
Aan het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland, 
 
Hierbij willen wij u namens de «Vriendenkring van de Landelijke Antroposofische bibliotheek» het rapport 
‘Bibliotheek  op drift’ aanbieden, alsmede de petitie die op basis van de aanbevelingen in dit rapport is opgesteld. 
Wij verzoeken het bestuur van de AViN dringend zowel het rapport als de aanbevelingen uit de petitie ter harte te 
nemen en bij het beleid aangaande de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag te betrekken. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
namens de «Vriendenkring van de Landelijke Antroposofische bibliotheek», 
 
Ton Jansen, Mees Meeussen 
Rotterdam/Den Haag, 18 mei 2018 
 

PETITIE 
Hierbij roepen ondergetekenden het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland op om: 

1. de unieke collectie van de landelijke antroposofische bibliotheek in haar totaliteit te behouden en deze niet te 
verkleinen of over diverse – al dan niet antroposofische – bibliotheken in Nederland te verspreiden; 

2. het nijpende ruimtegebrek op te lossen door binnen of buiten het gebouw aan de Riouwstraat extra ruimte te zoeken 
voor de bibliotheek, hetzij alleen als opslag, hetzij als dependance, dit in goed overleg met alle naaste 
betrokkenen; 

3. het budget van de bibliotheek niet te verminderen en de voorgenomen bezuiniging van € € 75.000 naar € 38.000 
niet door te voeren; 

4. in overleg met de bibliothecaris tot een duidelijke omschrijving van diens taken en bevoegdheden te komen en een 
klankbordgroep in te stellen als bemiddelaar tussen bestuur en bibliotheekmedewerker(s) c.q. bibliothecaris; 

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

De navolgende 117 personen verklaren zich akkoord met de tekst van de bovenstaande petitie en betuigen hieraan 
hun steun: 
 
