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SPAARPLAN
Banken hebben een mooi verdienmodel. U en ik hebben er ons geld in bewaring staan: op de rekening waar 
ons inkomen binnenkomt en misschien daarnaast nog wel op een spaarrekening. Kijkend naar het saldo op uw 
spaarrekening ziet u het misschien niet direct terug, maar Nederlanders hebben samen een bedrag van 370 
miljard euro op de bank. De banken lenen dat bedrag weer uit, sterker nog: lenen een veelvoud daarvan uit; 
bijvoorbeeld in de vorm van krediet aan ondernemingen, of in de vorm van een hypotheek aan huizenkopers.  
U en ik ontvangen, als rente - op ons spaargeld - afhankelijk van uw bank 0 tot 0,03% rente. Niet zo veel dus. 
Aan de andere kant, waar de banken ons spaargeld in veelvoud uitlenen, incasseren zij 3 tot 5% rente. 
Een rekenvoorbeeldje: u spaart € 1.000 en ontvangt per jaar € 3,- rente. De bank leent uw € 1.000 tien keer 
uit en ontvangt daarover 4% rente, dat is 0,04 maal 10.000 is € 400,-. Als je dan als bank je zaakjes een beetje 
efficiënt georganiseerd hebt, hou je best wel wat over aan het verschil van €397,- (het verschil tussen door de 
bank betaalde en ontvangen rente). 
De netto rente-inkomsten van de banken blijven de laatste jaren (want misschien maakte u zich vanwege de 
lage rentestand ongerust over de banken?) goed op peil, zij 
stegen licht in 2019. In de eerste helft van 2019 verdienden 
de banken (netto rente-inkomsten): 
ABN Amro: ruim 3,5 miljard
Rabobank: circa 4,5 miljard
ING: net geen 7 miljard.* 
Let op: de kosten van de bank zijn er al af, het gaat hier om 
de rente-opbrengst als aandeel in de winst van de banken.  
Als we het nu eens zó zouden doen: de aandeelhouders (bij Rabobank: de leden) ontvangen over de waarde 
van hun aandelen of coöperatie-inbreng 1% op jaarbasis (dat is drie tot tien maal meer dan de spaarder als 
rente ontvangt) - en de rest van de winst gaat - huppetee! - in één keer naar: inkomens in de zorg, in het 
onderwijs, in de kunst… 
Dan kunnen de mensen die daar werken ook weer wat meer sparen, kunnen de banken nog meer uitlenen, 
stijgen de rente-opbrengsten nog meer, kan er huppetee nóg meer geld naar het geestesleven, kunnen de 
mensen die daar werken,… 
(jh)

*Bron: NRC 17/18-8-2019
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Duurzaam bedrijfsleven
Ja, het thema ‘duurzaamheid’ staat echt op de agenda. Worden we 
immers al niet bijna murw van alle berichtgeving over stikstof, CO2, 
PFAS? En zijn daar niet Greta Thunberg en de scholierenstakingen? Het 
klimaatakkoord van Parijs? De opmars van de elektrische auto, windpar-
ken in zee, zonnepanelen?  
En toch: in 2018 bereikte de CO2-uitstoot een nieuw record, werd 
meer aardgas en olie gewonnen dan ooit eerder en is de productie van 
steenkool weer stijgende. De plasticvervuiling van de oceanen was ook 
hoger dan ooit.* 
Het is altijd verstandig om de moed niet te verliezen, ook de positieve 
ontwikkelingen te zien, hoop te blijven koesteren. 
Afgelopen zomer stuurden 182 grote Amerikaanse bedrijven, verenigd 
in de American Round Table, een mooie verklaring de wereld in, waarin 
zij verklaarden dat bedrijven moeten worden geherdefinieerd: bedrijven 
moeten niet meer alleen bezig zijn met winst maken maar moeten door 
hun activiteiten de hele samenleving dienen. Als dát nou toch eens waar 
zou zijn! 
“Ik moet het eerst nog zien”, denkt u misschien. En dat zou ik ook denken. 
 
Peter Dauvergne, hoogleraar aan de University of British Columbia 
(Canada) doet al twee decennia onderzoek naar de wisselwerking tussen 
bedrijven, overheden en duurzaamheid. Hij heeft in die tijd vermoedelijk 
niet zitten slapen:  
“Grote bedrijven beroepen zich op hun machtige positie en zeggen echt 
de wil te hebben zaken te verbeteren. De huidige trend heeft enkele 
positieve gevolgen, zoals energie- en afvalreductie en meer recycling. 
Het probleem is echter dat veel van de op die gebieden geboekte winst 
wordt geïnvesteerd in verdere expansie van het 
bedrijf en het aanmoedigen van meer consumptie. 
Als je kijkt naar de ‘voetafdruk’ van een bedrijf dat 
steeds meer producten verkoopt, zie je dat die vaak 
blijft groeien. Dat is wat ik Eco-Business noem. Deze 
vorm van duurzaamheid leidt tot verspilling en 
excessieve consumptie, die de planeet op den duur 

niet aankan. Het probleem is dat bedrijven ons uiteindelijk niet helpen 
met de duurzaamheid van de planeet, ecosystemen en de biosfeer. Waar 
het ze echt om gaat, is de duurzaamheid van hun eigen activiteiten, 
duurzaamheid van de winst en van salarisverhogingen van het topma-
nagement. Dat is de voornaamste inzet.”  
 
Dat is weer eens een andere uitleg van het begrip duurzaamheid. Dat 
het begrip in grote delen van het bedrijfsleven zó gehanteerd wordt 
(o.a. Apple, Coca-Cola en General Motors waren ondertekenaars van de 
verklaring) lijkt niet onwaarschijnlijk. 
Als het gaat om échte stappen naar duurzaamheid moeten we niet op 
de eerste plaats naar het bedrijfsleven kijken. In het kader van de sociale 
driegeleding zou de rolverdeling zó zijn: de democratische rechtsstaat for-
muleert heldere en eenduidige wet- en regelgeving; en het bedrijfsleven 
houdt zich daaraan. 
Hoe ziet Peter Dauvergne dat?  
“Het bedrijfsleven is niet de partij die een leidersrol zou moeten nemen. 
Je moet een pyromaan niet vragen bij de brandweer te komen werken. 
Het primaat moet bij de politiek liggen. Regeringen moeten de regels 
voorschrijven, limieten instellen en die ook handhaven. En dat op alle 
niveaus: internationaal, nationaal en lokaal.” 
Precies! 
Tegelijkertijd: de vervlechting van staat en economie houdt de wenselijke 
wet- en regelgeving tegen. Voor de bedrijven die duurzaamheid niet 
alleen met de mond willen belijden, en die echt de hele samenleving 
willen dienen, zit er maar één ding op: ontneem de eigenaren van de 
onderneming alle gebruikelijke rechten - geef hen in plaats daarvan 

een billijke vergoeding voor het gebruik van hun 
ingelegde kapitaal - en ga met alle betrokkenen (kapi-
taalverstrekkers, leveranciers, medewerkers, klanten) 
om de tafel met de vraag: wat kunnen we doen om 
werkelijk duurzaam te ondernemen? (jh)

*Bron: NRC 24/10/2019
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Hoe gaan we om met het eigendom van grond en kapitaal, 
oftewel met het eigendom van natuur (bodemschatten, 
landbouwgrond) en ondernemingen? Het is een van de 
sleutelvraagstukken in de sociale driegeleding. Het feit dat 
grond en kapitaal in de huidige praktijk privébezit (kunnen) 
zijn – en dus verhandeld kunnen worden – werkt door in de 
hele samenleving. Deze praktijk draagt eraan bij dat onderne-
mingen worden geleid vanuit het oogpunt van winstmaxima-
lisatie; dat natuur en milieu geschaad worden; dat welvaart 
oneerlijk verdeeld wordt; dat speculatie en financiële ‘bubbels’ 
optreden; dat werknemers niet anders worden behandeld dan 
grondstoffen of productiemiddelen; dat sectoren als onder-
wijs, gezondheidszorg, wetenschap en kunst structureel tekort 
komen; dat democratische beginselen worden uitgehold…
Al enkele tientallen jaren ontwikkelen de bij Stichting Sleipnir 
aangesloten ondernemingen een andere praktijk: zij werken 
samen op basis van het principe dat zij geen privébezit zijn of 
kunnen worden. Het gebruikelijke eigendomsrecht is hier in 
de praktijk vervangen door een ‘gebruiksrecht’: de aangeslo-
ten ondernemers werken in en met ‘hun’ onderneming zolang 
zij over de wil en de passende vaardigheden beschikken en 
worden t.z.t. opgevolgd door anderen die het stokje overne-

men - zonder dat het bedrijf verkocht wordt. Een kring van 
ervaren ondernemers draagt zo zorg voor de continuïteit van 
de onderneming.

De Sleipnir Coöperatie organiseert op 9 maart 2020 de Eigen-
domsconferentie. Op basis van de langdurige en veelkleurige 
ervaringen die in de kring van aangesloten ondernemingen 
is opgedaan, staan tijdens deze conferentie verschillende 
aspecten van het eigendomsvraagstuk centraal. Wat betekent 
een andere vorm van eigendom voor de financiering van 
een onderneming; wat gebeurt er met de winst; hoe gaat 
het in opvolgingssituaties; hoe werk je samen met andere 
ondernemingen; wat betekent het voor de organisatie en het 
samenwerken binnen de onderneming, …? 

Aan de conferentie wordt o.a. meegewerkt door Koos Bakker, 
Ben Gevonden, Adriaan Bekman, Judith van El, Manon Wol-
fert, Reinoud van Bemmelen, Jan Saal, Luuk Humblet, René 
Groenen. Ondernemers, starters en belangstellenden zullen 
tijdens de conferentie een goed beeld krijgen van een concrete 
andere praktijk van ondernemen. 
Meer info: www.eigendomsconferentie.nl

De Caleidoscoop

EIGENDOMSCONFERENTIE: 
9 MAART 2020
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Een ingezonden brief 

& een vraag aan de lezers
 

Van een van onze lezers, Jacqueline de Groot, ontvingen wij de volgende brief: 

“Het was weer zeer inspirerend lezen, de Driegonaal. Toch mis ik in toenemende mate het  

communicatiestuk dat je in de driegeleding uit zou willen gieten. De interesse in de mens 

ontwikkelen, ik-zin ontwikkeling, bouwstenen voor een sociaal sacramentalisme. Hoe je het ook 

wilt noemen. 

De driegeleding maakt een mens niet persé sociaal. Het beschermt de mens en medemens hoog-

uit tegen antisociale krachten. Om vanuit je wezen sociaal te worden is ten eerste een verlangen 

nodig. Een diep weten dat er werkelijk zoiets bestaat als een sociale hoofdwet. En bewust-

wording hoe je concreet socialer kunt worden en vooral het besef wat het de mens zelf oplevert 

(intuïtie!). Dat zou je kunnen zien als een egoïstische drijfveer. Maar dat is het zeker niet. Keer op 

keer dien je je ziel op te schonen. Dan heb je weer een stukje persoonlijkheid opgelost waardoor 

er meer ruimte komt voor het wezenlijke (hogere zelf ) van jezelf. En daarmee kun je het wezen-

lijke van de ander steeds beter gaan waarnemen. Dat verbindt, dat maakt sociaal. 

Daar ligt het goud van de mens. Daar valt win-win uit de hemel. Kunnen we elkaars karma dra-

gen. Idealen materialiseren. Het is hard werken. De wil moet worden gesterkt. Maar het levert zo 

veel op. Deze inzichten mis ik in de Driegonaal. Ik hoop dat je er in toekomst aandacht aan wilt 

besteden. Ik help graag met schrijven.”

 
Naschrift en vraag: 
Het klopt dat het stuk dat Jacqueline aanduidt – als ik het zo mag samenvatten: de innerlijke 

ontwikkeling van de mens en de verbinding van mens tot mens – in Driegonaal nauwelijks 

aan bod komt. Zonder een vraagteken te willen plaatsen bij het belang van deze thematiek, 

is het voor de redactie een vraag in hoeverre deze verbonden is of moet zijn met wat dit 

tijdschrift wil zijn: een tijdschrift voor sociale driegeleding. 

Die vraag leggen we daarom graag aan de lezer voor: we zijn erg benieuwd naar uw mening 

en naar het antwoord op de vraag van Jacqueline, namelijk of er in Driegonaal meer aan-

dacht zou moeten zijn voor het thema dat zij benoemt. 

Uw reactie is welkom via: info@driegonaal.nl

De bedelaar 
en zijn brood
Volgens Thomas van Aquino had een 
hongerige bedelaar het recht een brood te 
stelen. Wat hem niet gegeven werd mocht hij 
nemen. Met het voortschrijden van de tijd en 
de opkomst van de moderne beschaving  
lijken we ver verwijderd te zijn geraakt van 
het elementaire rechtsgevoel waarop de hei-
lige Thomas zijn uitspraak mogelijk baseerde. 
In onze tijd kennen we allerlei wetten 
waarvan we eigenlijk moeten zeggen: die 
kunnen onmogelijk gefundeerd zijn op enig 
elementair rechtsgevoel. Het zijn wetten die 
het legaal maken dat dit rechtsgevoel met 
voeten getreden wordt. 
Oxfam Novib liet recent weer eens zien hoe 
rijken steeds rijker worden. Terwijl bijna de 
helft van de wereldbevolking moet rond-
komen van vijf dollar of minder per dag, is het 
aantal miljardairs  in de afgelopen tien jaar 
verdubbeld tot 2000. Hun rijkdom is letterlijk 
en figuurlijk onvoorstelbaar. - Wat moet je je 
erbij voorstellen dat je (multi)miljardair bent? 
Hoe zit je als mens in elkaar als je aan je mil-
joenen nog niet genoeg hebt? Hoe arm kun 
je zijn wanneer je meent dat een dergelijke 
rijkdom jou toekomt? 
Daarom: komt u binnenkort een miljardair 
tegen, geef hem dan een brood.  
Drs. Teentjes
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Die arme Rudolf Steiner! Stond in walmen van 
tabaksrook in fabriekshallen duizenden arbeiders 
toe te spreken over de driegeleding als weg naar 
een menswaardige samenleving. Sprak met onder-
nemers en industriëlen over een eerlijke economie. 
Debatteerde met intellectuelen en kunstenaars 
over de noodzaak van een vrij geestesleven. En 
dat alles met als decor: Duitsland dat na de eerste 
wereldoorlog ineenstortte, economisch in gruzele-
menten lag en sociaal en politiek op de rand van de 
afgrond stond. 
Als er dan, na de bijdrage van Steiner, ruimte was 
voor vragen en gesprek, kwamen steevast de 
opmerkingen in de trant van: “Dat klinkt allemaal 
heel mooi en doordacht, doctor Steiner, maar hoe 
moet het dan met mijn winkeltje in garen en band 
als de driegeleding er is?” “Wat moeten wij als vak-
bond nog als ondernemers en arbeiders gewoon 
samenwerken?” “Hoe blijf ik als kunstenaar in leven 
als het geestesleven vrij is?” 
Steeds was de onderliggende kleine gedachte: wat 
betekent die driegeleding voor mij; word ik er wij-
zer van; blijft mijn positie wel gewaarborgd; 
kan ik gewoon op dezelfde voet 
doorgaan? - Een misschien 
begrijpelijke, maar beslist 
beperkte gedachte. 
Desondanks wél een 

gedachte waarmee een hele wereld verbonden is. 
Want terwijl de samenleving (toen en nu) uitpuilt 
van de grote en urgente vraagstukken die om 
fundamentele stappen vragen, zijn wij geneigd 
alles vanuit ons eigen, beperkte en persoonlijke 
perspectief te zien en te beoordelen. Wie daarin 
blijft hangen is echter deel van het probleem, niet 
van de oplossing. De samenleving is er niet mee 
geholpen wanneer ‘mijn probleem’ is opgelost. 
Andersom geldt iets anders: wanneer de grote 
en urgente vraagstukken van onze tijd dankzij 
fundamentele stappen in de richting van een 
oplossing gebracht worden, betekent dat ook dat 
mijn persoonlijke positie binnen de samenleving in 
een positiever licht komt te staan. 
Hier kunnen we een illustratie van de essentie van 
de sociale hoofdwet ontdekken: wanneer wij ons 
inspannen voor het grote geheel, zal blijken dat 
ons persoonlijk maatschappelijk handelen zich af 
kan spelen in een écht sociale bedding - dat is iets 
waarvoor geen mens angst hoeft te hebben en 
waarvoor wij wat wij kennen of gewoon zijn, rustig 
kunnen loslaten.  

Driegeleding is geen privé-aangelegen-
heid maar een noodzaak van onze 

tijd. En daarmee het juiste voor 
ieder van ons. (jh)
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EN Dit is het derde nummer van de 35e jaargang. 

Graag nodigen we de abonnees uit om hun 
abonnementsbijdrage voor de nieuwe jaargang 
te voldoen. In de komende tijd werken we de 
abonnementenadministratie door en zullen we 
u verzoeken te betalen indien er volgens onze 
gegevens een betaalachterstand is.  
 
Onze tarieven: 
€ 22,00 (normaal tarief) 
€ 33,00 (steuntarief) 
€ 13,50 (minimumtarief, alleen binnen Neder-
land). 
U kunt uw bijdrage overmaken op:  
IBAN NL25 TRIO 0338 6534 57 
t.n.v. Nearchus CV, Assen - onder vermelding van 
de jaargang(en) waarvoor u betaalt.

www.driegonaal.nl 
Op onze website publiceren we korte en langere 
artikelen; soms naar aanleiding van actuele 
zaken, soms met een verdiepende inhoud. U 
vindt er ook aankondigingen van driegeledings-
bijeenkomsten. 
 
De Driegonaal e-Nieuwsbrief 
Via de website kunt u zich ook inschrijven voor 
de Driegonaal e-Nieuwsbrief die ca 10x per jaar 
wordt verspreid. U bent van harte uitgenodigd 
deze nieuwsbrief te ontvangen (en verder te 
verspreiden).

