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Aan de sympathisanten van de Vriendenkring en de ondertekenaars van de petitie 
en alle andere geïnteresseerde leden van de AViN. 
 
 
Beste vrienden, 
  
Bijgaand een wat uitgebreider, persoonlijk getint verslag van de Algemene Leden-
vergadering en het aanbieden van de petitie over de bibliotheek op zaterdag 19 mei 
jl..  
De vergadering is in grote lijnen als volgt verlopen. 
 

OCHTENDGEDEELTE 
 
1. Opening 
Nadat voorzitter Jaap Sijmons de vergadering ’s morgens had geopend, kregen de 
aanwezigen eerst twee inleidingen van de bestuursleden Auke van der Meij en van 
Pim Blomaard te horen. Zij spraken respectievelijk over het antisociale (‘subjectieve’, 
op zichzelf gerichte) karakter van de bewustzijnsziel en de noodzaak om hier een 
streven naar objectiviteit tegenover te plaatsen. En over de Grondsteen en de 
Grondsteenmeditatie en de impuls die Rudolf Steiner hiermee aan de Antroposofi-
sche Vereniging heeft willen geven. Dit alles in het kader van het thema ‘Bezinnen op 
karma, over conflicten en oplossingen in de vereniging’. Welke concrete ‘conflicten’ 
er dan op dit moment in de vereniging zijn of zouden zijn, kwam helaas niet aan bod. 
 
2. Kunstzinnig intermezzo 
Hierna volgde een kunstzinnig gedeelte, met o.a. vioolspel en euritmie (over de ‘Zui-
lenwoorden’ van Rudolf Steiner). 
 
3. Terugblik op afgelopen jaar 
3.1 Verslag door het bestuur 
Vervolgens was het huishoudelijke gedeelte van de jaarvergadering aan bod, waarin 
werd teruggekeken op het beleid van het afgelopen jaar. Daarbij gaf penningmeester 
Pim Blomaard ons eerst een overzicht van de financiële stand van zaken, waarna 
bestuurslid Stephan Jordan, tevens directeur van de STER, de stichting die het Eli-
sabeth Vreedehuis exploiteert, ons aan de hand van diverse foto’s een indruk gaf 
van de verbouwing. Enkele saillante punten die daarbij aan bod kwamen waren: 
  
• De Antroposofische Vereniging heeft al jaren een groot structureel tekort dat in de 

honderdduizenden euro’s loopt; het streven is om de ’tering (meer) naar de nering 
te gaan zetten’.  

• Grote uitgavenposten zijn Motief en Antroposofie Magazine (samen € 225.000); 
het secretariaat (ruim € 250.000; overschrijding budget met ruim € 30.000) en Dor-
nach (€ 280.000, inclusief een extra bijdrage van € 45.000). Relatief kleine uitga-
venposten zijn de Hogeschool (€ 57.000), het pand aan de Boslaan in Zeist (€ 
18.000) en de bibliotheek (€ 75.000). 

•  Dankzij het feit dat er afgelopen jaar twee grote legaten ter waarde van in totaal 
een kwart miljoen euro werden ontvangen, hoefde er geen al te groot beroep op de 
reserves worden gedaan. Uiteindelijk werd € 137.000 aan het vermogen onttrokken 
(zie Motief nr. 221, april 2018, pag. 29), bij een totaal tekort van € 440.000. 

•  Aan de STER werd een bedrag van € 160.000 geschonken om het exploitatietekort 
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over 2017 te dekken (incl. een bedrag van € 60.000 voor de financiering van de in-
richting). 

•  De schenkingsactie voor het Elisabeth Vreedehuis heeft in 2017 bijna € 100.000 
opgebracht, maar zoals de penningmeester in Motief van april heeft opgemerkt is 
dat wellicht gedeeltelijk ten koste gegaan van de reguliere ledenbijdragen (pag. 
25); deze waren in 2017 € 28.000 lager dan in 2016. 

•  De verbouwing van het Elisabeth Vreedehuis heeft iets meer dan een miljoen euro 
gekost, circa anderhalve ton meer dan begroot. Dit kwam onder andere doordat in 
het pand meer asbest aanwezig was dan vermoed en doordat er onverwachts ook 
een nieuwe vloer op de begane grond moest worden gelegd. 

•  Om de verbouwing te financieren heeft de vereniging obligaties verkocht. ‘We heb-
ben obligaties verruild voor stenen’, werd de leden voorgehouden. Daarbij werd de 
leden echter niet verteld dat bij deze ’ruil’ een half miljoen euro van het vermogen 
is verdampt. Vóór de verbouwing werd het pand immers getaxeerd op circa ander-
half miljoen euro, erna op circa twee miljoen euro. Het pand is door de verbouwing 
dus een half miljoen euro meer waard geworden, terwijl aan de verbouwing een 
miljoen euro is uitgegeven. Resulteert een vermogensverlies van circa een half mil-
joen euro. Geen sinecure! 