Paul Albers, Nijmegen; René Alofs, Berg en Terblijt; Hedwig Barczuk, Voorschoten; Mia Barczuk, Geertruidenberg; H.W. 
(Wendela) Beemsterboer, Koedijk; Frederik van den Berg, Olst; Hetty Bergen, Breda; Elisabeth Bertels, Brugge (B.); 
Liesbeth Bisterbosch, Silvolde; Irene Blick-De Graaf, Bussum; Pieter van Blom, Eefde; E.C. (Els) Boekelaar, Zeist; Elzeline 
Bogaards, Driebergen; Tineke Boon, Bergen (N-H); Ineke van den Bosch, Wijlre; Atte & Harmke Bouma, Heerenveen; 
Margarete van den Brink, Zeist; J. Brongers, Zutphen; C. (Caroline) Bruggemans, Den Haag; Alphons Buijsers, Eijsden; F. 
(Frits) Burger, Deventer; Ernst Cats, Eindhoven; Staf Claes, Capelle aan den IJssel; Gonne Corstens, Bedum; Peter Daub,  
Maastricht; Carin Deichmann, Brunssum; Gert Deichmann, Brunssum; Astrid Dentro, Rotterdam; Alie op de Dijk, Zutphen; 
Willy van Dijken, Zeist; I.E.G. van Dongen, Hoofddorp; Anneke Ebberink, Amstelveen; Paul Engelen, Zwolle; Monique 
Engels, Capelle aan den IJssel; Marijke Faber, Zutphen; Jack Feith, Amsterdam; Nelly Fernee, Bergen N-H; Richard Fischer, 
Tilburg; Norbert Geels, Driebergen; Renee van Gennip, Amsterdam; Jan van Gils, Rotterdam; Hans Glebbeek, Amsterdam; 
Wouter Goedhart, Den Haag; Hannah de Gooijer - du Buf, Neede; Marijcke van Hasselt, Apeldoorn; Paul Heldens, 
Nijmegen; A. (Annemiek) Herremans, Eindhoven; Andries Hibma, Hauwert N-H; Sophia Holleman, Dornach (Zw.); Ivana 
Holman, Bocholtz (D.); D. (Douwe) van Houten, Zeist; Wiel Hupperets, Maastricht; Hutter, Zeist; Berry Idema, Bergen (N-
H); Ton Jansen, Rotterdam; G. (Gea) Jonker, Zeist; C.M.V. Karsten, Heerlen; Judith, Delft; L. Klaassen-Zwamborn, 
Rotterdam; Piet Konijn, Driebergen-Rijsenburg; B.C. (Berdien) Kruijne, Groningen; Maria Kuijer, Berg en Dal; Thea 
Leenders-Visscher, Amsterdam; Marie Lepoutre, Breda; Marcel de Leuw, Warnsveld; Dien van der Linde, Groningen; 
Henny Linschoten, Rotterdam; M.C. (Marianne) Littel, Dordrecht; Ivon Littooij, Zutphen; Gea Lubberink, Zutphen; Michel 
van der Maesen de Sombreff, Maastricht; Mees Meeussen, Den Haag; Anemoon Middelman, Baarn; J.M. (Coby) Monté, 
Vught; Lise Mulder, Den Haag;  Jannetje Möller, Amsterdam; Karin Musch, Amsterdam; Wilfried Nauta, Bergen N-H; Joke 
Neef, Warnsveld;  Walter de Nie, Maastricht; Aart van den Oever, Burgh Haamstede; Peter Oterdoom, Groningen; 
Annemieke van Overbeeke, Zutphen; Roel Paas, Zutphen; Paul van Panhuys, Neck; A.C. Peelen, Sevenum; Stieneke Poot, 
Den Haag; Anselma Remmers, Tiel; Anne Rijke, Zutphen; Ivar Römer, Winsum; Sturmy Rommens, Den Haag; Marina 
Schouw, Utrecht; Nisvan van Sijl, Amsterdam; Taco Sorgdrager, Den Haag; Hans Stolp, Bilthoven; Marjan 
Stomph, Amsterdam; Ineke van Strien, Sint-Philipsland; Mariella Sahuleka, Huizen; Trijn Timmerman, Spijk; T. (Tonny) 
Tromp, Heerlen; Hilde Venema, Zutphen; Trudi Venema, Nijmegen; Frank Verheij, Zutphen; Quirine Vervloet, Driebergen-
Rijsenburg; Mia Vestjens, Breda; Fred van der Vleuten, Tilburg; M.J.M. (Hanneke) van Vuuren, Zoetermeer; Cor van 
Wageningen, Amsterdam; Jaap van Waning, Zutphen; Maartje van der Wees, Berg en Terblijt; Reinout Wijbenga, Voorburg; 
E. van Winden, Zeist; Rya Ypma, Nijmegen; W.E.M. (Mia) Zaat, Etten-Leur; Theo Zimmermann, Warnsveld; Jane van Zon, 
Den Haag.



Opmerkingen van de ondertekenaars: 

1. Paul Albers, Nijmegen: 'Van mij is dit tevens een stevige aansporing voor het bestuur om in dienst van 
de geluiden uit de vereniging de koers te bepalen in plaats van mooie projecten op eigen gezag de 
wereld in te zetten. Kortom: meer peetvader- dan 'Godfather'-schap! Voor mij is het ongekend dat een 
bestuur van een vereniging die geesteswetenschap voorstaat zijn literair en wetenschappelijk erfgoed 
op een dusdanige manier onderwaardeert. Hiermee behartigt het in woord en financiën niet de kern 
van onze vereniging.' 

2. Jan van Gils, Rotterdam: 'Daarnaast zou ik het zeer op prijs stellen dat op de voorgevel van het 
gebouw [het Elisabeth Vreedehuis aan de Riouwstraat in Den Haag] komt te staan dat hier gevestigd 
zijn het bestuur van de antroposofische vereniging en de bibliotheek van de antroposofische 
vereniging.' 

3. Ineke van Strien, Sint-Philipsland: 'Dat juist in dit gebouw, dat naar Elisabeth Vreede is genoemd, op 
de bibliotheek rigoureus wordt bezuinigd is werkelijk curieus! Elisabeth Vreede, die Rudolf Steiner al 
in 1903 ontmoette, heeft vele voordrachten opgetekend en daarvan een uitgebreid archief opgebouwd 
waarmee ze tot 1935 vele geïnteresseerden heeft kunnen laten kennis maken met het werk van Rudolf 
Steiner. In die tijd bestond immers de GA nog niet.' 

