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Woord vooraf 

Voor u ligt een rapport waarin drie verschillende toekomstscenario’s voor de landelijke antroposofi-
sche bibliotheek in Den Haag worden geschetst. Oorspronkelijk was deze tekst bedoeld als eindrap-
port van de zogeheten «Stuurgroep bibliotheekbeleid». Deze «Stuurgroep» werd op 8 december 
2017 ingesteld, met als doel om op de komende jaarvergadering van de Antroposofische Vereniging 
in Nederland (AViN) op 18 en 19 mei a.s. de genoemde scenario’s aan de leden te presenteren, in 
aanvulling op het voorstel dat het bestuur tijdens de jaarvergadering zelf aan de leden wil voorleg-
gen, op basis van het rapport van de eind 2017 ingestelde «Adviescommissie landelijke AViN-
bibliotheek».1 Door omstandigheden is echter een voortijdig einde aan het bestaan van de «Stuur-
groep» gekomen en heeft deze haar taak niet kunnen vervullen. De redenen hiervoor waren van 
drieërlei aard. 

Een eerste conglomeraat van redenen heeft te maken met de ontwikkelingen rond de landelijke bi-
bliotheek zelf. Nadat er lange tijd al onrustbarende tekenen waren, barstte de storm eind november, 
begin december onverwachts in volle hevigheid los. Dit begon met het ontslag van de bibliothecaris 
Annemiek Blöte, niet ‘in goed overleg’, zoals verhullend in Motief staat2, maar omdat zij het als toe-
gewijd bibliothecaris niet over haar hart kon verkrijgen om de unieke collectie van de bibliotheek te 
ontmantelen.3 Dit gedwongen vertrek is des te wranger, daar zij in alle opzichten tot ieders volle 
tevredenheid functioneerde. Een donderslag bij heldere hemel, anders kan deze gebeurtenis niet 
worden genoemd. 

Hier bleef het echter niet bij. Nu de weg vrij was zette bestuurslid Emma Vink, sinds haar aantreden 
deze zomer met de portefeuille bibliotheekbeleid belast, op voortvarende wijze direct de volgende 
stap, namelijk herinrichting van de bibliotheekzaal. Daarbij werd nog in december 2017 met grove 
hand en in alle haast, want de opening van het verbouwde pand aan de Riouwstraat stond voor de 
deur, een selectie gemaakt welke boeken wel en niet terug mochten worden geplaatst in de opge-
knapte bibliotheekzaal. Naar schatting verdween daarbij de helft van het boekenbestand in dozen, 
die voorlopig maar ergens werden neergezet. Wat er verder met deze boeken gebeurt, is uiterst on-
gewis. 

Hier bleef het echter niet bij, want in allerijl werd nog diezelfde maand een nieuwe bibliotheekme-
dewerker aangesteld (geen bibliothecaris), zonder dat een vacature met functie-eisen e.d. bekend 
werden gemaakt en zonder dat wie dan ook kon solliciteren. Het werd allemaal binnenskamers ach-
ter gesloten deuren geregeld, op een tijdstip dat de leden nog niet eens wisten dat de bibliothecaris 
was ontslagen. 

De nieuwe bibliotheekmedewerker vatte haar taak serieus op en ging direct aan de slag, niet alleen 
om een plaatsje te zoeken of te scheppen voor de in dozen opgeborgen boeken, maar ook om een 
‘voorselectie’ te maken op grond van enkele zelf, voor de vuist weg opgestelde criteria. Waar deze 

1 Zie met betrekking tot het ontstaan van beide groeperingen en hun onderlinge verhouding de Voorgeschie-
denis in hoofdstuk 1. 
2 Zie «Veranderingen in de bibliotheek». Motief nr. 219, februari 2018, rubriek «Nieuws», pag. 4. 
3 Mededeling van bestuurslid Emma Vink tijdens het afscheid van Annemiek Blöte op 8 januari jl. Door een van 
de aanwezigen mondeling aan de auteur meegedeeld. 
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voorselectie voor dient is tot op de dag van vandaag onduidelijk, maar gezien de hele gang van zaken 
tot nu toe is de vrees gerechtvaardigd dat deze boeken wel eens geruisloos zouden kunnen verdwij-
nen. Een eerste stap in deze richting werd al gezet door contact op te nemen met de secties van de 
Hogeschool om te kijken of zij wellicht bepaalde boeken zouden kunnen gebruiken. Wat natuurlijk op 
ontmanteling van de collectie in de Riouwstraat neerkomt. 

Nauwelijks van deze schrik bekomen vernam de «Stuurgroep» als klap op de vuurpijl het nieuws dat 
de bibliotheek in 2018 maar liefst € 26.000 moet bezuinigen, wat op een budget van € 65.000 een 
teruggang van veertig procent inhoudt. Dat dit voor de bibliotheek de doodsteek betekent moge 
duidelijk zijn.4  

Door deze stormachtige ontwikkelingen was binnen zeer korte tijd een volslagen nieuwe situatie 
ontstaan, waardoor het werk van de «Stuurgroep» in een heel ander licht kwam te staan. Waar zij bij 
aanvang had gehoopt vanuit een neutrale situatie met voorstellen voor de toekomst van de biblio-
theek te komen, waar de leden dan in alle rust hun zegje over zouden kunnen doen, zag zij zich nu 
opeens met diverse, min of meer fatale voldongen feiten geconfronteerd, waardoor de bibliotheek 
nog voor de jaarvergadering de facto al ten onder dreigde te gaan. En de voorstellen van de «Stuur-
groep» niet meer dan mosterd na een zeer onverkwikkelijke maaltijd zouden zijn. 

Dit in de eerste plaats. 

Hierbij kwam nog een tweede onverkwikkelijk feit, namelijk dat het bestuur van de AViN weigerde 
om aan de «Stuurgroep» op de jaarvergadering spreektijd toe te kennen om haar voorstellen toe te 
lichten en met de leden te bespreken. Op het schriftelijke verzoek dat de stuurgroep op 9 januari aan 
het bestuur zond, kwam een zeer ontwijkend antwoord, wat erop neerkwam dat alleen de door het 
bestuur zelf ingestelde «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek» van het bestuur spreektijd 
kreeg toegewezen en dat de «Stuurgroep» haar bevindingen maar aan de Adviescommissie moest 
doorgeven, die deze dan wel mee zou nemen in hun onderzoek, ten minste, dat mocht worden ge-
hoopt.5 Een schrijnend besluit, dat leden op de ledenvergadering simpelweg het woord wordt gewei-
gerd, waardoor sterk de indruk wordt gewekt dat alleen het bestuur zelf en mensen die door het 
bestuur zijn uitgezocht op de ledenvergadering het woord mogen voeren. 

Voor de «Stuurgroep» betekende deze weigering een vernietigende slag, met als gevolg dat de 
«Stuurgroep» langzaam uit elkaar begon te vallen, omdat sommige leden er geen heil meer in zagen. 

4 Zie verder hoofdstuk 5. 
5 E-mail van 30 januari 2018 van bestuurslid Emma Vink aan de leden van de «Stuurgroep» (in het 
bezit van de auteur). Letterlijk schrijft Emma Vink: ‘Beste …, Wij ontvingen van u, namens 
de Stuurgroep Bibliotheekbeleid, de vraag om spreektijd tijdens de aankomende ALV 2018 t.b.v. het 
onderwerp Bibliotheek. Graag bericht ik u namens het bestuur dat er op de agenda van de ALV tijd 
ingepland zal worden voor het onderwerp Bibliotheek. In deze tijd verleent het bestuur spreektijd 
aan de daartoe opgerichte onafhankelijke Adviescommissie Bibliotheek […]. Wij vertrouwen er op dat 
de Adviescommissie Bibliotheek de Stuurgroep Bibliotheekbeleid zal meenemen in hun onderzoek als 
een belangrijke stakeholder en dat de Stuurgroep Bibliotheekbeleid tijdig hun bevindingen aan de 
Adviescommissie Bibliotheek zullen overdragen. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Em-
ma Vink, Directeur/bestuurder’ 



Zo werd het lot van de «Stuurgroep» tot op zekere hoogte door deze weigering van het bestuur be-
zegeld. 

Een derde en laatste factor die ertoe bijdroeg dat de «Stuurgroep» haar werk niet kon voltooien 
werd gevormd doordat binnen de «Stuurgroep» onoverbrugbare inhoudelijke tegenstellingen ont-
stonden. Dit was met name het geval door de deelname van de nieuwe bibliotheekmedewerker, die 
vanaf de derde bijeenkomst eind januari aan de Stuurgroep ging deelnemen. Hierdoor ontstonden 
binnen de «Stuurgroep», die tot dan toe inhoudelijk goeddeels op één lijn had gezeten, belangrijke 
meningsverschillen ten aanzien van enkele fundamentele kwesties. Dit had met name gevolgen voor 
het eindrapport, dat op dat moment in de maak was. Op de nieuwe bibliotheekmedewerker na werd 
dit in principe door iedereen gedragen. Zou op deze bezwaren worden ingegaan, dan zou de Stuur-
groep van voren af aan met haar werk hebben moeten beginnen, wat gegeven de omstandigheden 
simpelweg niet meer haalbaar was. Uit de patstelling die hierdoor ontstond is uiteindelijk een uitweg 
gekozen door te besluiten de Stuurgroep op te heffen en het eindrapport niet te publiceren, een 
besluit dat mede ingegeven werd door het feit dat het door de negatieve ontwikkelingen rond de 
bibliotheek en de weigering van het bestuur de oorspronkelijke opzet van de «Stuurgroep» in feite 
achterhaald was. Hierdoor kwam de bal weer bij de «Vriendenkring» te liggen, die oorspronkelijk het 
initiatief tot oprichting van de «Stuurgroep» had genomen. 

Na overleg is door de «Vriendenkring» besloten de tekst van het oorspronkelijke eindrapport alsnog 
in enigszins gewijzigde vorm te publiceren. Daarbij is aan het rapport een nieuwe inleiding toege-
voegd, terwijl de oorspronkelijke inleiding in iets gewijzigde vorm onder de titel ‘Voorgeschiedenis’ 
als bijlage is opgenomen (zie Bijlage I). Tevens is besloten om via de mail een soort ‘brandbrief’ aan 
zoveel mogelijk leden van de AViN te sturen, waarbij op het bestaan van het eindrapport wordt ge-
wezen en de mogelijkheid wordt geboden dit op de website van de «Vriendenkring» in te zien en te 
downloaden. Ook zal aan Motief worden verzocht deze ‘brandbrief’ te publiceren. Op deze wijze 
hoopt de «Vriendenkring» zoveel mogelijk leden wakker te schudden, zodat zij op de komende 
jaarvergadering hun stem laten horen. Hiertoe zijn voor de komende jaarvergadering vijf aanbe--
velingen aan het bestuur geformuleerd (zie ‘Conclusies en aanbevelingen’, pag. 33). Dit is naar de 
mening van de «Vriendenkring» de enige manier om de bibliotheek nog van de ondergang te red-
den. Anders gaat zij onherroepelijk aan de ongebreidelde moderniserings- en populariseringdrift van 
het bestuur ten onder. Het is nu of nooit! 
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Inleiding 

Zoals in het ‘Woord vooraf’ al is gezegd, was het onderhavige verslag oorspronkelijk bedoeld als 
eindrapport van de «Stuurgroep bibliotheekbeleid». Daarbij heeft de «Stuurgroep» tijdens haar bij-
eenkomsten vooral gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal scenario’s voor de bibliotheek, op 
basis van twee uiterst belangrijke, door de «Stuurgroep» onderscheiden bibliotheektypen, door de 
«Stuurgroep» respectievelijk de ‘algemene, populaire bibliotheek’ (type A) en de ‘gespecialiseerde, 
wetenschappelijke bibliotheek’ (type B) genoemd. Zoals in hoofdstuk 1 zal worden beschreven heb-
ben deze beide bibliotheektypen een zeer verschillend karakter en vragen zij ook om een heel aparte 
benadering. Een van de belangrijke doelstellingen van de «Stuurgroep» is om bewustzijn voor het 
bestaan van deze twee zeer verschillende bibliotheekvormen te wekken en te laten zien dat de lan-
delijke antroposofische bibliotheek in Den Haag in feite een mengvorm van deze twee bibliotheek-
typen is. Het besef hiervan wordt door de «Stuurgroep» als cruciale voorwaarde beschouwd om tot 
een goede beeld-, oordeels- en besluitvorming omtrent de toekomst van de landelijke bibliotheek te 
komen. 

Uitgaande van deze indeling kunnen aan de landelijke bibliotheek drie elementen worden onder-
scheiden: de ‘algemene, populaire bibliotheek’ (type A); ‘gespecialiseerde, wetenschappelijke biblio-
theek’ (type B); en het magazijn, ook wel abusievelijk archief genoemd (C). Door deze elementen te 
variëren ontstonden vervolgens drie scenario’s. Deze zijn in hoofdstuk 2 beschreven. 

Hoofdstuk 3 is vervolgens gewijd aan de voor- en nadelen die met de diverse scenario’s zijn verbon-
den, waarna in hoofdstuk 4 enige suggesties worden gedaan om deze nadelen op te heffen. In feite 
hebben al deze vier hoofdstukken betrekking op het voornaamste probleem waar de bibliotheek in 
Den Haag al jaren mee kampt: het nijpende gebrek aan ruimte. In aanvulling hierop wordt in het 
vijfde en laatste hoofdstuk op twee andere belangrijke problemen ingegaan, te weten de aan-
staande bezuinigingen die het bestuur zich voorgenomen heeft; en de relatie tussen het bestuur en 
de bibliothecaris. 

Het geheel wordt ten slotte besloten door enkele conclusies en aanbevelingen. Om de lezer in staat 
te stellen zich snel een indruk van de voornaamste bevindingen te vormen zijn achterin dit rapport 
tevens een korte samenvatting, en een schematisch overzicht van de inhoud opgenomen (bijlage I), 
alsmede een beschrijving van de voorgeschiedenis van de Stuurgroep (bijlage II). 

