
Nieuwsbrief Augustus 2018

Komend nummer
Het is lang geleden sinds het laatste nummer van Driegonaal verscheen. We
zijn blij te kunnen melden dat het werk aan het nieuwe nummer nagenoeg is
afgerond en dat de opmaker over enkele dagen aan de slag kan. Daarna is de
drukker, en tot slot de postbode aan de beurt.
We zijn onderweg!

Nog iets te lezen?
Misschien heeft u nog vakantie. Fijn - dan heeft u misschien nog gelegenheid
om nog wat achterstallig leeswerk te verrichten.
Heeft u geen vakantie meer? Dan is dit misschien het moment aan het werk te
gaan: bouw aan verder inzicht in de sociale driegeleding.

U kunt deze (en andere) boeken bestellen door op deze link te klikken. U
winkelt dan in onze webwinkel ABC Antroposofie en wanneer u bij het afronden
van uw bestelling als mededeling vermeldt: Driegonaal Augustus, krijgt u uw
bestelling (binnen Nederland) zonder verzendkosten thuisgestuurd.

Dieter Brüll
De sociale impuls van de antroposofie
Dieter Brüll droeg zijn boek 'De sociale impuls van de antroposofie' op aan de
jonge generatie: ”Indien zij (de nieuwe generatie) zal kunnen ontdekken, dat de
hoge sociale kwaliteiten waarmee zij op aarde kwam, gevoegd bij haar
brandende verlangen naar een samenleving waarin de medemens als broeder
kan verschijnen, de essentie is van een vrij, dat wil zeggen aan geen kerk of
geloof gebonden christen-zijn, dan behoeven haar leden zich niet langer
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vereenzaamd te voelen in- en uitgestoten door de hel, die wij welvaartsstaat
noemen. Dan weten zij (de nieuwe generatie) zich verenigd in Zijn leven. Die
vereniging (met Christus) is de nieuwe samenleving.”
Brüll geeft een heldere beschrijving van een aantal belangrijke sociale
wetmatigheden. Hij doet dat door achtereenvolgens de ontwikkeling van het
sociale leven door de eeuwen heen te schetsen, door te laten zien hoe moeilijk
het is om sociaal te zijn en door tenslotte te laten zien hoe de sociale impuls,
de Christusimpuls, tot leven te wekken.
Dit boek is bij uitstek geschikt voor de opvoeder, de ouder, de leerkracht, de
heilpedagoog. Het is een studieboek, u bent gewaarschuwd. Voor eventuele
verdere studie is het nuttig dat het boek rijkelijk is voorzien van
literatuurverwijzingen. (Bespreking van Ignace van der Meijden)
L A A T S T E   E X E M P L A R E N  (paperback, 240p) € 9,75

Dieter Brüll
Vrije School en sociale driegeleding
Is de sociale driegeleding alleen toepasbaar voor de samenleving als geheel?
Dieter Brüll vond stellig van niet. Ook op het niveau van instituties (bedrijven,
therapeutica, scholen) kan op basis van de sociale driegeleding gewerkt
worden. Voor antroposofische instituties was dit voor hem zelfs een plicht: hoe
zou een antroposofisch instituut zich met de inhoud van een antroposofisch
werkgebied kunnen bezighouden zonder niet ook een vanuit de antroposofie
aangegeven samenwerkingsvorm te praktiseren?
Met de Vrije School als voorbeeld beschrijft Dieter Brüll hoe de interne
organisatie van een antroposofische institutie eruit zou kunnen zien. Door het
scheppen van drie organen (van het geestesleven, het rechtsleven en het
economisch leven) kan elk concreet vraagstuk binnen de institutie vanuit elk
van de drie gezichtspunten worden behandeld. Daarmee is de mogelijkheid
geschapen voor een zakelijke benadering, een zorgvuldig overwegen en een
weloverwogen besluitvorming.
In dit boekje munt Dieter Brüll uit in op de praktijk toegespitste concrete
handreikingen op het in onze tijd zo moeilijke gebied van het samenwerken.
Daarmee biedt hij ook een directe toegang tot de sociale driegeleding in de
dagelijkse praktijk.
L A A T S T E   E X E M P L A R E N (paperback, 104p) € 4,00