  
3.2 Reacties uit de zaal 
Na dit verslag werd het woord aan de leden gegeven om vragen te stellen en opmer-
kingen te maken. Daarbij kwamen een aantal cruciale zaken naar voren, zoals de 
maatschappelijke verplichting om overdrachtsbelasting te betalen; het stemadvies 
van de General-Sekretäre inzake de herbenoeming van Paul Mackay en Bodo von 
Plato; de gang van zaken tijdens de bijeenkomsten voor contactpersonen; de rele-
vantie van Antroposofie Magazine; en het feit dat de AViN twee commerciële onder-
nemingen exploiteert (Antroposofie Magazine en Elisabeth Vreedehuis). Hierbij deed 
zich ook de — onverwachte — gelegenheid voor om het onderwerp bibliotheek ter 
sprake te brengen. 

Deze gelegenheid is door ondergetekende benut om een aantal belangrijke 
punten naar voren te brengen, waarvan verondersteld mocht worden dat de leden 
hiervan niet op de hoogte waren, zoals het recente ontslag van bibliothecaris Anne-
miek Blöte; de daaropvolgende herindeling van de bibliotheekzaal waarbij volgens 
Emma Vink voor circa 1.000 boeken geen plaats meer is; de aanstelling van een 
nieuwe bibliotheekmedewerker; de ‘voorselectie’ die van alle boeken is gemaakt; en 
natuurlijk de onevenredig zware bezuinigingen, waarbij de zwaarste lasten op de 
zwakste schouders worden gelegd, met als gevolg dat zowel de kwaliteit van de 
dienstverlening als van de collectie (ernstig) wordt aangetast. Terwijl het financiële 
probleem van de AViN hierdoor bij lange na niet wordt opgelost.1 

Extra wrang is in dit verband dat door de AViN een nieuwe medewerker wordt 
aangesteld, nota bene om leden te werven, terwijl de personele bezetting van de bi-
bliotheek stilletjes van 28 naar 18 uur per week is teruggebracht. Daarbij heeft de 
gediplomeerde bibliothecaris plaatsgemaakt voor een niet-gediplomeerde biblio-
theekmedewerker. Al deze zaken, waaraan een duidelijke beleidskeuze ten grond-
slag ligt, worden door het bestuur niet klip en klaar naar buiten gebracht. Zoals later 

                                                           
1 financiële probleem van de AViN bij lange na niet opgelost – zoals gezegd bedroeg 
het tekort van de AViN in 2017 € 440.000, terwijl het budget van de bibliotheek maar 
€ 65.000 tot € 75.000 bedraagt. Het voornemen is om dit terug te brengen tot € 
38.000. 
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op de dag uit de toelichting van Peter Nieuwenhuijse bleek, worden deze twee laat-
ste punten, namelijk de onevenredige bezuinigingen en de noodzaak van een gedi-
plomeerde bibliothecaris, tot op zekere hoogte door de Adviescommissie erkend. 

Enigszins terzijde heeft ondergetekende bij deze gelegenheid ook zijn verba-
zing uitgesproken over het feit dat aan de buitenzijde van het Elisabeth Vreedehuis 
nergens te zien is dat het een gebouw van de Antroposofische Vereniging betreft, 
terwijl ons als argument voor de aankoop toch een ‘Huis voor de Vereniging’ werd 
beloofd. Het naambord vermeldt alleen ‘Elisabeth Vreedehuis. Ontmoeting - Kunst - 
Cultuur’. In Haarlem is men in dit opzicht heel wat consequenter, want op het nieuwe 
Van Damhuis komt te staan: ‘Centrum voor Antroposofie’. En financieel gezien kan 
iedereen die iets verder doordenkt inzien, dat antroposofische initiatieven nooit voor 
een sluitende exploitatie kunnen zorgen, want met antroposofische lezingen en eu-
ritmievoorstellingen haal je natuurlijk nooit € 200.000,- per jaar binnen. Dat kan al-
leen door commerciële verhuur, wat eveneens in strijd is met de beloften vorig jaar. 
Door de exploitatiekosten zo hoog op te schroeven wordt dus eigenlijk ongewild al 
een stap in de richting van een tweede ‘Antropia’ gezet. Dit werd ‘s middags beves-
tigd in de werkgroep ‘begroting’, want daar vertelden twee euritmistes onafhankelijk 
van elkaar dat de eigen bijdrage die zij voor de oefenruimtes moeten betalen niet op 
te brengen is, zodat zij naar een andere oefenruimte buiten het gebouw hebben 
moeten uitwijken … 

Tot slot van dit korte intermezzo werd door ondergetekende het rapport ‘Biblio-
theek op drift’ plus de petitie aan het bestuur aangeboden. Waarbij de hoop werd 
uitgesproken dat niet wederom zou worden opgemerkt, dat er ‘maar 120’ onderteke-
naars waren, zoals vorig jaar bij de ‘Open brief’ met betrekking tot de aankoop en 
verbouwing van het Elisabeth Vreedehuis gebeurde, maar dat het bestuur zich zou 
realiseren dat het om 120 individuele mensen gaat, die bezorgd zijn, hun stem laten 
horen, maar ook gehoord willen worden. Uiteindelijk waren er op de jaarvergadering 
naar schatting ook ‘maar’ zo’n 120-130 mensen aanwezig. 