•

Driegeleding is geen 
privé-aangelegenheid
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In het begin van de jaren ’70 van de vorige 
eeuw was de Duitse driegeleder Peter 
Schilinski (1916-1992) een week in Nederland 
om op verschillende plaatsen voordrachten 
over sociale driegeleding te houden. In die tijd 
had hij ook een ontmoeting met Dieter Brüll 
en spraken zij samen uitvoerig over de sociale 
driegeleding. Een gedeeltelijke weergave 
van dat gesprek werd destijds gepubliceerd 
in het tijdschrift Jonas (jrg.2, nr.17) - en hier 
publiceren we weer een deel van dat deel, 
waarin Peter Schilinski beschrijft hoe hij tegen 
het einde van de tweede wereldoorlog, hij was 
toen 28 jaar, de driegeleding ontmoette. 
Sindsdien was hij levenslang verbonden met 
verschillende driegeledingsinitiatieven in 
Duitsland.
“Steeds opnieuw heb ik met de vraag gewor-
steld: hoe kan het recht en de vrijheid van 
iedere mens worden verwerkelijkt? Toen kreeg 
ik aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
op een eigenaardige manier Rudolf Steiners 
Die Kernpunkte der sozialen Frage in handen. 
Wij hadden een marxistische studiegroep 
en waren juist tot de conclusie kwamen: zo 
gaat het niet. Ik was zeer gedeprimeerd. Toen 
kwam er iemand met een rijdend biblio-
theekje langs. In die tijd waren er bijna geen 

boeken te krijgen en er lag een helemaal aan 
flarden gelezen boekje bij, dat ik vanwege de 
titel kocht. Dat was De kern problemen van 
het sociale vraagstuk. 
Wij hadden net enkele duizenden bladzijden 
van Marx doorgewerkt en we vonden het om 
zo te zeggen bespottelijk dat iemand op 110 
bladzijden de kernproblemen van het sociale 
vraagstuk zou kunnen behandelen. We von-
den het ook een ongelooflijke aanmatiging, 
maar ik zei tegen de anderen: ‘Als wij zoveel 
duizend bladzijden gelezen hebben, dan kun-
nen die 110 bladzijden er ook nog bij…” En zo 
ontstond de eerste marxistische studiegroep 
voor de kernpunten van het sociale vraagstuk. 
De studiegroep viel hierdoor uit elkaar. Maar ik 
had het gevoel: er zit geweldig veel in, alleen 
weet ik niet wat; je moet je er diepgaand 
mee bezighouden. Ik heb toen ongeveer twee 
jaar lang praktisch niets anders gedaan dan 
dit boekje en de geschriften van Steiner op 
maatschappelijk gebied bestuderen.
In mijn toenmalige levenssituatie was het 
voor mij beslissend of iemand iets kon zeggen 
over de vraag: hoe kan men alle mensen 
helpen, zonder daarvoor enkelen te moeten 
onderdrukken. 
Daarop liep ook mijn studie van het marxisme 

stuk: ook daar geldt de hulp niet alle mensen; 
er moeten mensen onderdrukt worden. 
Waar is echter een maatschappijsysteem ten 
behoeve van alle mensen? 
Ik ben er nu zekerder van dan ooit, dat de soci-
ale driegeleding de maatschappijvorm is, die 
de mens de materiële rechten vanzelfsprekend 
garandeert door vrije informatie en demo-
cratisch stemrecht. Maar veel belangrijker is, 
dat de driegeleding de geestelijke ontwik-
kelingsmogelijkheden van de mens door 
een vrij geestesleven, de grootst mogelijke 
ontwikkelingskansen biedt.  
In de driegeleding wordt over het economi-
sche leven gezegd, dat men moet uitgaan 
van de consument, van de consumptie van de 
mensen. Dat is volkomen vanzelfsprekend! 
En toch zou ik daar nooit op gekomen zijn… 
Driegeleding gaat wat dat betreft in de 
allereerste plaats en uitsluitend uit van een 
mobilisatie van de consumenten, hoe moeilijk 
dat ook is. Maar als ik de consument mobili-
seer en als de consument zich bewust wordt 
van zijn belang in het economische leven, dan 
krijg je pas kans op een economisch leven in 
dienst van de consument.”

DE DRIEGELEDING 
IS VOOR ALLE MENSEN
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Het zal iedereen, die het levenswerk van 
Rudolf Steiner bestudeert, opvallen, dat 
beschouwingen over het sociale vraagstuk 
met onderbrekingen optreden. Terwijl 
anders een eenmaal geëntameerd onder-
werp voortgezet en uitgediept wordt, ver-
dwijnt het motief van de sociale impuls 
telkens weer na een korte tot zeer korte 
periode.1 Zelfs de laatste overvloedige 
periode, de eigenlijke driegeledingstijd, 
brak op 29 augustus 1922 plotseling af.2

Deze periodiciteit is echter niet het enige. 
De invalshoek blijkt telkenmale dusdanig 
verschillend te zijn, dat eerst in de aller-
laatste tijd gepoogd is om een overzicht 
over de onderscheiden benaderingen tot 
stand te brengen. Daarachter staat in de 
eerste plaats de onvermoeibare vlijt van 
Hans Georg Schweppenhäuser. Zelfs tal 
van bedreven antroposofen hadden bij-
voorbeeld iedere samenhang tussen drie-
geleding en sociale hoofdwet ontkend, tot 
uit de pas in 1977 in de Gesamtausgabe 
gepubliceerde eerste voordrachten over 
driegeleding (GA 328) duidelijk bleek, dat 
Rudolf Steiner met zijn sociale driegele-
ding onmiddellijk bij de sociale hoofdwet 
aanknoopte.

Wat Rudolf Steiner telkens publiek maakt, 
komt uit heel verschillende fasen van zijn 
biografie. Maar voordat wij daar nader op 
ingaan, zal eerst getracht worden, om de 
nauwkeurige data vast te leggen. - Som-
mige zijn zonder meer bekend. De socio-
logische basiswet verscheen in het Maga-
zin für Literatur in de nummers 28 en 29 
van de jaargang 1898 (respectievelijk 16 
en 23 juli). De sociale hoofdwet vinden wij 
in de opstellenreeks Theosophie und sozi-
ale Frage in het tijdschrift Luzifer-Gnosis 
1905-1906 (nummers 29 - oktober 1905 -, 
30 en 32. Het sociale oerfenomeen wordt 
als zodanig voor de eerste en enige keer 
in de voordracht van 12 december 1918 
vermeld. Aan de sociale driegeleding zou 
men twee geboortedata kunnen meege-
ven: de zogenaamde Memoranda van juli 
1917 (GA 24/1961/329v), meer of minder 
bedoeld als aide mémoire, en de later tot 
de Kernpunkte uitgewerkte voordrach-
ten in Zürich in februari 1919 (GA 328). 
De verdere studie van het sociale oerfeno-
meen leidde mij tot de vraag, waar dit, in 
ruimere zin, thuis is. Ik kwam tot de slot-
som, dat daarin de beide oermotieven van 
de mens verenigd zijn: in het onsociale 

In november verscheen het tweede deel 

van de Verzamelde Geschriften van Dieter 

Brüll: een integrale heruitgave van De 

sociale impuls van de antroposofie. Tijdens 

het voorbereiden van deze uitgave werd 

opnieuw duidelijk dat dit boek een rijkge-

vulde schatkist is, niet alleen voor ieder die 

de sociale driegeleding aan het hart gaat 

maar ook voor wie de diepere achtergron-

den - de esoterisch-christelijke dimensie 

- nader wil onderzoeken. 

Hier volgt de tekst van een hoofdstuk 

waarin Dieter Brüll onderzoekt hoe 

het sociaal-christologische element in 

het werken van Rudolf Steiner terug te 

vinden is.

De sociale impuls in het leven 
van Rudolf Steiner
Dieter Brüll
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afstand nemen zien wij de bewustwording 
en de verzelfstandiging van de entele-
chie, dat wil zeggen de ( filosofisch gefun-
deerde) vrijheidsimpuls; in het sociale de 
overgave als liefdesimpuls. Het wonder 
van onze menswording mogen wij der-
halve in elke ontmoeting met de mensen-
broeder beleven. Op zoek naar de plaats 
waar Rudolf Steiner de essentie van de lief-
desimpuls heeft uitgesproken, stuitte ik op 
de voordracht van 17 december 1912 Die 
Liebe und ihre Bedeutung in der Wet (GA 
143/1974/XII).
Ik meende mij dit verslag van een per-
soonlijke speurtocht te mogen veroorlo-
ven, omdat het vermoeden van een kunst-
matige constructie voor de hand ligt, als 
ik aan het voorgaande nu toevoeg, dat 
ik hieraan ineens het zevenjaarsritme in 
het sociale werk van Rudolf Steiner ont-
dekte. Voegt men het jaar 1912 toe als het 
moment, waarop hij de meest occulte van 
de vier wetmatigheden heeft uitgespro-
ken, dan verkrijgen wij de reeks 1898 - 
1905 - 1912 - 1919. 
Desondanks was ik bijna geschokt, toen ik 
kort daarna het door Roman Boos samen-
gestelde boek in handen had, Rudolf Stei-
ner während des Weltkrieges, en mijn oog 
op de datum viel van Ein freier Blick in die 
Gegenwart: 1884 (6 en 15 november). Het 
betrof Rudolf Steiners eerste publikatie 
over het sociale vraagstuk.3

Beschouwen wij het jaar 1884 als het 
geboortejaar van de sociale impuls in 

Rudolf Steiners biografie, dan trad deze 
in 1898 met de sociologische basiswet in 
de puberteit, werd met de sociale hoofd-
wet in 1905 meerderjarig - wij weten, dat 
Rudolf Steiner reeds toen een doorbraak 
op sociaal gebied beoogde, die echter op 
onbegrip en onwil van de Theosofische 
Vereniging stuk liep -, trad in 1912 met de 
sociale liefdesimpuls in het zonnesepte-
naat, was in 1917, drieëndertigjarig, rijp 
om aan de samenleving gegeven te wor-
den (vergelijk GA 180/1980/23) en werd 
in 1919, met vijfendertig jaar, als sociale 
driegeleding de basis voor een volksbewe-
ging. - Na het vaststellen van dit ritme was 
het zoeken naar de missing link bijna een 
obsessie: wat heeft Rudolf Steiner in 1891 
tot het sociale vraagstuk bijgedragen?
Het resultaat is mager, omdat het een 
vermoeden blijft. - In zijn boek Goethes 
Geistesart (GA 22) gaat Rudolf Steiner in 
het derde, uit 1899 stammende artikel op 
Goethes Sprookje van de groene slang en de 
schone lelie in. Hij geeft daar ook de samen-
hang met Schillers Briefe en met de Franse 
Revolutie. Rudolf Steiner beschouwde 
immers de Briefe en het Märchen als het 
Duitse antwoord op hetgeen als sociaal 
vraagstuk door de Franse Revolutie aan de 
orde is gesteld.4 Haar drie leuzen, die toen 
door gebrek aan begrip tot chaotische toe-
standen moesten leiden, beaamde hij vol-
ledig en knoopte er later met zijn sociale 
driegeleding weer bij aan. Welnu, in een 
voetnoot bij dit artikel merkt hij op: ‘Ik 

heb gepoogd in de geest van dit sprookje 
door te dringen vanuit de vooropstellin-
gen van Goethes gedachtenwereld, zoals 
die in het begin van de jaren negentig 
van de achttiende eeuw was. Ik heb het 
resultaat, waartoe ik gekomen ben, in een 
voordracht bekendgemaakt, die ik op 27 
november 1891 in de Wiener Goetheverein 
heb gehouden. (...)
Alles wat ik sedertdien over het sprookje 
heb laten drukken of heb uitgesproken, is 
slechts een verdere uitwerking van de toen 
uitgesproken gedachten’ (cursivering van 
mij, D.B.).2 Van de voordracht bestaat uit-
sluitend een samenvatting door Karl Julius 
Schröer. Dit referaat verscheen oorspron-
kelijk in de Chronik des Wiener Goethever-
eins 189 1/12, en is ook te vinden in Früh-
werk deel 3. Het bevat geen woord over 
de samenhang met het sociale vraagstuk. 
Ik heb echter het sterke vermoeden, dat 
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dit deel van de voordracht, dat Schröers 
interesse niet had, in zijn referaat is weg-
gelaten.6 Noch de voetnoot, noch de con-
text waarin zij verschenen, zijn anders 
verklaarbaar. Immers, Rudolf Steiner heeft 
herhaaldelijk op de grote betekenis van 
het sprookje voor het sociale vraagstuk 
gewezen; blijkens die voetnoot dus reeds 
in 1891.
Gaan wij er, en zij het slechts hypothe-
tisch, vanuit, dat Rudolf Steiner in het jaar 
1891 Goethes sprookje (mede) als uitdruk-
king behandeld heeft van de ware sociale 
impuls, bevrijd van de politieke hartstoch-
ten van de Franse Revolutie, dan heeft 
destijds voor het eerst het motief geklon-
ken, dat wij in samenhang met die sociale 
impuls en in het hart van de driegeledings-
tijd telkens weer ontmoeten.8 Wij mogen 
daarin een geheel eigen, in de zielesfeer 
blijvende nuance ervan leren kennen. In 
de biografie van de sociale impuls zou bij 
het schoolbegin een ... sprookje staan.
Daarmee zijn wij dan bij het onderwerp 
aangekomen, hoe de biografie van de soci-
ale impuls in het leven van Rudolf Steiner 
staat. Ik beperk mij tot enkele lijnen, als 
aanzet voor wie in een eigen uitwerking 
een inspiratiebron voor een beter begrip 
van de vier elementen zoekt.9

Het jaar 1884 valt midden in de Weense 
jaren (1879-1889). Als student, als bezoe-

ker van literaire kringen, als politiek chro-
niqueur ging de rijkdom van de uiterlijke 
wereld voor hem open, die hij met zijn 
innerlijke wereld trachtte te doordringen. 
Het is zeker niet toevallig, dat zijn eerste 
publikaties een antwoord zijn op het hele 
veld van het culturele leven: over natuur-
wetenschap (GA 30/1961/227), over mens-
wetenschap/psychologie (idem p. 475) en 
over het sociale vraagstuk. Men kan er een 
ontwerp voor zijn levensopgave in zien.’10

Als mijn vermoeden juist is, dan danken 
wij aan de tijd in Weimar, aan de periode 
van intensieve studie van Goethe en het 
Duitse idealisme, de samenhang van de 
sociale impuls met de vier koningen uit 
het sprookje van Goethe. Negenennegen-
tig jaren nadat de idealen van de Franse 
Revolutie in een bloedbad ten onder gin-
gen, herleefden zij als verklaring van Goe-
thes reële fantasie in het beeld van een 
toekomstige sociale cultuur. Doch niet 
alleen de sociale driegeleding lichtte voor 
het eerst op; de groene slang openbaart 
aan de gouden koning het geheim van het 
sociale oerfenomeen: ‘Wat is verkwikken-
der dan het licht’?’ - ‘Het gesprek’.
De sociologische basiswet valt in de radi-
cale Berlijnse jaren, waarin zich Rudolf 
Steiner van alle conventionele boeien ont-
deed. Vrij tussen vrije mensen werd hij lid 
van de Giordano-Bruno-Bond, verdedigde 

Omslag eerste 
uitgave
Die Kernpunkte 
der sozialen 
Frage (1919)
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Der Kommende 
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hij de darwinistisch-Haeckelse natuur-
filosofie tegen kerkelijk-dogmatische 
aanvallen; slingerde als cultuurreferent 
zijn banstralen tegen alles en iedereen, 
die aan de nieuw opkomende waarden 
hindernissen in de weg wilden leggen; en 
bekent zich met Mackay tot het individu-
ele anarchisme (GA 31/1966/283v). Dit is 
de bodem, waarop de ontdekking van de 
sociologische basiswet kon groeien. Het is 
bepaald niet nodig, om deze periode in het 
leven van Rudolf Steiner met een schaam-
doekje te bedekken. Aan de door hem 
als een bevrijding beleefde natuurlijke 
ontwikkeling volgens de evolutietheorie, 
voegde hij immers gelijktijdig de ontwik-
kelingswet van de zich bevrijdende men-
selijke geest toe.
De sociale hoofdwet valt in de periode van 
de opbouw van de antroposofie en draagt 
daarvan de sporen. De reeks Theosophie 
und soziale Frage was immers de directe 
voortzetting van de reeks Wie erlangt man 
Erkenntnisse der höheren Welten? Broeder-
schap, een van de hoofdbeginselen van 
de Theosofische Vereniging, moest daar-
mee de haar toekomende plaats ontvan-
gen en tevens uit de abstracte belijdenis 
naar praktische realisatie worden geleid. 
En toch was het die factor niet alleen. In 
de sociale hoofdwet leeft mede de som 
van Rudolf Steiners ervaringen op de 

Arbeiterbildungsschule. Wat hij toen in de 
omgang met de onvervalste proletariërs 
heeft geleerd, heeft hij telkens weer als 
uitermate belangrijk geschetst. Maar hij 
leerde daardoor ook de voormannen van 
de arbeiders kennen. Niet zonder bitter-
heid zou hij over hen spreken, als hij ze in 
1919 weer op zijn weg vindt. Hun dogma-
tische gezindheid was wel het tegendeel 
van de tolerantie, waarop de sociologische 
basiswet als grondslag voor de toekomst 
rekende. In de eerste plaats echter ont-
moette hij hier de strijd om loonsverho-
ging, in plaats van voor radicale afschaf-
fing van het warenkarakter van de arbeid. 
Uit zijn geesteswetenschappelijke onder-
zoek was hem gebleken, dat slechts de 
scheiding van arbeid en inkomen heilzaam 
voor de mensheid is.12 De eerste publikatie 
van de sociale hoofdwet verscheen in het-
zelfde jaar 1905, waarin hij op 22 januari 
zijn werkzaamheden aan de Arbeiterbil-
dungsschule had moeten beëindigen. Een 
opmaat is te vinden in GA 53/1957/XIV. 
De voordracht Die Liebe und ihre Bedeu-

tung in der Welt valt in de periode, waarin 
Steiner de christologische grondslag van 
de antroposofïe schiep. Hij valt precies in 
het midden van de drie jaren, die in okto-
ber 1911 met de voordrachten in Karls-
ruhe Von Jesus zu Christus (GA 131) waren 
begonnen - lezingen, die Rudolf Steiner 
als het moment aanduidde, waarop de 
kerken tot de aanval begonnen over te 
gaan (GA 224/1983/148) - en de cyclus 
in Oslo Das fünfte Evangelium (GA 148), 
waarvan Bjelyi een diep aangrijpend oog-
getuigeverslag gaf.13 Zoals de lex aeterna, 
die zich volgens Thomas van Aquino met 
ons menselijke vernuft niet laat pakken, 
blijft in die voordracht ook de sociale 
betekenis van de liefdesimpuls onuitge-
sproken. Als hij straks, in 1918, toch in 
de woorden van het sociale oerfenomeen 
tot uitdrukking komt, dan blijft het een 
onvolmaakte aardse afstraling. Het is de 
tot geesteswetenschappelijke ontdek-
king gecondenseerde Christus-impuls 
zelve, waarvan men de betekenis voor 
de toekomst nauwelijks bevroeden kan. 
Met de sociale driegeleding tenslotte14 
wendt Rudolf Steiner zich tot het grote 
publiek, min of meer tegelijk met het ogen-
blik, waarop hij de fysiologische drieledig-
heid brengt. Met beide heeft hij meer dan 
dertig jaren geworsteld (GA 21/1976/150). 
Tal van opmerkingen vanaf 1916 doen 

Het gebouw waarin de Arbeiterbildungsschule van 
Karl Liebknecht, waar Rudolf Steiner lesgaf, was 
gevestigd
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reeds nieuwe activiteit op sociaal gebied 
verwachten - in feite na een pauze van 
veertien jaar -, doch zijn gestalte ontvangt 
de wetmatigheid van de sociale driegele-
ding eerst in 1917. In de geestelijke strijd 
met twee nieuwe aanvallen op de toekomst 
van de mensheid: de Russische Revolutie 
en Woodrow Wilsons plan voor een ‘zelf-
beschikkingsrecht van de volkeren’, was 
sociale driegeleding in dit stadium pri-
mair als Europees antwoord op het laatste 
bedoeld. Naast de zich geheel in de per-
soonlijke sfeer afspelende overhandiging 
van de Memoranda, heeft Rudolf Steiner 
echter reeds in november 1917 de hoofd-
lijnen van de sociale driegeleding open-
baar gemaakt, op de wijze zoals dat in een 
neutrale staat gedurende Wereldoorlog I 
doenlijk was: op 14 november nog in een 
ietwat gedistantieerde, bijna kentheoreti-
sche betoogtrant (GA 73/1950/1V), op 23 
en 24 november reeds met heel wat meer 
persoonlijke betrokkenheid (Gegenwart 
1950/1951, nummers 3 tot 6). Dit jaar 
1917 heeft Rudolf Steiner herhaaldelijk 
een scharnierjaar in de mensheidsge-
schiedenis genoemd (zie onder andere GA 
174a/1971/229).
Na de mislukte poging om op basis van de 
Memoranda de oorlog op minder desas-
treuze wijze te doen beëindigen, begint 
vanaf 1918 de voorbereiding van de leden 

van de Anthroposofïsche Vereniging op 
wat nu te doen staat. Rudolf Steiner houdt 
zijn voordrachtenreeks over de Geistigen 
Hintergründe der sozialen Frage. Als hij 
dan in 1919 de wetmatigheid van de soci-
ale driegeleding aantoont en fundeert en 
tevens de leiding op zich neemt van de 
ontstane politieke beweging ter invoering 
van de driegeleding, om te beginnen in 
Zuidwest-Duitsland, dan mag men daaruit 
drie dingen afleiden. Ten eerste, is met het 
concipiëren van de sociale driegeleding de 
sociale impuls van de antroposofie zover 
gerijpt, dat hij aan de wereld ter beschik-
king kan worden gesteld; een vijfendertig-
jarige ontwikkeling is voltooid. Ten tweede 
is deze driegeleding, precies als zijn ove-
rige werk, een antwoord op de directe 
noden en vragen van zijn tijd. Het offer 
dat hij daarmee bracht, was niet alleen 
van een voor een ingewijde verbijsterende 
grootheid, het is ook van een aangrijpende 
tragiek, indien men bedenkt, dat Rudolf 
Steiner na de mislukte campagne gezegd 
zou hebben: ‘Ik wist, dat de mensen er 
nog niet rijp voor waren, maar de poging 
moest toch ondernomen worden, want 
ik zou mij daarin vergist kunnen hebben.’ 
Ten derde is de impuls van de sociale drie-
geleding, zoals wij zagen, de conditio sine 
qua non voor wat zich nu als antroposofi-
sche dochterbewegingen in snel tempo in 

de samenleving zal installeren. 1919 ken-
merkt Rudolf Steiner als het jaar, waarin 
de Anthroposofische Vereniging tot daden 
wou overgaan (GA 257/1965/81).15

Noten:
1 In de sociaal ‘magere’ jaren - die echter, zoals 

uit de voorafgaande hoofdstukken blijkt, een 

overvloed aan aforistische opmerkingen bevat-

ten - valt de voordracht GA 56/1965/XI uit 1908 

op, waarin men in de kiem alle vier de sociale 

elementen kan herkennen.
2 Ik beweer hiermee noch, dat er in de reste-

rende jaren geen belangrijke opmerkingen over 

het sociale vraagstuk gemaakt zouden zijn, 

noch onderschat ik het gewicht van Rudolf Stei-

ners uiteenzettingen ter verduidelijking van de 

constitutie van de Allgemeine Anthroposophi-

sche Gesellschaft.
3 Eveneens verschenen in GA 30/1966/232. 