Rudolf Steiner
Het lichtbaken van 1917
Dit boek bevat twee primeurs: de eerste vertaling van het fragment uit Von
Seelenrätseln waarin Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van het
menselijke lichaam in haar samenhang met ziel en geest ontvouwt; de twee
befaamde Memoranda waarin Rudolf Steiner voor het eerst in eenvoudige
lijnen de driegeleding van het sociale organisme uittekent. Zij verschijnen hier
voor het eerst in Nederlandse vertaling en ook voor het eerst in één boek
samengebracht.
Deze teksten zijn immers complementair en hebben gemeen dat ze een
doorbraak in het trinitaire denken van Rudolf Steiner betekenden, wat een
toegang mogelijk maakt tot praktische werkgebieden (pedagogie,
geneeskunde, sociale wetenschap enz.). Zij ontstonden bovendien ongeveer
gelijktijdig, tijdens de zomer van het verschrikkelijke, maar ook paradigmatische
oorlogsjaar 1917. Ze wilden de geest laten weerklinken in het gedonder der
kanonnen. Deze teksten hebben in de onzekere wereldsituatie van vandaag
opnieuw betekenis.
Wilbert Lambrechts schreef er een uitvoerige inleiding bij. Hij gaat in op hun
plaats binnen de antroposofie, hun voorgeschiedenis, context en inhoud. De
twee memoranda zijn uitvoerig geannoteerd om de leesbaarheid ervan te
ondersteunen.
(paperback, 117p) € 15,00

Rudolf Isler (samenstelling en redactie)
Samenwerken in de economie
Het najagen van eigenbelang is oorzaak van veel schadelijke gevolgen, voor
mens en aarde, van de moderne economie. Rudolf Steiner beschreef de
associatie als vorm en werkwijze om tot een economie te komen waarin niet
het eigenbelang maar het gedeelde algemeen belang centraal staat.
Deze uitgave bevat teksten van Rudolf Steiner over de associaties die door
Rudolf Isler zijn geselecteerd en thematisch met elkaar verbonden - zodat een



duidelijk beeld kan ontstaan van het doel en de werkwijze van associaties.
(pocket, 81p) € 8,50

John Hogervorst
Sociale driegeleding. Wat, hoe & waarom
Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen
werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.
Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich
in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te
bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.
Deze uitgave bevat 62 merendeels eerder verschenen artikelen waarin de
sociale driegeleding vanuit een veelheid aan gezichtspunten wordt belicht of
die illustreren hoe allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit het
perspectief van de sociale driegeleding begrepen kunnen worden.
(paperback, 243p) € 15,00
 

Den Haag, 16 september
Presentatie van de Sleipnircoöperatie
Wil je als ondernemer actief meewerken aan een andere economie? Of zoek je
als consument naar een mogelijkheid bij te dragen aan die andere economie?
Ontdek waar de Sleipnircoöperatie voor staat en wat wij in beweging willen
zetten.
Kom 16 september naar de presentatie van de Sleipnircoöperatie.
Op deze dag laten we zien hoe we dit met elkaar in de praktijk brengen en
verkennen we hoe we willen groeien. Doe mee en laat je inspireren. Om anders
te denken over economie en om anders doen binnen de economie. Want
economie is mensenwerk en daar kun jij werkelijk wat in betekenen.
Zie: www.sleipnircooperatie.nl

Leiden - Vanaf 21 september
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Werkplaats voor de Toekomst
- Samen bouwen aan een eerlijke en vrije samenleving
Een scholingscursus sociale driegeleding met John Hogervorst (en
gastdocenten)

Vandaag?
Vandaag worstelen we met economische krachten en gewoonten die mens en
aarde schaden; met overheden en bedrijven die alles van ons (willen) weten;
met bureaucratie en regelzucht die hindernissen zijn voor elk ontluikend
initiatief; met een invulling van de democratie die geen recht meer doet aan de
mondigheid die in elk mens leeft.
Morgen?
Morgen wordt alles anders,… wanneer wij vandaag een nieuwe weg naar de
toekomst vinden. Die weg wacht erop om door ons bewandeld te worden en
heet: de sociale driegeleding.