Formeel is door het bestuur niet op al deze zaken gereageerd, men heeft ook 
niet gezegd wat men met de nota en de petitie denkt te gaan doen. Alleen riep voor-
zitter Jaap Sijmons ondergetekende later van een afstand in de wandelgangen toe 
dat hij ‘het’ zou lezen … 
  
3.3 Overige punten 
Na deze korte ‘gespreksronde’ werd het ochtendgedeelte afgesloten met een verslag 
van de kascommissie, waarop het bestuur door de overgrote meerderheid van de 
aanwezigen décharge over het financiële beleid van het afgelopen jaar werd ver-
leend. 

Vervolgens werd bestuurslid Emma Vink bij acclamatie2 tot secretaris be-
noemd in plaats van Andreas Reigersman. Waarom deze als secretaris terugtrad 
werd niet vermeld. Hij blijft wel bestuurslid. Gelegenheid om vragen te stellen of op-
merkingen te maken over het beleid van het afgelopen jaar was er niet of nauwelijks. 
                                                           
2 bij acclamatie – door de voorzitter werd aan de zaal gevraagd of men over deze benoeming 
wilde stemmen of dat de nieuwe secretaris bij acclamatie kon worden benoemd. Daarbij 
werd niet de mogelijkheid geboden om met handopsteken te stemmen. Enigszins overvallen 
door deze onverwachte gang van zaken bleef een duidelijk antwoord vanuit de zaal uit, 
waarop de voorzitter concludeerde dat de benoeming een feit was. Ondergetekende heeft 
hiertegen bezwaar gemaakt en laten weten tegen te stemmen, wat in de notulen werd opge-
nomen. Achteraf bleek dat ook enkele andere mensen zich op zijn minst van stemming had-
den willen onthouden. 
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Het geagendeerde verslag van de sociale sectie over de gang van zaken rond 
de aankoop en verbouwing van de Riouwstraat eind 2016 was helaas nog niet klaar. 
Dus ook daarover kon geen gesprek plaatsvinden ... 

Hartverwarmend ten slotte was de korte toespraak waarmee bestuurslid Rik 
ten Cate zijn vertrokken collega Fanina van Nuffelen in het zonnetje zette. Terecht 
kreeg zij van de zaal een lang en warm applaus voor haar jarenlange inzet als be-
stuurslid. Hiermee was het ochtendgedeelte ten einde. 
  
 

MIDDAGGEDEELTE 
 
4. Kunstzinnig intermezzo, gevolgd door werkgroepen 
Na de middag werd het programma vervolgd met euritmie (‘Vensterwoorden’ van 
Rudolf Steiner), waarna de aanwezigen uiteengingen voor de werkgroepen. Deze 
waren deels van inhoudelijke, deels van bestuurlijke aard. Zelf nam ik deel aan de 
werkgroep ‘begroting’ onder leiding van penningmeester Pim Blomaard en bestuurs-
lid Stephan Jordan. 
 
5. Plenaire sessie 
5.1 Verslag werkgroepen 
In de plenaire sessie die hierop volgde werd uiterst summier ‘verslag’ gedaan van 
hetgeen in de werkgroepen was besproken, dat wil zeggen één deelnemer kreeg 
twee of drie minuten de gelegenheid om te vertellen wat hem of haar persoonlijk had 
getroffen. Daarbij merkte één woordvoerder op, dat hem was opgevallen dat er op de 
jaarvergadering in feite helemaal geen gesprek plaatsvond. Iemand zei iets en daar-
mee was, op soms een korte reactie vanuit het bestuur na, de zaak afgedaan. Echt 
ingegaan op wat iemand had gezegd werd er niet. Hij betreurde dat hogelijk. 

Jaap Sijmons reageerde hierop door te zeggen dat het bestuur geprobeerd 
had om op de Boslaan gespreksavonden met leden op te zetten, maar dat hier wei-
nig tot geen belangstelling voor was geweest. Een niet ter zake doende opmerking, 
aangezien de vraag betrekking had op meer tijd voor gesprek tijdens de jaarvergade-
ring. Waarmee hij ter plekke het gelijk van de spreker bewees ... 

Een klein lichtpuntje, met de warme woorden voor Fanina eigenlijk het enige 
van de dag, was de opmerking van bestuurslid Clarine Campagne dat het bestuur 
zich de onvrede over de mogelijkheid tot gesprek zeker ook zelf aan moest trekken. 
Tenminste één bestuurslid dat de leden serieus nam en de hand in eigen boezem 
durfde te steken!  
 
5.2 Voortzetting van het ‘gesprek’ met de zaal uit het ochtendgedeelte 
Hierna kwamen nog enkele punten aan bod, die tijdens het ochtendprogramma wa-
ren blijven liggen, zoals een persoonlijke boodschap naar aanleiding van een ont-
moeting met de onlangs overleden Dirk-Jan van der Geer en de reeds genoemde 
opmerking over het stemadvies van de General-Sekretäre op de recente jaarverga-
dering van de AAG in Dornach. 
 