Omdat Rudolf Steiners eerste publikaties, uit 

1882, verloren zijn gegaan, is het theoretisch 

mogelijk, dat één of enkele ervan opmerkin-

gen over het sociale vraagstuk bevatten. Waar-

schijnlijk is het niet, maar het zou niet verras-

send zijn, want ook aan het uitspreken van 

dc sociale wetten ging een zekere aanlooptijd 

vooraf. - Anders dan Boos zie ik in het opstel 

van 1884 geen meesterwerk, tenzij men in aan-

merking wil nemen, dat het door een drieën-

twintigjarige is geschreven. Vanuit het perspec-

tief van een eeuw later kan men zich zelfs stoten 
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aan de geprononceerde vaderslandsliefde en is 

voor goed begrip historische begeleiding nodig. 

(Daarover kunnen wij thans beschikken: Renate 

Riemeck heeft in Info3 van november 1984, het 

artikel op de voet volgend, de tekst op de haar 

eigen heldere en deskundige wijze van com-

mentaar voorzien.) - Een andere zaak is, dat 

voor wie de verdere opbouw van de bijdragen 

tot het sociale vraagstuk kent, dit jeugdge-

schrift fascinerend is: in kiem bevat het reeds 

alle constituerende elementen van wat later de 

sociale driegeleding zal heten.
4 In de Briefe openbaart volgens GA 

210/1967/191 de Franse Revolutie haar intiem-

ste karakter.
5 Eenzelfde opmerking uit 1907 is te vinden in 

GA 262/1967/12.
6 Het is zeker niet toevallig, dat er ook van 

enkele andere voordrachten met een sociaal 

thema nauwelijks of slechts verwarde aanteke-

ningen bestaan: de interesse bij de toehoorders 

ontbrak. Soms is daarom in de Gesamtausgabe 

de ‘sociale voordracht’ uit een reeks door één 

met hetzelfde thema uit een andere reeks ver-

vangen.
7 Vergelijk hierbij ook de geheimzinnige regels in 

de brief van Rudolf Steiner aan Richard Specht 

van 30 november 1890 (GA 38/1955/124). In 

hetzelfde jaar spreekt Rudolf Steiner ook, bijna 

bijkomstig en voor zover ik weet voor het eerst, 

over de principiële scheiding van politiek, eco-

nomie en geestesleven (GA 30/1961/299).

8 1899: het reeds genoemde artikel (vergelijk 

ook GA 28/1925/277), evenals GA 30/1961/96v; 

1916: GA I72/1974/31v; en vervolgens 1919 en 

1920: GA 168/1967/146v en GA 200/1970/78.
9 Ook een ruimtelijk onderzoek is overigens niet 

oninteressant. Het viel mij bijvoorbeeld op, dat 

de eerste publikatie, uit 1884, in Hermannstadt 

plaatsvond, het huidige Sibiu; de laatste voor-

dracht over het sociale vraagstuk in Oxford. 

Aldus werd de sociale impuls bij benadering 

vanaf het meest oostelijke naar het meest wes-

telijke punt van Rudolf Steiners werkzaamheid 

gedragen.
10 Zie hierbij ook Roman Boos Die Dreigliede-

rungsidee, das Goetheanum und das Dreiglie-

derungsideal (Münchenstein 1929), waarin 

het jaar 1884 als sleuteljaar wordt behandeld 

en waaruit drieëndertig jaar later de driegele-

dingsimpuls werd geboren, die zich in 1917 in 

een menselijke en een sociale drieledigheid ver-

takte. Alleen al het feit, dat Rudolf Steiner naar 

eigen zeggen de driegeledingsimpuls eerst na 

dertig á vijfendertig jaren van onderzoek aan 

de openbaarheid kon prijsgeven (onder andere 

GA 217a/198 1/18), wijst op de centrale beteke-

nis, die aan de totale driegeledingsimpuls in het 

oeuvre van Rudolf Steiner toekomt. Zie hierbij 

ook hoofdstuk 11.
11 Op een zekere parallel met de Philosophie der 

Freiheit maakt Rudolf Steiner zelf attent. Deze 

was bedoeld ‘als grondslag voor het sociale en 

politieke leven’ (GA 85/1962/147). Bedenkt 

men, dat (idem p. 126) de inhoud van het boek 

als idee reeds jaren ervoor gereed was, dan komt 

men weer ongeveer bij het jaar 1891 terecht.
12 Vergelijk hierbij ook nog GA 135/1959/65v: 

‘Binnen een wereldstructuur (...). waarin men 

zogezegd met zijn arbeid moet verdienen wat 

men voor zijn leven nodig heeft, kan nooit de 

vaste overtuiging van reïncarnatie en karma 

post vatten.’
13 Verwandeln des Lebens, Stuttgart 1975.
14 Men ziet, dat in het beeld, dat ik uit de ont-

wikkeling van de sociale impuls heb gewon-

nen, de ruimte voor een aparte, eigen factor 

in de vorm van de Nationalökonomischer Kurs 

(GA 340) ontbreekt. Ik zie deze cursus van juli 

1922 namelijk precies zo als de cyclus Lichtlehre 

(GA 320), die ongetwijfeld een uiterst belang-

rijke bijdrage tot de optiek bracht, maar aan 

de natuurwetenschappelijke impuls niet iets 

wezenlijks en nieuws toevoegde. Dat doet de 

Nationalökonomischer Kurs op sociaal gebied 

evenmin. - Overigens heeft ook deze een inte-

ressante voorloper: GA 54/1966/IV uit 1908.
15 Die activiteit begon één dag nadat overeen-

stemming over de wapenstilstand was bereikt 

(GA 185a/1963/I).
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Het moment van 1917, toen Rudolf begon zich in de 
openbaarheid tot het sociale vraagstuk te wenden, 
werd in zijn eerdere werken al veelvuldig voorbereid: 
in 1905/06 formuleerde hij de sociale hoofdwet, de 
sociologische basiswet al veel eerder. Maar in de fase 
die in 1917 begon en in 1919 culmineerde, ging het Stei-
ner erom op basis van inzicht bewust in te grijpen in 
de vormgeving van het sociale leven. De tragiek voor 
Rudolf Steiner was dat veel antroposofische vrienden 
dat niet konden en wilden meedragen. Alleen al zijn 
vertrek uit Dornach was voor hen een aanzienlijk pro-
bleem. Voortdurend vroegen zij wanneer hij dan terug 
zou keren. Zij begrepen niet dat zijn werkzaamheden 
in Stuttgart tot de kern van zijn eigenlijke opgaven 
behoorden. Feitelijk wensten zij dat hij in Dornach 
en elders zijn voordrachtsactiviteiten en onderwij-
zingen had voortgezet, in plaats van zich bij de Daim-
ler- of de Waldorf Astoria-fabriek om de arbeiders te 
bekommeren en hen in voordrachten van hun situ-
atie bewust te maken. Dat vormde een soort breuk, 
een eerste vervreemding. In de zomer van 1919 moest 
Rudolf Steiner uiteindelijk besluiten dat hij dit zo niet 
kon en moest voortzetten - omdat er maatschappelijk 
van alles veranderd was: vanaf 1917 stonden maat-
schappelijk gezien alle ramen en deuren open want het 
Duitse keizerrijk was aan zijn einde gekomen maar in 
de zomer van 1919 was dat momentum voorbij. (…) 
 
Zo ontstond (in 1918, vert.) de Novemberrevolutie, de 

situatie waarin in Duitsland korte tijd alles open lag. 
Met concrete voorstellen plaatste Rudolf Steiner zich 
midden in deze ontwikkeling. Hij streefde niet naar 
macht, hoewel er in die tijd 12.000 handtekeningen wer-
den verzameld van mensen die Rudolf Steiner als minis-
ter-president, of in elk geval als minister wilden. Dat 

Driegeledingstijd
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kwam voort uit een misverstand want het was geen moment 
Rudolf Steiners bedoeling om tot welke regering dan ook toe 
te treden. Het was juist zijn streven mensen aan te sporen 
het sociale leven in zelfbestuur vorm te geven. Nu kunnen 
we duidelijk vaststellen dat de bekwaamheden die daarvoor 
nodig zijn destijds nog niet voldoende ontwikkeld waren. 
Eén fenomeen sprak mij erg aan toen ik mij verdiepte in 
berichten en dagboekaantekeningen uit die tijd. Veel daar-
over is gepubliceerd in Dreigliederungszeit van Hans Kühn,1 
of bij Albert Schmelzer.2 Steeds weer beschreven mensen 
dat, wanneer zij Rudolf Steiner hoorde spreken, alles wat hij 
zei hen volkomen levend en evident voor de geest stond. Zij 
proefden dat Steiner precies datgene onder woorden bracht 
waar de omstandigheden om vroegen. Maar wanneer zij zelf 
probeerden met anderen over deze dingen te praten - thuis, 
op het werk of elders -, merkten zij dat het heel anders klonk, 
dat zij niet over deze onderwerpen konden spreken zoals 
Rudolf Steiner dat deed. 

Noten:
1: Hans Kühn, Dreigliederungszeit, Dornach 1978

2: Albert Schmelzer: Die Dreigliederungsbewegung 1919, Stuttgart 

1991

Deze fragmenten zijn afkomstig uit: ‘100 Jahre Dreigliederung. Was 

ist geworden? Was braucht die Zukunft?’, Sozialimpulse 1/19

Vertaling: John Hogervorst

Gerald Häfner (*1956), mede-oprichter van Die 
Grünen in Duitsland, was meerdere perioden 
parlementslid voor Bündnis 90/Die Grünen in de 
Duitse Bondsdag en later in het Europarlement en 
o.m. betrokken bij MehrDemokratie.
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Er zijn bijeenkomsten die door de actuele con-
text waarin zij plaatsvinden een bijzondere plek 
innemen. Dat was het geval met de ‘Stuttgarter 
Novembertagung’ die in 1989 plaatsvond1 - 200 
jaar na de Franse Revolutie en 70 jaar na de volks-
beweging voor sociale driegeleding -, op het hoog-
tepunt van de grote omwentelingen die zich in 
Europa voltrokken. 
Op dit moment staan wij opnieuw voor bijzondere 
data: 100 jaar geleden (1917) werden de zgn. drie-
geledingsmemoranda2 gepubliceerd en in 2019 is 
het 100 jaar geleden dat de volksbeweging voor 
sociale driegeleding zich, vooral in het zuiden 
van Duitsland, manifesteerde. In 1989 was mijn 
overtuiging: dergelijke data moeten tot nieuwe 
impulsen voor de sociale driegeleding leiden; het 
mag niet zo zijn dat er alleen maar herdenkings- 
of feestverhalen worden afgestoken. Vandaar dat 
toen ook het initiatief voor de oprichting van het 
Initiative Netzwerk Dreigliederung genomen is. 
Vast en zeker hebben velen, zoals ik ook, de hoop 
gekoesterd dat, ondanks alles dat sindsdien gedaan 
is, de activiteiten voor de sociale driegeleding 
sterker zouden groeien dan het geval is geweest. 
Vaak kan je de indruk hebben dat onze beweging 
veelkleurig maar niet harmonisch is, levendig en 

vol tegenstellingen maar niet erg dialoog-vaardig. 
De respons op onze uitnodiging3 geeft aan dat 
er ook een overstijgende wil is om tot gemeen-
schappelijkheid en tot samenwerking te komen.  
Ook nu geldt dat nieuwe impulsen de beste manier 
zijn om de komende periode met voor de driege-
leding bijzondere momenten in te gaan. Deze 
momenten zijn ook aanleiding tot zelfonderzoek, 
om ons af te vragen waar we staan met de sociale 
driegeleding en ons af te vragen: wat kunnen we 
in deze periode doen om de impuls van de sociale 
driegeleding sterker te maken? Een terugblik op 
de driegeledingsbeweging van de jaren 1917-1922 
zou daarom ook in het teken moeten staan van de 
vraag wat wij daar voor onze tijd uit kunnen leren.

Driegeleding en de eerste wereldoorlog
In 2014 werd het uitbreken van de eerste wereld-
oorlog in 1914 alom herdacht. Veel driegeledings-
activiteiten van Rudolf Steiner hangen samen 
met deze oorlog, met zijn uitbreken en met het 
einde. De eerste wereldoorlog zelf hangt samen 
met de onzalige verknopingen tussen politiek 
en economie, tussen cultuur en politiek, tussen 
economie en cultuur, dat wil zeggen met een 
tekort aan driegeleding. Deze verknopingen kon-

Vragen rondom de sociale driegeleding
Christoph Strawe 
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den niet worden ontward en schiepen conflict-
haarden die tot de eerste wereldoorlog voerden. 
Terugkijkend valt te zien dat veel van wat Rudolf 
Steiner destijds ondernam alleen maar aan actu-
aliteit heeft gewonnen. Veel problemen waarop 
de aanzet tot sociale driegeleding de poging tot 
een antwoord was, werden niet opgelost maar 
spitsten zich nog sterker toe: zij trokken nog meer 
conflictstof aan terwijl zich nog meer nieuwe pro-
blemen aandienden. En destijds al blootgelegde 
problematische tendensen in allerlei maatschap-
pelijke ontwikkelingen hebben zich nog versterkt.
  
IJkpunten en ontwikkelingsstappen 
van de sociale driegeleding
Al vóór de periode van de eigenlijke driegeledings-
beweging wees Rudolf Steiner op dergelijke fun-
damentele tendensen. Zo signaleerde hij in 1889 
in twee artikelen (Die soziale Frage en Freiheit und 
Gesellschaft4) de toenemende individualisering 
als historische tendens en wierp hij de vraag op 
hoe door dit gegeven staat en samenleving zouden 
moeten veranderen om tegemoet te komen aan 
de mondigheid en de vrijheid van het individu. 
Want ten opzichte van de oude gemeenschap, 
waar het individu ondergeschikt was, keert de 
verhouding van individualiteit en gemeenschap 
zich volledig om. Het individu plaatst zich in het 
middelpunt en de gemeenschap is er voor hem 
en moet ruimte scheppen voor zijn ontwikkeling. 
De artikelen ‘Antroposofie en het sociale vraag-
stuk’5 (1905/06) completeren het beeld: hier 
richt Rudolf Steiner de blik op de andere pool 
van het sociale gebeuren en stelt vast dat we 

Vragen rondom de sociale driegeleding
Christoph Strawe 

niet alleen in een tijdperk van individualisering leven, 
maar ook in een tijdperk waarin in de economie mon-
diale structuren worden gevormd. Hoe moet de samen-
leving zich aanpassen ten opzichte van deze economi-
sche verbindingen, hoe kan recht worden gedaan aan 
het feit dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn en 
steeds meer voor elkaar verantwoordelijk zijn - door 
de prijzen die wij als consument betalen en door de 
manier waarop wij werken en economie bedrijven? 
Daarmee formuleert Rudolf Steiner ijkpunten en benoemt 
de drie grote complexen van vragen, waarmee de sociale 
driegeleding te doen heeft. Dat ontwikkelt hij verder en 
probeert hij vorm te geven in de pogingen om praktisch 
in de verhoudingen in te grijpen. Dat gebeurt eerst met 
de memoranda van 1917, waarin de sociale driegeleding 
als een Middeneuropees vredesprogramma wordt gepre-
senteerd. Ten opzichte van de bestaande volkeren- en 
groepsconflicten vraagt hij wat er gebeuren moet opdat 
mensen uit verschillende etnische of religieuze groepen 
vreedzaam met elkaar kunnen samenleven: allereerst 
moet het individu bevrijd worden en in staat zijn een vol-
ledige culturele autonomie te beleven, zo worden ook de 
volken bevrijd. De omgekeerde weg zou alleen maar tot 
nieuwe conflicten leiden. Wie het zelfbeschikkingsrecht 
van volkeren in zijn voorwaarden om tot vrede te komen 
bovenaan plaatst, plaatst het recht van collectieven op 
een eigen staat boven het individuele mensenrecht en de 
vrijheid van het individu, zodat het onderdrukken van 
minderheden al bij voorbaat vast staat. 