Rest ons nog om onze dank uit te spreken jegens allen die op de een of andere manier een bijdrage 
aan de totstandkoming van dit rapport hebben geleverd. Laten we hopen dat alle inspanningen en 
offers die men zich heeft getroost niet voor niets zullen zijn geweest! 
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HOOFDSTUK 1: Twee bibliotheektypen 

1.1 Bibliotheek type A: de populaire (algemene) bibliotheek 
Wie vandaag de dag een bezoek aan een bibliotheek brengt en daarbij zijn omgeving goed in zich 
opneemt, kan tot de ontdekking komen dat bibliotheken heel erg van elkaar kunnen verschillen, niet 
alleen wat betreft de collectie, maar ook wat betreft de locatie en de inrichting en tal van andere 
zaken. Zo zijn er bijvoorbeeld enerzijds de ‘gewone’ openbare bibliotheken, die in vrijwel iedere stad 
te vinden zijn. en anderzijds de gespecialiseerde (wetenschappelijke) bibliotheken, zoals bijvoorbeeld 
de diverse universiteitsbibliotheken in den lande. Daarbij blijken de genoemde openbare bibliothe-
ken bij nader inzien heel wat kenmerken gemeenschappelijk te hebben: ze zijn centraal gelegen, vaak 
midden in het centrum van een stad (zoals bijvoorbeeld de openbare bibliotheken in Bergen op 
Zoom, Den Haag, Leiden en Rotterdam) of aan de rand daarvan (Breda, Gouda). Vanwege het popu-
laire karakter is het namelijk belangrijk dat de bibliotheek goed bereikbaar en ook goed toegankelijk 
is. Zo kan de bibliotheek in één moeite door tijdens het winkelen of een bezoek aan het centrum 
worden bezocht. Door middel van een horecafaciliteit, waar in sommige gevallen zelfs kleine lunches 
kunnen worden genoten, worden potentiële bezoekers als het ware ‘verleid’ om een bezoek aan de 
bibliotheek te brengen. Om dezelfde reden worden in de bibliotheek ook allerlei andere activiteiten 
georganiseerd, van voorlees-,vertel- of knutselmiddagen voor kinderen, tot lezingen, concerten, films 
enzovoorts. In veel openbare bibliotheken is hiervoor zelfs een aparte ruimte beschikbaar, waar vaak 
ook een vleugel of piano te vinden is.  

Wat de collectie betreft mikt de openbare bibliotheek vooral op actuele, populaire boeken waar veel 
vraag naar is. Doelgroep is immers de ‘gewone man of vrouw’, die een mooi of interessant boek 
zoekt om thuis te lezen of in de bibliotheek een speciaal boek (vaak over zijn of haar hobby) wil raad-
plegen. Kostenoverwegingen spelen hierbij een belangrijke rol: voor het bedrag waarvoor je in de 
winkel een of hooguit twee boeken aan kunt schaffen, kun je via de bibliotheek een jaar lang net zo 
veel boeken lezen als je wilt. Verder zal het boekenbezit vooral een algemeen karakter dragen; ge-
specialiseerde werken zijn in de openbare bibliotheek in principe niet te vinden. 

Om aan de vraag te kunnen voldoen dient de openbare bibliotheek dus de meest populaire en gang-
bare werken in huis te hebben, waarbij om lange wachttijden te voorkomen van één titel soms meer 
exemplaren aanwezig zijn. Het aanschafbeleid is dus zogezegd ‘vraaggericht’, wat ook consequenties 
voor de taak van de bibliothecaris met zich meebrengt. Voor een groot deel kan het werk in een 
openbare bibliotheek ook door vrijwilligers worden gedaan.  

Opdat de bezoekers de boeken makkelijk kunnen vinden staan deze in boekenkasten die vrij toegan-
kelijk zijn en waar de bezoeker het door hem of haar gewenste boek zelf kan pakken en inzien (de 
zogenoemde ‘open opstelling’).  

Een zeer belangrijk kenmerk van openbare bibliotheken is dat de collectie niet groeit, ondanks het 
feit dat er steeds nieuwe boeken moeten worden aangeschaft om up to date te blijven. Boeken die 
niet gangbaar meer zijn worden namelijk uit de collectie verwijderd. Het aantal aangeschafte boeken 
dat er via de voordeur bijkomt, wordt dus gecompenseerd door het aantal afgeschreven boeken dat 
de bibliotheek via de achterdeur weer verlaat. In theorie zou het zelfs kunnen gebeuren, dat een 
bezoeker die na bijvoorbeeld tien jaar weer in de bibliotheek komt, daar allemaal nieuwe boeken 
vindt en geen enkel boek meer aantreft van zijn vorige bezoek. Een magazijn is in een openbare bi-
bliotheek dus in principe niet nodig. 
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Bij dit saneringsproces spelen uitleencijfers en bezoekersaantallen, anders gezegd: kwantitatieve 
statistische gegevens, een beslissende rol. 

Verreweg het grootste deel van de bezoekers van de openbare bibliotheek komt uit de stad zelf of uit 
de nabije omgeving, wat onder andere te zien is aan het grote aantal fietsen voor de deur. Weer 
andere bezoekers komen zelfs te voet of met het openbaar vervoer. Omgekeerd zijn er relatief wei-
nig auto’s, ook al omdat er door de centrale ligging meestal weinig parkeergelegenheid is.  

In de bibliotheek zelf is – behalve de bovengenoemde horecagelegenheid, de boekencollectie en de 
ruimte voor culturele activiteiten – vaak ook een leeshoek te vinden, waar de belangrijkste dag-, 
week- en maandbladen kunnen worden ingezien. Daarnaast kan in vrijwel alle gevallen ook een hele 
batterij computers worden aangetroffen, waar de bezoeker – tegen betaling – naar hartelust op in-
ternet kan surfen of e-mails kan versturen en ontvangen.  

Zo blijkt de moderne openbare bibliotheek stap voor stap te zijn uitgegroeid tot een klein, laagdrem-
pelig cultuurcentrum, waar nog veel meer te vinden is dan alleen maar boeken. Daarnaast krijgt de 
moderne openbare bibliotheek dankzij al de bovengenoemde faciliteiten ook meer en meer het ka-
rakter van een ontmoetingsplaats. 

Tot zover een – enigszins veralgemeniseerd – beeld van wat wij in dit rapport de ‘populaire (algeme-
ne) bibliotheek’ zullen noemen.  

1.2 Bibliotheek type B: de wetenschappelijke (gespecialiseerde) bibliotheek 
Al naar gelang het doel dat hij voor ogen heeft kan de bezoeker ook in een heel ander soort biblio-
theek terechtkomen. Hier geen uitgebreide horecafaciliteit, maar hooguit een automaat met fris-
dranken en snoep; geen batterij computers om te surfen, maar slechts hier en daar verspreid door de 
ruimte wat beeldschermen om de katalogus te raadplegen; geen voorstellingszaal met vleugel of 
filmdoek; geen leestafel met kranten en tijdschriften, maar alleen kale werkplekken met een stop-
contact voor de zelf meegebrachte laptop; en bovenal geen onbezorgde mensen die bij een kop kof-
fie gezellig zitten te praten, dag- en weekbladen lezen, in de boekenschappen rondneuzen of lekker 
aan het surfen zijn op internet, maar slechts ernstig kijkende mannen of vrouwen die in stilte over 
een boek gebogen zitten of op hun laptop aan het werk zijn. We hebben het, de lezer raadt het al, 
niet over een algemene openbare bibliotheek, maar over een gespecialiseerde wetenschappelijke 
bibliotheek, zoals bijvoorbeeld universiteiten die kennen. 

Zoals de naam al zegt zit het grootste verschil tussen een algemene openbare bibliotheek en een 
gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek hem in de collectie. Waar een openbare bibliotheek 
met name op populaire en gangbare werken is gericht, daar heeft de collectie van een wetenschap-
pelijke bibliotheek vooral een specifiek karakter, dat wil zeggen het bezit van de wetenschappelijke 
bibliotheek bestaat vooral uit werken op een speciaal gebied. Dit kan typisch wetenschappelijk zijn, 
zoals in universiteitsbibliotheken, maar ook betrekking hebben op een bepaald religieus of cultureel 
gebied, zoals bijvoorbeeld de Bibliotheca Philosophica Hermetica (‘Ritman-bibliotheek’) of de Theo-
sofische Bibliotheek, beide in Amsterdam. Het woord ‘wetenschappelijk’ dient hier dus in ruime zin 
te worden opgevat. 

Uit dit gegeven vloeit een van de belangrijkste verschillen tussen deze twee bibliotheektypen voort, 
namelijk dat een wetenschappelijke bibliotheek in de regel niet naar actualiteit van de collectie zal 
streven, zoals in openbare bibliotheken het geval is, maar naar volledigheid. Dat wil zeggen: een we-
tenschappelijke bibliotheek zal ernaar streven om alle boeken die voor het betreffende vakgebied 

[12]



relevant zijn in de collectie op te nemen. Dit streven naar volledigheid brengt ook met zich mee dat 
oude boeken waar weinig tot geen vraag naar is niet worden gesaneerd, maar gewoon in de collectie 
blijven opgenomen. Met als logisch gevolg dat de collectie steeds meer in omvang zal toenemen en 
dus ook steeds meer ruimte vraagt. In de praktijk wordt dit dikwijls opgelost door een deel van de 
boeken naar een magazijn te verplaatsen. Anders dan bij de openbare bibliotheken is dus slechts een 
deel van het boekenbezit vrij toegankelijk in de open opstelling; de rest bevindt zich in een gesloten 
magazijn en kan alleen op aanvraag worden ingezien of geleend. 

Anders dan bij de openbare bibliotheek is dus niet de vraag naar bepaalde boeken bepalend voor het 
aanschafbeleid, maar de aard van de collectie. Welke boeken horen wel en niet in de collectie thuis 
en waar zijn die te vinden? Om deze reden draagt het werk van de bibliothecaris in een wetenschap-
pelijke bibliotheek tot op zekere hoogte een ander karakter dan in een openbare bibliotheek en kan 
dit niet door leken-vrijwilligers worden gedaan, tenzij deze langdurig worden ingewerkt. 

Een kenmerkend verschil is ook dat een wetenschappelijke bibliotheek in veel gevallen ook oude, 
zeldzame en kostbare boeken zal bezitten, die niet zomaar kunnen worden ingezien, laat staan ge-
leend. Klimaatbeheersing, zeker in het magazijn, speelt dus een grotere rol dan bij een openbare 
bibliotheek. 

Gezien het gespecialiseerde karakter van een wetenschappelijke bibliotheek hoeft deze niet per se 
centraal gelegen te zijn zoals bij een openbare bibliotheek wel het geval is. De mensen die de boeken 
willen raadplegen komen toch wel, om de eenvoudige reden dat de boeken nergens anders te vinden 
zijn, in ieder geval niet dichterbij of niet in hun totaliteit.  

Een wetenschappelijke bibliotheek wordt in principe ook niet bezocht door de gewone man of 
vrouw, die een boek wil lenen om ’s avonds thuis bij de open haard of ’s zomers op vakantie te lezen, 
maar door mensen die uit hoofde van hun onderzoek (al dan niet beroepsmatig) een bezoek aan de 
bibliotheek brengen: wetenschappers die een lezing voorbereiden, aan een promotie of ander on-
derzoek werken; studenten die een scriptie moeten schrijven; journalisten, auteurs, uitgevers, die 
zich in een bepaald onderwerp willen verdiepen, enzovoorts. Al deze mensen zijn gericht op zoek 
naar heel specifieke publicaties over heel specifieke onderwerpen. In de praktijk betekent dit dat zij 
vaak een hele reeks boeken nodig hebben, die zij voor een deel ter plekke willen inzien. Vandaar de 
werkplekken met aansluiting voor de laptop. Afgezien van beeldschermen om de katalogus te raad-
plegen zijn aparte computers dus niet nodig. 

Deze mensen komen zoals gezegd veelal van ver en blijven, omdat zij veel werk hebben, vaak een 
hele dag in de bibliotheek. Behalve studenten, die vaak in groepen komen, komen zij ook dikwijls 
alleen. Werken is hun doel, niet gezelligheid of ontspanning. 

In tegenstelling tot het locale of regionale karakter van de openbare bibliotheek heeft een weten-
schappelijke bibliotheek dus veel meer een nationale of zelfs internationale betekenis, zoals bij de 
Ritman-bibliotheek in Amsterdam. 

Een zeer belangrijk verschil tussen openbare en wetenschappelijke bibliotheken heeft betrekking op 
de criteria die aan het beleid ten grondslag liggen. Daarbij zijn bij een wetenschappelijke bibliotheek 
niet zozeer kwantitatieve statistische gegevens van belang, zoals bijvoorbeeld uitleencijfers en be-
zoekersaantallen, maar eerst en vooral de aard van de collectie en de betekenis die deze voor de 
ontwikkeling van het geestelijke leven in de samenleving heeft. Welke maatschappelijke impact heeft 
de studie die dankzij de wetenschappelijke bibliotheek mogelijk is? Welke boeken, artikelen, lezin-
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gen, documentaires, enz. zijn hierdoor mede mogelijk gemaakt? En wat is de uitwerking daarvan op 
het algemene publiek? Allemaal zaken die moeilijk te meten zijn, omdat zij vooral van kwalitatieve en 
niet van kwantitatieve aard zijn. Maar daarom niet minder reëel. 

Alles overziend blijkt de wetenschappelijke bibliotheek geen centraal gelegen, laagdrempelige instel-
ling te zijn met een gevarieerd scala aan activiteiten, waarbij naast de culturele functie ook ontmoe-
ting en ontspanning een rol spelen en vooral getracht wordt in de behoeftes van een breed publiek 
te voorzien, maar een gespecialiseerde ‘wetenschappelijke’ instelling met een heel speciale, ten dele 
oude, unieke en kostbare collectie, die met name voor onderzoekers van belang is. En die zijn bete-
kenis vooral ontleent aan het maatschappelijke effect dat met de bestudering van de werken uit de 
bibliotheek verbonden is. 