5.2.1 Stemadvies General-Sekretäre i.v.m. herbenoeming bestuursleden AAG 
Volgens de spreker was het genoemde stemadvies niet in overeenstemming met de 
geest van onze tijd, waarin mensen zich zelf een oordeel willen vormen en niet op 
het oordeel van anderen af willen gaan. Een fundamenteel punt dat het verdient om 
serieus te worden genomen. In zijn antwoord draaide Jaap Sijmons hier echter om-
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heen door te zeggen dat de twee niet herbenoemde bestuursleden vrienden waren, 
waarmee de General-Sekretäre graag samenwerkten en dat de eerlijkheid verlangt 
dat je dit dan ook zegt. Van een stemadvies was dus zijns inziens geen sprake, al zei 
hij dit niet met zoveel woorden. Hierbij vergat hij echter te vermelden dat hij zelf in 
Motief van februari jl. mede uit naam van de General-Sekretäre de leden had opge-
roepen om ‘met een roze ledenkaart’ ‘naar de jaarvergadering in Dornach te gaan 
om in ieder geval de stem uit de verschillende landen sterker te laten horen’, met als 
doel ‘de herbevestiging van Paul Mackay en Bodo von Plato’ (Motief nr. 219, pag. 
14-15). Als dat geen regelrecht stemadvies is ... 
 
5.2.2 Antroposofie Magazine 
Ook werd nog even teruggegrepen op de opmerking die tijdens het ochtendgedeelte 
over de relevantie van Antroposofie Magazine was gemaakt. In plaats van degene 
die de vraag stelde om een toelichting te vragen werd het woord gegeven aan Mo-
tief-hoofdredacteur Michel Gastkemper, die ons vertelde hoe goed hij de bijdrage 
over gender voor het nieuwe nummer vond. En vervolgens vroeg om, als we zelf niet 
enthousiast waren over de inhoud van Antroposofie Magazine, het blad aan anderen 
door te geven. Want daarvoor was het zijns inziens bedoeld. Daarmee was de zaak 
afgedaan. Van een werkelijk gesprek over de zin van dit blad, in het licht van de op-
gave van de Antroposofische Vereniging, zeker met het oog op de voorgenomen be-
zuinigingen, was geen sprake. Op deze manier werden alle opmerkingen vanuit de 
zaal door het bestuur één voor één van tafel geveegd. Of gewoon ‘vergeten’. Want 
op het punt over de gang van zaken tijdens de bijeenkomsten voor contactpersonen 
dat ’s morgens werd genoemd is helemaal niet meer teruggekomen. 
 
5.3 Landelijke bibliotheek 
Vervolgens kwam dan eindelijk het punt ‘bibliotheek’ officieel aan bod. Daarbij deed 
eerst Peter Nieuwenhuijse van de door het bestuur ingestelde «Adviescommissie 
landelijke AViN-bibliotheek» verslag van het door hem en Karel Post Uiterweer inge-
stelde onderzoek. Net als in het rapport zelf moest de Vriendenkring het daarbij nog-
al ontgelden, vooral omdat zij ‘star aan haar standpunt zou vasthouden’ en ‘niet tot 
werkelijk overleg bereid zou zijn’. Ook meende hij dat de uiteindelijke conclusie van 
de Adviescommissie niet zo ‘heel ver af lag’ van het gezichtspunt van de Vrienden-
kring. Hoe de Vriendenkring dit zelf ziet, kwam niet aan bod, want gelegenheid om te 
reageren werd niet geboden. Verder zei Peter Nieuwenhuijse het te betreuren dat 
maar 13 leden gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om een vragenlijst in te 
vullen. Hoe dit kwam en wat dit voor de legitimatie van de Adviescommissie bete-
kende liet hij in het midden. De conclusie dat de overgrote meerderheid van de leden 
niet bij de bibliotheek betrokken zouden zijn, wordt weerlegd door het feit dat op de 
oproep van de Vriendenkring om de petitie te ondertekenen wel massaal respons 
kwam. Zie verder het aanhangsel. 

Van eenzelfde laken een pak was het verhaal van Emma Vink, het bestuurslid 
dat met de portefeuille ’bibliotheek’ is belast. Zo herhaalde zij o.a. de negatieve op-
vatting van Peter Nieuwenhuijse over de ‘starre houding’ van de Vriendenkring, 
waarbij zij tegelijkertijd aangaf dat zij ondanks de vermeende weigering van de 
Vriendenkring ten allen tijde tot overleg bereid was. Enigszins merkwaardig wanneer 
we bedenken dat het verzoek van de door de Vriendenkring geëntameerde Stuur-
groep om spreektijd op de jaarvergadering door het bestuur was afgewezen en dat 
Emma Vink zelf dit voorjaar de uitnodiging om in diezelfde Stuurgroep plaats te ne-
men had afgeslagen. Terwijl de Vriendenkring tijdens de vergadering niet in de gele-
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genheid werd gesteld om op de uitspraken van haar en van Peter Nieuwenhuijse te 
reageren. Hoe geloofwaardig is een dergelijke uitnodiging dan nog? 