De conflicten in onze tijd benadrukken de 
actualiteit van de sociale driegeleding
Dit alles is ongelooflijk actueel. “De nationale staat moet 
afsterven”, zo luidde onlangs de kop van een artikel (Spie-
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gel online) waarin precies werd uiteengezet dat de 
eis voor een zelfbestemmingsrecht van volkeren 
naar willekeur werd en wordt ingezet als instru-
ment van onvrede. Het thema speelt in Oekraïne, 
in het Israëlisch-Palestijnse conflict, in Syrië en in 
Irak: overal daar waar staatsstructuren worden 
benut ten behoeve van nationaal-culturele, etni-
sche of religieuze doelen en belangen.
Na de Novemberrevolutie6 komt het in 1919 tot 
de grote volksbeweging voor de driegeleding van 
het sociale organisme. Deze wordt ingeleid door 
Rudolf Steiners “Oproep aan het Duitse volk en 
aan de cultuurwereld”,7 waarin hij stelt dat het de 
opgave van de tijd is om de sociale verhoudingen 
bewust te doordringen en vorm te geven. En wan-
neer wij in onze tijd te maken hebben met veel van 
de al genoemde problemen, dan hangt dat samen 
met een gebrek aan dit noodzakelijke bewustzijn. 
De gevolgen daarvan zijn immens en zullen alleen 
maar toenemen.
Het is tragisch dat een beweging die maatschap-
pelijke geleding als haar opgave ziet in het licht 
van deze conflicten niet veel groter en invloedrij-
ker is geworden. Toch is het niet zo, zoals velen 
menen, dat alles mislukte en dat er niets tot stand 
kwam. Een preciezere blik op de werkzaamheid 
van de driegeleding na 1945 laat zien op hoeveel 
plaatsen in de samenleving driegeledingsactivi-
teiten blijvende sporen hebben achtergelaten.8 
Nieuwe golven van driegeledingsactiviteiten 
waren er in 1968, 1989 en 1999. Die van 1968 staan 
in verband met de Praagse Lente en de beweging 
van de 68ers.9 Ik noem: Achberg, Joseph Beuys, 

het ontstaan van de beweging voor de driegelede 
volkswetgeving. Ook de oprichting van de Groe-
nen is zonder deze aanzetten moeilijk voorstel-
baar.
De tweede golf hangt samen met de omwentelin-
gen in de landen achter het IJzeren Gordijn, met 
het burgerverzet tegen de bevoogdende staat, 
waarover Rolf Henrich, mede-oprichter van het 
Neues Forum in de DDR en te gast tijdens de eerder 
genoemde Novembertagung, zijn boek schreef.10 
Hij bracht in het bewustzijn wat in die beweging 
onder de oppervlak als driegeledingsmotief leefde: 
men wilde de staat weg uit het cultuurleven, dat 
hij onderdrukte, en uit de economie, die hij met 
bureaucratische plandirectieven inperkte. Men 
wilde deze gebieden op eigen benen plaatsen en 
de totalitaire staat omvormen tot een democratie, 
waarin recht wordt gevormd door wat mondige 
burgers met elkaar overeenkomen.
De derde golf had niet te maken met een staat die 
buiten zijn boekje ging, maar met de alle perken 
te buiten gaande winstgedreven globale econo-
mie die de democratie bedreigde en de diversiteit 
van de cultuur vernietigde. Dat was de beleving 
van degenen die in 1999 met ‘the battle of Seattle’ 
een conferentie van de wereldhandelsorganisatie 
WTO deden mislukken. Voor de eerste keer betrad 
een derde kracht het wereldtoneel, de globale 

18 jrg.35 – nr. 5/6 • januari 2020



‘civil society’. Hun verhouding tot de driegeleding bracht 
de latere winnaar van de Alternatieve Nobelprijs Nicanor 
Perlas11 tot het punt: deze beweging is een sociale cultu-
rele kracht die zich van de feitelijke naar de bewuste en 
de voortgeschreden driegeleding zou moeten wenden. Het 
optreden van Nicanor Perlas bracht ons de impuls tot de 
wereldwijde verbinding onder driegeleders en leidde ertoe 
dat veel van onze vrienden actief werden in de civil society 
en enkelen ook deelnamen aan mondiale sociale fora.

Waar moeten wij aan werken?
Kan er een nieuwe ‘driegeledingsgolf ’ komen? Hoe 
kan die eruit zien? En waar moeten wij aan werken 
om de beweging te versterken, zwakte te overwinnen, 
krachten te bundelen en meer zichtbaar te worden? 
Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het onderlinge 
begrip in eigen kring. Zeker is op dit punt wel het een 
en ander bereikt, maar duidelijk is ook dat er nog meer 
mogelijk is. Het ligt voor de hand om bij dit thema in eer-
ste instantie te denken aan inhoudelijk begrip over con-
troversiële vraagstukken. Maar misschien is het nog wel 
belangrijker om tot gezamenlijk inzicht te komen tot in 
welke mate men zich op inhoudelijke niveau met elkaar 
moet bezighouden. “Wat zou het mooi zijn wanneer wij 
het in alles met elkaar eens zouden zijn.” Een begrijpelijke 
wens, maar moeten we het echt in alles met elkaar eens 
zijn? En als dat niet zo is, waarin dan wel? Het tegenover 
elkaar plaatsen van inhoudelijk verschillende standpun-
ten alleen, is nog geen vruchtbare uitwisseling. Dat leidt 
als zodanig nog niet tot meer inzicht. Op zijn best ont-
staat er meer transparantie en vermindert onnodige con-
frontatie, misschien lukt het ook om gemeenschappelijke 
deelaspecten te ontdekken. Maar het overwinnen van 

tegenstellingen lukt op deze manier niet. Dat vraagt om de 
inspanning om te worstelen om een hogere eenheid van de 
tegenstellingen, die moeten ‘opgetild’ worden in de drie-
voudige Hegeliaanse zin: optillen, hoog houden, naar een 
hoger niveau brengen.
Gesprekken worden op inhoudelijk niveau vaak gevoerd 
met citaten, waarmee vaak een beroep wordt gedaan op de 
autoriteit van Rudolf Steiner. Dat gebeurt hier en daar nog 
steeds maar raakt gelukkig wel uit de mode. Men zag daar-
bij meestal over het hoofd dat de woorden van Rudolf Stei-
ner altijd in hun context gezien moeten worden; maakte 
geen onderscheid tussen het wezenlijke en het onwezen-
lijke, tussen wat tegen de achtergrond van een specifieke 
periode of van een heel historisch tijdperk bedoeld was; 
wat resultaat was van geestesonderzoek of wat uit de krant 
kwam. Zo was het altijd mogelijk iets te vinden dat de 
eigen overtuiging schijnbaar ondersteunde en als munitie 
tegen de zienswijze van de anderen kon dienen - zo werd 
met trouw aan Rudolf Steiner als dekmantel de ‘Gesamt- 
ausgabe’ als zelfbedieningswinkel misbruikt. Natuurlijk 
bedoel ik niet te zeggen dat Rudolf Steiner niet geciteerd 
zou mogen worden. Ik keer mij wel tegen een onvrucht-
bare manier van omgaan met teksten, die ons niet verder 
brengt in het ontwikkelen van eigen inzichten en - wat nog 
zwaarder weegt - ons ook niet handelingsbekwamer maakt. 
Dit wordt nog bedenkelijker wanneer afzonderlijke voor-
beelden voor mogelijke oplossingen van maatschappelijke 
vraagstukken vanuit de driegeleding tot algemeen geldende 
regels en grondslagen worden bestempeld. Op dit misver-
stand wijst Rudolf Steiner zelf niet grote duidelijkheid, in 
een voordracht van 30 november 1921 (GA 219) waarin 
hij beschrijft hoe De kernpunten van het sociale vraagstuk 
niet is ontstaan uit theoretische overwegingen maar uit 
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levenservaring, die hij heeft moeten samenvat-
ten in algemene formuleringen, “die dan weer zijn 
samengebald in de slogan ‘driegeleding van het 
sociale organisme’. Maar wat daarin vervat is, dat 
moest toch op zijn minst door enkele richtlijnen 
exemplarisch verduidelijkt worden. Men moest 
aangeven hoe men dacht dat de dingen ter hand 
moesten worden genomen. Daarom heb ik enkele 

voorbeelden gegeven, hoe de ontwikkeling van 
het kapitalisme zich zou moeten voortzetten, hoe 
de eisen van de arbeiders zouden moeten worden 
behandeld en zo meer. Daarin heb ik geprobeerd 
concrete, afzonderlijke aanwijzingen te geven. 
Welnu, ik heb veel discussies over De kernpunten 
van het sociale vraagstuk meegemaakt, en steeds 
weer was het zo dat de mensen vanuit hun heden-
daagse utopistische mening vragen: ‘Ja, maar hoe 
zal dit of dat in de toekomst dan zijn? ‘ - Zij baseer-

den zich daarbij op de aanduidingen die ik over 
afzonderlijke aspecten heb gegeven, maar die ik 
nooit anders dan als voorbeeld heb bedoeld. In 
het echte, werkelijke leven is het zo dat men iets 
wat men doet, wat men naar beste kunnen inricht, 
wat men in een of andere vorm in de werkelijk-
heid wil invoeren, dat men dat vanzelfsprekend 
ook anders kan doen. De werkelijkheid is niet zo, 
dat slechts een enkel theoretisch iets op haar past. 
Vanzelfsprekend kan men alles ook anders doen.”12 
Dit citaat maakt duidelijk dat wij vooral lering 
moeten trekken uit Rudolf Steiners fundamen-
tele gezichtspunten en zijn methodische aanzet-
ten. We lopen in een methodische val wanneer 
wij strijden over details, die goedbeschouwd niet 
tot controverses hoeven te leiden, omdat het in 
het specifieke geval “vanzelfsprekend ook anders 
kan”. Het gaat dan om verschillende uitwerkingen 
van een fundamentele aanzet, niet om goed of 
fout. Twist is hier zinloos, we zouden eerder erva-
ringen moeten uitwisselen en van elkaar leren.

Essentiële kenmerken van 
de sociale driegeleding
Het is wel zinvol om een gesprek te voeren over 
de vraag of en in hoeverre het gelukt is het sub-
stantiële karakter van de sociale driegeleding 
bekend te maken en ook in de aard van onze 
omgang met elkaar deze substantie zichtbaar 
te laten zijn. Ik noem drie van dergelijke naar 
mijn mening substantieel belangrijke punten: 
1: Het unieke kenmerk van de inzet voor de 
sociale driegeleding is niet de geleding van de 
samenleving in subsystemen - deze gedachte 
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wordt binnen de sociologie breed gedeeld. Het specifieke 
van ons streven ligt erin dat het thema ‘geleding van de 
samenleving’ wordt verbonden met de mondigheid van 
de mens en de daaruit voortkomende vraag hoe deze sub-
systemen met elkaar verbonden moeten zijn opdat men-
sen hun sociale verhoudingen zelf kunnen vormgeven. 
Zo bezien is de driegeleding geen inhoudelijke oplossing van 
het sociale vraagstuk, geen programma dat zegt hoe dit of 
dat moet zijn. De driegeleding beschrijft de structuren van 
een samenleving van mondige mensen. Zij is een aanzet om 
de voorwaarden te scheppen die nodig zijn opdat mensen 
het sociale organisme kunnen vormgeven. De inhoudelijke 
regelingen ontstaan pas in het kielzog van deze vormge-
vingsprocessen want het sociale leven mag in onze tijd niet 
meer top-down geleid en gestuurd worden. De driegeleding 
van het sociale organisme is als het ware de sociale conse-
quentie van de individuele mondigheid. Dit is een essenti-
eel en centraal punt, met veel verderstrekkende gevolgen… 
2: … zoals bijvoorbeeld dat de driegeleding zelf een dia-
loogkarakter heeft, samenhangend met de communica-
tieve behoefte van de mondige mens. De nagestreefde 
sociale structuren kunnen worden beschreven als ruim-
tes van ontmoeting, van overleg in economische associ-
aties, van collegiale leiding, van democratisch gesprek; 
ruimtes die het mogelijk maken dat de betrokkenen hun 
verhoudingen zelf ordenen. Steeds gaat het daarbij om 
vormen van ontmoeting en van dialoog en om ruim-
tes waarin sociale vaardigheden kunnen rijpen en het 
bewustzijn voor verantwoording zich kan ontwikkelen. 
Een bekend argument tegen de driegeleding en de aan de 
driegeleding ten grondslag liggende vrijheidsfilosofie luidt 
dat er in deze beweging met engelen wordt gerekend en 
niet met echte mensen met hun fouten en zwakheden. In 
1918 zei Rudolf Steiner dat een eerste belangrijke stap in 

de sociale wetenschap de erkenning zou zijn dat de mens 
zowel een sociaal als een antisociaal wezen is.13 In dezelfde 
samenhang merkte hij op dat er sociale instituties zou-
den moeten worden gevormd waartegen het egoïsme 
kan botsen en zich corrigeren. Organen dus, waarbinnen 
belangen tegen elkaar worden afgewogen, en niet organen 
waar egoïsme en eigenbelang “voor de deur moeten wor-
den afgegeven” voordat men binnenkomt. De betrokkenen 
nemen hun egoïsme mee en bewerken dat in de weder-
zijdse ontmoeting, die hen helpt het eigen standpunt met 
het oog op dat van de partner in perspectief te leren zien. 
3: Het is ook van cruciaal belang om helder te hebben dat 
de sociale driegeleding om een levend, beweeglijk denken 
vraagt. Daartoe moeten we een vorm van ‘beeldend begrij-
pen’ ontwikkelen. Rudolf Steiner benadrukte keer op keer 
dat de mens nieuwe mogelijkheden in het verwerven van 
inzicht moet ontsluiten om het sociale leven te begrijpen. 
De sociaal-wetenschapper staat anders ten opzichte van 
zijn object dan de natuurwetenschapper. Beeldend gezegd 
moet hij eigenlijk “in de reageerbuis afdalen”, omdat men 
zelf altijd in het sociale is en de manier hoe men over 
het sociale nadenkt zelf in hem tot een werkzame kracht 
wordt.14 Dit blijft maar al te vaak buiten beeld. 
Voorts komt bij de poging het sociale gebeuren juist te 
begrijpen, het individuele oordeel aan zijn grenzen. Juist als 
het over de aangelegenheden van de economie gaat schiet 
het individuele oordeel tekort - hier komt men, op zichzelf 
gesteld, tot een verkeerd oordeel,15 omdat de enkeling in de 
economie die op arbeidsdeling berust niet beschikt over 
het waarnemingsveld dat voor een passende oordeelsvor-
ming nodig is. De ervaringen van de vertegenwoordigers 
van productie, circulatie en eindverbruik moeten samen-
vloeien om het fundament te vormen waarop sociale oor-
delen kunnen worden gevormd en overeenkomsten kun-
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nen worden gesloten. Alleen op die manier kan 
‘objectieve gemeenschapszin’ ontstaan. 

Het wat, zeker, maar meer nog: hoe?
Daarmee zijn we op het punt gekomen waaraan 
wij kunnen aflezen: in de dialoog over inhoude-

lijke vragen van de driegeleding is het wat welis-
waar belangrijk, maar het hoe is misschien nog 
belangrijker. We moeten een sociale weg vinden 
om samen aan de openstaande inhoudelijke the-
ma’s te werken. Wat kan dat specifiek betekenen? 
Welke vragen duiken daarbij op?
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1. Bewustzijn van de methode en zelfreflectie - Hoe worden 
debatten vruchtbaar? Inhoud en methode hebben betrek-
king op elkaar en horen in die zin altijd samen. Maar het 
maakt een verschil of ik de manier waarop ik een inhoud 
behandel bewust handhaaf of niet. Het bewust handhaven 
maakt mogelijk dat ik zelf reflecteer op eigen standpun-
ten en daarmee ook dat ik die standpunten relativeer: pas 
wanneer ik zo de mogelijkheid vind mij in de standpunten 
van anderen te verdiepen, kan ik er begrip voor ontwik-
kelen vanuit welke redenen het ene of andere standpunt 
wordt ingenomen. 
Het is geen probleem dat er controverses ontstaan. Het is 
wel problematisch dat de posities van de ander, of de ande-
ren, min of meer genegeerd worden. Als redacteur van het 
tijdschrift Sozialimpulse heb ik regelmatig het probleem 
dat er artikelen worden aangeboden die een soort mono-
loog zijn, bijvoorbeeld voor of tegen het basisinkomen of 
wat dan ook. Maar hoe zal er meer inzicht groeien wanneer 
een artikel niet aansluit bij discussies die in het tijdschrift 
al gevoerd zijn? Het zou te wensen zijn wanneer we zou-
den beginnen ons op elkaar te betrekken en op elkaar in te 
gaan. Pas wanneer men de bedenkingen van de ander wer-
kelijk begrepen heeft, kan men beredeneren waarom men 
het heel anders ziet. Maar al te vaak gebeurt het dat tegen-
argumenten eenvoudigweg genegeerd worden. Dat leidt 
natuurlijk niet tot een groeiend inzicht: in de scholastiek 
was het een vruchtbare methode om eerst de argumenten 
van de tegenstander in het debat te herhalen en daarmee 
aan te geven ze begrepen te hebben, voordat men de eigen 
argumenten aanvoerde.
 
2. Het vermijden van misverstanden is voorwaarde om tot 

begrip te komen. “Wat een begrip is, kan niet met woor-
den gezegd worden. Woorden kunnen de mens er slechts 
opmerkzaam op maken dat hij begrippen heeft.”16 Wat 
bedoelt de ander met het woord dat hij gebruikt? De ondui-
delijkheid daarover is een bron van talrijke misverstanden. 
Het antwoord op deze vraag lost veel op of relativeert.
Ik neem weer een voorbeeld uit mijn werk als redacteur. 
U kent misschien de artikelen van onze schrijver Roland 
Benedikter. Die heeft ooit de gedachte opgeworpen dat we 
de driegeleding zouden moeten uitwerken tot een ziens-
wijze met zeven aspecten. Aansluitend aan de aard van het 
maatschappelijk gesprek en aan de logica van het systeem 
gaat het in onze tijd om de kerndimensies economie, poli-
tiek, cultuur, religie, technologie en demografie. Sommige 
lezers waren enthousiast, anderen betoogden dat de driege-
leding daarmee niet verruimd maar verlaten werd. Vragen 
als: hoe stellen we ons dan de verhouding tussen cultuur en 
religie voor, of: is ecologie niet ook een kerndimensie - laat 
ik hier buiten beschouwing. Het lijkt mij dat technologie, 
demografie e.d. in onze tijd een zeer belangrijke dimensie 
van het sociale vraagstuk vertegenwoordigen. Maar gaat 
het bij technologie of demografie om geledingen van het 
sociale organisme? Zouden we niet allereerst helder moe-
ten krijgen of het zinnig en noodzakelijk zou zijn om een 
onderscheid te maken tussen de dimensies van het soci-
ale vraagstuk en de geledingen van het sociale organisme? 
Indien we dit onderscheiden noodzakelijk zouden vinden, 
ontstaat daaruit een nieuwe, mogelijk vruchtbare vraag-
stelling: hoe werkt het ontstaan van nieuwe dimensies van 
het sociale vraagstuk uit op de noodzakelijke vormgeving 
en de verhouding van de geledingen van het sociale orga-
nisme? Een antwoord op die vraag is hier niet aan de orde, 
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jaar
sociale driegeleding

ik probeer alleen maar op een mogelijkheid te wij-
zen een schijnbaar onoverbrugbare tegenstelling 
constructief op te pakken.
Tot begrip komen vraagt ook steeds om vertaal-
werk. Wanneer dat ontbreekt, dan ontstaan er 
barrières en afgezonderde deelgroepen die hun 
eigen, voor de anderen onbegrijpelijke taal ont-
wikkelen. Dat doet zich voor binnen de driegele-
dingsbeweging, maar ook in de verhouding van 
onze beweging tot de openbaarheid of tot de 
wetenschappelijke wereld. Hoe kan ons geluid 
aansluiting vinden, hoe draagt het bij aan het 
algemene sociaalwetenschappelijke gesprek? 
Sinds Rudolf Steiner, en met hem ook de driegele-
ding, in toenemende mate onderwerp van weten-
schappelijke controverses werd, is deze vraag nog 
actueler geworden
 
3. Werkelijke interesse als basis voor een vruchtbaar 
samenwerken
Een werkelijk gesprek berust op werkelijke inte-
resse voor de zaak, voor het standpunt van de 
ander, voor de redenen die hem tot dit standpunt 
hebben gebracht. Werkelijke interesse overstijgt 
het nuchtere naast elkaar bestaan van verschil-
lende standpunten. In plaats van het dulden van 
het andere standpunt verschijnt actieve tolerantie 
en daarmee de basis voor een vruchtbaar samen-
werken.
 