Ook in de literatuur over bibliotheken komen we dit onderscheid tussen de algemene openbare bi-
bliotheek enerzijds en de gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek anderzijds tegen. Zo wordt 
bijvoorbeeld wat de bibliotheekinstellingen zelf betreft gesproken over ‘openbaar versus besloten’. 
En wat de collectie betreft over ‘algemeen versus gespecialiseerd’, ‘actueel versus historisch’, ‘popu-
lair versus wetenschappelijk’, ‘dynamisch (collectie aanpassen aan de veranderende vraag) versus 
statisch (historisch conserveren zoals in een archief)’, e.d. Zeker wanneer we deze kenmerken cluste-
ren is het niet moeilijk hierin het bovengenoemde onderscheid tussen algemene openbare bibliothe-
ken enerzijds en gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheken anderzijds te herkennen. 

Het bovenstaande kan in het volgende schema worden samengevat: 

Tabel 1: overzicht van de voornaamste verschillen tussen bibliotheken van het type A en B 

Type A Type B 

Omschrijving populaire (algemene) bibliotheek wetenschappelijke (gespeciali-
seerde) bibliotheek 

Collectie algemeen, populair, actueel gespecialiseerd, wetenschappelijk, 
historisch  

wordt van tijd tot tijd gesaneerd wordt in principe niet gesaneerd; 

blijft stabiel van omvang groeit gestaag 

in open opstelling gedeeltelijk in open opstelling, 
gedeeltelijk in magazijn 

Aanschafbeleid vraag naar bepaalde boeken is 
bepalend 

volledigheid van collectie is bepa-
lend 

Beleidscriteria kwantitatief (bezoekersaantallen, 
uitleencijfers) 

kwalitatief 

Locatie centraal gelegen, laagdrempelig niet per se centraal gelegen 

Activiteiten in biblio-
theek 

tal van nevenactiviteiten,zoals 
horecafunctie; kindermiddagen, 
concerten, lezingen, films 

collectie (boeken plus tijdschrif-
ten) staat centraal 



Medewerkers bibliothecaris en/of vrijwilligers bibliothecaris 

Doelgroep gewone man of vrouw onderzoekers (wetenschappers, 
studenten, journalisten, schrijvers, 
uitgevers, enz.) 

Streven thuis lezen Studie c.q. research, thuis, op 
werk of in bibliotheek 

Effect ontspanning, persoonlijke ont-
wikkeling 

cultureel-maatschappelijke ont-
wikkeling 

Bereik locale of regionale functie nationale of internationale functie 

1.3 De landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag 
Wanneer we met deze indeling in ons achterhoofd de landelijke antroposofische bibliotheek in Den 
Haag bezien, kan opvallen dat deze instelling kenmerken van beide bibliotheektypen vertoont. Zo 
blijkt de collectie bijvoorbeeld enerzijds uit gangbare actuele boeken te bestaan, die regelmatig wor-
den uitgeleend, en anderzijds uit vaak oude en ten dele zeldzame boeken, die maar uiterst spora-
disch worden aangevraagd. We zien dit ook bij de bezoekers terug: een deel van hen bestaat uit 
mensen die vooral komen om boeken te lenen, met name leden van de haagse ledengroep van de 
Antroposofische Vereniging; voor hen is de bibliotheek ook relatief goed bereikbaar, aangezien de 
wekelijkse ledenavonden en de bijeenkomsten van de hogeschool in hetzelfde gebouw plaatsvinden. 

Anderzijds zijn er bezoekers die van relatief ver komen, niet zozeer om boeken te lenen, want dat 
kunnen ze in de locale antroposofische bibliotheek in of nabij hun woonplaats ook, maar vooral om 
bepaalde zeldzame werken te raadplegen of oudere jaargangen van tijdschriften, vaak met het oog 
op een specifiek doel, zoals het schrijven van een boek of artikel, het houden van een lezing, het ver-
zorgen van een boekuitgave, enz. Ook studenten die aan een scriptie werken kunnen tot deze groep 
worden gerekend. Zo bezoeken bijvoorbeeld studenten van de Hogeschool Leiden regelmatig de 
bibliotheek. 

Ook enkele andere kenmerken van zowel bibliotheektype A als bibliotheektype B kunnen in de lande-
lijke antroposofische bibliotheek worden herkend, zoals bijvoorbeeld het aanschafbeleid dat zowel 
op populaire antroposofische werken is gericht als op volledigheid van de collectie. 

Uiteraard gaat het hier om relatieve en niet om absolute verschillen. Zo zullen bijvoorbeeld bepaalde 
boeken uit de collectie regelmatig door mensen worden geleend om thuis te lezen, terwijl diezelfde 
werken ook voor onderzoekers van belang kunnen zijn. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan 
de werken van Rudolf Steiner zelf, zowel in het Duits als in andere talen. Terwijl de onderzoekers die 
naar de bibliotheek komen soms ook boeken voor privégebruik lenen. Er is dus duidelijk sprake van 
een aanzienlijke overlap, een groot grijs gebied. Dit neemt echter niet weg, dat de bovenstaande 
indeling toch van waarde kan zijn, zoals hopelijk uit het vervolg van dit eindrapport zal blijken.  

Waar de landelijke antroposofische bibliotheek dus als een tussenvorm tussen beide bibliotheek-
typen kan worden opgevat, of zo men wil als een mengeling van de twee bibliotheektypen, daar blij-
ken de diverse locale antroposofische bibliotheken in den lande in hoofdzaak tot bibliotheken van 
het type A te kunnen worden gerekend, ondanks het feit dat zij ook enkele kenmerken van biblio-
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theek type B vertonen. Deze zijn echter niet doorslaggevend. Hoofdzaak is dat de collectie van de 
locale bibliotheken voornamelijk uit populaire (antroposofische) boeken te bestaat, die regelmatig 
worden geleend. Zeldzame oude werken die vooral van historische betekenis zijn komen daarente-
gen alleen bij uitzondering voor. Hierdoor hebben de locale bibliotheken, zoals de naam al zegt, 
vooral een plaatselijke of regionale functie en zijn zij niet of nauwelijks van belang voor echte onder-
zoekers. Die zijn in principe aangewezen op de landelijke bibliotheek in Den Haag. Anders dan de 
haagse bibliotheek die een betaalde beroepskracht in dienst heeft, worden de locale bibliotheken 
ook allemaal door vrijwilligers gerund, van wie de meesten zelfs geen bibliotheekachtergrond heb-
ben.  

Hoewel de locale antroposofische bibliotheken in principe dus tot type A gerekend kunnen worden, 
missen zij een heel scala aan kenmerken dat de openbare bibliotheken eigen is, zoals bijvoorbeeld de 
horecafunctie. Dit komt vooral door het feit dat deze bibliotheken klein van omvang zijn, maar een 
heel beperkt budget hebben en helemaal op vrijwilligers aangewezen zijn. De tendens om te streven 
naar een laagdrempelige, goed bereikbare instelling met een aantrekkelijk aanbod aan boeken is 
echter hetzelfde als bij de openbare bibliotheken.  

Aldus blijkt de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag in antroposofisch boekenland dus 
een unicum te zijn, waar – naast een ruim aanbod aan actuele populaire werken zoals in iedere locale 
bibliotheek – ook een groot aantal unieke en zeldzame werken aanwezig is. Zo bezien kan de biblio-
theek in Den Haag dus als een soort ‘Koninklijke Bibliotheek’ voor het antroposofische boek worden 
beschouwd, waar alle voor de antroposofie in Nederland relevante werken te vinden zijn, terwijl zij – 
mede door het feit dat zij over een beroepskracht beschikt – als centrale instelling tevens een soort 
moederrol vervult voor de verschillende locale antroposofische bibliotheken. Anders gezegd: als we-
tenschappelijke antroposofische bibliotheek is de landelijke bibliotheek in Den Haag uniek. 

Spitsen we het verschil tussen openbare en wetenschappelijke bibliotheken toe, dan blijken deze in 
één opzicht diametraal tegengesteld te zijn: waar namelijk in de openbare bibliotheek de collectie aan 
de beschikbare ruimte wordt aangepast is het in de wetenschappelijke bibliotheek precies omge-
keerd, want daar wordt de ruimte aan de collectie aangepast. Hoe groter de collectie wordt, hoe 
meer ruimte er nodig zal zijn. Het is precies dit dilemma waar de landelijke antroposofische biblio-
theek in Den Haag mee worstelt. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat de recente ontwikkelingen in het gebouw aan de Riouwstraat 
helemaal in de richting gaan van een bibliotheek type A. Zo is het streven van het bestuur om de 
bibliotheek ‘van een archief en boekencollectie tot een modern documentatie- en informatie-
centrum’ om te vormen helemaal in lijn met de ontwikkeling die openbare bibliotheken hebben 
doorgemaakt en doormaken. Ook de nieuw geschapen horecagelegenheid in het gebouw aan de 
Riouwstraat plus de nadruk op culturele activiteiten op allerlei gebied (muziek, euritmie, toneel e.d.) 
past helemaal in deze trend, net als het motto ‘ontmoeting-kunst-cultuur’. Met als gevaar dat de 
wetenschappelijke tak van de bibliotheek (type B) in de verdrukking komt. Het is met name dit pro-
bleem waar de “Vriendenkring» een oplossing voor heeft gezocht. Hieraan is het vervolg van dit rap-
port gewijd.  

1.4 Samenvatting 
Er blijkt een belangrijk verschil te bestaan tussen de diverse bibliotheken in Nederland. Een manier 
om dit weer te geven is de indeling in openbare (algemene) en wetenschappelijke (gespecialiseerde) 
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bibliotheken. Deze twee bibliotheektypen blijken verschillende, soms zelfs tegengestelde kenmerken 
te bezitten en ten dele ook een andere benadering te vergen. Kijkende naar de bibliotheek in Den 
Haag blijkt deze een tussenvorm tussen deze twee uitersten te zijn, of zo men wil een mengeling van 
twee aparte bibliotheektypen. Dit terwijl de locale antroposofische bibliotheken meer overeenkomst 
vertonen met bibliotheken van het type A. Daarbij is het grootste belang van de haagse bibliotheek in 
het wetenschappelijke deel van de collectie gelegen. Dit is wat haar uniek maakt. 

Er blijkt een belangrijk verschil te bestaan tussen de diverse bibliotheken in Nederland. Een manier 
om dit weer te geven is de indeling in populaire (algemene) en wetenschappelijke (gespecialiseerde) 
bibliotheken. Deze twee bibliotheektypen blijken verschillende, soms zelfs tegengestelde kenmerken 
te bezitten en ten dele ook een andere benadering te vergen. Kijkende naar de bibliotheek in Den 
Haag blijkt deze een tussenvorm tussen deze twee uitersten te zijn, of zo men wil een mengeling van 
twee aparte bibliotheektypen. Dit terwijl de locale antroposofische bibliotheken meer overeenkomst 
vertonen met bibliotheken van het type A. Daarbij is het grootste belang van de haagse bibliotheek in 
het wetenschappelijke deel van de collectie gelegen. Dit is wat haar uniek maakt. 

Toegespitst op één punt blijkt het probleem van de bibliotheek aan de Riouwstraat vooral in het nij-
pende gebrek aan ruimte te bestaan. Daarbij staat men voor het dilemma om ofwel de collectie dras-
tisch in te krimpen, een oplossing die vooral past bij bibliotheek type A en ten koste gaat van de we-
tenschappelijke functie van de bibliotheek, d.w.z. bibliotheek type B geweld aandoet, ofwel meer 
ruimte voor de gehele bibliotheek te creëren. Aan welke oplossing men daarbij de voorkeur geeft is 
niet alleen een kwestie van mogelijkheden, maar eerst en vooral van ‘politieke’ wil. Of deze wil al dan 
niet aanwezig is, hangt nauw samen de betekenis die aan de landelijke antroposofische bibliotheek 
voor een gezonde ontwikkeling van de antroposofische beweging wordt toegekend.
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HOOFDSTUK 2: Drie mogelijke toekomstscenario’s voor de landelijke antropo-
sofische bibliotheek in Den Haag 

2.1 Inleiding 
Zoals we hebben gezien spitsen de problemen rond de landelijke antroposofische bibliotheek zich 
vooral toe op het ruimtegebrek. Door de steeds meer uitdijende collectie kampt de bibliotheek aan 
de Riouwstraat al jaren met een nijpend gebrek aan ruimte, waardoor het op den duur noodzakelijk 
werd om ook boekenkasten op de gang en in het kantoor van de bibliothecarissen te plaatsen. Door 
de recente herindeling van de tweede etage zijn beide mogelijkheden verloren gegaan. Bovendien is 
er door de nieuwe, ruimere inrichting van de bibliotheekzaal ook nog eens plaatsruimte voor duizen-
den boeken verdwenen. 

In principe zijn er voor dit probleem twee oplossingen, namelijk op zoek gaan naar extra ruimte; of 
de collectie (drastisch) inkrimpen. Het is hier dat het onderscheid tussen openbare en wetenschappe-
lijke bibliotheken zijn waarde bewijst. Want zoals uit de bovengenoemde beschrijving duidelijk is 
geworden zal een wetenschappelijke bibliotheek voor de eerste oplossing kiezen (de ruimte aanpas-
sen zodat de collectie in haar totaliteit behouden, terwijl een openbare bibliotheek juist aan de 
tweede oplossing de voorkeur zal geven (de collectie inkrimpen, zodat zij in de bestaande ruimte 
past). Beseft men dit niet, dan loopt men gevaar onbewust voor het een type bibliotheek te kiezen 
en het andere type bibliotheek geweld aan te doen.  