Eenzijdig, onvolledig en daardoor misleidend was ook het beeld dat Emma 
Vink vervolgens van het vertrek van bibliothecaris Annemiek Blöte schetste, waarbij 
zij deed voorkomen alsof dat ‘in goed overleg’ was gegaan, zoals ook in Motief staat 
(Motief nr. 219, pag. 4). Terwijl Annemiek Blöte in werkelijkheid moest vertrekken, 
omdat zij niet mee wilde werken aan het saneren van de collectie, zoals Emma Vink 
haar aan het begin van dit jaar tijdens haar afscheidstoespraak hoogstpersoonlijk 
meedeelde. 

Verder verzekerde Emma Vink de aanwezigen dat er geen boeken uit de bi-
bliotheek ‘weggegooid’ zouden worden. Een loze belofte, want iedereen begrijpt wel 
dat eventuele ‘overtollige’ boeken niet in een container zullen verdwijnen. Waar het 
om gaat is dat de waardevolle collectie als zodanig in stand blijft en die verzekering 
gaf Emma Vink niet. 

Ter completering van dit onderwerp kreeg de nieuwe bibliotheekmedewerker 
Silvia Rigters het woord. Veel meer dan dat zij een ‘doener’ was, die van opruimen 
hield en daar ook erg goed in was, vertelde zij de zaal echter niet. 

Daarmee was volgens voorzitter Jaap Sijmons helaas de tijd om en stelde hij 
voor om naar het volgende onderwerp, een verslag van de jeugdsectie over te gaan. 
Want we konden de jeugd toch niet ‘in de kou laten staan’. Een paar knikjes van 
mensen in de zaal waren voor hem voldoende om het onderwerp bibliotheek af te 
ronden. Noch de vertegenwoordigers van de Vriendenkring noch de mensen in de 
zaal kregen dus gelegenheid om op het verhaal van het bestuur te reageren. Zo be-
vestigde Jaap Sijmons eens te meer dat er op de jaarvergadering geen ruimte voor 
gesprek was. 
 
5.4 Afsluiting 
Na het verslag door drie leden van de Jeugdsectie werd de dag tenslotte besloten 
met het voorlezen van de vierde strofe van de grondsteenspreuk, waarmee Jaap 
Sijmons de dag ook had geopend. De begroting voor 2018, die ook op de agenda 
stond en natuurlijk behandeld had moeten worden, kwam niet aan bod, om welke 
reden dan ook. 
 
Conclusie 
Terugblikkend moet worden vastgesteld dat de jaarvergadering in veel opzichten ta-
melijk teleurstellend is verlopen. Ruimte voor vragen en gesprek was er zoals gezegd 
niet of nauwelijks, waarbij de indruk ontstond dat dit geen toeval was. Meer en meer 
komt het beeld naar voren van een bestuur dat een bepaald plan voor ogen heeft en 
dit koste wat kost wil realiseren, ongeacht wat de leden daarvan vinden. Hooguit is 
men bereid om hier en daar een paar cosmetische wijzigingen aan te brengen als het 
echt niet anders kan. Op deze manier wordt de jaarvergadering natuurlijk een schijn-
vertoning. Daarbij gaan uiterlijkheden een steeds grotere rol spelen, ten koste van de 
innerlijke ontwikkeling en dus van de antroposofie. De twee paradepaardjes van het 
bestuur, Antroposofie Magazine en het Elisabeth Vreedehuis, illustreren dit duidelijk. 
Het bestuur lijkt door maar één gedachte bevangen: meer leden en vooral meer jon-
geren! Het komt bij een esoterische vereniging echter niet op het aantal leden aan, 
maar op de esoterische substantie. Op deze manier hoopt men ook het financiële 
probleem van de jarenlange structurele tekorten op te lossen, in plaats van kritisch 
naar de uitgaven te kijken en radicaal het mes in overbodige zaken te zetten. Want 
zoals penningmeester Pim Blomaard in de werkgroep ‘begroting’ terecht aangaf, leeft 
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de vereniging al jaren op veel te grote voet. Lapmiddelen helpen daar niet. Het ont-
breekt het bestuur aan werkelijke visie op de toekomst van de antroposofie en de 
Antroposofische Vereniging in Nederland, terwijl hetgeen de leden hierover opmer-
ken veelal tegen dovemansoren lijkt te zijn gesproken. Wat de leden ook zeggen, het 
bestuur gaat gewoon verder zijn gang, waarbij ook manipulatie van de berichtgeving 
en van de besluitvorming niet wordt geschuwd. Als de jaarvergadering van 2018 één 
ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dit: zo komen we niet verder! Het roer 
moet om! Hoe eerder, hoe beter! En daartoe is allereerst een andere houding en een 
andere denkwijze nodig. 
 