4. Ontwikkeling van een vraagcultuur
Werkelijke interesse is altijd verbonden met een 
vragende houding. Mijn belangstelling voor een 

thema of een mens brengt mij ertoe vragen te stel-
len. Het ontwikkelen van een vraagcultuur lijkt mij 
de sleutel voor het voeren van vruchtbare debat-
ten. Elk inzicht begint met een vraag. Wie meent 
op alles een antwoord te hebben, zal geen inzich-
ten meer verzamelen en heeft ook geen gespreks-
partner meer nodig. Geen vragen hebben is een 
kenmerk van dogmatisme. In Bertolt Brechts ver-
halen over meneer Keuner staat: “Ik heb gemerkt’, 
zei heer K., ‘dat wij veel mensen afschrikken van 
onze leer doordat wij overal een antwoord op heb-
ben. Kunnen wij in het belang van onze propa-
ganda niet een lijst met vragen opstellen waarop 
wij geen antwoord hebben?”
Ik wil beslist niet zeggen dat wij omwille van 
propaganda vragen moeten gaan bedenken. Die 
komen vanzelf wanneer wij met een open blik in 
de wereld staan. De juiste 
vraagstelling zal tot meer inzicht leiden, terwijl 
een verkeerde vraagstelling de weg tot inzicht 
belemmert.

Dit is een door de auteur bewerkte weergave van 
een voordracht, gehouden op 10 oktober 2014. 
Oorspronkelijk gepubliceerd in Sozialimpulse Nr. 
4, Dezember 2014.

Vertaling: John Hogervorst
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Noten:

1: De ‘Stuttgarter Novembertagung’ in november 1989 vond plaats in de 

weken na ‘de val van de Muur’. Tijdens de bijeenkomst werd het Initiative 

Netzwerk Dreigliederung opgericht

2: De ‘driegeledingsmemoranda’ die Rudolf Steiner in 1917 op verzoek van 

enkele hooggeplaatste antroposofen schreef, waren bestemd voor de kei-

zer van Duitsland en die van Oostenrijk-Hongarije. Zij vormen de eerste 

schriftelijke beschrijving van de sociale driegeleding. In Nederlandse ver-

taling zijn ze opgenomen in: Rudolf Steiner, Lichtbaken voor de toekomst, 

Antwerpen 2017.

3: Dit artikel is een bewerking van de voordracht die de auteur tijdens een 

bijeenkomst in oktober 2014 hield.

4: Deze artikelen zijn opgenomen in Rudolf Steiner, Gesammelte Aufsätze 

zur Kultur- und Zeitgeschichte 1887-1901 (GA 31), Dornach 1989.

5: Deze artikelen zijn opgenomen in Rudolf Steiner, Verbeter de wereld (en 

begin samen). De sociale hoofdwet, Assen 2009.

6: Begin november 1918 braken o.a. in Kiel en Wilhelmshaven matro-

zenopstanden uit, die het startsein vormden voor het terugtreden van 

de Duitse keizer en het uitroepen van de republiek. Duitsland verkeerde 

maandenlang, tot aan de zomer van 1919, in een periode van onrust, 

opstand en burgeroorlog.

7: Op 2 februari 1919 verscheen de ‘Oproep’, waarin Rudolf Steiner opriep 

voor sociale hervormingen in overeenstemming met de diepere vragen 

van die tijd, als vlugschrift dat in brede kring werd verspreid en mede-

ondertekend door een aantal vooraanstaande personen. De tekst van de 

‘Oproep’ is opgenomen in De kernpunten van het sociale vraagstuk, Zeist 

1988.

8: Vgl. Christoph Strawe, ‘Entstehungsbedingungen und Wirkungsge-

schichte des Arbeitsansatzes der Dreigliederung des sozialen Organis-

mus’. In: Rahel Uhlenhoff, Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart, 

Berlin 2011

9: De 68-ers: linksgeoriënteerde protestgroepen van o.m. studenten die 

kanttekeningen plaatsten bij o.a. de oorlog in Vietnam, het kapitalisme 

en ‘de bestaande orde’.

10: Rolf Henrich, advocaat in de toenmalige DDR, publiceerde in het 

voorjaar van 1989 Der vormundschaftliche Staat, een scherpe analyse van 

het DDR-staatssocialisme, waarin hij de sociale driegeleding als vrucht-

baar alternatief propageerde. Een interview met Henrich door Liesbeth 

Takken en John Hogervorst verscheen in Driegonaal, jrg.15, nr.3 / Herfst 

1989: Rolf Henrich, een driegeleder in de DDR.

11: Nicanor Perlas (1950), Filippijns activist, winnaar van de ‘alternatieve 

Nobelprijs’, voormalig presidentskandidaat en driegeleder.

12: Voordracht van 30 november 1921, GA 79; Nederlandse uitgave in 

voorbereiding.

13: Voordracht van 6 december 1918, GA 186. 

14: Voordracht van 27 juli 1922, GA 340, in: Economie. De wereld als één 

economie, Nearchus CV, Assen 2016.

15: Voordracht van 28 augustus 1922, GA 305; Nederlandse uitgave in 

voorbereiding

16: Rudolf Steiner in De filosofie van de vrijheid, GA 4, Zeist 1998.
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Hoe is De Sprank begonnen?
We zaten allebei in het vrijwillige stichtingsbestuur 
van De Vrije Speelklas. De Vrije Speelklas was en 
is een peuterklas voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, 
op antroposofische basis. We zitten in het gebouw 
van de Vrije School. Rond 2013 kwam er, ook voor 
de peuterspeelklas, strengere regelgeving van-
uit de overheid, zodat we steeds meer protocol-
len paraat moesten hebben. Vragen als: Wanneer 
moeten de juffen hun handen wassen? Wat doe 
je als een kind vermist is? En nog duizend dingen 
meer moesten in protocollen worden vastgelegd. 
Administratief hebben we een heleboel ingericht 
wat één op één gebruikt kon worden voor B.S.O. 
(buitenschoolse opvang) en K.D.V. (kinderdagver-
blijf). Dat nam zoveel tijd in beslag dat dat niet 
meer paste bij een vrijwillig stichtingsbestuur; we 

waren eigenlijk aan het ondernemen geslagen. 
Tegelijkertijd was de Vrije School niet meer tevre-
den over de buitenschoolse opvang van de school. 
Die werd op dat moment verzorgd door een 
onderdeel van een grote organisatie. Doordat het 
moest meebewegen in het verdienmodel van die 
organisatie was het niet goed mogelijk om daar 
het antroposofisch gedachtengoed te handhaven. 
Er moest telkens bezuinigd worden, of zieke juf-
fen werden vervangen door mensen zonder ken-
nis van de antroposofie. Medewerkers werden 
per uur betaald voor het werken met de kinderen. 
Men ging niet menswaardig om met het personeel 
om de kosten maar zo laag mogelijk te houden. 
Kortom, ouders waren niet tevreden en gingen 
hun kinderen naar andere plekken brengen, de 
school besloot dat deze opvang moest sluiten. 
Omdat een school verplicht is om ervoor te zorgen 
dat er wel buitenschoolse opvang is, volgde een 
aanbesteding, waar we aan mee wilden doen. Door 
alle veranderingen die we bij de peuters al hadden 
moeten doorvoeren was het voor ons een logische 
stap om ook in de middag voor de wat oudere 
kinderen een fijne plek te creëren, een groot deel 
van wat daarvoor nodig was hadden we al ontwik-
keld in het werk dat we al voor de kleintjes deden.  
Om dat te kunnen wilden we een passendere 
rechtsvorm hebben dan de stichting om meer 

Een peuterklasje verbonden aan een vrijeschool in Den Haag groeide uit tot  

De Sprank, actief als kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, inmiddels niet 

meer alleen in Den Haag maar ook in Amsterdam en op Texel. Om dit te doen als 

ondernemer, om te zorgen voor kwaliteit én voor continuïteit, blijkt het ‘neutralise-

ren’ van het bedrijf een vruchtbaar idee. 

Judith van El en Manon Wolfert zijn er vanaf het begin bij betrokken en vertellen 

hun verhaal.

Anne van Ginkel

“Zouden we het ook heel 
anders kunnen doen?”
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te kunnen ondernemen, waarop we De Sprank 
hebben opgericht. De Sprank is een comman-
ditaire vennootschap, hetgeen betekent dat wij 
de beherende vennoten zijn, daarnaast is er een 
stille vennoot, stichting Sleipnir, waar het bedrijfs-
kapitaal is ondergebracht. Nu, een aantal jaren 
verder, is De Sprank een collectief, bestaande 
uit op dit moment vijf personen. Naast het wer-
ken met en voor de kinderen, is wat we doen het 
aangaan van verbindingen met andere initia-
tiefnemers. We ondersteunen vanuit onze eigen 
ervaring met de transitie van een traditionele 

bedrijfsvoering naar ondernemingen die ‘van 
zichzelf zijn’, dat wil zeggen dat het kapitaal in 
zo’n onderneming niet persoonsgebonden is. 
Onze leidraad daarbij is de sociale driegeleding.

Hoe ging het verder met jullie 
buitenschoolse opvang?
We wonnen de aanbesteding, dus vanaf dat 
moment in 2014 was B.S.O. Het Grote Huis een feit. 
In september 2014 zijn we met 80 kinderen begon-
nen, aan het eind van datzelfde schooljaar was het 
aantal contracten verdubbeld. Ouders ontdekten 

“Zouden we het ook heel 
anders kunnen doen?”
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dat de kwaliteit terug was, het gevoel van schaarste was 
weg. Er was weer brood met kaas, de sfeer was ontspannen. 
Hoe kan dat, dat het financieel zoveel beter ging met Het 
Grote Huis dan met de andere aanbieder?
Wij zijn een flexibele organisatie en hebben lage over-
headkosten, winst wordt gebruikt om terug te investeren 
in de organisatie. Hetzij om in de behoefte te voorzien van 
iedereen die bij ons werkt, hetzij in goede materialen en 
goed voedsel. We hebben geen aandeelhouders tevreden te 
houden en hoeven niet te acteren op van buitenaf gestelde 
winstdoelstellingen. We kunnen echt denken vanuit over-
vloed. Het geld dat ouders meebrengen wordt direct hier 
besteed, daardoor hebben we nooit tekort. Bovendien 
communiceren we met zowel ouders als medewerkers. Dat 
is goed voor het gemeenschapsgevoel en de ouders zien 
wat er met hun bijdrage gebeurt. Met medewerkers voe-
ren we een behoeftegesprek, en kijken we of het mogelijk is 
om daarin te voorzien zodat zij in hun werken met en voor 
de kinderen zo gezond mogelijk kunnen functioneren. We 
verwachten ook van de medewerkers dat ze ondernemend 
zijn, dus zelf zorgen voor een werkdag met eigenheid en 
samen het huishouden draaien.

En hoe ging het toen verder?
Een andere vrijeschool in Den Haag, Wonnebald, zat in 
een vergelijkbare positie. De buitenschoolse opvang daar 
viel onder een andere grote aanbieder. Ze verkeerden in 
dezelfde situatie als die we bij ons op school hadden gezien. 
In het begin gaat dat dan goed. Er werken fijne mensen met 
antroposofische idealen. Maar na verloop van tijd moeten 
ze mee bezuinigen, omdat er doelstellingen voor de gehele 
organisatie worden neergezet die niet op de specifieke 
plek en omstandigheden zijn afgestemd, en kunnen ze hun 
manier van werken niet meer volhouden. Drie ouders van 
Vrije School Wonnebald wilden daarom een vergelijkbare 
transitie zoals wij achter de rug hadden en vroegen ons om 
advies. Aangezien wij veel energie krijgen van de opstart-
fase van zo’n project, én omdat we zelf een jaar eerder een 
vergelijkbare ontwikkeling hadden doorgemaakt, werden 
we medevennoot bij deze nieuwe buitenschoolse opvang 
die Olles Huis is gaan heten. We zorgden voor hun start-
kapitaal, dus zij hoefden niet naar een bank. Daarnaast 
hielpen we verbouwen, vergunningen regelen, ruimtes 
inrichten en alles wat er verder bij komt kijken. Inmiddels 
is Olles Huis zo gegroeid dat ze eraan toe zijn om ook een 
commanditaire vennootschap te beginnen, zij sluiten zich 
in 2020 zelfstandig aan bij Sleipnir.
En er waren meer initiatieven. Het Rozentuintje, een mooi 
en kleinschalig kinderdagverblijf in Amsterdam, zocht 
opvolging. De eigenaar wilde er een aardig bedrag voor 
hebben. We zijn gaan praten: “Als iemand het koopt voor 
een ton en er een inkomen uit moet halen dan is dat niet 
haalbaar, dan houdt het op”, zeiden we. En we legden uit 
dat het zou kunnen voortbestaan als degenen die daadwer-
kelijk het werk doen vennoot worden en als ondernemer 
een voorschot nemen op de winst om in hun behoefte te 
voorzien. Om te voorkomen dat hetzelfde probleem als 
wat er speelde, namelijk dat iemand eruit wilde stappen, 

Judith van El (l) en Manon Wolfert
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opnieuw zou optreden, was het raadzaam om ook hier 
een CV met een stille vennoot (De Sprank) van te maken. 
Dit geeft eenieder de vrijheid om eruit te stappen en een 
ander te laten instappen zonder dat er kapitaal gevraagd 
is. Nu biedt Het Rozentuintje onderdak aan drie vennoten 
en dagelijks zes kinderen. En op Texel zijn we vennoot van 
De Sterrekijker.

Jullie hervormen de kinderopvang?!
Het gaat hier feitelijk om het zinvol besteden van gemeen-
schapsgeld en wij geloven dat het anders moet en kan dan 
het ‘normaal’ gebeurt. Een eigendomsconstructie zoals de 
onze, die voorkomt dat de onderneming privébezit wordt, 
is daarbij van groot belang. We hebben daarin inmiddels 
veel ervaring opgedaan. Bovendien zijn we goed in uit-
zoeken hoe we zo’n transitie mogelijk kunnen maken. Er 
komt een hoop bij kijken, mensen moeten letterlijk anders 

leren denken. “Wat heb ik nodig?” is de vraag. Niet “Hoe-
veel kan ik krijgen?” en vooral ook: ”Waar heb ik recht 
op?” Deze laatste vraag zet werkgevers en werknemers 
tegenover elkaar, terwijl je met elkaar het werk wilt doen; 
je moet het samen rooien. Met de mensen die bij ons wer-
ken voeren we dan ook veel behoefte-gesprekken. De men-
sen op de groep zijn nu nog in loondienst, dat willen we 
graag veranderen. Werk en inkomen scheiden, ook in onze 
eigen organisatie. Dat vraagt een andere focus. Je gaat je 
afvragen wat passend is, in verhouding tot anderen en of 
jouw behoefte misschien ten koste gaat van iets of iemand 
anders. Daar is vertrouwen voor nodig, dus dat vraagt veel 
ontmoeten. Je moet ook iets van een ondernemer heb-
ben: de verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet, 
verder kijken dan je eigen taken. Alles met elkaar doen. 
Overigens werken we niet alleen in de kinderopvang. We 
zijn bijvoorbeeld ook bezig met een gezondheidscentrum. 
Er komen steeds meer vragen op ons pad. 
Wat betekent de manier waarop jullie werken voor de kwa-
liteit?
We sturen niet vanuit kosten of resultaat, maar vanuit de 
behoeften van de medewerkers, ouders en kinderen. Daar-
naast proberen we het gevoel te bewerkstelligen dat het je 
eigen huis is waar je voor zorgt; je eigen kinderen in je eigen 
huis, dat gevoel.
Daardoor voelen werknemers gelijkwaardigheid en geen 
hiërarchie. Ze merken ook dat het een plek is waar ze eigen 
initiatieven kunnen uitproberen. We maken veel ruimte voor 
eigen invulling zodat medewerkers blijven leren en bewe-
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gen. De verantwoordelijkheid ligt bij degene 
die het doet, je mag vallen en weer opstaan. 
Zo werken we aan mens zijn, waardoor onze 
medewerkers niet zomaar een baantje heb-
ben, maar bezig zijn met hun ontwikkeling.  
Om die gelijkwaardigheid tot in het juridische 
door te voeren, maken we nu weer een nieuwe 

Stichting Sleipnir is het samenwerkingsverband van 10 
ondernemingen waarvan het eigendom in de Stichting is 
ondergebracht; de ondernemingen zijn ‘geneutraliseerd’, dat 
wil zeggen: niet verhandelbaar en worden steeds beheerd en 
voortgezet door de ondernemer(s) die daartoe de vaardighe-
den bezitten.  www.stichtingsleipnir.nl

De Sleipnircoöperatie is het samenwerkingsverband van, op 
dit moment, 21 ondernemingen die samen aan een andere 
economie werken.  www.sleipnircooperatie.nl

 Totaal aantal  Aantal mensen Omzet
 contracten/ die een inkomen
 Aantal kinderen  eruit halen.
 op een dag   
BSO Het Grote Huis 155 / tot 90 20 €  645.000
Vrije Speelklas  60 / tot 30 7 €  215.000
Olles Huis BSO en KDV 145 / tot 75 21 €  795.000
Olles Speelklas (peuters)  40 / tot 12 2 €    35.000
Rozentuintje Amsterdam
KDV tussen 1,5 en 4 jaar 6 3 €  100.000
Texel 38 4 €    80.000
BSO De Sterrekijker / tot 11
Peuters Het Sterrekind / tot 10 

Aantal ingeschreven kinderen, aantal werkenden en omzet van de verschillende delen van  
De Sprank

stap waarbij de medewerkers die willen, kunnen toe-
treden als vennoot en dus geen werknemer meer zijn.

Wat is er voor de ouders en 
kinderen veranderd?
In een van de eerste weken vertelde een ouder ons: 
“Alles is veranderd en niets is veranderd.” Waarmee ze 
wilde zeggen dat het er in de uiterlijke vorm groten-
deels hetzelfde uitziet, maar dat de beleving nu heel 
anders is.
Voor de ouders is het voelbaar dat we werken vanuit 
overvloed. Ze voelen ook dat we een organisatie in 
ontwikkeling zijn, met de basis op orde, dat we wer-
ken vanuit een ideaal. Ieder klaslokaal is bij ons als 
een huis, deze huizen ontwikkelen zich en de men-
sen ook. Dat werkt door naar de kinderen, zij merken 
dat de volledige verantwoordelijkheid bij de juf ligt, 
ze voelen dat het ‘rond’ is. En ze voelen zich gezien, 
mede door de kind-besprekingen die de juffen hou-
den.