Een tweede centraal punt betreft de motivatie om tot een bepaalde keuze te komen. De boven-
staande beschrijving heeft duidelijk gemaakt dat ook ten aanzien van dit punt zich fundamentele 
verschillen voordoen. Waar bij openbare bibliotheken de beleidscriteria vooral van kwantitatieve 
aard bleken te zijn, zoals bijvoorbeeld bezoekersaantallen en uitleencijfers, daar blijken bij weten-
schappelijke bibliotheken vooral kwalitatieve gegevens zoals het geestelijke en maatschappelijke 
belang van de bibliotheek maatgevend. Is men zich niet van dit onderscheid bewust, dan ontstaat 
hetzelfde gevaar als bij het ruimtegebrek, namelijk dat men de criteria die voor het ene bibliotheek-
type op hun plaats zijn voor het andere bibliotheektype aanlegt, bijvoorbeeld doordat men het nut 
van een wetenschappelijke bibliotheek aan de bezoekersaantallen af gaat meten of de uitleencijfers 
bepalend maakt voor de samenstelling van de collectie.  

Beide gevaren, om de collectie aan te passen aan de beschikbare ruimte en de uitleencijfers bepa-
lend te laten zijn voor het boekenbestand, zijn in het geval van de landelijke bibliotheek uiterst groot, 
zoals de gang van zaken de laatste tijd ook heeft bewezen. Naar de mening van de leden van de 
«Stuurgroep» is het derhalve van het grootste belang om zich bewust te zijn van het feit dat de biblio-
theek in de Riouwstraat in wezen een mengvorm van beide bibliotheektypen is, of – zo men wil – een 
samenvoeging van twee, in wezen tegengestelde bibliotheektypen. Deze hebben beide hun eigen 
specifieke, deels tegengestelde kenmerken en brengen op grond daarvan ook andere eisen met zich 
mee. Is men zich hiervan niet bewust, dan bestaat het gevaar dat men – wellicht zonder dit goed te 
beseffen –, een van de twee afdelingen of bibliotheken geweld aan doet. Met name bij het huidige 
beleid van het bestuur van de Antroposofische Vereniging, dat vooral sterk gericht is op een biblio-
theek van het type A, is dit gevaar vooral voor de wetenschappelijke bibliotheek bijzonder groot.  

Anderzijds biedt een dergelijke indeling in twee bibliotheektypen mogelijkheden om tot een oplos-
sing te komen, die er niet zouden zijn wanneer men dit onderscheid niet maakt. De onderstaande 
beschouwing kan dit verduidelijken. 
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2.2 Drie mogelijke scenario’s 
Zoals hierboven is geschetst, blijkt de antroposofische bibliotheek aan de Riouwstraat kenmerken 
van beide bibliotheektypen te vertonen en niet alleen als een populaire bibliotheek (type A) te kun-
nen worden beschouwd, maar ook als een wetenschappelijke bibliotheek (type B). Anders gezegd: 
enerzijds vertoont de bibliotheek in Den Haag kenmerken die we ook bij de diverse locale antroposo-
fische bibliotheken in den lande tegenkomen, kan zij dus als een van de vele locale antroposofische 
bibliotheken worden beschouwd, waar met name de leden van de haagse ledengroep dankbaar ge-
bruik van maken. Terwijl zij anderzijds een unieke betekenis heeft als gespecialiseerde wetenschap-
pelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging Nederland, met een landelijke en zelfs interna-
tionale functie. Zoals we hebben gezien vormt dit laatste aspect zelfs haar wezenlijke aard. Teneinde 
ons van dit verschil en van de consequenties die daaruit voortvloeien zo goed mogelijk bewust te 
zijn, willen wij voorstellen om niet langer over één bibliotheek te spreken, in de regel de landelijke 
antroposofische bibliotheek genoemd, een naam die de lading maar ten dele dekt, maar over twee 
bibliotheken. Dit om te voorkomen dat beide bibliotheektypen verwisseld worden, waardoor de ene 
aan de andere dreigt te worden opgeofferd. Voor het gemak zullen wij deze twee bibliotheken ver-
der ‘bibliotheek A’ en ‘bibliotheek B’ noemen.  

Doen wij dit, dan blijkt de bibliotheek in Den Haag uit drie elementen te bestaan, te weten ‘biblio-
theek A’ (populair), ‘bibliotheek B’ (wetenschappelijk) en het magazijn, hier C genoemd. Hierbij kan 
worden opgemerkt dat het derde element, het magazijn, aan de wetenschappelijke bibliotheek ge-
koppeld is (zie § 1.2). 

Als we van deze drie elementen uitgaan zijn er in het geval van de bibliotheek in de Riouwstraat In 
principe drie scenario’s mogelijk, als antwoord op de vraag welke kant het in de nabije en verre toe-
komst met de haagse bibliotheek op moet: 

I. bibliotheek A en B en het magazijn C blijven alle drie in één gebouw hetzij in de Riouw-
straat, hetzij elders (in Den Haag of daarbuiten);

II. bibliotheek A en bibliotheek B blijven in de Riouwstraat, het magazijn C verhuist naar el-
ders, al dan niet in Den Haag (waarbij uiteraard geldt: hoe dichter in de buurt van de
Riouwstraat hoe beter)

III. bibliotheek A blijft in de Riouwstraat, terwijl bibliotheek B samen met het magazijn C
naar elders verhuist, al dan niet in Den Haag.6

Schematisch weergegeven, inclusief varianten: 

Tabel 2: overzicht van de drie scenario’s 

Scenario I Scenario II Scenario III 

6 In principe is het ook bij dit scenario mogelijk om de bibliotheek B en het magazijn C op een aparte locatie 
onder te brengen, zodat de bestaande collectie dan op drie locaties zou zijn ondergebracht. Omwille van de 
eenvoud gaan we er bij de bespreking van uit dat bibliotheek B en het magazijn C weer in één pand zullen wor-
den ondergebracht, net zoals nu het geval is. Uit praktische oogpunten verdient dit natuurlijk ook de 
voorkeur. 
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A, B en C in één gebouw A en B blijven in de Riouwstraat, C 
(magazijn) verhuist naar elders 

A blijft in de Riouwstraat, B en 
C verhuizen naar elders 

variant a: in de Riouwstraat, 
met extra ruimte 

variant a: C (magazijn) blijft in Den 
Haag 

variant a: B en C blijven in 
Den Haag 

variant b: in de Riouwstraat, 
collectie wordt verkleind 

variant b: C (magazijn) verhuist 
naar een andere gemeente op 
reisafstand van Den Haag 

variant b: B en C verhuizen 
naar een andere gemeente, 
waarbij de afstand tot Den 
Haag er in principe niet toe 
doet 

variant c: elders, al dan niet in 
Den Haag 

Naast deze drie scenario’s zijn nog enkele andere scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld fusie met een 
andere bibliotheek (scenario IV) of overdracht van een aanzienlijk deel van de collectie aan een an-
dere bibliotheek, bijvoorbeeld aan de openbare bibliotheek in Den Haag of de Koninklijke Bibliotheek 
aldaar (scenario V). Hier is in het verleden al meerdere keren onderzoek naar gedaan. In alle gevallen 
was het eindoordeel van de betreffende onderzoeker(s) negatief. De “Vriendenkring» sluit zich hier-
bij aan en acht het niet zinvol deze scenario’s voor de zoveelste keer te overwegen. 

Wat, zo kunnen we nu vragen, zijn nu de voor- en nadelen van de drie genoemde scenario’s? Anders 
gezegd: hoe reëel zijn deze scenario’s? Hieraan zal het volgende hoofdstuk zijn gewijd. 

2.3 Samenvatting 
Sinds geruime tijd spitsen de problemen rond de landelijke antroposofische bibliotheek zich vooral 
toe op het ruimtegebrek. Hier moet dringend een oplossing voor worden gezocht. Gaat men van de 
in hoofdstuk 1 geschetste indeling in populaire bibliotheken (type A) en wetenschappelijke bibliothe-
ken (type B) uit, dan kan het nijpende ruimtegebrek in principe op drie manieren worden opgelost: 
alle drie elementen van de bibliotheek (het populaire deel A, het wetenschappelijke deel B en het 
magazijn C) blijven bijeen, al dan niet in het gebouw aan de Riouwstraat, waarbij de keus ligt tussen 
inkrimpen van de collectie of extra ruimte zoeken (scenario I); voor het magazijn C wordt elders een 
onderkomen gezocht, liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de Riouwstraat, dit opdat de collectie 
niet ingekrompen hoeft te worden (scenario II); niet alleen het magazijn C, maar ook het weten-
schappelijke deel B verhuist naar een andere locatie, al dan niet in Den Haag (scenario III), waarbij 
ook in dit geval de collectie in haar geheel behouden kan blijven, zij het in twee aparte bibliotheken 
op twee verschillende locaties. Uiteraard kent elk van deze drie scenario’s zijn eigen voor- en nade-
len. Aan welk scenario men de voorkeur geeft hangt onder andere af van de mogelijkheden die zich 
aandienen. 
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HOOFDSTUK 3: Haalbaarheid van de verschillende toekomstscenario’s 

3.1 Voor- en nadelen van scenario I 
Het eerste scenario dat voor de bibliotheek in de Riouwstraat mogelijk is, gaat ervan uit dat de drie 
bestaande elementen, de populaire, op de behoeften van het voornamelijk haagse lezerspubliek 
gerichte bibliotheek (type A), alsmede de wetenschappelijke, op specifieke onderzoeksvragen gerich-
te bibliotheek (type B) benevens het magazijn (C) in één en hetzelfde gebouw worden onderge-
bracht, zoals nu ook het geval is. Zoals in tabel 2 op pag. 18 is aangeduid, zijn hierbij drie varianten 
mogelijk: 

a. A, B en C blijven gevestigd in het gebouw aan de Riouwstraat, waarbij het ruimteprobleem
wordt opgelost door de bibliotheek extra ruimte toe te kennen, zodat de collectie in haar ge-
heel behouden kan blijven;

b. A, B en C blijven gevestigd in het gebouw aan de Riouwstraat, waarbij het ruimteprobleem
wordt opgelost door de collectie te verkleinen, met alle consequenties die dit vooral voor bi-
bliotheek B zal hebben;

c. A, B en C verhuizen gezamenlijk naar een andere locatie in Den Haag of elders.

Over de haalbaarheid van dit eerste scenario en de drie variaties daarop kan het volgende worden 
opgemerkt. De genoemde alternatieven lijken in alle drie de gevallen weinig kans van slagen te heb-
ben. Hoewel in het gebouw aan de Riouwstraat fysiek wel mogelijkheden zijn om de bibliotheek uit 
te breiden, bijvoorbeeld met de op dezelfde etage gelegen vergader- of Terracottazaal (variant I-a), 
lijkt de bereidheid van het bestuur hiertoe minimaal. De plannen die het bestuur op dit moment met 
de Riouwstraat koestert gaan duidelijk in een heel andere richting, wat onder andere blijkt uit het feit 
dat de bibliotheek recentelijk ruimte heeft moeten afstaan, waarbij het kantoor van de bibliothecaris 
is ingericht als flexwerkplek met diverse computers. Ook is uitbreiding van de beschikbare ruimte 
voor de bibliotheek in het gebouw aan de Riouwstraat de afgelopen vijfentwintig jaar inzet geweest 
van alle bibliothecarissen, zonder resultaat. Behalve het bestuur van de AViN zullen vermoedelijk ook 
de leden van de haagse ledengroep niet blij zijn met deze oplossing, aangezien ze dan niet meer te-
gelijk met de ledenavond of de klasseuren een bezoek aan de bibliotheek kunnen brengen.  

Anderzijds bestaan er bij diverse leden-eigenaren en gebruikers van de bibliotheek ernstige, goed 
onderbouwde bezwaren tegen het inkrimpen van de collectie, zoals die onder andere door de speci-
aal hiertoe opgerichte «Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek» bij herhaling 
naar voren zijn gebracht.7 Sanering van de unieke en voor een groot deel onvervangbare collectie 
zou aan de bibliotheek onherstelbare schade toebrengen en de centrale betekenis daarvan voor de 
antroposofie ondermijnen. Alleen door deze bezwaren kategorisch te negeren kan variant I-b worden 
gerealiseerd.8 

7 Zie noot 16. 
8 Overigens moet worden opgemerkt dat variant I-b de voorkeur van het bestuur lijkt te genieten, zoals uit vele 
openbare mondelinge en schriftelijke uitlatingen van bestuursleden blijkt. Daarbij heeft het bestuur er tot nu 
toe geen blijk van gegeven zich iets aan de bezwaren van de leden en gebruikers en van de bibliothecaris(sen) 
gelegen te laten liggen. In hoeverre hierin door de instelling van de «Adviesgroep bibliotheek» verandering zal 
komen, zal moeten worden afgewacht. 
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Verder lijkt ook de derde optie, verhuizing van de hele bibliotheek naar een andere locatie, al dan 
niet in Den Haag (variant I-c), weinig kans van slagen te maken, aangezien de aantrekkelijkheid van 
het gebouw hierdoor in de ogen van het bestuur en van de directie van de Riouwstraat ernstig ver-
minderd wordt. Desgevraagd heeft directeur Stephan Jordan al laten weten verzet tegen deze vari-
ant aan te zullen tekenen. Zo blijken alle drie varianten van scenario I in de praktijk van diverse kan-
ten op grote bezwaren te stuiten. Resteren dus de scenario’s II en III. 

3.2 Voor- en nadelen van scenario II 
Anders dan bij scenario I kleven aan scenario II en III wel nadelen, maar zijn die niet van dien aard dat 
ze onoverkomelijk moeten worden geacht. Wat betreft scenario II, verhuizing van het magazijn naar 
een andere locatie, kan hierbij onder andere aan de volgende zaken worden gedacht. 