Ton Jansen, Rotterdam 22-27 mei 2018 
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Aanhangsel 
Stand van zaken rond de antroposofische bibliotheek in Den Haag 
 
1. Algemeen 
Zoals gezegd is het onderwerp ‘bibliotheek’ tijdens de jaarvergadering twee maal aan 
bod geweest: de eerste keer ’s morgens naar aanleiding van het verslag over het 
beleid van het afgelopen jaar; en de tweede keer ’s middags bij de officiële behande-
ling van dit onderwerp. Daarbij heeft de Vriendenkring ’s morgens van de onverwach-
te mogelijkheid gebruik gemaakt om de knelpunten ten aanzien van de bibliotheek 
naar voren te brengen en tevens de petitie en het rapport ‘Bibliotheek op drift’ aan 
het bestuur aan te bieden. ’s Middags kwamen daarentegen uitsluitend representan-
ten van het bestuur aan het woord en werd de Vriendenkring geen mogelijkheid ge-
boden om ook maar iets te zeggen, dit ondanks het feit dat er verschillende – onte-
rechte – beschuldigingen aan het adres van de Vriendenkring werden geuit, die dus 
onweersproken zijn blijven staan. Zo hield het bestuur, net als bij de bijzondere le-
denvergadering over de Riouwstraat in december 2016, het laatste woord voor zich-
zelf. Alles wijst erop dat dit onderdeel is van een bewuste strategie om het eigen be-
leid te propageren en ‘andersdenkenden’ zo min mogelijk ruimte te laten. 
 
2. Uitkomst 
De hele gang van zaken overziend moet worden geconcludeerd dat het bestuur de 
leden tijdens de jaarvergadering ten aanzien van de bibliotheek volledig in het onge-
wisse heeft gelaten. Er is geen enkel besluit genomen of geen enkele uitspraak ge-
daan (behalve het absurde: ‘we gooien geen boeken weg’), waaruit kan worden op-
gemaakt hoe het met de bibliotheek verder gaat. De leden tasten in dit opzicht al ze-
ker twee jaar volledig in het duister en de jaarvergadering heeft hierin geen enkele 
verandering gebracht. Daarbij is ook volkomen onduidelijk wat er met het rapport van 
de Adviescommissie gaat gebeuren, hoe het bestuur hier tegenover staat, enzo-
voorts. Gelegenheid om hierover vragen te stellen was er zoals gezegd niet. Ook 
heeft het bestuur niet gezegd wat het met de door 121 mensen ondertekende petitie 
van de Vriendenkring gaat doen, of de voorgenomen bezuinigingen doorgaan, etc. 
Het enige wat Emma Vink hierover opmerkte was dat de cijfers geen goed beeld ga-
ven, omdat de salariskosten over de tweede helft van 2018 hierin niet meegenomen 
zouden zijn, een uiterst vreemde constructie als je een jaarbegroting opstelt. Dit zou 
‘niet goed gecommuniceerd zijn’. Wat dan wel de werkelijke cijfers zijn en wat deze 
concreet voor de bibliotheek bekeken kregen de leden niet te horen. Zoethoudertjes, 
meer had het bestuur niet te vergeven. 
 
3. Rapport Adviescommissie 
3.1 Voorstel voor wijziging doelstelling voor bibliotheek 
Gezien de strekking van het rapport van de Adviescommissie, de terloopse opmer-
kingen van Emma Vink en het uitblijven van harde toezeggingen omtrent het behoud 
van de collectie moet voor de bibliotheek echter het ergste worden gevreesd. Vooral 
de nieuwe doelstelling die de Adviescommissie in haar rapport voorstelt, is in dit op-
zicht onrustbarend. Door bibliothecaris René de Winter is deze doelstelling in de bro-
chure ‘Boekje open over de bibliotheek indertijd als volgt verwoord: ‘het zo volledig 
mogelijk verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van antroposofische litera-
tuur in de ruimste zin van het woord’ (Inleiding). De Adviescommissie stelt voor dit te 
veranderen in: ‘het verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van antroposofi-
sche informatie ten dienste van zowel leden van de Antroposofische Vereniging in 



- 9 - 
 

Nederland als van andere belangstellenden en wel zodanig, dat de collectie fysiek en 
digitaal gemakkelijk toegankelijk is, een hoge actualiteitswaarde heeft en dat histo-
risch en wetenschappelijk waardevolle boeken en andere documenten bewaard blij-
ven’ (rapport Adviescommissie, Samenvatting). 
 
3.2 De doelstelling van de Adviescommissie nader beschouwd 
Wanneer we deze twee doelstellingen vergelijken, springen drie zaken in het oog. 
Ten eerste wordt niet langer gesproken over ‘antroposofische literatuur’ (in de ruim-
ste zin van het woord), maar over ‘antroposofische informatie’. Wie ook maar iets van 
de antroposofie heeft begrepen weet echter dat antroposofie absoluut niet hetzelfde 
is als informatie! 

In de tweede plaats blijkt het woord ‘volledig’ te zijn verdwenen, wat betekent 
dat er geen begrip meer is voor het streven om een overzicht te bieden van wat er in 
Nederland op antroposofisch gebied is gebeurd en gebeurt, als basis voor een ge-
zonde ontwikkeling naar de toekomst. Dat hiermee de deur wijd open wordt gezet om 
- op volstrekt onduidelijke gronden - boeken de deur uit te doen, moge duidelijk zijn. 
Alle mooie opmerkingen over het belang van de wetenschappelijke functie van de 
bibliotheek ten spijt. 

