeken zijn te vinden via de cata-
logus en zijn op aanvraag in te zien en te lenen. In het magazijn zijn ook enkele studieplaatsen waar ongestoord 
kan worden gestudeerd. 

Collectie 
De collectie omvat een vrijwel volledige verzameling van de nederlandse antroposofische literatuur, een groot 
deel van de duitse en een representatieve keuze uit de engelse literatuur. Hieronder bevinden zich zowel inlei-
dende werken als gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur en alles wat daartussen ligt. 

Daarnaast bezit de bibliotheek een representatieve verzameling boeken op het gebied van de algemene cul-
tuur, zoals architectuur, gedichtenbundels, biografieën en filosofie. 

De omvang van de collectie omvat momenteel ruim 17.000 boeken, 240 tijdschriften (waarvan 50 in lopend 
abonnement) en 100 DVD’s. 

Om een weg in de literatuur te vinden, staan de volgende hulpmiddelen ter beschikking: 

• een katalogus, welke ook online te raadplegen is; 
• een handbibliotheek met een aantal naslagwerken waar wij u graag wegwijs in maken; 
• deskundige medewerkers om uw vragen te beantwoorden. 

Boeken lenen 
Aan het bezoeken van de bibliotheek en het ter plaatse raadplegen van de collectie zijn geen kosten verbon-
den. Uitlening is gratis voor leden van de AViN. Niet-leden die boeken willen lenen, kunnen voor een jaar of 
een half jaar een abonnement aanschaffen. De termijn kan op elk willekeurig moment ingaan. […] Lezers kun-
nen ook telefonisch, schriftelijk of per e-mail literatuur aanvragen. 

De uitleentermijn bedraagt vier weken. Deze kan telefonisch of per e-mail worden verlengd, tenzij een titel 
gereserveerd is voor een andere lener. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete van 10 cent 
per dag gerekend. 

Desgewenst kunnen de boeken tegen verzendkosten worden opgestuurd via de post. 

Ook kunnen via de bibliotheek boeken worden aangevraagd bij andere bibliotheken in binnen- en buitenland. 
Tijdschriften en naslagwerken worden niet uitgeleend. 

Tarieven 
• ledentarief: gratis of vrijwillige bijdrage 
• normaal tarief: € 16,00 per jaar; € 9,00 per half jaar óf € 1,50 p/boek 
• gereduceerd tarief: (65+, Ooievaarspas, studenten) € 8,00 per jaar ; € 4,50 per half jaar óf € 0,75 per 

boek 
• reserveren van uitgeleende boeken: € 0,50 
• dvd’s: € 0,50 
• boete, per dag per boek: € 0,10 

Openingstijden 
Woensdag en donderdag van 12:00 tot 18:00 uur. 
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Bijlage 2: Overzicht van de belangrijkste gegevens met betrekking tot de 
Antroposofische Vereniging in Nederland en de landelijke antroposofische 
bibliotheek in Den Haag (periode 1996 tot 2015)* 
 
 
Uitgaven AViN†  1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Totaal 962 733 --- 1.041 1.005 1.204 977 
Bestuur  41 --- 75 49 42 49 
Secretariaat/bureau  142 179 --- 214 192 191 198 
Ledenblad 92 98 --- 178 186 185 194 
Hogeschool  --- 42  74 76 72 83 
Bibliotheek  59 45 --- 42 43 43 42 
Percentage totale uitgaven  6,13 6,14 --- 4,03 4,27 3,57 4,30 
        
Ledental AViN 4.915 4.331 4.272 4.289 4.288 4.296 4.319 
Opbrengst contributie leden 589 650  619 629 684 685 
Kosten secretariaat per lid 28,89 41,33 --- 49,90 44,78 44,46 45,84 
Percentage  24 % 28 % --- 35 % 30 % 28 % 29 % 
Kosten ledenblad per lid 18,64 22,63 --- 41,50 4,38 43,06 44,92 
Percentage  16 % 15 %  29 % 30 % 27 % 28 % 
Kosten bibliotheek per lid  11,95 10,39 --- 9,79 10,02 10,00 9,72 
Percentage  10 % 7 % --- 7 % 7 % 6 % 6 % 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Totaal  1.269 1.150 1.033 1.116 1.012 916 1.020 
Bestuur  49 52 45 48 35 32 34 
Secretariaat  211 206 220 211 215 200 228 
Ledenblad 241 237 240 247‡ 196 219 243 
Hogeschool 84 77 84 101 88 61 89 
Bibliotheek 57§ 55 52 53 58 62 65 
Percentage totale uitgaven 4,49 4,78 5,03 4,75 5,73 6,77 6,37 
        
Ledenaantal AViN 4.103 4.260 4.203 4.144 3.879 3.801 3.721 
Opbrengst contributie leden 660 685 725 718 696 668 672 
Kosten secretariaat per lid 51,43 48,36 52,34 50,92 55,43 52,62 61,27 
Percentage  32 % 30 % 30 % 29 % 31 % 30 % 34 % 
Kosten ledenblad per lid 58,74 55,63 57,10 59,60 50,52 57,62 65,31 
Percentage   37 % 35 % 33 % 34 % 28 % 33 % 36 % 
Kosten bibliotheek per lid  13,89 12,91 12,37 12,79 14,95 16,31 17,47 
Percentage  9 % 8 % 7 % 7 % 8 % 9 % 10 % 
 
Uitgaven bibliotheek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Totaal 42.000 57.000 55.000 52.000 53.000 58.000 62.000 65.000 
Personeel (bruto)  --- --- --- 33.168 33.579 35.165 36.503 37.290 
Boeken & tijdschriften --- --- --- 4.973 4.740 4.390 5.002 4.331 
Huisvesting  --- --- --- --- --- --- --- --- 

* Met dank aan Paul Heldens en Mees Meeussen voor het samenstellen van dit overzicht. 
† In euro’s (maal duizend). 
‡Vanaf dit jaar (2012) inclusief website.  
§ Verhoging als gevolg van onvoorziene hogere pensioenlasten, die ook de jaren erna langzaam omhoog gaan.  