Uiteraard geniet huisvesting van bibliotheek en magazijn op één en dezelfde locatie uit praktische 
overwegingen veruit de voorkeur. De bibliotheekmedewerkers hebben dan immers op elk gewenst 
moment toegang tot het magazijn om bepaalde boeken of tijdschriften waarnaar wordt gevraagd op 
te halen. Als het magazijn elders gevestigd is, kan dit niet meer. In de praktijk hoeft dit echter geen 
onoverkomelijk bezwaar te zijn. in het magazijn zullen immers die boeken en tijdschriften worden 
ondergebracht waar minder vraag naar is, oftewel het minder courante deel van de collectie. Zoals 
we hebben gezien maakt dit deel uit van bibliotheek B, die vooral ten dienste staat van onderzoe-
kers. Wil een gebruiker een boek uit het magazijn lenen of inzien, dan zal hij of zij dit tevoren aan 
moeten vragen. Omdat er nu weer een goed functionerende online katalogus is, waarbij ook de mo-
gelijkheid bestaat om boeken en tijdschriften te reserveren, zou dit geen belemmering moeten zijn. 
De bestelde boeken kunnen dan vervolgens door een medewerker van de bibliotheek worden opge-
haald. Uit een oogpunt van efficiëntie verdient het aanbeveling dit op een vast tijdstip te doen, bij-
voorbeeld een of meer malen per week, al naar gelang en de openingstijden van de bibliotheek en de 
afstand tussen bibliotheek en magazijn. Dit kan heel goed door een vrijwilliger worden gedaan. Hoe 
dichter het magazijn bij de bibliotheek is gelegen, hoe minder problemen dit uiteraard op zal leveren. 

Zoals we hebben gezien, hoort het magazijn in principe bij bibliotheek B, wat betekent dat de boeken 
die daar staan vooral door onderzoekers, zoals wetenschappers, studenten, auteurs, enzovoorts, 
zullen worden gebruikt. Een extern magazijn vergt van hen weliswaar wat meer planning, maar dit is 
inherent aan hun werkzaamheden.  

Een tweede voor de hand liggend bezwaar zijn natuurlijk de extra kosten voor het gebruik van een 
extern magazijn.  

Als zeer groot voordeel staat hiertegenover dat de waardevolle collectie in haar geheel behouden 
kan blijven en de bibliotheek haar functie als onmisbaar orgaan voor de ontwikkeling van de antro-
posofie in Nederland onverkort kan blijven vervullen. Anders gezegd: zowel bibliotheek A als biblio-
theek B kunnen volledig intact blijven, tot tevredenheid van alle gebruikers. Zonder de bibliotheek zal 
het veel moeilijker zo niet onmogelijk zijn om nog research te doen, wat onherroepelijk zijn weerslag 
zal hebben op nieuwe antroposofische boeken, artikelen, ook voor Motief en Antroposofie magazine, 
lezingen, antroposofisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek, enzovoorts. Ook dreigt in dat 
geval de aansluiting met belangrijke ontwikkelingen op antroposofisch gebied in het buitenland in 
het gedrang te komen.  

Bijkomend voordeel is dat dit scenario, vergeleken met scenario III, aanzienlijk minder werk met zich 
meebrengt, omdat bibliotheek A en bibliotheek B niet gescheiden hoeven te worden, wat lastig zal 
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zijn gezien de overlap die er tussen de collecties van beide bibliotheken bestaat. Bovendien hoeven 
de gaten die onvermijdelijk in een van de twee of in beide collecties zullen vallen niet te worden op-
gevuld. Anders gezegd: er hoeven geen extra boeken te worden aangeschaft, wat natuurlijk financi-
eel voordeliger is.  

Als klein bezwaar kan worden genoemd dat, juist omdat bibliotheek A en bibliotheek B niet geschei-
den worden, het bewustzijn dat het in feite om twee bibliotheken gaat, niet of nauwelijks aanwezig 
zal zijn, met als gevaar dat de maatstaven van de ene bibliotheek aan de andere bibliotheek zullen 
worden opgelegd. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, blijkt wel uit de recente ontwikkelingen. 

Verder kan als bezwaar worden genoemd dat door splitsing van beide bibliotheken ‘doorgroei’ lasti-
ger is. In de huidige opzet kan ook de beginnende lezer door de fysieke aanwezigheid van boeken uit 
alle drie de gebieden in aanraking komen met allerlei voor hem interessante werken en zo steeds 
meer in de antroposofie binnengroeien. De vernieuwde online katalogus waar alle boeken te vinden 
zijn kan dit gemis tot op zekere hoogte compenseren, zeker in combinatie met het advies van een 
goed ingewerkte bibliotheekmedewerker. 

3.3 Voor- en nadelen van scenario III 
Het meest ingrijpend van alle drie scenario’s is het derde scenario, waarbij zowel bibliotheek B als 
het magazijn (C) naar een andere locatie vertrekken. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Voordeel is 
dat bibliotheek en magazijn in dit geval in één en hetzelfde gebouw gehuisvest blijven, waardoor het 
magazijn direct toegankelijk blijft en boeken niet tevoren aangevraagd hoeven te worden. Ook is de 
bibliotheek in dit geval vrij in de keuze van een vestigingsplaats, waardoor het in principe mogelijk is 
de nu niet optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bibliotheek te vergroten. Zoals we 
hebben gezien is dit overigens voor een wetenschappelijke bibliotheek geen speerpunt. Bovendien 
kan de beschikbare ruimte in de Riouwstraat beter worden benut voor de daar achterblijvende bi-
bliotheek A, al dan niet gekoppeld aan een modern digitaal informatiecentrum.  

Het meest in het oog springende nadeel is uiteraard dat bibliotheek A en bibliotheek B ontkoppeld 
moeten worden, met alle problemen van dien: verdeling van de collectie, opvulling van de onvermij-
delijke gaten die vanwege de overlapping in een of beide collecties zullen vallen, extra kosten voor 
de huisvesting van bibliotheek B en last but not least het vinden van vrijwilligers voor bibliotheek A. 
Want gezien de aard van bibliotheek B ligt het voor de hand dat de bibliothecaris met deze biblio-
theek B mee zal gaan.9 Dat over al deze zaken overleg met de haagse ledengroep een must is, 
spreekt voor zich. 

Groot voordeel is, net als bij de scenario’s I-b en II, dat de collectie in haar geheel behouden kan blij-
ven. 

9 Een praktisch en geen principieel nadeel is, dat de huidige, pas aangestelde bibliotheekmedewerker in Leiden 
woont, dat wil zeggen op reisafstand van de bibliotheek. Verhuizing van de bibliotheek zou in principe kunnen 
betekenen, dat de reisafstand naar het werk voor de bibliothecaris groter, of zelfs te groot wordt. Gezien het 
tijdelijke karakter van het dienstverband ligt het echter niet voor de hand om de nieuwe vestigingsplaats van 
de bibliotheek van de woonplaats van de bibliothecaris afhankelijk te maken, als er tenminste überhaupt een 
keuze mogelijk is. Wat de toekomst in dit opzicht brengen zal, zal moeten worden afgewacht, onder het motto: 
‘Komt tijd, komt raad’.  
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3.4 Samenvatting 
Alles overziend lijkt scenario I (beide bibliotheken en het magazijn worden in één en hetzelfde ge-
bouw ondergebracht, al dan niet in de bestaande vestiging aan de Riouwstraat) te grote bezwaren 
met zich mee te brengen om haalbaar te zijn. Dit geldt niet voor scenario II en III; weliswaar kennen 
elk hun eigen bezwaren, maar deze hoeven niet onoverkomelijk te zijn. Met enige goede wil en een 
zeker geluk en wellicht medewerking van de kant van de leden moet voor deze bezwaren een oplos-
sing kunnen worden gevonden. Dit betekent dat – om de broodnodige ruimte voor de collectie te 
verwerven, die in de Riouwstraat niet aanwezig is – in alle gevallen het magazijn naar elders zal moe-
ten verhuizen (scenario II), liefst natuurlijk naar een adres zo dicht mogelijk in de buurt van de 
Riouwstraat. Afhankelijk van wat mogelijk en wenselijk is, zou ook een deel van de collectie (biblio-
theek B) met het magazijn mee kunnen verhuizen, waarbij de afstand tot de Riouwstraat in dit geval 
geen factor van betekenis meer is (scenario III). De toekomst zal uit moeten wijzen welke concrete 
mogelijkheden er zijn.  



HOOFDSTUK 4: Enkele knelpunten en suggesties voor mogelijke oplossingen 

Zoals we hebben gezien, kleven aan de scenario’s diverse nadelen. In dit hoofdstuk willen we hier 
wat nader op ingaan en tevens enkele suggesties doen voor mogelijke oplossingen, niet zozeer als 
definitief antwoord, maar veeleer als aanzet tot het gesprek hierover. 

Een belangrijk knelpunt van zowel scenario II als scenario III is dat in beide gevallen een deel van de 
collectie naar een andere locatie zal moeten verhuizen. Dit brengt natuurlijk extra kosten met zich 
mee, zowel eenmalige kosten voor de verhuizing zelf als vaste kosten voor het gebruik van de extra 
ruimte. Wat de eenmalige kosten betreft: deze hoeven niet onoverkomelijk te zijn, aangezien het 
bedrag dat met de verhuizing is gemoeid verhoudingsgewijs niet zo groot zal zijn, afhankelijk van de 
afstand uiteraard. In principe zal de Antroposofische Vereniging een dergelijk bedrag zonder proble-
men uit het aanwezige vermogen kunnen voldoen, terwijl ook de mogelijkheid bestaat hiervoor 
fondsen te werven. Anderzijds zal de bibliotheek zich onder de huidige omstandigheden geen (hoge) 
uitgaven voor huur en verwarming kunnen permitteren, zeker niet wanneer de bezuinigingsplannen 
van het bestuur worden doorgezet (zie hoofdstuk 5). In dat geval zal de bibliotheek aangewezen zijn 
op de welwillendheid van de leden van de Antroposofische Vereniging of van buitenstaanders, die 
tegen een gering bedrag ruimte beschikbaar zullen stellen. Sowieso lijkt de mogelijkheid om tegen 
marktprijs iets te huren voor de bibliotheek niet weggelegd, op dit moment althans niet.  

Een belangrijke vraag is dus of er voor de bibliotheek geschikte externe ruimte te vinden zal zijn. In 
het geval van scenario II, waarbij alleen het magazijn verhuist, moet deze liefst zo dicht mogelijk bij 
de Riouwstraat gelegen zijn om het halen en brengen te vergemakkelijken. Bij scenario III waarbij de 
wetenschappelijke afdeling met het magazijn meeverhuist maakt dit niet uit.  

Wat betreft de eisen die aan de nieuwe ruimte voor de bibliotheek worden gesteld, kan het volgende 
worden opgemerkt. Voor zover het alleen om een magazijn gaat (scenario II), dient dit plaatst te bie-
den aan zo’n 9.000 tot 10.000 boeken.10 Naar schatting is hiermee zo’n 20-40 m2 gemoeid. Verhuist 
ook de wetenschappelijke afdeling mee, dan is hiervoor uiteraard extra ruimte nodig. Hoe veel dit 
precies zal zijn is moeilijk te zeggen, aangezien tussen het populaire en het wetenschappelijke deel 
van de collectie geen scherpe grens te trekken is. Zoals gezegd is er sprake van een behoorlijke over-
lap, een grijs gebied van boeken die zowel tot het populaire als tot het wetenschappelijke deel van 
de collectie kunnen worden gerekend. Net als bij een echtscheiding zal overleg over het opsplitsen 
van de collectie noodzakelijk zijn, onder ander met de haagse ledengroep als voornaamste gebruiker 
van de populaire bibliotheek. Zonder al te veel op dit gesprek vooruit te willen, lijkt het voor de hand 
te liggen om in ieder geval alle antieke boeken, die niet meer verkrijgbaar zijn, en zeker de zeldzame 
en kostbare exemplaren daaronder, tot de historische, wetenschappelijke afdeling te rekenen. Ove-
rigens zal bij de haagse ledengroep, alleen al vanwege het feit dat ze hun vertrouwde haagse biblio-
theek voor een deel zullen zien vertrekken, het animo voor een verhuizing vermoedelijk niet erg 
groot zijn. Dit is echter tot op zekere hoogte de onvermijdelijke consequentie van de met groot en-
thousiasme begroete nieuwe formule van de Riouwstraat. Hierin is simpelweg geen plaats meer voor 

10 Namelijk de circa 2.000 boeken die op de gang en in het voormalige kantoor van de bibliothecarissen ston-
den, plus de circa 3.000 tot 4.000 boeken die niet in de bibliotheekzaal zijn teruggeplaatst, aangevuld met 
eventueel een reserve van 2.000 boeken om het overvolle huidige magazijn in de Riouwstraat te ontlasten, plus 
een reserve van laten we zeggen nog eens 2.000 boeken om toekomstige groei op te vangen. 
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de bibliotheek in haar huidige vorm. Het alternatief is om de collectie drastisch in te krimpen, wat 
neerkomt op aantasting van de honderd jaar oude functie van de landelijke bibliotheek als collectief 
geheugen van de antroposofische beweging in Nederland. Helaas is het besef hiervan onvoldoende 
aanwezig. 

Uiteraard dient de nieuwe ruimte voor de bibliotheek, vooral het magazijn, van een stevige vloer te 
zijn voorzien. Ook moet het een voor boeken geschikt klimaat hebben, zeker gezien het kostbare 
karakter van een deel van de collectie. Om deze redenen lijkt een kelder- of zolderruimte of een ga-
rage niet voor de hand te liggen.  

Anderzijds dient de nieuwe ruimte alleen toegankelijk voor medewerkers en ook inbraak- en brand-
veilig te zijn. In geval van scenario III, waarbij ook de wetenschappelijke afdeling meeverhuist, moet 
de nieuwe locatie ook de mogelijkheid kennen om bezoekers te ontvangen en in ieder geval redelijk 
te bereiken zijn. Een bibliotheek ergens ver weg in een boerderij op het platteland is moeilijk voor te 
stellen. Hoewel een optimale bereikbaarheid geen must is, is een centrale, goed bereikbare ligging 
natuurlijk altijd een pre. Dit geldt ook voor de toegankelijkheid, bijvoorbeeld voor mensen die slecht 
ter been zijn of op een rolstoel aangewezen. 