Nauw hiermee verbonden is het derde punt, dat ‘historisch en wetenschappe-
lijk waardevolle boeken en andere documenten bewaard blijven’. Anders gezegd: de 
nu in de collectie aanwezige historisch en wetenschappelijk waardevolle boeken blij-
ven bewaard (ze worden - om met Emma Vink te spreken – ‘niet weggegooid’), maar 
er is geen garantie dat in de toekomst ook historisch en wetenschappelijk waardevol-
le boeken zullen worden aangeschaft, wat nodig is om de collectie als zodanig in 
stand te houden. Als de voorgenomen bezuinigingen doorgaan zal dit ook onmogelijk 
zijn. De eerste tekenen daarvan dienen zich nu al aan, want door de bezuinigingen 
van vorig jaar is het aankoopbeleid noodgedwongen al aangepast en beginnen er 
gaten in de collectie te vallen. 

 
3.3 Essentie rapport 
Op de keper beschouwd blijkt het rapport van de Adviescommissie in feite in één zin 
te kunnen worden samengevat, al wordt dat natuurlijk niet met zoveel worden ge-
zegd: ‘We willen niet meer ruimte aan de bibliotheek ter beschikking stellen, want dat 
kost geld en dat willen we liever aan iets anders besteden, dus als dat nodig is moe-
ten er daarom overtollige boeken weg’. Betrekken we hierbij de zinsnede uit de 
nieuwe doelstelling dat de collectie ‘een hoge actualiteitswaarde’ moet hebben, dan 
wordt duidelijk waar de Adviescommissie naar streeft, namelijk een modern docu-
mentatie- en informatiecentrum met een klein bestand van vooral actuele werken, 
aangevuld met boeken waar veel vraag naar is (in het kader van de ‘lokale en lande-
lijke uitleenfunctie’) en met enkele ‘historisch en wetenschappelijk waardevolle boe-
ken’. Dat hiermee de betekenis van de bibliotheek wordt opgegeven als centrale an-
troposofische instelling met een onmisbare functie voor de ontwikkeling van de an-
troposofie in Nederland, die bovendien van het begin af aan richtinggevend voor de 
bibliotheek is geweest, moge duidelijk zijn. 

 
3.4 Legitimatie Adviescommissie 
Grote vraag is waar deze nieuwe doelstelling eigenlijk vandaan komt. En wat de 
rechtvaardiging ervoor is. Opmerkelijk hierbij is ook, dat een praktijk die meer dan 
honderd jaar vanzelfsprekend was en zonder uitzondering door alle direct betrokke-
nen werd ondersteund, nu onder invloed van de ‘waan van de dag’ overboord dreigt 
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te worden gezet. Door mensen die in feite buitenstaander zijn en niet over specifieke 
deskundigheid op bibliotheekgebied beschikken, ja zelfs geen enkele deskundige 
hebben geraadpleegd. En zonder dat de leden hierover werkelijk hun zegje hebben 
kunnen doen.  

Het toeval wil echter dat de aanbevelingen van de Adviescommissie, inclusief 
de nieuwe doelstelling, precies in het straatje van het bestuur passen. Want dit 
schreef in maart 2016, bij de allereerste aankondiging van de vernieuwingsplannen 
voor de bibliotheek in Motief al, dat men de bibliotheek wilde omvormen ‘van een ar-
chief en boekencollectie tot een modern documentatie- en informatiecentrum’.3 Toe-
val? 

Dat dit volstrekt niet in overeenstemming is met hetgeen de Vriendenkring wil, 
zoals Peter Nieuwenhuijse tijdens de jaarvergadering suggereerde, moge duidelijk 
zijn. Een ongegronde bewering, die een vraagteken zet bij de ‘objectiviteit’ van de 
Adviescommissie.  

 
3.4 Dubbele exemplaren, echte en vermeende; twee bibliotheektypen 
Een enkel woord ten slotte over de ‘dubbele exemplaren’, waar de Adviescommissie 
over spreekt. Zoals de Adviescommissie en ook Emma Vink ons tijdens de jaarver-
gadering wilden doen geloven, hoeven we niet ongerust te zijn, omdat er voorlopig 
alleen maar ‘dubbele exemplaren’ worden ‘opgeruimd’. Wat precies onder ‘dubbele 
exemplaren’ moet worden verstaan, werd echter – wederom – in het midden gelaten. 
Het is voor de bibliotheek echter cruciaal om hierover volkomen helderheid te heb-
ben.  

Zoals in het rapport ‘Bibliotheek op drift’ van de Vriendenkring wordt beschre-
ven, vormt de bibliotheek in de Riouwstraat eigenlijk een mengvorm van twee biblio-
theektypen: een uitleenbibliotheek, die deels een landelijke maar vooral een locale 
functie heeft, net zoals de circa dertig antroposofische bibliotheken in heel Neder-
land; en een gespecialiseerde, op geesteswetenschappelijk onderzoek gerichte bi-
bliotheek, die uniek is voor Nederland. Daarbij is het eerste type bibliotheek vooral op 
de actuele vraag naar bepaalde boeken gericht, terwijl bij het tweede type bibliotheek 
de collectie centraal staat, in de zin dat men op een bepaald gebied een zo volledig 
mogelijk overzicht wil bieden. 