4. Thea Leenders-Visscher, Amsterdam: 'Het is schrijnend om te moeten lezen hoe onzorgvuldig, 
lichtvaardig en, naar mijn idee, ook onverantwoordelijk er wordt omgegaan met deze zo uiterst 
waardevolle en kostbare bibliotheekschatten. Dat zou niet moeten mogen! Ik ervaar het als een diep 
ernstige vorm van pure verkwanseling. Het kerft me tot in de ziel. In dit opzicht ben ik erg 
geschrokken van het bestuursbeleid van deze Vereniging waar ik me eind vorig jaar (2017) definitief 
mee heb verbonden door van gastlid over te gaan naar definitief lid.' 

5. Maria Kuijer, Berg en Dal: 'Geweldig dat jullie je zo inzetten voor het levend houden van de 
antroposofie!' 

6. Gea Lubberink, Zutphen: 'Het feit dat voor het behoud van onze bibliotheek een petitie moet komen 
is al absurd! Viert het materialistisch denken hoogtij bij al die wegwerpplannen en bezuinigingen?' 

7.  Elisabeth Bertels, Brugge (B): 'Beste mensen, er brokkelt al genoeg af. Laat zo'n waardevolle 
initiatieven alstublieft ook weer niet ten onder gaan! Kracht, licht en moed. Van harte gegroet.' 

8. Dien van der Linde, Groningen: 'Schrijnend dat een bestuur dat in dienst staat van de vereniging en de 
beweging zo eigenmachtig beslissingen neemt en zich zo weinig gelegen laat liggen aan wat de leden 
er van vinden en de leden niet van te voren raadpleegt over zulke belangrijke wijzigingen!' 

9. Pieter van Blom, Eefde: 'Lees Addendum 1 van de Verbondenheid met Rudolf Steiner, het mysterie 
van de grondsteenlegging van Sergej O. Prokofieff, Christofoor uitgave, blz. 137 t/m 163.' 

10. Anneke Ebberink, Amstelveen: 'Neem de petitie serieus!' 
11. C. (Caroline) Bruggemans, Den Haag: 'De bieb moet blijven! Het vormt het hart van de vereniging, 

datgene waarin de gehele geesteswetenschap te bestuderen is. Dit mag niet verloren gaan.' 
12. Astrid Dentro, Rotterdam: 'De collectie van de antroposofische bibliotheek moet intact en behouden 

blijven. Ze mag niet verdwijnen.' 
13. Marijcke van Hasselt, Apeldoorn: 'Deze pettitie onderteken ik met alle wenskracht in mij aanwezig. 

Dit omdat meerdere malen deze goede ruim voorziene antroposofische bibliotheek mij zo van dienst is 
geweest in het verleden. Met echte boeken wordt niet alleen het hoofd maar ook het hart 
aangesproken. Het zelfde bereikt men nooit via digitaal speuren. Dat leidt qualitate qua tot meer snelle 
oppervlakkigheid i.p.v. een serieuze diepgaande benadering. De schat aan boeken verzameld in onze 
Antroposofische Bibliotheek verdient heel veel respect, liefde en zorg en ruime financiële 
ondersteuning om die voortdurend uit te breiden en aan te vullen.' 

14. H.W. (Wendela) Beemsterboer, Koedijk: 'Wonderlijk, de bibliotheek kortwieken; in het kader van 
automatisering misschien? Daar zal dan eerst méér geld in gestoken moeten worden. Alle boeken vrij 
beschikbaar op internet is mogelijk wel een optie. Een mooi nieuw gebouw, maar steeds minder 
toegang tot de antroposofische inhouden? Aandacht voor de werkgebieden, prima, maar literatuur van 
Rudolf Steiner en over de antroposofische achtergrond van het werk in heilpedagogie, onderwijs, 
landbouw etcetera is dringend gewenst!' 