Wat de financiële kant betreft: veel hangt in dit opzicht af van de wil van het bestuur en de leden van 
de Antroposofische Vereniging. Dit aspect zal in hoofdstuk 5 nader aan de orde komen. 

Samenvatting 
Naast de nieuwe mogelijkheden die elk van de drie genoemde scenario’s biedt, kent realisering hier-
van ook diverse knelpunten. Deze hebben onder andere betrekking op het vinden van een voor de 
bibliotheek geschikte extra ruimte, de eisen die hieraan moeten worden gesteld, de kosten die met 
dit alles gemoeid zijn alsmede de consequenties die verhuizing van een deel van de bibliotheek zowel 
voor de collectie als voor de gebruikers met zich meebrengt. In alle gevallen zijn deze belemmeringen 
evenwel niet van dien aard dat hier geen oplossing voor zou kunnen worden gevonden, hetzij binnen 
de Antroposofische Vereniging zelf, hetzij met behulp van derden. 
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HOOFDSTUK 5: Financiën en bestuur 

Naast het nijpende ruimtegebrek van de waarover in de vorige hoofdstukken is gesproken, verdienen 
nog twee andere belangrijke zaken onze aandacht, namelijk de financiële aspecten die met de biblio-
theek gemoeid zijn en de bestuurlijke kant, met name de relatie tussen het bestuur van de AViN en 
de bibliothecaris. We beginnen met het eerste, de financiële aspecten. 

5.1 Financiële aspecten van de landelijke antroposofische bibliotheek 
Vanwege het belang van dit onderwerp willen we hier ten slotte ook een enkel woord aan de finan-
ciën van de bibliotheek wijden, zeker gezien de recentelijk bekendgemaakte bezuinigingen voor 
2018.11 Daarbij wordt voorgesteld het budget van de bibliotheek van € 65.000 tot € 39.000 te ver-
minderen, een teruggang van maar liefst € 26.000 oftewel 40 procent.  

Hoe disproportioneel en onredelijk dit is, blijkt vooral wanneer we het totale plaatje bezien. In totaal 
bedragen de bezuinigingen € 83.000, op een totaal budget van iets minder dan een miljoen euro. 
Hiervan moet de bibliotheek in haar eentje maar liefst € 26.000 voor haar rekening nemen, dat wil 
zeggen ongeveer een derde deel, dit terwijl zij van alle centrale organen van de Antroposofische Ver-
eniging verreweg het kleinste budget heeft. Alle andere betrokkenen hoeven veel minder in te leve-
ren, niet alleen in relatieve maar ook in absolute zin. Zo wordt op de activiteiten van de Antroposofi-
sche Vereniging en de Hogeschool slechts € 10.000 bezuinigd, op een totaal van € 115.000 (min 9 
procent), terwijl Motief en Antroposofie Magazine plus de website samen maar € 12.000 hoeven in 
te leveren, op een totaal budget van € 251.000 (min 5 procent). Daarnaast wordt op de huisvesting 
aan de Boslaan nog eens € 1.000 bezuinigd, op een totaal van € 19.000 (min 5 procent). De overige 
posten, te weten externe communicatie en de bijdrage aan de AAG in Dornach, blijven gelijk of ne-
men zelfs toe. 

Van alle betrokkenen leveren alleen het bestuur en secretariaat absoluut gezien meer in dan de bi-
bliotheek, namelijk € 34.000 (min 13 procent), maar op een totaal budget van € 258.000 is dit natuur-
lijk veel minder van invloed.  

Dat dergelijke rigoureuze bezuinigingen voor de bibliotheek katastrofaal zijn, zeker na de bezuiniging 
van € 5.000 in 2017, moge duidelijk zijn. Dit terwijl er de afgelopen jaren door de bibliotheek zelf 
alles aan gedaan is om de kosten omlaag te brengen 

Wie de kosten van de bibliotheek beziet kan niet anders dan concluderen dat deze volstrekt geen 
ondraaglijke last voor de Antroposofische Vereniging betekenen. Zelfs wanneer deze kosten aanzien-
lijk zouden stijgen, zou de Vereniging deze nog makkelijk kunnen dragen, gesteld dat de andere uit-
gaven in evenwicht zijn. Geconstateerd moet dus worden, dat er voor de Antroposofische Vereniging 
financieel geen dringende noodzaak bestaat om op de bibliotheek te bezuinigen. Dat dit toch gebeurt 
is dus een uitdrukking van de ‘politieke’ wil, waarbij aan de bibliotheek geen hoge prioriteit wordt 

11 Zie noot 15. – Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de huur van € 200 per maand die de 
bibliotheek betaalde aan de vorige exploitant van het Elisabeth Vreedehuis (toen nog ‘De Zalen’ ge-
naamd), te weten de Stichting Euritmie, met de aankoop van het pand door de AViN is komen te 
vervallen.  



toegekend. Deze ligt op dit moment vooral bij de hogeschoolactiviteiten en bij een blad als Antropo-
sofie Magazine, dat – hoe men ook over de inhoud moge denken – geen centraal orgaan van de An-
troposofische Vereniging is, zoals de bibliotheek dat wel is. Dit allemaal om aan de antroposofie een 
brede maatschappelijke bekendheid te geven en mogelijkerwijs ook nieuwe leden voor de Antropo-
sofische Vereniging te winnen. In dezelfde lijn doorgaand wordt ook aan het Elisabeth Vreedehuis 
een hoge prioriteit toegekend. Zo wordt er, naast een investering van circa 1 ½ miljoen euro voor de 
aankoop en verbouwing, jaarlijks nog eens honderdduizend euro extra voor uitgetrokken om het 
gebouw te exploiteren. Een schril contrast met de € 39.000 die de bibliotheek voor 2018 en vermoe-
delijk ook voor de jaren daarna is toebedeeld.  

Des te wranger doen deze bezuinigingen op het budget van de bibliotheek aan, wanneer we consta-
teren dat deze bezuinigingen in het totaal van de uitgaven zoals dat heet ‘geen zoden aan de dijk 
zetten’. Op een jaarlijks tekort van vele tonnen, waar de bibliotheek niet verantwoordelijk voor is, 
maken die paar duizend euro meer of minder niet veel uit. Wil het bestuur werkelijk ernst maken 
met het voornemen om ‘de tering naar de nering te zetten’12, dan zal het andere wegen in moeten 
slaan. De bereidheid daartoe lijkt echter minimaal. 

Zo wordt de bibliotheek tot ‘kind van de rekening’ gemaakt en als centrale antroposofische instelling 
ernstig in haar voortbestaan bedreigd. Grote vraag is of dit in overeenstemming is met wat de leden 
willen. En wat dit op termijn voor de ontwikkeling van de antroposofie in Nederland betekent. 

5.2 Bestuur 
Een laatste punt ten slotte betreft het bestuur van de landelijke bibliotheek, met name de verhou-
ding tussen het bestuur van de Antroposofische Vereniging enerzijds en de verantwoordelijke functi-
onaris anderzijds. In een gezonde situatie zou het bestuur terughoudend moeten zijn wat betreft de 
dagelijkse gang van zaken en zeker wat betreft inhoudelijke beslissingen ten aanzien van de biblio-
theek, bijvoorbeeld ten aanzien van het beheer van de collectie. Dit alles behoort tot de competentie 
en taak van de bibliothecaris. De taak van het bestuur zou alleen moeten zijn om – in goed overleg 
met de bibliothecaris – de randvoorwaarden voor het functioneren van de bibliotheek, zoals bijvoor-
beeld de financiële mogelijkheden aan te geven.  

Een laatste punt ten slotte betreft het bestuur van de landelijke bibliotheek, met name de verhou-
ding tussen het bestuur van de Antroposofische Vereniging enerzijds en de verantwoordelijke functi-
onaris anderzijds. In een gezonde situatie zou het bestuur terughoudend moeten zijn wat betreft de 
dagelijkse gang van zaken en zeker wat betreft inhoudelijke beslissingen ten aanzien van de biblio-
theek, bijvoorbeeld ten aanzien van [de collectie]. Dit alles behoort tot de competentie en taak van 
de bibliothecaris, en het bestuur zou er alleen moeten zijn om – in goed overleg met de bibliotheca-
ris de randvoorwaarden voor het functioneren van de bibliotheek vast te stellen. Hiertoe behoren 
onder andere duidelijke afspraken over de zeggenschap (mandaat) van de bibliothecaris op het ge-
bied van collectiebeheer, budgetbeheer en vrijwilligersbeleid; het beschikbaar stellen van een toe-

12 Pim Blomaard, «De uitdaging van het Goetheanum. Bericht van de penningmeester». Motief nr. 217, novem-

ber 2017, rubriek «Vereniging», pag. 15. 
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reikend en vast aankoopbudget; zorg dragen voor goede technische ondersteuning op het gebied van 
systeembeheer en huisvesting. 

Helaas heeft het hier in het verleden nogal eens aan ontbroken, doordat het bestuur op de stoel van 
de bibliothecaris is gaan zitten en zich bijvoorbeeld rechtstreeks met zaken als het inkoopbeleid be-
moeide. De huidige situatie is te vergelijken met een filmmuseum waarvan het bestuur besluit alle 
zwart-witfilms te saneren omdat er voor die ‘gedateerde’ films eenvoudigweg geen ruimte meer is. 
Een dergelijke handelwijze kan niet anders dan als een onwenselijke inbreuk op de onafhankelijkheid 
van de bibliothecaris worden gezien, een inbreuk die het functioneren van de bibliotheek zeker niet 
ten goede zal komen. Om de simpele reden dat de bibliothecaris wel competent geacht mag worden 
op bibliotheekgebied en het bestuur niet. Wil de bibliotheek in de toekomst op een gezonde manier 
functioneren, dan zal ook in dit opzicht een andere weg moeten worden ingeslagen. Een ‘klankbord-
groep’, ter ondersteuning van zowel bestuur als bibliothecaris, zou in dit opzicht een nuttige functie 
kunnen vervullen. 

5.3 Samenvatting 
Wie de bezuinigingsplannen van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland voor 
2018 beziet moet tot de conclusie komen, dat de zwaarste lasten op de zwakste schouders worden 
gelegd. Als een van de geringste uitgavenposten op het budget moet de bibliotheek een onevenredig 
deel van de bezuinigingen dragen. Nodig is dit niet, want de kosten voor de bibliotheek betekenen 
zeker geen ondraaglijke last voor de Antroposofische Vereniging, zelfs niet wanneer deze aanzienlijk 
zouden stijgen. Dat het bestuur desondanks toch besluit tot ingrijpende bezuinigingen op het budget 
van de bibliotheek, die een ernstige aantasting voor het functioneren van de bibliotheek vormen, kan 
alleen maar worden verklaard uit de wind die op dit moment binnen de Antroposofische Vereniging 
waait. Daarbij wordt onder andere aan Antroposofie Magazine, en vooral aan het nieuwe Elisabeth 
Vreedehuis een hoge prioriteit toegekend, dit ten koste van de bibliotheek. Extra wrang bij dit alles is 
dat de bezuinigingen op het budget van de bibliotheek maar een druppel op een gloeiende plaat zijn 
en het gigantische tekort van de Antroposofische Vereniging beslist niet opheffen. In hoeverre een 
dergelijk beleid overeenkomt met wat de leden van de Antroposofische Vereniging willen en wat dit 
voor de ontwikkeling van de antroposofie in Nederland betekent blijft helaas een open vraag. 

Ook wat betreft het bestuur van de bibliotheek, met name wat betreft de relatie bestuur-bibliothe-
caris, zullen in de toekomst nieuwe wegen moeten worden ingeslagen. Te vaak is het bestuur in het 
verleden op de stoel van de bibliothecaris gaan zitten door zich met inhoudelijke zaken zoals het 
aankoopbeleid en de samenstelling van de collectie te bemoeien, in plaats van zich tot het opstellen 
en bespreken van de randvoorwaarden voor het functioneren van de bibliotheek te beperken. Dat 
dit de bibliotheek niet ten goede komt, heeft het recente verleden meer dan eens laten zien. Door 
een goed omschreven mandaat voor de bibliothecaris en de instelling van een zogeheten ‘klankbord-
groep’, als middelaar tussen bestuur en bibliothecaris, zou dit probleem ten dele kunnen worden 
ondervangen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Wat betreft de toekomst van de bibliotheek en de te bewandelen weg zou de «Vriendenkring van de 
landelijke antroposofische bibliotheek» de volgende aanbevelingen willen doen. 

Algemene aanbevelingen 
• Het voornaamste probleem van de bibliotheek wordt op dit moment gevormd door het nijpende

gebrek aan ruimte. Hier moet dringend een oplossing voor worden gevonden.
• Het gesprek hierover verkeert in een impasse: enerzijds lijkt uitbreiding in het gebouw aan de

Riouwstraat niet op instemming van het bestuur te kunnen rekenen, terwijl anderzijds inkrimping
van de collectie bij de leden en gebruikers weerstand op zal roepen.

• De «Vriendenkring» heeft zich onder andere over dit probleem gebogen en getracht een uitweg
uit dit dilemma te vinden. Hiertoe wordt voorgesteld de bibliotheek in Den Haag als een amal-
gaam van twee bibliotheektypen op te vatten, en wel als mengeling van enerzijds een populaire
(algemene) en anderzijds een wetenschappelijke (gespecialiseerde) bibliotheek (hoofdstuk 1).

• Op basis van deze indeling zijn voor het bovengenoemde nijpende gebrek aan ruimte drie scena-
rio’s mogelijk (hoofdstuk 2). Deze kennen alle hun eigen specifieke voor- en nadelen (hoofdstuk
3).