Hoe zien jullie de toekomst?
Wij experimenteren en doen de dingen stap voor 
stap. We geloven in de tijdgeest. Er zijn nu din-
gen aan de orde die er zes jaar geleden nog niet 
waren. Bestaande systemen gaan knellen, dus 
moet er iets nieuws komen. Wat weten we nog niet. 
Het opzetten en zoeken naar mogelijkheden is echt 
heel leuk, al moet er wel initiatiefkracht zitten bij de 
mensen met een vraag. De Sprank heeft blijkbaar aan-
trekkingskracht op anderen. We zijn continu in bewe-
ging, dat kan morgen anders zijn dan vandaag. Het 
is één grote ontdekkingstocht, veranderende wet- en 
regelgeving, iemand die ziek is - we stellen steeds de 
hamvraag: ”Willen we dit zo? Zouden we het ook heel 
anders kunnen doen?” Dat houdt het boeiend.
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De landbouw 
als biet 
De biologisch-dynamische landbouw 
als deel van het sociale organisme



John Hogervorst

In de eerste voordracht van de landbouwcursus1 maakt 
Rudolf Steiner het direct duidelijk: het is levensvreemd om 
de landbouw als een geïsoleerd deel van de samenleving 
te zien “want de cursus zelf zal ons duidelijk maken dat de 
aangelegenheden van de landbouw aan alle kanten verwe-
ven zijn met de verste uithoeken van het menselijk leven 
en dat er eigenlijk nauwelijks een gebied is dat niet met 
de landbouw te maken heeft. In zekere zin (…) komen alle 
aangelegenheden van het menselijk leven in de landbouw 
samen.”
Alles dat hij in de cursus zal vertellen, zegt Rudolf Steiner, 
zal “gestoeld moeten zijn op deze schijnbaar wat verder 
weg liggende dingen.” Dus: álle inzichten en aanwijzin-

gen die hij in de landbouwcursus zal geven, berusten “op 
deze schijnbaar wat verder weg liggende dingen”. Anders 
gezegd: dat wat in de samenleving als geheel leeft, bepaalt 
in belangrijke mate in hoeverre de biologisch-dynamische 
landbouw zich naar eigen aard en wezen zal kunnen mani-
festeren.
Waar doelt Rudolf Steiner (in 1924!) dan op? “Zoals u weet 
heeft ook de landbouw in zekere zin te lijden, ernstig te 
lijden onder de hele moderne cultuur. Deze hele moderne 
cultuur heeft vooral wat haar economische kant betreft 
destructieve vormen aangenomen, waarvan de verwoes-
tende betekenis door veel mensen nog nauwelijks wordt 
beseft.” Krap een eeuw verder laat zich de vraag stellen hoe 
het nu gesteld is met “de verwoestende betekenis” van de 
economie. En de daarop aansluitende vraag zou zijn: is er 
voldoende besef van de gevolgen van de economische prak-
tijk anno 2018? 
Hoe kunnen wij deze problematiek, in relatie tot de bio-
logisch-dynamische landbouw, benaderen om zicht te 
krijgen op het geheel? Met een laatste citaat van Rudolf 
Steiner wordt dat duidelijk: “Stel dat u bieten in de grond 
hebt zitten: een biet te nemen voor wat hij is, binnen zijn 
beperkte grenzen, is onzinnig zodra die biet voor zijn groei 
misschien afhankelijk is van ontelbare omstandigheden 
die helemaal niet op de aarde, maar in de kosmische omge-
ving van de aarde te vinden zijn.”
Om zicht te krijgen op het welzijn, het reilen en zeilen, 
de bestaansvoorwaarden van de biologisch-dynamische 
landbouw, moeten we naar de bd-landbouw kijken zoals 
de bd-boer naar zijn bieten kijkt. De bd-landbouw als biet. 
In welke omstandigheden, onder welke invloeden verkeert 
deze biet - en wat kan er gebeuren om deze biet te laten 
gedijen?
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Tussen natuur en economie
Aan de ene kant van de landbouw hebben we te maken 
met de aarde, die de grondslag van de landbouw vormt. 
Beter is het, in het kader van dit artikel, te spreken over 
‘natuur’, natuur opgevat als de aarde, bodemgesteldheid, 
vruchtbaarheid, klimaat en kosmische invloeden. De factor 
natuur is datgene waarmee de landbouw het te doen heeft. 
Daarin liggen gegevenheden besloten waarop de boer geen 
invloed heeft, en andere die hij geleidelijk, door zijn kunde 
en ervaring, kan verbeteren. 
De boer richt zijn arbeid op de natuur en dat leidt tot een 
resultaat: tot graan, groente of fruit, of tot producten van 
dierlijke oorsprong. Met dat resultaat zoekt de boer vervol-
gens zijn weg naar het andere, aan de landbouw aanslui-
tende gebied: de economie. Op het moment dat de boer, 
figuurlijk gesproken, met zijn oogst in handen de economie 
betreedt, veranderen zijn graan, bieten, appels of eieren 
in ‘waren’. En ín de economie hoopt en verwacht de boer 
dat zijn waren een ‘waarde’ krijgen. Wanneer deze waarde 
daadwerkelijk, in ruil voor zijn oogst, in de vorm van geld 
de portemonnee van de boer binnen vloeit, is de cirkel bijna 
rond: in een gezonde economie ontvangt de boer name-
lijk als tegenprestatie voor het resultaat van zijn werk een 
zodanig bedrag dat hij (zij) en de zijnen op een menswaar-
dige manier in al hun behoeften kunnen voorzien gedu-
rende de tijd die nodig is om een volgende oogst te reali-
seren en in de economische kringloop binnen te brengen.2 
 
Wanneer het zou zijn zoals hier nu zo eenvoudig is weer-
gegeven, zou alles in orde zijn: dan verkeert de biologisch-
dynamische landbouw in optimale omstandigheden en 
is zijn welzijn en verdere ontwikkeling slechts afhan-
kelijk van de natuur en van de kundigheid van de boer. 

Zo zou het ook moeten zijn, alleen… Alleen weten wij alle-
maal dat het zo niet is.

Prijsvervalsing
De boer, en zeker de bd-boer, ontvangt voor het resultaat 
van zijn werken niet de prijs die hij zou moeten krijgen. Dat 
kan allerlei gevolgen hebben, bijvoorbeeld: de levensstan-
daard van de boer bevindt zich rond de armoedegrens; de 
boer werkt zich structureel een slag in de rondte; de boer 
is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers of stagiaires; 
de boer ontplooit allerlei nevenactiviteiten om de exploi-
tatie rond te krijgen; de boer komt niet (niet meer of niet 
voldoende) toe aan het ontwikkelen en toepassen van het 
specifieke van de bd-landbouw. Het zijn allemaal illustra-
ties van de ‘valse’ (= niet-juiste) prijs die de boer voor zijn 
productie ontvangt.
Wie als ondernemer voor zijn producten een te lage prijs 
ontvangt zal naar twee kanten kijken om zijn situatie te 
verbeteren: naar zijn eigen bedrijfsvoering om te zien of 
daar dingen beter kunnen, om zo de kosten te verminde-
ren. Vervolgens zal hij naar ‘de markt’ kijken om te onder-
zoeken of hij zijn producten tegen een hogere waarde kan 
ruilen. 
In de bedrijfsvoering van de boer zijn er altijd de lasten die 
verbonden zijn met het gebruik van de grond, in de vorm 
van pacht of de kosten van aankoop van de grond (hypo-
theek en rente). Hier stuiten wij op het vraagstuk van het 
eigendom. Omdat het in de wereld waarin onze biet, de bd-
landbouw, groeit zo geregeld is dat grond verkoopbaar is, 
zijn de kosten die de boer voor het gebruik van de grond 
betaalt structureel te hoog. Steeds opnieuw, in het verloop 
van de tijd gezien, verandert de grond van eigenaar. Elke 
eigenaar begint met een forse investering die in het uitoe-

jrg.35 – nr. 5/6 • januari 2020 33



fenen van het boerenbedrijf moet worden opgebracht en 
die de boer weer hoopt terug te verdienen door de grond 
op een gegeven moment weer aan zijn opvolger te verko-
pen, die weer begint met een forse investering, die,… Deze 
‘eigendomscarrousel’ draait al eeuwenlang, eigenlijk sinds 
in het Oude Rome het eigendomsrecht zoals wij het nu ken-
nen ontstond. 
Eén van de werkelijkheden waarop Rudolf Steiner de soci-
ale driegeleding fundeerde, is die dat grond geen koopwaar 
is. (Dat wij doen alsof grond wél koopwaar is, is een soort 
kwaadaardige spookverschijning in het sociale leven.) Dat 
zou voor de landbouw betekenen dat de boer een gebruiks-
recht krijgt toegekend om zijn land te bewerken - en dat 
gebruiksrecht eindigt wanneer de boer zijn capaciteiten, 
kennis en kunde niet meer inzet om die grond te bewerken. 
Voor dat gebruiksrecht zal hij ook zeker wel een bepaalde 
vergoeding moeten betalen. Maar de financieringskosten 
van grond die eenmaal is aangekocht, geen privé-eigendom 
is en niet meer wordt verhandeld, zullen met het verstrij-
ken van de tijd alsmaar lager worden. Dat zou dan bijvoor-
beeld leiden tot een situatie waarin de vergoeding die de 
boer voor het gebruik van zijn grond betaalt afhankelijk 
is van de prijs die hij voor zijn productie ontvangt. Is die 
opbrengst laag, dan is ook de gebruiksvergoeding laag.
Wie zich, als boer, déze situatie voorstelt, zal misschien 
beleven dat dit voor zijn dagelijkse bedrijfsvoering zou zijn 
alsof een grijs wolkendek openbreekt en een lichtblauwe 
hemel zichtbaar wordt.
Binnen de eigen bedrijfsvoering heeft de boer, in de huidige 
situatie, steevast te maken met ‘valse kosten’: te hoge las-
ten voor het gebruik van zijn grond. En op ‘de markt’? Ook 
daar ontmoet de boer prijsvervalsing, of prijsmisvorming. 
Immers, in de economische praktijk van vandaag wordt 

‘het spel’ van vraag en aanbod gespeeld. In dat krachten-
spel begint de boer structureel met een achterstand, die 
samenhangt met de aard van zijn product: dat is namelijk 
aan bederf onderhevig. Weliswaar is graan langer houdbaar 
dan aardappels, die weer langer houdbaar zijn dan eieren, 
die weer langer houdbaar zijn dan sla - maar het opslaan 
van de oogst brengt kosten met zich mee, het klokje van de 
houdbaarheid tikt altijd door, en uitstel van verkoop bete-
kent uitstel van inkomen.
Voeg daarbij de macht van de grote inkopende partijen, 
de verstorende werking van overheidsmaatregelen (quota, 
heffingen en subsidies die inwerken op het aanbod, op de 
prijsvorming en - binnen de eigen bedrijfsvoering - op de 
kosten) en de concurrentie van producten uit de gangbare 
landbouw en wij zouden haast zeggen: het is een wonder 
dat er biologisch-dynamische landbouw is. Misschien zou-
den wij dat in alle ernst ook zo mogen zien. Dat zou ons 
kunnen helpen om dit reëel bestaande wonder in te bed-
den in een andere economische context, en daarmee dit 
wonder een verdere bestaansbasis en mogelijkheden tot 
verdere ontwikkeling te bieden. 

Wonderen bestaan niet?
Ik verbeeld mij dat een boer die biologisch-dynamisch 
werkt, die daarin zijn ervaringen heeft opgedaan en zijn 
vaardigheden heeft ontwikkeld, zich niet zal kunnen en 
willen voorstellen dat hij ooit weer ‘gangbaar’ zal boeren. 
Dat is onbestaanbaar. 
Net zo onbestaanbaar is het dat de bd-landbouw nog niet is 
ingesponnen in een weefwerk op basis van de associatieve 
economie.
Daar waar de bd-boer met zijn oogst de economie bin-
nenkomt, zou hij een associatieve economische kringloop 
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moeten aantreffen. Een verband van inkopers (handel) en 
consumenten dat gebaseerd is op het gemeenschappelijk 
besef dat landbouw-handel-consumptie een geheel vor-
men waarin wederkerigheid van belangen en behoeften 
centraal staan: De consument heeft vandaag (maar ook in de 
toekomst) behoefte aan wat de bd-boer voortbrengt en moet 
daarom een prijs betalen die dit ook mogelijk maakt  /  de 
boer voorziet in deze behoefte en heeft een inkomen nodig om 
dat te kunnen blijven doen  /  de handelaar brengt deze twee 
behoeften bij elkaar en zorgt voor transparantie: inzicht in 
kwaliteit, kwantiteit en prijsvorming - opdat behoeften wor-
den vervuld en de juiste prijs zo dicht mogelijk wordt bena-
derd.
Wie, als boer, handelaar of consument, deze wederkerig-
heid van belangen en behoeften ten volle beseft, zal ook 
kunnen inzien dat het noodzaak is om verbanden te vor-
men waarin de wederkerigheid gediend kan worden. In 
het klein of in het groot, dat is vooralsnog van secondair 
belang: dát er aan dergelijke verbanden (die op verschil-
lende manieren kunnen worden vorm gegeven) wordt 
gewerkt, is waar het op aankomt.
Het realiseren van een situatie waarin de bd-landbouw 
bevrijd is van de ketenen van het gangbare eigendomsrecht 
enerzijds, en anderzijds zijn producten in een associatieve 
economische kringloop binnenbrengt, zijn voor het geheel 
van de bd-landbouw wat de met liefde en kunde door de 
boer bewerkte aarde en de kosmische invloeden voor de 
biet zijn. 
En zoals de boer weet dat uit een onooglijk klein bieten-
zaadje een volwaardige bietenplant groeit, zo kan wie met 
zorg denkt zien dat uit de kiemgedachten van de sociale 
driegeleding een menswaardige economie kan ontstaan.
 

Noten:
1 -  Rudolf Steiner, Vruchtbare landbouw (derde herziene druk 2017, Vrij 

Geestesleven, vrdr van 7 juni 1924)

2 - Deze omschrijving is de omschrijving van ‘de juiste prijs’, een kernbe-

grip uit Steiners associatieve economie. Zie de vrdr van 29 juli 1922 in: 

Economie. De wereld als één economie (tweede druk 2018, Nearchus CV)

Dit artikel verscheen eerder in Dynamisch Perspectief (maart 2018)

Zie ook:www.bdvereniging.nl
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“… sinds het einde van de koude oorlog heeft het militaire apparaat 

in de VS in toenemende mate op de media vertrouwd om zijn beleid 

aan het publiek te verkopen met behulp van ‘onweerstaanbare 

verhalen over menselijke waarden.’” 1 

“De werkelijkheid werd in de Amerikaanse politiek 
steeds minder belangrijk. Niet de werkelijkheid was lei-
dend, noch de feiten, het ging erom hoe je die feiten kon 
gebruiken, of verdraaien, of zelfs verzinnen, om je tegen-
stander zwart te maken. Het manipuleren van de inter-
pretatie werd een instrument en feiten konden worden 
omgebogen. Alles kan alles zijn. Het gaat erom hoe je het 
Amerikaanse volk kan manipuleren. De werkelijkheid 
wordt gewoon iets waarmee je speelt om een bepaald 
doel te bereiken. In deze context is de werkelijkheid niet 
van belang. De werkelijkheid is iets dat je kan beheersen.”2 

De Britse documentaire maker Adam Curtis behandelt in 
Century of the Self en Hypernormalisation met veel visionaire 
kracht en bijzondere filosofische finesse de cultuur-histori-
sche ontwikkeling van de PR industrie. Edward Bernays en 
Walter Lippmann, de twee belangrijkste grondleggers van 
de PR industrie, waren van mening dat de burger in een 
westerse democratie eigenlijk irrationeel en onvoorspel-
baar is, en dat de democratie daarom ook niet zo maar op 

de wil van het volk gebaseerd kan worden. Daarom moest 
er een elite van experts gevormd worden, de PR industrie, 
die begrijpt wat de massa beweegt en die informatie zo kan 
structureren dat de bevolking haar mening in de - voor de 
grote bedrijven en het politieke establishment - juiste rich-
ting ontwikkelt. Propaganda vond Bernays echter een te 
beladen begrip, daarom verkoos hij de term ‘Public Rela-
tions’. 

Media-kritiek en de PR industrie 
opnieuw onder de aandacht 
Onlangs is de canon van de media-kritiek weer onder de 
aandacht gebracht door de alternatieve media, zowel in 
Duitsland als in Nederland.3 Daarin worden door de Duitse 
critici o.a. de volgende belangrijke punten genoemd: redac-
ties en journalisten die de persberichten van persbureaus 
als Reuters of AP vrijwel letterlijk overnemen; het klak-
keloos aanvaarden van informatie van PR bureaus, die 
de belangen van de politiek, het militair apparaat of de 
industrie vertegenwoordigen; redacties waarbinnen een 
bepaalde ideologie heerst die als ongeschreven wet wordt 
nageleefd; redacteuren en journalisten die zijn ingebed in 
elite netwerken met sterke transatlantische betrekkingen;  
een gebrek aan middelen voor eigen onderzoek; een gebrek 
aan engagement; media die in handen, of grotendeels finan-
cieel afhankelijk zijn van grote bedrijven. 
Maar ook hier blijven de specifieke en concrete technie-

De massamedia 
als meningenmanagement
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ken die de PR industrie gebruikt onderbelicht. De Duitse 
kritiek vervalt in een abstract structureel determinisme, 
terwijl de Nederlandse kritiek op pedante wijze verstrikt is 
in naïeve veronderstellingen waarbij de probleemstelling 
zich beperkt tot de vraag of nieuws waar of onwaar is, of 
gebeurtenissen wel of niet hebben plaatsgevonden, of de 
aangewende argumentatie wel of niet juist is, welk media 
systeem of welke onderzoeksmethoden beter zouden zijn, 
etc. Terwijl het onderscheid tussen ‘waar’ en ‘onwaar’ vol-
gens de basisprincipes van PR helemaal niet van primair 
belang is. 

Wat is PR? 
De vraag wat waar of niet waar is, is volgens de beginse-
len van PR volstrekt onzinnig, of slechts een relatief onder-
scheid. Want wat niet waar is, kan geloofwaardig gemaakt 
worden en wat wel waar is, kan gefilterd of gespind worden; 
wat niet gebeurd is, kan in scene gezet worden, terwijl wat 
wel gebeurd is geframed kan worden. En hoe wil je dat fact-
checken? Wat betekent ‘fake news’ dan nog? PR kan je zien 
als de kunst de realiteit te regiseren. 
Het doel van PR is ‘to mediate the media’.4 PR plaatst zich-
zelf tussen de gebeurtenis en de berichtgeving daarover, 
waardoor journalisten en redacteurs als het ware buiten 
spel gezet worden. PR controleert de stroom aan informa-
tie door middel van persberichten, het framen van onder-
werpen, strategisch gebruik van taal en communicatie, 
het gebruik maken van opinieleiders, het in scene zetten 
van gebeurtenissen, het gebruik maken van impression 

management voor grote bedrijven en misdadige regimes, 
en vele andere methoden en technieken. Het oogmerk van 
PR is informatie te beheren vanaf de bron, deze desgewenst 
te manipuleren en er zodoende een bepaalde ‘spin’ aan te 
geven. In PR gaat het er om hoe ‘de feiten’, ‘de waarheid’ en 
‘de werkelijkheid’ benut kunnen worden om een gewenst 
effect in de publieke opinie te bewerkstelligen. Noties als 
waarheid en feitelijkheid zijn dus slechts relatief intrumen-
teel voor wat een nieuwsitem volgens het principe van PR 
overtuigend maakt. Maatschappelijk gezien, is het pro-
bleem van de PR branche dat deze transparantie en verant-
woordelijkheid ontloopt, door campagnes en andere activi-
teiten zo veel mogelijk buiten beeld te houden. 
Een van de basisprincipes van PR is het belang van grote 
bedrijven te herformuleren in termen van het algemeen 
of het publieke belang. De opvattingen, ideeën en denk-
beelden van het publiek hoeven niet veranderd te worden, 
maar het belang van de grote bedrijven moet in termen van 
deze overtuigingen worden ingebed en verpakt. Een van de 
beste manieren is de boodschap zo te formuleren dat deze 
appeleert aan centrale menselijke waarden, zoals: zelfver-
werkelijking, vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, geluk, 
gezondheid, natuur, duurzaamheid, burgerschap, patriot-
tisme, vooruitgang, ontwikkeling, enzovoort. 