15. Andries Hibma, Hauwert N-H: 'Op minstens één plek in ons land mag een zo volledig mogelijke 
antroposofische bibliotheek niet ontbreken, zoals de KB in Den Haag dat voor alle in ons land 
uitgegeven boeken wil zijn. Dat moet een eretaak zijn die door iedereen moet worden gedragen en 
ondersteund.' 

16. Ernst Cats, Eindhoven: 'Volwaardige oude bomen omzagen krijg je niet meer terug binnen 80 jaar. 
Kostbare en onvervangbare boeken weg gooien is vernietiging van natuur en van geesteswetenschap 
en cultuur.' En: 'Boeken en documenten van de Bibliotheek zijn onvervangbaar. Vormen bron en basis 
van geesteswetenschap en toekomst gerichte cultuur. Selectie maken is altijd goed. Er komen altijd 
nieuwe uitgaven die ik zou willen lenen. En die de Bieb zal willen aanschaffen. Maar welke worden 
de selectie criteria voor het zeven en voor het afslanken van de collecte? Breng dit maken van criteria 
naar de leden. Maak een (digitale) inspraak mogelijkheid. Geef een besluitvorming ruime tijd.' 

17. Monique Engels en Staf Claes, Capelle aan den IJssel: 'Lezers van het antroposofische boek, verenigt 
u en laat uw stem horen, zodat de gebouwde collectie op één plek in het land verzameld en behouden 
blijft! Met voldoende armslag en kennis om dit te realiseren.' 



18. Stieneke Poot, Den Haag: 'ERGENS moet toch "alles" te vinden zijn? Zoals ik indertijd ondervond in 
de Bodleian Library in Oxford: alles kon me in no time worden voorgeschoteld. En waar kan dit beter 
dan in het Elisabeth Vreedehuis?! Alstublieft ... máák plaats en behoud de volledige Antroposofische 
bibliotheek. Verleden - heden - toekomst op een vertrouwde plek! (of waar dan ook - in goed overleg - 
Ook over de andere genoemde punten.)' 

19. Margarete van den Brink, Zeist: 'Van harte gesteund en dank voor alle inspanning.' 
20. Michel van der Maesen de Sombreff, Maastricht: '1. Bij mijn onregelmatige bezoeken vanuit 

Maastricht aan het Elisabeth Vreedehuis vond ik op een tafel voor de ingang van de bibliotheek altijd 
de mooiste boeken'om mee te nemen'! Erg fijn, maar de vraag 'waarom' en 'waarom zo' is blijven 
hangen. 2. Als contactpersoon Maastricht e.o. en carthotheekhouder Zuid-Limburg stuur ik het bericht 
op eigen initiatief door naar alle leden (en belangstellenden). Vanuit het secretariaat krijg ik alleen 
(brave) berichten van het bestuur om door te sturen; logisch, maar deze zaak is een (interne) 
verenigingszaak. Vandaar.' 

21. Reinout Wijbenga, Voorburg: 'Ben regelmatige gebruiker'. En: 'Curieus: dure verbouwing en 
aankoop Riouwstraat en (alweer?) een bezuiniging op de bieb. Vergeet ook niet de openingstijden, etc. 
die steeds krapper worden. Het begint er een beetje op te lijken dat het AViN-bestuur aanstuurt op een 
sluiting op termijn... Mogelijk om de ruimte aan de Riouwstraat beter (commercieel) te kunnen 
exploiteren. Als het AViN-bestuur inderdaad een soort "sterfhuis constructie" in gedachten heeft, 
waarom dan niet een beetje "out-of-the box" creatief, stoute schoenen aan denken en b.v. de toekomst 
van de bieb veilig proberen stellen buiten de AViN? B.v. door gebruikers, geïnteresseerden, (pot.) 
donateurs, lokale bibliotheken te activeren/zich te laten organiseren? En het AViN-bestuur een 
voorstel doen waar ze niet omheen kan. De toekomst van de bieb staat of valt bij wakkere en actieve 
betrokkenen en niet bij instituties. Is dat niet juist?' 