• Gegeven het feit dat enerzijds uitbreiding in het gebouw aan de Riouwstraat bestuurlijk onhaal-
baar lijkt, terwijl anderzijds inkrimping van de collectie door veel leden en gebruikers als onwen-
selijk wordt gezien, lijkt het onvermijdelijk dat de bibliotheek naar externe ruimte omziet, alleen
als extra opslagmogelijkheid (scenario II) of tevens voor de wetenschappelijke afdeling (scenario
III). Hoewel aan al deze voorstellen naast de voordelen ook nadelen vastzitten, hoeven deze niet
onoverkomelijk te zijn.

• Voorgesteld wordt deze scenario’s op de komende jaarvergadering aan de leden voor te leggen
en toe te lichten, dit om te peilen waar de voorkeur van de leden naar uitgaat. Hierbij zou ook
aan de orde moeten komen wat de leden voor hun bibliotheek over hebben en in hoeverre zij
bezuinigingen op het budget van de bibliotheek wenselijk dan wel noodzakelijk vinden.

• Vervolgens zouden een of meer van de scenario’s door het bestuur en/of enkele betrokken en
geïnteresseerde leden verder uitgewerkt kunnen worden. Indien nodig dient ook de haagse le-
dengroep hierbij te worden betrokken (scenario III).

• Er is in het verleden al diverse malen onderzoek gedaan naar alternatieve scenario’s, zoals fusie
met een andere bibliotheek (scenario IV) of overdracht van een aanzienlijk deel van de collectie
aan een andere bibliotheek, bijvoorbeeld aan de openbare bibliotheek in Den Haag of de Ko-
ninklijke Bibliotheek aldaar (scenario V). In alle gevallen was het eindoordeel van de betreffende
onderzoeker(s) negatief, onder andere vanwege het gebrek aan expertise op antroposofisch ge-
bied bij de betrokken bibliotheken en het gevaar dat de collectie op den duur alsnog zou worden
gesaneerd. De «Vriendenkring» sluit zich hierbij aan en acht het niet zinvol deze scenario’s voor
de zoveelste keer te overwegen.

• In bestuurlijk opzicht beveelt de «Vriendenkring» de oprichting van een permanente ‘klankbord-
groep’ aan, ter ondersteuning van zowel bestuur als bibliothecaris. Daarbij zou het bestuur zich
moeten beperken tot het opstellen van de randvoorwaarden en zich van inhoudelijke bemoeie-
nis met de bibliotheek en met het werk van de bibliothecaris moeten onthouden.
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• Uitgangspunt bij dit alles is de betekenis die de landelijke bibliotheek, als centraal orgaan en te-
vens collectief geheugen van de Antroposofische Vereniging, voor de ontwikkeling van de antro-
posofie in Nederland heeft. Hier zou allereerst begrip voor moeten worden gewekt.

Aanbevelingen voor de komende jaarvergadering van de AViN op 18 en 19 mei 2018 
1. In aanmerking genomen dat de AViN-bibliotheek in feite een mengeling van twee afzonder-

lijke, zeer verschillende bibliotheektypen is, adviseert de «Vriendenkring van de landelijke
antroposofische bibliotheek» de vergadering er bij het bestuur op aan te dringen de collectie
van de landelijke antroposofische bibliotheek als zodanig in haar totaliteit te behouden, al-
thans voor wat betreft het wetenschappelijke deel, en dit niet te saneren of over diverse al
dan niet antroposofische bibliotheken in Nederland te verspreiden.

2. De «Vriendenkring» adviseert de vergadering er bij het bestuur op aan te dringen het nijpen-
de ruimtegebrek op te lossen door buiten het gebouw aan de Riouwstraat extra ruimte te
zoeken voor de bibliotheek, hetzij alleen als opslag, hetzij als dependance, dit in goed overleg
met alle naaste betrokkenen (zie het schematische overzicht in de bijlage).

3. De «Vriendenkring» adviseert de vergadering er bij het bestuur op aan te dringen om het
budget van de bibliotheek voor 2018 niet te verminderen en de voorgenomen bezuinigingen
van € 65.000 naar € 39.000 niet door te voeren.

4. De «Vriendenkring» adviseert de vergadering het bestuur te verzoeken om in overleg met de
bibliothecaris tot een duidelijke omschrijving van diens taken en bevoegdheden te komen en
tevens een klankbordgroep in te stellen als bemiddelaar tussen bestuur en bibliotheekme-
dewerker(s) c.q. bibliothecaris.

5. De «Vriendenkring» adviseert het bestuur de leden serieus te nemen en hun een duidelijke
stem in het lot van de landelijke bibliotheek te geven.



Samenvatting 

Een van de belangrijkste problemen van de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag wordt 
gevormd door het nijpende gebrek aan ruimte waar de bibliotheek al jaren mee kampt, een pro-
bleem dat door de recente verbouwing van het gebouw aan de Riouwstraat en de herindeling van de 
bibliotheekruimte nog urgenter is geworden. In principe zijn hier twee oplossingen voor: de bestaan-
de ruimte uitbreiden of de collectie inkrimpen. Naar de mening van de “Vriendenkring van de lande-
lijke antroposofische bibliotheek» is een vruchtbare benadering van dit vraagstuk alleen mogelijk, 
wanneer beseft wordt dat het bij de bibliotheek in de Riouwstraat in feite om twee afzonderlijke 
bibliotheken gaat, die beide een heel verschillend, deels zelfs tegengesteld karakter hebben: een 
locale bibliotheek, die vooral in de actuele behoefte aan antroposofische literatuur van bewoners 
van Den Haag en omstreken voorziet; en een wetenschappelijke bibliotheek met een landelijke bete-
kenis die naar een zo breed en volledig mogelijk aanbod van alle voor Nederland relevante antropo-
sofische literatuur streeft.  

Op basis van deze indeling kunnen voor de bibliotheek drie toekomstscenario’s worden opgesteld. 
Ervan uitgaande dat aantasting van de unieke en voor een groot deel onvervangbare collectie onher-
stelbare schade zou opleveren die door de leden en gebruikers niet gewenst is, terwijl uitbreiding 
van de beschikbare ruimte voor de bibliotheek in het gebouw aan de Riouwstraat naar verwachting 
op aanzienlijke tegenstand van het bestuur zal stuiten, lijken voor de bibliotheek maar twee opties 
open te staan: een scenario waarbij beide bibliotheken in het gebouw aan de Riouwstraat blijven 
gehuisvest, terwijl voor de boeken waar nu geen plaats voor is naar extra, elders gelegen opslagruim-
te zal worden gezocht, liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de Riouwstraat. En een scenario, waar-
bij de wetenschappelijke bibliotheek, of zo men wil afdeling, samen met het magazijn naar elders 
vertrekken, terwijl in de Riouwstraat een verkleinde bibliotheek achterblijft met een collectie die 
afgestemd is op de vraag van de gebruikers, te vergelijken met de diverse locale antroposofische 
bibliotheken die in tal van steden te vinden zijn. In het laatste geval zal hierover onder meer overleg 
moeten plaatsvinden met de haagse ledengroep, een belangrijke gebruikers van de bibliotheek, niet 
alleen ten aanzien van het beheer en de bemanning van de bibliotheek, maar ook ten aanzien van 
mogelijke gaten die door de verhuizing van een deel van het bestand in de collectie zullen vallen. 

Welke oplossing uiteindelijk uit de bus komt zal onder meer afhangen van de praktische mogelijkhe-
den, bijvoorbeeld in hoeverre het mogelijk zal zijn om geschikte en betaalbare vervangende ruimte 
te vinden. Gezien het beperkte budget zal veel in dit opzicht afhangen van de leden van de Antropo-
sofische Vereniging. Niet uit te sluiten valt ook, dat om de extra kosten te dekken voor een deel een 
beroep op externe financiering zal moeten worden gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van eenmalige 
fondsen of een speciale actie onder de leden van de Antroposofische Vereniging. 

Wil de bibliotheek haar functie als collectief geheugen van de antroposofische beweging in Neder-
land naar behoren kunnen blijven vervullen, dan zullen hiertoe ook de benodigde middelen moeten 
worden verstrekt. Bij de huidige vergaande bezuinigingsplannen van het bestuur, waarbij de zwaar-
ste lasten op de zwakste schouders worden gelegd, is handhaving van de bibliotheek in haar huidige 
vorm een onmogelijkheid. Gezien het relatief geringe budget van de bibliotheek zetten de rigoureuze 
bezuinigingen die het bestuur voor ogen staan in het totaal van de verenigingsuitgaven nauwelijks 
zoden aan de dijk, terwijl ze voor de bibliotheek de nekslag betekenen. Vraag is in hoeverre deze 
bezuinigingsplannen overeenstemmen met hetgeen de leden van de Antroposofische Vereniging 
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voor hun bibliotheek willen. Zijn zij werkelijk bereid om voor die paar euro meer of minder per jaar 
het voortbestaan van de bibliotheek als centrale antroposofische instelling op het spel te zetten? 

Waar het uiteindelijk allemaal op aankomt is de wil om deze zo belangrijke instelling in stand te hou-
den, een wil die staat of valt met het inzicht in de betekenis die de bibliotheek voor de ontwikkeling 
van de antroposofie en de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft. Is deze wil er niet, of niet 
in voldoende mate, dan moet het ergste worden gevreesd en zal de bibliotheek in de toekomst haar 
centrale functie voor de antroposofische beweging in Nederland niet langer naar behoren kunnen 
vervullen.
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Bijlage I: Schematisch overzicht 

Hoofdstuk 1: 
We kunnen grofweg twee bibliotheektypen onderscheiden: 

1) Een algemene, openbare bibliotheek = type A
2) Een wetenschappelijke, gespecialiseerde bibliotheek = type B

Deze bibliotheektypen vragen om verschillend beleid t.a.v. beheer van de collectie: 

1) Het collectiebeheer van de openbare bibliotheek is gebaseerd op de vraag van het publiek.
2) Het collectiebeheer van de wetenschappelijke bibliotheek is gericht op het zo volledig moge-

lijk verzamelen van boeken op het gebied van het onderwerp van de specialisatie.

Hieruit volgt dat ook op het gebied van saneren van de collectie er twee verschillende vormen van 
beleid zijn: 

1) De collectie wordt regelmatig gesaneerd om zo een hedendaags aanbod te garanderen dat
afgestemd is op de behoefte van de gebruikers; het ruimtegebruik blijft dus gelijk.

2) De collectie wordt zeer beperkt gesaneerd om de verzamel- en archieffunctie van de collectie
te garanderen; de collectie heeft ruimte nodig om de hieruit voortvloeiende groei te huisves-
ten.

Bij de bibliotheek van de AViN is sprake van een mengvorm maar wordt geen extra ruimte beschik-
baar gesteld, waardoor er al lange tijd een nijpend gebrek aan ruimte is.  

Hoofdstuk 2: 
Er zijn verschillende oplossingen te bedenken voor het ruimtegebrek van onze bibliotheek dat zoals 
gezegd een mengtype is van type A & B, waarbij ook nog een magazijn gebruikt wordt waar boeken 
en tijdschriften die zowel in type A als B voorkomen worden opgeslagen. Dit magazijn noemen we in 
ons schema met oplossingen onderdeel C. 

I. bibliotheek type A en B plus het magazijn C blijven alle drie in één gebouw hetzij in de
Riouwstraat, hetzij elders (in Den Haag of daarbuiten);

II. bibliotheek A, en bibliotheek B blijven in de Riouwstraat, het magazijn C verhuist naar el-
ders, al dan niet in Den Haag (waarbij uiteraard geldt: hoe dichter in de buurt van de
Riouwstraat hoe beter)

III. bibliotheek A blijft in de Riouwstraat, terwijl bibliotheek B samen met het magazijn C
naar elders verhuist, al dan niet in Den Haag

Scenario I Scenario II Scenario III 

A, B en C in één gebouw A en B blijven in de Riouwstraat, C 
(magazijn) verhuist naar elders 

A blijft in de Riouwstraat, B en 
C verhuizen naar elders 

variant a: in de Riouwstraat, 
met extra ruimte 

variant a: C (magazijn) blijft in Den 
Haag 

variant a: B en C blijven in 
Den Haag 

variant b: in de Riouwstraat, 
collectie wordt verkleind 

variant b: C (magazijn) verhuist 
naar een andere gemeente op 
reisafstand van Den Haag 

variant b: B en C verhuizen 
naar een andere gemeente, 
waarbij de afstand tot Den 
Haag er in principe niet toe 
doet  



variant c: elders, al dan niet in 
Den Haag  

Fusies met andere bibliotheken of het afstoten en overdragen van delen van de collectie aan andere 
bibliotheken zijn in het verleden meermalen onderzocht en afgewezen, dus het is niet zinvol dergelij-
ke scenario’s voor de zoveelste keer te onderzoeken.  

Hoofdstuk 3: 
Voor- en nadelen van de verschillende opties: 

De haalbaarheid van scenario I lijkt gering: alle bibliothecarissen hebben sinds de jaren ’80 hun best 
gedaan meer ruimte beschikbaar te krijgen voor de bibliotheek, helaas zonder het gewenste resul-
taat. Bij het verkleinen van de collectie middels saneren wordt onherstelbare schade gebracht aan de 
collectie. Tegen de verhuizing van de totale collectie naar elders zijn ernstige bezwaren geuit door de 
directie van de Riouwstraat, aangezien de aantrekkelijkheid van het gebouw hierdoor aanzienlijk 
verminderd zal worden. 

Scenario II : verhuizing van het magazijn naar een andere locatie. Voordeel hiervan is dat de totale 
collectie behouden blijft, zij het niet op één locatie. Gebruikers zullen boeken en tijdschriften van te 
voren aan moeten vragen zodat de artikelen opgehaald kunnen worden uit het magazijn, waarna ze 
in de bibliotheek opgehaald kunnen worden. Ook zal er huur betaald moeten worden voor de te hu-
ren ruimte die bovendien klimatologisch geschikt moet zijn voor boeken. 