De macht van de PR industrie 
Politiek wetenschapper Jürg Becker beschreef de geld-
stromen in de wereld van de PR.5 Omnicon is wereldwijd 
een van de machtigste PR firmaas, met een jaaromzet 
van 20 miljard. De WPP groep neemt met een jaaromzet 
van 14 miljard de tweede plaats in. Over de hele wereld 

De opvattingen, ideeën en denkbeelden van het 
publiek hoeven niet veranderd te worden, maar het 
belang van de grote bedrijven moet in termen van 
deze overtuigingen worden ingebed en verpakt. 

De vraag wat waar of niet waar is,  
is volgens de beginselen van PR volstrekt onzinnig,  

of slechts een relatief onderscheid. 
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telt dit bedrijf 160.000 medewerkers, met 200 bureaus, in 
108 landen. Grote PR firma’s zoals de ‘Grey Global Group’, 
‘Hill&Knowlton’, ‘Burson-Marsteller, ‘Young&Rubicam’ en 
‘Walter Thompson’ behoren tot de WPP groep. Een van de 
belangrijkste klanten van de PR branche is het Pentagon, 
dat in 2008 860 miljoen dollar aan PR en marketing uitgaf. 
Een van de meest beruchte PR firmaas is nog steeds 
Hill&Knowlton, bekend om zijn succesvolle campagnes 
in opdracht van omstreden multinationals en misdadige 
regimes. Een klassiek voorbeeld van de invloed en werk-
wijze van Hill&Knowlton is het verzonnen verhaal van een 
babymoord door Irakese soldaten in een Kuweits zieken-
huis in 1990.6 Hill&Knowlton fabriceerde een getuigen-
verklaring, die door een 15-jarig meisje genaamd Nariyah 
op 10 oktober 1990 werd afgegeven, aan een Amerikaanse 
commissie die schendingen van mensenrechten in Kuweit 
behandelde. Het meisje deed zich voor als verpleegster 
die in een Kuweits ziekenhuis werkte. Zij zou zelf hebben 
gezien, hoe Iraakse soldaten baby’s uit hun couveuse had-
den geworpen, waardoor deze stierven. Later bleek dat zij 
de dochter was van de ambassadeur van Kuweit in de Ver-
enigde Staten. Haar valse getuigenis maakte de politiek en 
de publieke opinie klaar voor de Golfoorlog. 
In het verleden heeft de tabakindustrie de meest succes-
volle PR campagnes gevoerd.7 Hill&Knowlton werd inge-
huurd om het wetenschappelijk bewijs dat roken kanker-
verwekkend is te bestrijden. Er werd een comité ingesteld 
dat een positief beeld van het roken zou verbreiden en het 
kritisch wetenschappelijk onderzoek in twijfel trok. Er 
werd een stroom van folders, verslagen en rapporten ver-
stuurd naar artsen, media, beleidsmakers en het algemene 
publiek, waarin werd benadrukt dat er geen enkele reden 
was voor paniek. Er werden uittreksels van door de indus-
trie gefinancierd onderzoek (uitgevoerd door bekende uni-
versiteiten en instituten) naar kranten, tijdschriften, pers-
bureaus en wetenschappelijke vakbladen gestuurd. Het 

resultaat was dat er in de VS veel artikelen verschenen die 
de relatie tussen roken en kanker in twijfel trokken, waarbij 
werd benadrukt dat dit onderzoek uit de hoogste echelons 
van de wetenschap afkomstig was en dat de bewering dat 
roken kankerverwekkend zou zijn werd verspreid door een 
kleine groep wetenschappers die een discussie wilde uit-
lokken om zo meer publiciteit te krijgen.
Zo creëerde de PR industrie in de publieke opinie de schijn 
dat er een werkelijke controverse in de wetenschap gaande 
was over de vraag of roken kankerverwekkend is, louter 
door bestaand kritisch onderzoek in twijfel te trekken, 
en daarmee de posities van conventionele en dissidente 
wetenschap om te draaien. De retorische kunstgreep die 
werd toegepast bestond uit het gebruik maken van ondui-
delijkheden en oneffenheden van het wetenschappelijk 
onderzoek, terwijl deze eigenlijk inherent zijn aan het 
jarenlange onderzoeksproces. Het kan namelijk decennia 
duren voordat de exacte relatie tussen roken en kanker met 
genoeg zekerheid vastgesteld kan worden en de bewijsvoe-
ring methodisch gezien waterdicht is. 
De tabakindustrie heeft ‘de discussie’ nog decennia kun-
nen rekken alvorens de politiek uiteindelijk actie onder-
nam. De ‘tabacco strategy’ was zo succesvol dat deze als 
basisformule voor andere PR campagnes werd genomen in 
campagnes rondom allerlei andere themas, zoals nu met 
het vraagstuk van klimaatverandering en vermoedelijk ook 
5G8.  

De propagandatechnieken van de PR industrie 
De PR branche is tegenwoordig een van de belangrijkste 
leveranciers van nieuwsberichten. Journalisten en redac-
teurs nemen deze berichten in de regel vrijwel geheel over. 
De gerenommeerde Britse media wetenschapper Aeron 
Davis beschrijft hoe journalisten in het Verenigd Koninkrijk 
een bijna slaafse houding tegenover PR vertegenwoordi-
gers van grote bedrijven en politici innemen, die daardoor 
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de informatie toevoer naar de media volledig beheersen.9 
In de VS en het Verenigd Koninkrijk ligt het percentage van 
nieuwsberichten die gewoon van PR firma’s worden over-
genomen rond de 90% - de BBC inbegrepen.10 Onderzoeks-
journalistiek is eerder uitzondering dan de regel. 
Er zijn drie typische basisframes die in de huidige massa-
media veelvuldig gebruikt worden om informatie op een 
bepaalde manier te structureren en daarmee een bepaalde 
interpretatie bij het publiek in de hand te werken: perso-
naliseren, dramatiseren, en moraliseren.11 Daarbij ga ik uit 
van de veronderstelling dat deze technieken het product 
zijn van PR, omdat ze theoretisch op een lijn liggen met de 
basisprincipes en filosofie, die door Lippmann uiteen gezet 
is.12 Personaliseren houdt in dat grote politieke kwesties 
in termen van menselijke strijd, tragedie en overwinnin-
gen worden geformuleerd; het verhaal is illustratief voor 
de ontwikkeling en aard van de persoon, zijn uitspraken, 
karakter, gedrag en reputatie. Dramatiseren legt het accent 
op conflict (mens vs mens, mens vs zichzelf, mens vs het 
lot, mens vs de natuur), de strijd, de spanningsboog van het 
verhaal, de onzekerheid ten aanzien van een oplossing en 
de rol van menselijk handelen en falen daarin. Moraliseren 
houdt in dat de complexiteit van de wereldproblematiek 
tot een eenvoudig binair denkschema van goed en kwaad, 
dader en slachtoffer, schuldig en onschuldig, wordt terug-
gebracht. ‘Wer moralisiert, erspart sich das Denken’ (Wie 
moraliseert, bespaart zich het denken), zegt de Duitse cul-
tuurfilosoof Norbert Bolz. Door een thema in termen van 
goed en kwaad, dader en slachtoffer, schuldig en onschul-
dig te beschrijven, kunnen protagonisten en antagonisten 
verantwoordelijk gehouden worden, in plaats van meer 
abstracte achterliggende oorzaken, omringende factoren 
of machtsverhoudingen tussen groepen, of internationale 
betrekkingen tussen grootmachten in het algemeen. Psy-
chologiseren houdt in: uitspraken of andere gedragingen 
reduceren tot een psychologische verkaring (als je x denkt, 

dan ben je psychisch niet in orde). Het gevolg van de toe-
passing van deze basisframes is het re- of decontextuali-
seren van een onderwerp. Dit houdt in dat nieuwsberich-
ten weliswaar het publiek beroeren, raken en aangrijpen, 
maar helemaal geen werkelijke duiding, verklaring of ach-
tergrondinformatie bieden die inzicht in de zaak zelf ver-
schaft. Met andere woorden, zoals Johnson-Cartee dat tref-
fend samenvat: “Nieuws gaat over de gebeurtenis, niet over 
de onderliggende omstandigheden; over de persoon, niet 
over de groep; over conflict, niet over consensus; over het 
feit dat ‘het verhaal aanjaagt’, niet over het feit dat het ver-
haal verklaart”.13 Het nieuws is als gevolg hiervan veeleer 
episodisch dan thematisch. Episodisch nieuws plaatst het 
publiek in het midden van een al reeds ontwikkelde situatie 
of kwestie en concentreert zich op mensen die in proble-
men zitten, in een crisis of conflict verkeren. Het gaat om 
identificatie en weerklank, niet om analyse en begrip. 

Voorbeelden van thematische framing 
Ik zal een aantal voorbeelden geven van personen en/
of thema’s die in de westerse massamedia vrijwel altijd 
geframed worden. Het klassieke voorbeeld van framing 
komt naar voren in de vergelijking die communicatiewe-
tenschapper Robert Entman maakte tussen het neerhalen 
van een Koreaans passagiersvliegtuig door een Russisch 
gevechtsvliegtuig in 1983, en het neerhalen van een Iraans 
passagiersvliegtuig door de Amerikaanse marine in 1988. 
Het eerste geval werd door de Amerikaanse massamedia 
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op een geheel andere manier geframed dan het 
tweede. Zo werd het neerhalen van het Iraanse 
passagiersvliegtuig door de Amerikanen tamelijk 
nuchter als een tragisch ongeluk, als gevolg van 
een technische fout, gepresenteerd. Het neerhalen 
van het Koreaans vliegtuig door de Sovjets werd 
met veel morele verontwaardiging als een mis-
daad tegen de mensheid afgeschilderd, waarbij het 
leed van de slachtoffers sterk werd benadrukt. Dit 
onderscheid komt ook terug in de terminologie: 
adjectieven als barbaars, gewelddadig en moord-
lustig, kwamen in het bericht over het Koreaanse 
vliegtuig vaak voor, terwijl in het bericht over het 
Iraanse passagiersvliegtuig, adjectieven als tra-
gisch en abusievelijk vaak werden gebruikt. Ten-
slotte werd de Russische regering in het geval van 
het neerhalen van het Koreaanse vliegtuig ver-
antwoordelijk gehouden, terwijl in het geval van 
het neerhalen van het Iraanse vliegtuig de Ame-

rikaanse regering op geen 
enkele manier enige verant-
woordelijkheid toekwam.    
Bij de volgende voorbeelden 
chargeer ik een beetje, om 
juist geen discussie op te roe-
pen, en eenvoudig en exact 
inzichtelijk te maken hoe 
frames werken. De werkelijk-

heid is echter vaak complexer en weerbarstiger. 
Een actueel voorbeeld van het framen van een 
belangrijke persoonlijkheid, is de berichtgeving 
over de Amerikaanse president Trump. Men hoort 
uitvoerig  over de slechte eigenschappen van de 
persoon of het fenomeen Trump, waardoor men 
hem als politicus en als mens moreel kan ver-
oordelen (moraliseren/emotionaliseren); men is 

gefascineerd door zijn opkomst en politieke car-
rière, alsof het om een komedie, drama of thriller 
zou gaan (dramatiseren); en is vooral benieuwd 
naar zijn werkelijke persoon of intenties (per-
sonaliseren/psychologiseren). Over de inhoud, 
context en gevolgen van zijn beleid weet men 
weinig (decontextualiseren). Toch wordt de ken-
nisbehoefte door alle narratief-psychologische 
verklaringen bevredigd. En daarom voelt men 
zich geinformeerd, en bovendien oordeelskundig 
(desinformatie/pseudo-kennis). Maar ook inzake 
Poetin, of de relatie tussen het westen en Rusland, 
is vrij makkelijk te zien hoe stereotiep er geframed 
wordt. In de westerse massamedia wordt Poetin 
afgeschilderd als een schurkachtige dictator, die 
ondemocratisch is, mensenrechten schendt, geen 
vrije pers of eerlijke verkiezingen toestaat en die 
het westen voortdurend provoceert op grond van 
imperialistische plannen voor een groot Slavisch 
rijk. Een treffend voorbeeld binnen deze context 
is de zogenaamde annexatie van de Krim, die door 
het westen als ietwat willekeurige expansiedrift 
van Poetin werd uitgelegd. Terwijl anderen er juist 
op hebben gewezen dat de annexatie een reactie 
was op een door de VS gesteunde putsch in Kiev, 
om een voor de Russen belangrijk militair strate-
gisch punt in deze regio veilig te stellen.14 Dat stelt 
de zogenaamde ‘annexatie van de Krim’ natuurlijk 
in een heel ander daglicht. Maar een opmerking 
als deze roept bij veel mensen veel weerstand op. 
Poetin staat namelijk bekend als de slechterik 
en elke poging de situatie vanuit zijn standpunt 
te begrijpen is een verraad aan democratische 
waarden en principes, en slecht voor je reputatie.  
Framing in strikte zin behelst vier aspecten: wat 
is de probleem-definitie? Wat is de oorzaak van 
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het probleem? Hoe wordt deze zaak moreel beoordeeld? 
En wat is de concrete oplossing daarvan? Wie de invulling 
en de opeenvolging van deze aspecten beheerst, bepaalt 
vanaf dat moment het verklaringspatroon van dit thema. 
De media bepalen de eerste twee aspecten, zodat de twee 
volgende stappen daar natuurlijk, logisch en geheel men-
selijk uit voortkomen. Zo hebben we het gevoel dat we een 
eigen mening hebben gevormd. Een voorbeeld: er vindt een 
gifgasaanval plaats op de Syrische bevolking; Assad heeft 
daartoe de opdracht gegeven; dit is moreel onaanvaard-
baar; dus Assad moet worden afgezet. Zo wordt het nieuws- 
item geframed. Waarom is dit een frame? Aan de ene kant, 
omdat het nieuwsbericht de analyse al reeds veronderstelt, 
vaak zonder deze expliciet te onderbouwen. Er wordt niet 
uitgelegd volgens welke bewijsvoering men tot de conclu-
sie is gekomen dat 1) er een gifgasaanval op de bevolking 
heeft plaatsgevonden en 2) Assad daartoe het bevel heeft 
gegeven. Dat wordt gewoon als voldongen feit geponeerd. 
Maar zelfs als dit uitgelegd zou worden, blijft men gebon-
den aan het frame. Aan de andere kant spreken we hier 
van een frame, omdat deze analyse het morele oordeel en 
de politieke consequentie van te voren vastlegt. Als Assad 
een gifgasaanval pleegt op de eigen bevolking, dan kan 
dat op geen enkele wijze als moreel aanvaardbaar worden 
beschouwd en is het democratische Westen moreel verplicht 
politieke maatregelen te nemen. Daarover is geen discussie 
meer mogelijk, want dat is door de analyse voorbestemd. 
Overigens is ook duidelijk hoe personaliseren, dramati-
seren en moraliseren als een soort basiscategorieën of 
dimensies van het frame, hierbij een essentiële rol spelen. 
Maar andersom gesteld, is het vanwege het morele oordeel 
niet geoorloofd om de vraag te stellen of deze gifgasaanval 
daadwerkelijk heeft plaats gevonden, of Assad feitelijk de 
opdracht heeft gegeven, en hoe en door wie dat dan is vast-
gesteld. Terwijl dat juist de werkelijke kritische vragen zijn 
die als eerste zouden moeten worden gesteld. Maar de ana-

lyse van de media wordt voor waar aangenomen omdat het 
sociaal niet is toegestaan deze in twijfel te trekken, omdat 
dit als een impliciete verdediging van Assad wordt opge-
vat. Of de notie dat er van een analyse sprake is die  zonder 
degelijke bewijsvoering al door de media gemaakt is, wordt 
niet opgemerkt of verdwijnt door alle morele verontwaardi-
ging en commotie naar de achtergrond.   

De massa-psychologie van framing 
De kans op framing van een bepaald thema is groter, naar-
mate er grotere belangen - zowel politieke als economi-
sche - op het spel staan omdat de desbetreffende partijen 
het kapitaal en de relaties hebben om een PR bureau in te 
schakelen. Dit betekent dat bepaalde thema’s zoals oorlog, 
internationale betrekkingen (China en Rusland), milieu/
klimaat, duurzaamheid, immigratie/racisme, criminali-
teit/veiligheid, 5G/smart city, enzovoort, vaak op verschil-
lende manieren gespind en geframed worden. In sommige 
gevallen betekent dit zelfs dat een thema zo veel en zo lang 
mogelijk gebagatelliseerd en buiten beeld gehouden wordt, 
zoals bijvoorbeeld 5G. De Duitse politiek wetenschapper 
Ulrich Teusch spreekt daarom ook wel van ‘Lückenpresse’ 
(‘gaten-pers’).15 Andere complexe thema’s zoals duurzaam-
heid worden weer vereenvoudigd tot slogans als ‘minder 
vliegen’, ‘minder vlees’ of ‘minder plastic’. Of weer in het 
voordeel van de industrie omgebogen, naar meer elektri-
sche auto’s, of meer energie efficiëntie in de smart city, of in 
het voordeel van de staat geregeld, zoals in Duitsland een 
CO2 tax voor burgers. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderin-
gen op de regel. Men moet telkens opnieuw kijken op welke 
manier een thema geframed wordt; maar van de belang-
rijkste thema’s kan men er beslist van uitgaan dat ze op een 
of andere manier geframed zijn. 
Het grootste probleem van framing is dat men er bijna niet 
onderuit komt. Er wordt zelfs gezegdt: ‘denying the frame 
is activating the frame’ (het frame ontkennen betekent het 
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frame activeren). Als je niet weet of een thema geframed 
is, kom je er ook nooit achter of heb je het zelfs niet in 
de gaten dat je alleen maar binnen een frame denkt. Dat 
komt omdat de waarheid reeds op een bepaalde manier 
door het frame gebruikt is. Daarom heeft zelfs een kritisch 
standpunt, ingebed binnen het frame, of verdere empiri-
sche kritiek vrijwel nooit werkelijk zin. Kritiek dient er vaak 
slechts toe om de schijn van een evenwichtig debat op te 
houden, de schijn van een mogelijke middenpositie of een 
gematigde nuance te suggereren, want in de regel zijn deze 
tegenargumenten nooit toereikend. Hoe wil men tegen 
het frame van Trump, Poetin of Assad ingaan? Ik chargeer 
natuurlijk, maar het is desalniettemin zowel inhoudelijk als 
sociaal gezien vrijwel ondenkbaar, of zelfs volstrekt bela-
chelijk. Echter, dat bewijst precies mijn punt. Dus omdat 
niet de gehele waarheid bekend is, komt men bijna nooit 
onder het frame uit. Dat wordt emotioneel, moreel en soci-
aal geblokkeerd.16 Probeer je dat wel, dan krijg je te maken 
met het mechanisme ‘denying the frame is activating the 
frame’. Dan wordt je als boeman weggezet. Sommige men-
sen voelen aan dat ze niet de hele waarheid te horen of 
te zien krijgen, anderen komen er achter door er alterna-
tieve media of wetenschappelijke literatuur op na te slaan 
en meerdere standpunten met elkaar te vergelijken. Maar 
daarmee maakt men zich zelden populair.17 
Deze frames, met name vijandbeelden, dienen mijns inziens 
uiteindelijk een enkel ‘grand strategic narrative’ (groot stra-
tegisch verhaal), dat West-Europa als baken van democra-
tie en mensenrechten afschildert en de EU als symbool van 
Europese eenheid, vrede, veiligheid en welvaart, zodat de 
werkelijke discussie over de eigenlijke staat van de wes-
terse democratie18 niet gevoerd hoeft te worden en de 
politieke elite zijn gang kan blijven gaan. Er heerst zoge-
zegd een zekere noodsituatie, waarin basale normen en 
waarden van de westerse cultuur in eerste instantie verde-
digd moeten worden, en waardoor een kritische evaluatie 