Toekomst bouwen
Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen
werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.
Daarmee worden de voorwaarden geschapen die de mens in staat stellen zich
in vrijheid te ontwikkelen, in gelijkwaardigheid democratisch mee te
bestemmen, in broederschap samen te werken, en te delen, in de economie.

In de Werkplaats voor de Toekomst gaan we stevig aan de slag om
‘toekomstbouwers’ te worden.
- Je ontwikkelt inzicht in het grote geheel (zodat je je eigen doel en werken
vanuit dit geheel richting kan geven)
- Je schoolt de manier van denken die in het sociale leven vruchtbaar is (en dat
helpt om je doelen in de sociale werkelijkheid in te passen)
- Je vormt een instrument om de actualiteit te doorzien en zicht te krijgen op
onderliggende stromen en tendensen 
- Je wordt gestimuleerd de driegeleding niet alleen te onderzoeken, maar ook
in je op te nemen, met je eigen doel te verbinden en in je streven te integreren.

Wie de sociale driegeleding innerlijk tot leven weet te brengen, zal niet alleen
ervaren hoe hiermee een fundament is gegeven om de wereld van vandaag te
begrijpen, maar ook hoe hiermee een bron van kracht wordt ontsloten die
aanzet om je gewicht aan de goede kant van de weegschaal in te zetten.
17 bijeenkomsten, 1x in de twee weken, tot 17 mei 2019
Folder beschikbaar.
Zie www.zonneboom.nl

Zoetermeer, vanaf 21 september
Het mysterie geld
een cursus met John Hogervorst
In drie bijeenkomsten proberen we het ‘mysterie geld’ te doorgronden - om daarmee
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het geld te maken tot wat het moet en kan zijn: dienstbaar aan de mens en aan zijn
ontwikkeling. Om tot een concreet beeld van de ware betekenis en het ware wezen
van geld te komen, gaan we onder andere behandelen:

de ontwikkeling van geld vanuit het verre verleden tot in het heden- de
verschillende functies van geld
zin en onzin van rente- zin en onzin van de financiële wereld-
geldschepping- kapitaal, krediet en vertrouwen
de drie geldkwaliteiten: koopgeld / leengeld / schenkgeld
de organische geldkringloop.

De avonden worden voorbereid aan de hand van teksten van o.a. Rudolf
Steiner en anderen die aan de deelnemers worden verspreid.
Data: vrijdag 21 september, 5 en 19 oktober 2018
Zie www.zonneboom.nl
Tilburg, 28 september
Michaël: de strijd met de draak in onze tijd
een voordracht van John Hogervorst
Een bekend beeld van de aartsengel en tijdgeest Michaël is zijn strijd met de
draak. Sint Joris, die we als een menselijke vertegenwoordiger van Michaël
kunnen zien, redt de jonkvrouw van de draak, waarbij het opmerkelijk is dat hij
de draak niet doodt maar temt.
Het beeld van de strijd met de draak kunnen we zien als beeld van een
innerlijke strijd, een strijd die we in onszelf voeren, opdat het goede in ons
denken en handelen de boventoon voert. De ‘drakenkrachten’ in onze tijd zijn
echter ook werkzaam in maatschappelijke structuren. We vinden ze
bijvoorbeeld in de wereld van de politiek of die van de economie.
De tegenstanders van Michaël streven ernaar dat het menselijk bewustzijn
afgedempt of vertroebeld blijft, zodat ook de betekenis van het individueel
menselijk handelen verhuld blijft.
Er valt veel voor te zeggen, als beeld gesproken, dat de mensheid zich ‘in de
buik van de draak’ bevindt. Bewustzijn en moed zijn voorwaarde om licht te
brengen en te zien op welke manier wij in onze tijd de draak kunnen temmen.
Info: rafischer@tele2.nl
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