Scenario III : bibliotheek type B en magazijn C verhuizen naar elders, bibliotheek type A blijft op de 
Riouwstraat al dan niet gekoppeld aan een modern digitaal informatiecentrum. Problemen die hierbij 
ontstaan zijn de verdeling van de collectie, opvulling van de onvermijdelijke gaten die vanwege de 
overlapping in een of beide collecties zullen vallen, extra kosten voor de huisvesting van bibliotheek 
B en het vinden van vrijwilligers voor bibliotheek A omdat de gediplomeerde bibliothecaris met type 
B en magazijn C meeverhuist. 
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Bijlage II: Voorgeschiedenis 

‘Nieuwe bezems vegen schoon’, luidt het spreekwoord, en dat geldt zeker ook voor het nieuwe be-
stuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN), dat in de zomer van 2015 aantrad. Er 
moest een nieuw elan in de Antroposofische Vereniging komen en in het artikel «Vereniging in be-
weging. Inzet voor een andere manier van werken», dat in Motief nr. 200 van maart 2016 verscheen, 
werd uit de doeken gedaan wat het bestuur daarbij voor ogen stond. Daarbij gaf het bestuur onder 
meer te kennen de landelijke antroposofische bibliotheek aan de Riouwstraat in Den Haag om te 
willen vormen ‘van een archief en boekencollectie tot een modern documentatie- en informatiecen-
trum’.13 

Kort daarop, in de zomer van 2016, kwam dit proces, inclusief de modernisering van de landelijke 
bibliotheek, in een stroomversnelling terecht, toen het bestuur van de Antroposofische Vereniging 
onverwachts besloot om het pand aan de Riouwstraat 1-3 in Den Haag, waar ook de landelijke biblio-
theek gevestigd is, aan te kopen. Doel daarbij was onder andere om de antroposofie op zo'n manier 
in de wereld te zetten, dat meer mensen hier een toegang toe zouden vinden, dit in de hoop om op 
deze manier het teruglopende ledental en de daarmee gepaard gaande vergrijzing van de Antroposo-
fische Vereniging een halt toe te roepen. In dit kader diende ook de antroposofische bibliotheek een 
nieuw jasje te krijgen.  

Na een grootscheepse verbouwing gedurende het afgelopen jaar heeft het pand aan de Riouwstraat 
inmiddels een heel ander aanzien en daarmee ook een heel andere uitstraling gekregen. Met name 
de ruimte op de begane grond en het appartement op de derde etage hebben daarbij een ingrijpen-
de gedaanteverwisseling ondergaan; voor de tussengelegen eerste en tweede etage, waar ook de 
bibliotheek gevestigd is, is de verbouwing de facto beperkt gebleven tot een face lift. Zo is er op de 
hele tweede etage, waar ook de bibliotheek gevestigd is, nieuwe vloerbedekking gelegd en zijn de 
wanden opnieuw geschilderd. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bibliotheek op-
nieuw in te richten, onder andere met nieuwe boekenkasten, waarbij een groot aantal boeken van 
de open opstelling in de bibliotheekzaal naar het gesloten magazijn is overgeplaatst. Om dit alles te 
kunnen realiseren moest de bibliotheek vanaf juli 2017 tijdelijk worden gesloten. Helaas bleek in 
deze gewijzigde opzet geen plaats meer voor de fungerende bibliothecaris, zodat bezoekers van de 
heropende bibliotheek niet alleen een geheel vernieuwde bibliotheekruimte aan zullen treffen, maar 
ook een nieuw gezicht achter de balie.14  

Ingrijpende veranderingen, zeker wanneer we bedenken dat vanwege de bezuinigingen vorig jaar 
onder andere gekort moest worden op het aanschafbeleid van zowel boeken als tijdschriften, terwijl 
de vacature die in mei jl. door de pensionering van de tweede bibliothecaris is ontstaan tot nu toe 
niet is opgevuld. Blijkens mededelingen van de penningmeester van de Antroposofische Vereniging 
blijft het hier niet bij en staan de bibliotheek in 2018, en wellicht ook in de jaren daarna, verdere 
ingrijpende bezuinigingen te wachten. Als de plannen doorgaan zal de bibliotheek in 2018 een be-

13 Jaap Sijmons, Andreas Reigersman, Pim Blomaard, «Vereniging in beweging. Inzet voor een andere manier 
van werken». Motief nr. 200, maart 2016, pag. 13.  
14 Zie «Veranderingen in de bibliotheek». Motief nr. 219, februari 2018, rubriek «Nieuws», pag. 4. — Als kroon 
op al het werk kreeg het gebouw ook een nieuwe naam: voortaan zal het niet langer ‘De Zalen’ heten, maar het 
‘Elisabeth Vreedehuis’. 
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drag van maar liefst € 26.000 moeten inleveren, op een totaal budget van € 65.000, een teruggang 
van 40 procent!15 

Een en ander is voor een aantal verontruste leden aanleiding geweest om eind 2016, begin 2017 de 
«Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag» op te richten. Voornaam-
ste punt van zorg betrof daarbij de zeer kostbare en unieke collectie van de landelijke bibliotheek, 
waarbij de vrees bestond dat deze in meer of minder ernstige mate zou worden aangetast. Tevens 
moest worden geconstateerd dat een duidelijk toekomstplan voor de bibliotheek ontbrak, waardoor 
beslissingen veelal ad hoc werden genomen en niet duidelijk was welke visie aan de veranderingen 
ten grondslag lag. En dus ook niet welke kant het met de bibliotheek op zou gaan. En in de derde 
plaats bleken de leden, uit wier jaarlijkse ledenbijdrage de bibliotheek vrijwel geheel gefinancierd 
wordt, op wat algemeenheden na niet of nauwelijks omtrent de plannen te worden geïnformeerd, 
laat staan dat ze hier daadwerkelijk invloed op uit konden oefenen.  

Voor de «Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek» dus reden te over om aan de 
bel te trekken en aandacht voor deze ontwikkelingen te vragen. Wat onder andere tot het ontstaan 
van de discussienota «Van bibliotheek naar documentatiecentrum: vooruitgang of verval?» en van 
diverse andere publicaties heeft geleid.16 Een van de aanbevelingen die in de genoemde discussieno-
ta zijn gedaan betrof de instelling van een zogeheten «Stuurgroep bibliotheekbeleid», dit ‘met als 
doel om te komen tot een gedegen en evenwichtige beeld-, oordeels- en besluitvorming omtrent alle 
belangrijke aspecten van de landelijke antroposofische bibliotheek’ en zo een goede toekomst voor 
de bibliotheek te waarborgen.17 Wat de samenstelling van de «Stuurgroep» betreft werd gestreefd 
naar een zo breed mogelijke afspiegeling van alle mensen of groeperingen die bij de bibliotheek be-
trokken zijn, te weten een of twee vertegenwoordigers van het bestuur van de Antroposofische Ver-
eniging, de bibliothecaris en vrijwilliger van de landelijke antroposofische bibliotheek, een of meer 
bibliothecarissen van de locale antroposofische bibliotheken, enkele betrokken en geïnteresseerde 
leden van de Antroposofische Vereniging alsmede enkele afgevaardigden van de gebruikers van de 
landelijke antroposofische bibliotheek en ten slotte een of meer vertegenwoordigers van de gebrui-
kers van het pand aan de Riouwstraat. Op de door het bestuur georganiseerde inspraakavond van 16 
maart 2017 werd dit voorstel door het overgrote merendeel van de aanwezigen ondersteund.18 

Met de instelling van de zogeheten «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek» eind 2017 is het 
bestuur van de Antroposofische Vereniging tot op zekere hoogte aan deze wens tegemoet gekomen, 
zij het in een andere vorm dan oorspronkelijk de bedoeling was. Blijkens de oproep die het nieuwe 
bestuurslid Emma Vink, dat de bibliotheekportefeuille van penningmeester Pim Blomaard heeft 
overgenomen, in Motief van november 2017 heeft geplaatst, vormt deze «Adviescommissie» name-
lijk juist geen afspiegeling van de mensen en instellingen die bij de bibliotheek betrokken zijn, maar 
bestaat zij uit mensen die ‘een objectieve houding ten aanzien van de toekomst van de bibliotheek’ 

15 Jaap Sijmons & Pim Blomaard, Brief aan de leden van 15 februari 2018. – Zie ook hoofdstuk 5. 
16 Deze publicaties zijn te vinden op de website van de «Vriendenkring»: 
www.vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.wordpress.com, pagina ‘publicaties’.  
17 Ton Jansen, Van bibliotheek naar documentatiecentrum: vooruitgang of verval? Conclusies en aanbevelingen, 
pag. 74. 
18 Zie voor een verslag van deze avond de in noot 16 genoemde webpagina. 
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bezitten en daarnaast over de nodige ‘ervaring in onderzoek en advieswerk’ beschikken.19 Doel van 
deze «Adviescommissie» is daarbij om op basis van eigen onderzoek het bestuur te adviseren, ‘wat 
de richting en concrete stappen zijn voor de bibliotheek, nu en in de toekomst’.20 Op de jaarvergade-
ring 2018 zal vervolgens door het bestuur op basis van dit advies een voorstel aan de leden worden 
gepresenteerd. 

Inmiddels is deze «Adviescommissie», bestaande uit Karel Post Uiterweer en Peter Nieuwenhuijse, 
begin 2018 van start gegaan, wat deze maand onder andere tot een kleine enquête onder de circa 
dertig locale antroposofische bibliotheken in Nederland en onder de leden van de AViN heeft ge-
leid.21 In Motief van maart 2018 riep de «Adviescommissie» tevens geïnteresseerde leden op om een 
vragenlijst in te vullen.22 

Nadat door de oproep in Motief van november jl. duidelijk was geworden dat de «Adviescommissie» 
van het bestuur een ander karakter zou krijgen dan de door de «Vriendenkring» gepropageerde 
stuurgroep , besloot de «Vriendenkring» om alsnog zelf het initiatief tot instelling van een dergelijke 
stuurgroep te nemen. Dit met als doel om op de jaarvergadering 2018 een of meer alternatieve voor-
stellen aan de leden voor te leggen, zodat deze uit verschillende mogelijkheden zouden kunnen kie-
zen, in plaats van alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ te mogen zeggen tegen een voorstel van het bestuur. 

Middels een uitnodigingsbrief werd een aantal kandidaten rechtstreeks benaderd om in deze stuur-
groep zitting te nemen, waaronder ook het bestuur in de persoon van Emma Vink. In haar antwoord 
gaf zij echter te kennen de voorkeur te willen geven aan de begeleiding van de door het bestuur in-
gestelde «Adviescommissie». De overige kandidaten reageerden alle positief, op enkele vertegen-
woordigers van locale antroposofische bibliotheken na. Reisafstand en tijdsdruk hebben hierbij ver-
moedelijk (mede) een rol gespeeld. 

Uiteindelijk heeft dit tot de volgende samenstelling van de «Stuurgroep bibliotheekbeleid» geleid: 

• Annemiek Blöte (van 2010 tot 2018 bibliothecaris van de landelijke antroposofische bibliotheek)
• Frans Bouts (vrijwilliger van de plaatselijke antroposofische bibliotheek in Zutphen);
• Marianne Elst (vrijwilligster van de landelijke antroposofische bibliotheek en van de bibliotheek

‘Beelden aan zee’, beide in Den Haag);
• Paul Heldens (voormalig bestuurslid en medewerker plaatselijke antroposofische bibliotheek in

Nijmegen);
• Ton Jansen (vertegenwoordiger Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek in

Den Haag);
• Stephan Jordan (directeur van het Elisabeth Vreedehuis; tot medio februari);
• Silvia Rigters (vanaf de derde bijeenkomst; sinds 1 januari 2018 aangesteld als bibliotheekmede-

werker, als opvolgster van Annemiek Blöte).

Zoals bij de oprichting werd vastgesteld verschilt de «Stuurgroep bibliotheekbeleid» in minstens vier 
opzichten van de bestuurlijke «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek»: 

19 Emma Vink, «Oproep Adviesgroep bibliotheek». Motief nr. 217, november 2017, rubriek «Nieuws», pag. 4. 
20 Ibidem. 
21 Karel Post Uiterweer/Peter Nieuwenhuijse, «Oproep vragenlijst bibliotheek». Motief nr. 220, maart 2018, 
rubriek «Nieuws», pag. 4. 
22 Zie vorige noot. 
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• de «Stuurgroep bibliotheekbeleid» zal autonoom zijn, in de zin dat zij haar taakopdracht niet
van het bestuur ontvangt, maar deze zelf stelt. Dit geldt met name voor de samenstelling en
inrichting van de stuurgroep, het doel dat zij zich stelt en de werkwijze die zij hanteert om dit
doel te bereiken;

• de «Stuurgroep» zal niet aan het bestuur rapporteren, maar rechtstreeks aan de leden;
• de «Stuurgroep» wil een zo getrouw mogelijke afspiegeling zijn van de instellingen en perso-

nen die direct of indirect met de landelijke bibliotheek van de Antroposofische Vereniging in
Den Haag te maken hebben;

• het werk van de «Stuurgroep» zal in principe openbaar zijn, in de zin dat ook buitenstaanders
lopende het onderzoek hiervan kennis kunnen nemen en eventueel een inbreng kunnen
hebben.

Uiteindelijk is de «Stuurgroep» sinds de start op 8 december jl. in totaal vijf maal bijeengeweest. 
Daarbij heeft onder meer ook een kennismaking met de «Adviescommissie landelijke AViN-
bibliotheek» plaatsgevonden, teneinde van elkaars werkzaamheden op de hoogte te zijn en deze 
indien nodig zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zoals in de Inleiding is beschreven, heeft de 
«Stuurgroep» op 6 maart jl. besloten zichzelf op te heffen en het in de maak zijnde eindrapport niet 
te publiceren. Deze taak is daarna overgenomen door de Vriendenkring. 
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