22. Peter Daub,  Maastricht: 'Namens 7.000.000.001 mensen / consumenten. Denk ik!' 'Uiterst 
belangrijke zaak!' 

23. Annemieke van Overbeeke, Zutphen: 'Het zou wenselijk zijn wanneer binnen het gebouw de 
uitbreiding plaats vindt.' 

24. Frank Verheij, Zutphen: 'Mijn voorstel: geef een advies. Daarbij stel ik voor: Scenario III, eventueel 
optie b [uit de nota 'Bibliotheek op drift']. Het ziet er namelijk naar uit dat in het Elisabeth Vreedehuis 
te weinig plek zal zijn; buiten Den Haag, op een centrale locatie, vanwege de kosten en 
bereikbaarheid.' 

25. Paul van Panhuys, Neck: 'De bibliotheek is een kerntaak van de vereniging. AM en Motief zijn dat 
bijvoorbeeld niet. Een wekelijks mededelingenblad van leden weer wel. Inhoud is belangrijker dan 
glossy presentatie.' 

26. Alie op de Dijk, Zutphen: 'Ik vind het ongelooflijk dat het bestuur op deze manier omgaat met een 
bibliotheek die in tientallen jaren is opgebouwd en van onschatbare waarde is voor alle bibliotheken in 
Nederland en alle mensen die hiervan zo dankbaar gebruik kunnen maken. Bezint nog eens voordat 
jullie werkelijk deze bizarre bezuinigingen doorvoeren. Weeg eens af wat een blad als Motief kost in 
verhouding met de bibliotheek en of daar niet wat minder in kan worden geïnvesteerd.' 

27. Carin Deichmann, Brunssum: 'Studie van de oorspronkelijke tekst, duits, zoals Rudolf Steiner die 
gesproken heeft is belangrijk omdat in de vertaling nuances verloren gaan en de woorden, die een 
ingewijde zoals Rudolf Steiner spreekt een andere werking op de lezer hebben dan die van de vertaler. 
Het is belangrijk, dat alle boeken analoog toegankelijk blijven. Het is jammer als de kwaliteit en de 
diepgang van de "oerboeken", ook van andere anthroposofische schrijvers uit die tijd, verdwijnen. 
Rudolf Steiner heeft gezegd - ik weet niet meer, waar ik het gelezen heb -, dat Duits de taal is, waarin 
de Anthroposofie zich het best kan uitdrukken, omdat het woorden heeft, die in een andere taal niet 
voorkomen.' 

28. Anselma Remmers, Tiel: 'Het behouden van dit 'antroposofisch erfgoed' lijkt mij erg belangrijk. Ik 
begrijp dat het veel kosten met zich mee brengt om de bibliotheek te behouden en onderhouden. 
Wellicht zijn daar nieuwe wegen en manieren voor te vinden, die niet zozeer geld kosten, maar wel 
opleveren dat de bibliotheek meer 'ontsloten' wordt. En daarmee kunnen ook geldstromen vrij komen. 
Ook in de reguliere bibliotheekwereld speelt dit probleem met de zogenaamde plusbibliotheken. Een 
groep van ervaren bibliothecarissen werkt aan een plan om die plusbibliotheken in stand te houden en 
meer bekendheid te geven. Wellicht kunnen jullie daarbij aansluiten. Wellicht is een samenwerking 
met de Koninklijke Bibliotheek te overwegen, in die zin, dat de locatie op de Riouwstraat blijft, maar 
er wel sprake is van samenwerking.' 

29. Aart van den Oever, Burgh Haamstede: 'Het behoud van de totale bibliotheek in de huidige omvang 
alsmede het op een centraal punt lokaliseren van de boeken en andere antrposofische uitgaven vind ik 
van groot belang voor nu en in de toekomst.' 

30. W.E.M. (Mia) Zaat, Etten-Leur: 'Hoewel we overgaan naar een digitaal tijdperk is het van belang de 
boeken die voorradig zijn te behouden.' 

31. Judith, Delft: 'Als beginneling in de antroposofie wordt ik heel gelukkig van zoveel kennis en zo 
dicht bij mij in de buurt. Het zou jammer zijn als ik hier niet meer van kan genieten!' 

*   *   * 

https://vriendenkringlandelijkeantroposofischebibliotheek.files.wordpress.com/2018/04/bibliotheek-op-drift-vriendenkring-rapport-28-maart-2018.pdf
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