  

                                                           



Bijlage 3: Locale antroposofische bibliotheken in Nederland 
 
Bron:  www.antrovista.com/adressen/adressen7-antroposofische-bibliotheken-
media.html    

 
Rudolf Steiner Bibliotheek 
Souterrain Ita Wegmanhuis 
Weteringsschans 74 
1017 XR Amsterdam 
 
Antroposofische bibliotheek Naarden 
Therapeuticum Naarden-Bussum 
Comeniuslaan 14 
1412 GP Naarden 
 
Antroposofische bibliotheek Zaandam 
Vrije School Zaanstreek 
Galjoenstraat 111-b 
1503 AR Zaandam 
 
Antroposofische Bibliotheek Westfriesland – Hoorn 
Vrije School Parcival 
Nachtegaal 146 
1628 DJ Hoorn 
 
Antroposofische Bibliotheek Alkmaar 
Rudolf Steinerschool 
Sperwerstraat 1 
1826 KL Alkmaar 
 
Informatiecentrum voor antroposofie Haarlem 
Floraplein 27 
2012 HM Haarlem 
 
Antroposofische Bibliotheek Leiden 
Jeugdboekhandel Silvester Rapenburg 17 
2311 GE Leiden 
 
Antroposofische Bibliotheek Rotterdam 
Huize Thomas 
Grieksestraat 18 
3028 CL Rotterdam 
 
“Pharos”, Bibliotheek voor antroposofie  
Bollenhofsestraat 238 
3572 VW Utrecht 
 
Collectie antroposofische boeken – Zeist 
Openbare Bibliotheek 
Markt 1 
3701 JZ Zeist 
 
Duitstalige Steiner Bibliotheek (Boekencollectie van wijlen Jan van Loon voor studie en uitleen) 
Australiëring 53 
3823 XK Amersfoort  
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Bibliotheek Huize Kraaybeek 
Kraaybeek 41 
3971 LH Driebergen 
 
Antroposofische bibliotheek Breda 
Rudolf Steinerschool 
Minckelersstraat 27 
4816 AD Breda 
 
Antroposofische bibliotheek Den Bosch 
Vrije School De Driestroom 
Waalstraat 30 
5215 CK Den Bosch 
 
Antroposofische Bibliotheek Uden 
Bosveld 122 
5403 AG Uden 
 
Antroposofische bibliotheek Eindhoven  
In de Vrije School Brabant Nuenenseweg 6 
5631 KB Eindhoven 
 
Antroposofische bibliotheek Heerlen 
Vrije School Heerlen 
Schaesbergerweg 58 
6415 AJ Heerlen 
 
Antroposofische bibliotheek Nijmegen 
(niet openbaar, alleen voor leden AViN) 
Gezondheidscentrum Hypericon 
Berg en Dalseweg 83 
6522 BC Nijmegen 
 
Antroposofische Bibliotheek Wageningen 
Therapeuticum 't Waag 
Generaal Foulkesweg 4 
6703 BR Wageningen 
 
Antroposofische Bibliotheek Zutphen 
Laarstraat 62 
7201 CG Zutphen 
 
Antroposofische Bibliotheek Apeldoorn 
Therapeuticum De Es 
Glazeniershorst 159 
7328 TH Apeldoorn 
 
Antroposofische Bibliotheek Almelo 
Swanenburg 3 
7608 RW Almelo 
 
Antroposofische bibliotheek Zwolle 
Vrije School Michaël 
Bachlaan 8 
8031 HL Zwolle 
 

  



Antroposofische Bibliotheek Leeuwarden 
Druifstreek 61 
8911 LH Leeuwarden 
 
Antroposofische bibliotheek Groningen 
Vrije School Widar 
Merwedestraat 41 
9725 KA Groningen 

  



Bijlage 4: Schetsen van architect Yaike Dunselman i.v.m. de geplande ver-
bouwing van het pand Riouwstraat 1-3 

 
 

 
 

 

Souterrain – bestaande en nieuwe situatie 

  



 

Begane grond – bestaande en nieuwe situatie 

  



 

Eerste etage – bestaande situatie 

  



 

Tweede etage – bestaande en nieuwe situatie 

  



 

Derde etage – bestaande situatie 

  



Bijlage 5: Foto-impressie 
 

 
 
 
 

 

 
Trappenhuis met entree op tweede etage 

Het gebouw aan de Riouwstraat 
Rechts de oorspronkelijke villa (nr. 1), links het later aangebouwde deel (nr. 3). 

Tussen beide panden in is nog net het trappenhuis zichtbaar. 

  



 
 

 

 

Ingang bibliotheekzaal met kijk op de leestafel 

Leestafel 

  



 
 
 
 
 

 

Uitleenbalie met links de leestafel en rechts de werkhoek 

Uitleenbalie en werkhoek 

  



 
 
 

 

Werkhoek rechts voorin de bibliotheekzaal 

Gang met boekenkasten en toegangsdeur magazijn 

  



 
 
 
 

Ingang magazijn 

Drie – overvolle – studieplekken in het magazijn 
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* Deze uitgave is te vinden op de website van de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek. 
Zie: www.vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com/publicaties. 
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