hiervan louter pedant en werkelijkheidsvreemd overkomt. 
Kortom, de vragen die men moet stellen om onder een 
frame uit te komen zijn: ‘ten gunste van welk standpunt 
wordt de aangedragen informatie gebruikt?’, ‘wie profiteert 
daarvan?’, ‘welk narratief wordt hiemee ontwikkeld?’, ‘wat 
wordt er niet vermeld?’, ‘is het beeld wel volledig?’, ‘zijn er 
nog andere standpunten en perspectieven?’. Want in PR en 
framing is de waarheid altijd relatief en instrumenteel. Het 
woord ‘spin’ suggereert al dat er een bepaalde draai aan het 
verhaal gegeven wordt, die in het voordeel werkt van een 
bepaalde partij. Daarom heeft de vraag naar wat waar of 
onwaar is, in eerste instantie geen zin. Die vraag kan pas 
benantwoord worden wanneer alle informatie boven tafel 
ligt. Helaas is dat vaak lastig in een ‘post-truth society’. 
Zoals de definitie van PR impliceert is het de fundamentele 
retorische kunstgreep van framing om de volledigheid aan 
feiten, argumenten en standpunten in te perken ten gun-
ste van een bepaald perspectief om daarmee een bepaalde 
interpretatie in de hand te werken. Door selectief gebruik 
te maken van bepaalde argumenten en feiten kunnen 
bepaalde meningen, perspectieven en standpunten naar 
voren geschoven worden, vooral door te appeleren aan 
emoties, moraal en psychologische ‘biases’ van mensen. 
Op die manier proberen frames vast te leggen welke opvat-
tingen en denkbeelden als ‘normaal’, ‘redelijk’, ‘fatsoenlijk’ 
en ‘reëel’ gelden. En welke dus absoluut niet. Het gaat er om 
het meningsspectrum zo klein mogelijk te houden. 
Tenslotte vraagt u zich misschien af hoe effectief frames 
werken en of deze wel eens niet het gewenste effect bewerk-
stelligen? Laat ik deze vraag geheel pragmatisch beant-
woorden: PR en framing is zo effectief dat ik er een heel 
artikel over heb moeten schrijven om u duidelijk te maken 
dat uw mening gemanipuleerd wordt en dat daarvoor een 
complete bedrijfstak bestaat waar tientallen miljarden in 
omgaan! Tegenwoordig zijn greenwashing of astro-tur-
fing19 bekende vormen van PR. In Nederland is overigens 



jrg.35 – nr. 5/6 • januari 2020 43

nauwelijks of geen onderzoek naar de PR industrie gedaan. 
In het Engelstalig gebied zijn er een een handjevol sociale 
wetenschappers die kritisch onderzoek doen naar de PR 
industrie, zoals Davis en Jansen. Er is ook een academisch 
vakgebied ‘propaganda studies’, waarbinnen ook onder-
zoek wordt gedaan naar propagandatechnieken in de 
westerse massamedia.20 Het merendeel van de academici 
baggatelliseert de negatieve invloed van de PR en schrijft 
vrolijke handboekjes over het vak. Een groot deel van de 
studenten journalistiek in Duitsland kiest voor de PR 
branche, vanwege de zekerheid van een baan en een hoog 
salaris. De werkelijkheid is dus al gepolitiseerd voordat er 
objectief onderzoek kan plaats hebben en het komt maar 
zelden voor dat PR adviseurs openheid van zaken geven.21 
Of de succesvolle praktijken van de PR industrie worden 
pas veel later gedocumenteerd, zoals in het geval van de 
tabaklobby of de Golfoorlog. De beste cultuur-historische 
inleiding in deze thematiek zijn naar mijn mening de twee 
documentaires van Adam Curtis. En wie geïnteresseerd is 
in specifieke framing- en propaganda technieken, kan ik de 
boeken van Johnson-Cartee aanbevelen, of de kleine hand-
boekjes van Nomos Verlag.  

Slot 
De Duitse cultuurfilosoof Norbert Bolz stelt dat het juist 
de functie van de westerse massamedia is om het publiek 
aan de ene kant met angstretoriek op te stoken en het 
aan de andere kant weer met strenge en/of verzachtende 
moraal tot bedaren te brengen; het kwaad wordt aange-
klaagd, benoemd en bezworen.22 De massamedia bepalen 
de strijd, om zichzelf als welwillende bemiddelaars van de 
redelijke consensus, het wederzijds begrip en de algehele 
sociale harmonie te kunnen profileren. Door aan de ene 
kant gebruik te maken van een vijandbeeld (Trump, Poetin, 
Assad), dat met een enorm dreigingspotentieel naar buiten 
toe wordt geprojecteerd, en aan de andere kant een cultuur 

van goede bedoelingen, die met een groot betrokkenheids-
potentieel naar binnen toe wordt gecultiveerd (veelal sym-
boolpolitiek, zoals stille tochten, plastic ruimen, etc), kan 
het politieke engagement van de bevolking gekanaliseerd 
en het westers politieke systeem gestabiliseerd worden. 
Bovendien schept dit een gunstig denkklimaat, waarin 
humanitaire argumenten, die bijvoorbeeld militaire inter-
venties van de VS moeten legitimeren, makkelijker kunnen 
post vatten. 
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In Gestolen welvaart analyseert hij de actuele 

situatie in de wereld. Aan de hand van een blik op de recente geschiede-

nis laat hij zien hoe de mensheid in de huidige situatie terecht gekomen 

is en welke rol daarin is weggelegd voor Europa, de Europese Unie en de 

Verenigde Staten. De huidige problemen - de oneerlijke verdeling van 

welvaart; de dictatuur van economische krachten; vastgelopen democra-

tische structuren - vragen om een dieper inzicht en om een nieuwe bena-

dering van de grote eigentijdse vraagstukken. Zo is ook te proeven aan 

een veelheid van hoopgevende initiatieven van de jongere generatie.  

Dit boek biedt inzicht en nieuwe perspectieven. 

Hierna een fragment uit het laatste hoofdstuk.

 

Een diagnose
Het is een uitdaging aan onze verbeeldings-
kracht om ons voor te stellen hoe het idee van de 
sociale driegeleding dat Rudolf Steiner een eeuw 
geleden heeft ontwikkeld, een oplossing kan zijn 
voor de complexe problemen van het heden. Het 
is echter geen model, maar een nieuwe wijze van 
denken op basis van enkele principes waarmee 
we een zieke samenleving kunnen diagnostice-
ren en mogelijk ook genezen. 
Als we een diagnose willen opstellen, kunnen 
we beginnen met het waarnemen van een groot 
aantal pathologische verschijnselen. De even-
wichten in de natuur zijn uit balans geraakt. Het 
model van economische ontwikkeling zorgt voor 
een uittocht uit het platteland en de randgebie-
den van elk land. We kunnen niet meer zonder 
economische groei. In de economie en de poli-
tiek worden mensen door middel van manipu-
latie tot bepaalde keuzen gebracht. De staat is 
vrijwel machteloos in het sturen van een recht-
vaardige en duurzame economische ontwikke-
ling. Centrale banken pompen geld in de eco-
nomie alsof het een machine is die olie nodig 
heeft. De rente wordt daardoor zelfs negatief. De 
democratie is een façade geworden waarachter 
economische machten landen besturen. De cul-
tuur ondermijnt de vorming van de individuele 
mens en is entertainment en amusement voor de 
massa geworden. En de technologie bouwt aan 
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een kunstmatige wereld waarin mensen overbodig worden.
Deze symptomen leiden tot de diagnose dat de (nationale, 
Europese en globale) samenleving in de greep van economi-
sche belangen is gekomen die door de burgers niet worden 
gecontroleerd. Politiek en cultuur zijn onderdelen van een 
op hol geslagen, irrationeel economisch systeem geworden 
waarin met geld voortdurend meer geld wordt gecreëerd 
in plaats van dat dit wordt aangewend voor de ontwikke-
ling van mensen (in de cultuur), voor hun welvaart (in de 
economie) en voor een duurzame toekomst van de mens-
heid op aarde. In dit systeem is het niet waarschijnlijk dat 
de klimaatcrisis wordt opgelost, zodat we rekening moeten 
houden met dramatische situaties en vele miljoenen kli-
maatvluchtelingen. 

Een scenario van genezing
Voor een genezing van de samenleving zijn radicale maat-
regelen nodig. Daarvoor is de inzet van actieve mensen 
nodig die zich in groepen met elkaar verbinden. Met elkaar 
kunnen deze groepen een burgerbeweging worden die 
als derde machtsfactor door de staat en het bedrijfsleven 
wordt erkend. Dit gebeurt al in landen buiten Europa. In 
de afzonderlijke landen kunnen burgerbewegingen oplos-
singen voor maatschappelijke problemen voorleggen aan 
de samenleving en druk uitoefenen op de nationale parle-
menten. In de Europese Unie kan een Europese burgerbe-
weging, veel meer dan nu het geval is, druk uitoefenen op 
het Europese Parlement. Dit parlement moet wetgevende 
macht verkrijgen en de Europese Commissie en het techno-
cratische apparaat controleren. Daarmee kan een nieuwe 
Europese Unie ontstaan. Een cultureel vrij, democratisch, 
sociaal en duurzaam Europa zal van grote betekenis zijn 
voor de toekomst van de wereld.
Voor dit genezingsproces is een overkoepelend perspectief 
nodig dat kan worden ontleend aan de sociale driegeleding 

en aan ervaringen van de globale burgerbeweging zoals die 
in dit boek zijn beschreven. Dit zou een basisprogramma 
voor genezing kunnen zijn (met eerst drie middelen en dan 
vier doelen):
• in de samenleving stap voor stap cultuur, politiek en eco-

nomie functioneel van elkaar scheiden
• aan elk van deze geledingen een eigen regulatief principe 

geven: vrijheid, gelijkheid en broederschap
• bewustzijn wekken voor het belang van een werkelijk 

democratische rechtsstaat, waarin iedere burger actief 
meebeslist over zaken rond de inrichting van de samen-
leving

• vanuit de rechtsstaat een kader scheppen voor de econo-
mie en de cultuur waarin zij de gehele samenleving kun-
nen dienen

• de ontwikkeling en toepassing van de technologie onder 
de controle van de rechtsstaat brengen

• het project van de Europese cultuur van de ondergang 
redden

• de verbinding tussen Europa en het Russische volk her-
stellen    

Een gezonde samenleving opbouwen
Mensen die begaan zijn met het lot van de mensheid en de 
aarde, kunnen met elkaar de samenleving opnieuw inrich-
ten. We kunnen dan vanuit ons rechtsgevoel beslissingen 
over onze toekomst nemen in plaats van dit aan techno-
craten over te laten. In dit rechtsgevoel gaat het over wat 
de ander van ons mag verwachten en wat wij van de andere 
mens mogen verwachten, over hoe wij onze samenleving, 
onze cultuur en onze economie willen ordenen met behulp 
van afspraken over rechten en plichten. De samenleving 
krijgt daarmee een hart dat klopt voor de bescherming van 
de waardigheid van mensen en voor de zorg voor de aarde. 
In ons rechtsgevoel kan de stem van ons geweten spreken 



en kan de impuls van de liefde werkzaam worden. 
Zonder een nieuwe innerlijke houding waarin we 
onze interesse in anderen, onze sociale sensiti-
viteit en ons rechtsgevoel ontwikkelen, hebben 
werkelijke sociale vernieuwingen weinig kans van 
slagen.
In alle landen vallen gemeenschappen mede 
onder invloed van economische ontwikkelingen 
uit elkaar. Als sociale wezens hebben we echter 
kleine en grote gemeenschappen nodig – om er als 
kind in op te groeien, om opgevoed en geschoold 
te worden, om een vriendenkring op te bouwen, 
om een werkomgeving te hebben waarin we ons 
kunnen ontplooien en ons kunnen inzetten voor 
anderen, en om de zin van ons bestaan te ontdek-
ken. Waar oude vormen van gemeenschap geen 
toekomst meer hebben, ontstaan nieuwe gemeen-
schappen met culturele, sociale en economisch 
doelstellingen. 
Ook op dit niveau kan de visie van de sociale drie-
geleding kan worden toegepast. In elke gemeen-
schap kan een sfeer van het recht worden gecre-
eerd waar de leden van de gemeenschap op voet 
van gelijkheid afspraken met elkaar maken. Een 
gemeenschap kan ook culturele en economische 
aspecten hebben. Ook binnen instellingen en 
organisaties, zoals scholen en bedrijven, kunnen 
de mensen die er werken een sfeer van het recht 
vormen om regels en mandaten vast te stellen, 
naast de andere sferen waar zij culturele en eco-
nomische vragen bespreken en oplossen.  

Ontwaken uit onze 
bewustzijnsgevangenis
De huidige wereldorde verschaft maar aan een 

klein deel van de wereldbevolking welvaart. Het 
is een gestolen welvaart. Het grootste deel van de 
mensheid heeft geen aandeel in deze welvaart, 
maar lijdt wel onder de milieu- en klimaatproble-
men. De meeste mensen in het Westen staan daar 
niet bij stil. Hun sociale sensitiviteit en hun rechts-
gevoel zijn verdoofd. We zijn daardoor medeplich-
tig geworden aan een grootschalige uitbuiting van 
medemensen en van de aarde. Zoals in de inlei-
ding van dit boek is beschreven, begrijpen veel 
jonge mensen die uit hun door de moderne tech-
niek geconstrueerde bewustzijnsgevangenis zijn 
losgebroken, dat er wat moet worden gedaan. 
We moeten een stap terug doen in onze welvaart, 
die delen met anderen en betalen voor de schade 
aan de natuur. Dat kan via de doorberekening van 
alle kosten in rechtvaardige prijzen van de goede-
ren. Een andere stap is de vorming van een circu-
laire economie waarin we geen afval meer maken, 
maar alles hergebruiken. 
Er zijn grote veranderingen nodig. Wat is gesto-
len, kan niet altijd meer worden teruggegeven. We 
staan in de schuld bij de mensen die uitgebuit zijn, 
omdat ze te weinig voor hun werk betaald kregen. 
De rijken staan in de schuld omdat hun rijkdom 
voor een groot deel verkregen is door het niet vol-
doende betalen van belastingen. Wat zou er kun-
nen gebeuren als we de ‘tekenen aan de wand’ die 
onze ondergang aankondigen, tot ons door laten 
dringen?

Grote en kleine stappen zetten
In de samenlevingen van de Oudheid werd rijk-
dom regelmatig door de koningen geconfisqueerd. 
Dat kan nu gebeuren door middel van hoge belas-
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tingheffingen. Ondernemingen die te machtig 
zijn geworden, kunnen worden opgeknipt. Aan-
deelhouders kunnen obligaties krijgen, zodat de 
bedrijven in het bezit van de gemeenschap kun-
nen komen (niet van de staat). Land kan weer 
gemeenschapsbezit worden. Banken kunnen een 
andere rol krijgen als ze worden verkleind en het 
recht van geldschepping naar de gemeenschap 
teruggaat. Een nieuw belastingstelsel kan via de 
hoge BTW heffingen zorgen voor de financiering 
van de overheidstaken. En het culturele leven kan 
door middel van schenkgeld worden gefinancierd 
door bedrijven, in plaats van dat dit geld nu in de 
ontwikkeling van maatschappelijk ongewenste en 
riskante technologieën wordt geïnvesteerd.  

Voor degenen die zich willen voegen bij de vele 
bewuste mensen en bij de talloze bewegingen die 
er al zijn om de huidige wereldorde in het groot, 
maar ook in het klein te transformeren, zijn er 
heel veel mogelijkheden. Wanneer we bewuster 
gaan leven, ontdekken hoe de wereld in elkaar 
zit, bewuster met geld omgaan, bewuste politieke 
keuzes maken en onze diepere interesses volgen, 
ontdekken we die mogelijkheden vanzelf. 
Als consumenten beschikken we met elkaar over 
een grote macht. We kunnen daarmee de pro-
ductie van de goederen sturen die wij belangrijk 
vinden. We kunnen bijvoorbeeld druk uitoefenen 
om voedsel niet meer in plastic te verpakken, of 
door producten met geur-, kleur- en smaakstoffen 
niet meer kopen. We kunnen ons inzetten voor 
een circulaire economie die geen afval meer pro-
duceert. Als burger kunnen we een stem hebben 
in de politiek door eigen keuzen te maken en ons 

bij groepen aan te sluiten die aan 
veranderingen werken. In de cul-
tuur kunnen we gebruik maken 
van alle mogelijkheden om ons 
als mens te ontwikkelen en onze 
geest te ontplooien. En we kun-
nen leren bewust met de tech-
niek om te gaan zonder dat die ons 
gedrag gaat beheersen.
Op deze wijze worden we actief en 
groeit ons bewustzijn. Door ons hart te 
laten spreken (in plaats van onze vaste 
gewoonten of ideeën) en ons betrokken 
te voelen bij de toekomst van de fami-
lie van de mensheid, ontwikkelen we 
een nieuwe vorm van intelligentie, de 
intelligentie van het hart. Dit is de 
intelligentie van de toekomst die 
mensen met elkaar verbindt.
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“(… ) Wat onze tijd nodig heeft, is dat we het geestesleven volledig 

ernstig nemen. Hierover heb ik u vandaag (…) op Nieuwjaarsdag 

nog eens willen vertellen en ik heb als diepe wens dat in onze krin-

gen een Nieuwjaarswens wordt opgenomen die ieder slechts zelf ter 

hand kan nemen: dat in de zielen en harten van onze vrienden de 

ogen geopend worden voor datgene wat zo nodig is, voor datgene 

wat alleen en uitsluitend vanuit de geest afkomstig is en de mens-

heid verder helpen kan. 

Uit de regelingen of organisaties die de samenleving kent, kan niets 

gevormd worden dat een gezonde bijdrage voor de toekomst biedt. 

In de ontwikkeling van de mensheid moet iets nieuws worden bin-

nen gebracht. Dat moeten we beseffen. Dit besef is de waardigste 

nieuwjaarsgedachte die vandaag, in het begin van het jaar 1920, in 

uw hart kan ontstaan. Dit nieuwe jaar zal belangrijke beslissingen 

brengen wanneer er mensen zullen zijn die datgene wat voor de 

mensheid het noodzakelijke is (…) doorzien. We moeten inzien dat 

het nieuwe jaar nood en ellende zal brengen wanneer niet opgepakt 

wordt wat werkelijk nodig is en wanneer slechts de mensen die met 

het oude en bestaande verder willen, de toon aangeven.” 

[Rudolf Steiner in een voordracht van 1 januari 1920, GA 195, vertaling jh] 


