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In deze Nieuwsbrief:
- Uit het nieuw nummer
- De om te keren wereld
- Agenda

In de laatste dagen van 2020 verscheen het vierde nummer van jaargang 36.
Voor onze abonnees een mogelijk licht schokkende ervaring: vanaf juni 2020
verschenen in een tweemaandelijkse frequentie vier nummers! - Wij menen dat
de in verband met Corona naar getreden ontwikkelingen (of: het door Corona
aangewakkerde bewustzijn) het actuele belang van de sociale driegeleding
extra benadrukken, en dat merken we ook aan de gegroeide belangstelling
voor Driegonaal.
Uw belangstelling voor deze Nieuwsbrief is fijn! Uw belangstelling voor het
tijdschrift ook!

Een kleine impressie uit enkele artikelen uit dit nummer:

Uit het gesprek met Reinoud van Bemmelen, oprichter van de
Beeldhouwwinkel:
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"De Beeldhouwwinkel kwam bij Stichting Sleipnir doordat de mensen die ik uit
de Triodostijd kende me vroegen of ik in het bestuur wilde komen. Vrij snel
daarna bracht ik de Beeldhouwwinkel binnen, hetgeen betekende dat ik het
bedrijf neutraliseerde. Hiermee werd het bedrijf van zichzelf en niet meer van
de ondernemer.
Inmiddels zijn we met zeven vennoten. We maken ieder jaar een begroting,
waarin we alle kosten opnemen, dus we beginnen bij wat er nodig is op de
werkvloer, inclusief de kosten van de mensen in loondienst.
Dan houden we een bedrag over wat we met elkaar kunnen verdelen. We
hebben het een aantal jaren zo gedaan dat iedere vennoot opschreef wie in zijn
of haar ogen hoeveel geld nodig heeft, zichzelf incluis. Tot onze verbazing en
tevredenheid kwam de verdeling die daaruit kwam totaal overeen. We hadden
dus een goed beeld van wat iedereen nodig heeft.
Daarnaast voerden we gesprekken over: Wat heb je in je gedachtegang mee
laten tellen?
Een paar keer per jaar kijken we of de verdeling nog klopt, of er misschien
achtergestelde behoeftes zijn. Aan het eind van het jaar leggen we de
opnames en winst weer naast elkaar, corrigeren waar nodig. Wat we over
hebben gaat naar Sleipnir.
Op deze manier hebben we inkomen en werk helemaal losgekoppeld. Iedereen
doet wat hij kan, er is oog en ruimte voor onze ontwikkeling en dus een grote
betrokkenheid. Los daarvan voorzien we in ieders behoefte voor wat betreft
leefgeld.
Het gesprek hierover moet wel blijven doorgaan. Als iemand teveel of te weinig
geld uit de pot neemt ervaar je een spanning. Het moet in evenwicht blijven,
anders komt er druk op het geheel."

Uit het artikel: Corona als kans, van Reinout Wijbenga:
'Corona' is zeker een zeer zware beproeving, voor ons allen en op heel veel
gebieden, die we nog wel even met ons mee zullen dragen. Het risico is niet
ondenkbeeldig dat als we doorgaan op het huidige spoor we straks door
‘Corona’ wakker worden in een soort China 2.0. En dat de mensen dat nog
zullen verwelkomen ook! Want die kant gaan alle 'negatieve' tendensen,
versterkt door 'Corona, zeker op .
Maar wel ons oog op ‘de bal’ gericht houden. Te veel ‘Corona’ en haar
negatieve consequenties kan ook afleiden van de eigenlijke doelen. En die ‘bal’
is onder meer, de hoopvolle potentie die de huidige situatie ons biedt om:
uitgewoonde gedachte- en gewoontepatronen in de samenleving bloot te
leggen en op te ruimen, ons vermogen tot zelfstandige observatie en denken
aan de weerstand te sterken en ons denken te vernieuwen, aansluiting te
vinden bij de sociale driegeleding van Rudolf Steiner en ongebaande paden te
betreden. Dus met de juiste focus, volle vaart vooruit, de noodzakelijke
spirituele en maatschappelijke vernieuwing creatief, doortastend, daadkrachtig
ondersteunen en vormgeven!
Voor antroposofen bovenaan het to-do lijstje lijkt het te staan om aansluiting te
vinden bij de (voorgangers van) Transitiebeweging, als uitdrukking van de