In de praktijk leidt dit op veel gebieden tot een heel verschillende benadering, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de beschikbare ruimte. Waar bijvoorbeeld in een uit-
leenbibliotheek de collectie zich aan de bestaande ruimte aanpast, doordat er aan de 
voorzijde actuele boeken binnenkomen en aan de achterzijde niet-actuele boeken 
uitgaan, daar is bij een onderzoeksbibliotheek het omgekeerde het geval en moet de 
ruimte zich aan de collectie aanpassen, dat wil zeggen: doordat de collectie als ge-
volg van het streven naar volledigheid groeit, is steeds meer ruimte nodig. 

Ook voor de zogenaamde ‘dubbele exemplaren’ heeft dit consequenties. 
Wanneer bijvoorbeeld van een boek als De wetenschap van de geheimen der ziel vijf 
verschillende drukken aanwezig zijn, zijn dit voor een onderzoeksbibliotheek geen 
dubbele exemplaren. Juist om inzicht in bepaalde ontwikkelingen te krijgen en 
teksten te kunnen vergelijken, zijn immers alle vijf drukken nodig. Voor een uitleenbi-
bliotheek bestaat deze noodzaak niet en is het in principe voldoende als alleen de 
laatste druk aanwezig is. – Omgekeerd zal een uitleenbibliotheek in bepaalde geval-
len juist wel echte dubbele exemplaren willen, namelijk wanneer het om een populair 

                                                           
3 Jaap Sijmons, Andreas Reigersman, Pim Blomaard, «Vereniging in beweging. Inzet 
voor een andere manier van werken». Motief nr. 200, maart 2016, pag. 13. 
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boek gaat, waar veel vraag naar is. Dit om te voorkomen dat lezers er te lang op 
moeten wachten. Voor een onderzoeksbibliotheek is dit niet nodig; die heeft in prin-
cipe genoeg aan één exemplaar van elke druk. Heel concreet: als onderzoeksbiblio-
theek zal de Riouwstraat van elke druk van De wetenschap van de geheimen der ziel 
één exemplaar in de kast willen hebben staan (de pseudo dubbele exemplaren); en 
juist als uitleenbibliotheek zal zij meer exemplaren van de laatste druk willen hebben, 
de échte dubbele exemplaren, simpelweg omdat hier veel vraag naar is. 

Dus wat bedoelt het bestuur precies, als het zegt dat er alleen ‘dubbele exem-
plaren’ worden weggedaan? En van welk type bibliotheek gaat men dan uit? 

De Adviescommissie is terdege op de hoogte van dit onderscheid tussen de 
twee bibliotheektypen en van de consequenties die dit voor de ruimte en de aanwe-
zigheid van ‘dubbele exemplaren’ heeft, looft de Vriendenkring zelfs om dit inzicht, 
maar verbindt hier vervolgens in haar rapport geen consequenties aan. Door te stel-
len dat dubbele exemplaren eventueel weg kunnen, kiest men impliciet voor het type 
van de uitleenbibliotheek, waar zoals we hebben gezien de collectie zich naar de 
ruimte richt. Zo blijkt aan het rapport in feite een onuitgesproken beleidskeuze ten 
grondslag te liggen, waarvoor verder geen verantwoording wordt afgelegd. Met een 
dergelijke a priori-stellingname ondergraaft de Adviescommissie echter op ernstige 
wijze haar eigen autoriteit als onafhankelijk adviesorgaan. 

Veelzeggend is ook dat de Adviescommissie alleen de huidige bibliotheekme-
dewerker heeft geïnterviewd, niet de drie bibliothecarissen die vertrokken zijn. Dit zou 
zeker tot een heel ander beeld hebben geleid. Sowieso is er met geen enkele gedi-
plomeerde beroepskracht gesproken. Zo kunnen de werkwijze en het rapport van de 
Adviescommissie in meer dan één opzicht onprofessioneel worden genoemd.4  
 
3.5 Slotconclusie 
Het bovenstaande overziend kan worden gesteld dat de ongerustheid over het lot 
van de bibliotheek door de jaarvergadering geenszins is weggenomen, integendeel! 
Het blijft dus zaak alert te zijn op de komende ontwikkelingen. Waarbij allereerst de 
vraag is wat het bestuur met de petitie van de Vriendenkring enerzijds en met het 
rapport van de Adviescommissie anderzijds denkt te gaan doen. En in hoeverre het 
van plan is zijn belofte van de vorige jaarvergadering gestand te doen om de leden 
bij het proces rond de bibliotheek te betrekken en ook daadwerkelijk een stem in het 
kapittel te geven. Dit veronderstelt dat de leden tijdig en volledig geïnformeerd wor-
den over alle belangrijke aspecten, daadwerkelijk invloed op de gang van zaken uit 
kunnen oefenen en voorafgaand aan de besluitvorming ook werkelijk hun zegje kun-
nen doen. Mocht het bestuur echt ernst met een dergelijk proces willen maken, dan 
is de Vriendenkring uiteraard gaarne bereid hieraan een bijdrage te leveren. 
  

Ton Jansen, Rotterdam 22-27 mei 2018 
 

  
 
 
 

                                                           
4 Dit is een voorlopige, deels persoonlijke indruk van ondergetekende van het rapport. De 
Vriendenkring streeft ernaar een uitgebreidere reactie op dit rapport te publiceren. Hier wordt 
op dit moment aan gewerkt. 
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