brede sociale behoeften in deze tijd. Mogelijkheden te vinden om de
kerngedachten van Steiners sociale driegeleding (en het Goetheanisme) daar
ingang te doen vinden. Ook goede morele intuïties kunnen daarbij zeer helpen.
Het gaat hierbij niet om eenrichtingsverkeer - dat zou contraproductief werken.
Wel om een wisselwerking van begrip van wat er in deze beweging leeft en op
een creatieve en doortastende manier verbinden met begrippen van Steiner.
‘Corona’ helpt ons de geesten hiervoor rijp te maken, de juiste context te
creëren.
Om effectief een ‘brug’ te kunnen slaan naar de Transitiebeweging zou men in
eerste instantie kunnen denken aan het vormen van een werkgroep. Een
Werkgroep Transitiebeweging en antroposofie. Hierin kunnen mensen
plaats nemen die:
1. Niet bang zijn om hun eigen pad te bewandelen (een eigen ‘innerlijke
transitiespoor’ gaan/de Filosofie van de Vrijheid proberen te leven).
2. Een bepaalde kennis hebben van en actief zijn binnen de sociale
driegeledingsbeweging breed.
3. Hart hebben voor wat er in de samenleving speelt.
4. Interesse en plezier hebben om gebaande paden te verlaten en nieuwe te
ontdekken.
En een beetje humor en (zelf)relativering kunnen zeker ook geen kwaad. De
wereld is toch vaak al serieus genoeg... Een groep die verschillende kwaliteiten
vertegenwoordigt en verschillende gebieden (economisch, recht, cultuur). Een
volwaardige gesprekspartner voor de Transitiebeweging.

En dit is het citaat van Rudolf Steiner op de achterzijde:
“Kijkt u eens onbevangen naar de verschrikkelijke gedachteloosheid, de
grenzeloze oppervlakkigheid waaruit zich de treurige verhoudingen hebben
ontwikkeld zoals die nu heersen. (…) Aan de ene kant wordt het aantal mensen
die in de oppervlakkige verwarring geen idee meer hebben waarover zij praten
steeds talrijker. (…) Aan de andere kant zijn er steeds meer mensen die in
troebel water willen vissen, die de verwarring aangrijpen om alles wat zij willen
in te fluisteren, want bij mensen in verwarring kan men alle mogelijke impulsen
inplanten. Onder degenen die in verbinding staan met de aardse verwarring,
bevinden zich ook de geesten van het bedrog, de ahrimanische geesten. Het is
mogelijk het tegendeel van wat verstandig is, het tegendeel van het gezonde bij
de mensen in te fluisteren, wanneer men op hun verwarring inspeelt.”
(Rudolf Steiner, vrdr 5 april 1919, GA 190 - vertaling jh)
 

De om te keren wereld
(John Hogervorst, uit Driegonaal 36|4)

“De Staat, dat ben ik” schijnt Louis XIV, De Zonnekoning, ooit uitgeroepen te
hebben. En in zekere zin sprak hij de waarheid. Het Franse staatsapparaat,
zoals dat zich onder zijn bewind vormde, draaide om één centraal punt: Louis
XIV en hij was het ook die het in beweging bracht en hield. Dat apparaat ging



echter een eigen leven leidde en toen zijn opvolger Louis XV na de Franse
Revolutie in het schavot belandde en uiteindelijk zijn hoofd onder de guillotine
verloor… draaide het staatsapparaat gewoon door. Het almachtige middelpunt
was eruit verdwenen, het apparaat hield zichzelf in beweging.

We kunnen het als een beeld opvatten: sindsdien zijn (veel) staten ‘apparaten’
geworden die zich mechanisch voortbewegen zonder geleid of bestuurd te
worden door menselijke impulsen. Procedures, formaliteiten, protocollen
persen de menselijkheid uit het systeem; bureaucratie en moderne technologie
doen daar nog een schepje bovenop. De meeste ambtenaren zijn beleefd,
vriendelijk en van goede wil - maar kunnen als het erop aankomt niet afwijken
van wat voorgeschreven is.

De ‘kinderopvangtoeslagen-affaire’, net zo goed als de zich eindeloos
voortslepende ‘afhandeling’ van de gevolgen van de gaswinning in Groningen
illustreren wat ik bedoel. Jarenlang stapelen de problemen zich op, liggen voor
iedereen zichtbaar ‘op straat’ maar de overheid, gevangen in onmacht en onwil,
produceert eindeloze rapporten, geen oplossingen.

Hoe de stand nu is is weet ik niet, maar in de eerste zes maanden van 2020
werden er in de provincie Groningen een twintigtal huizen met
aardbevingsschade opgeknapt - er zijn er nog duizenden te gaan, dus dat gaat
nog even duren zo.

Voor beide affaires geldt: duizenden mensen zijn lange tijd door handelen en/of
door nalatigheid van de overheid in de grootst mogelijke problemen gebracht;
die problemen zijn al jarenlang zichtbaar en bekend; maar een oplossing voor
die problemen gaat nog jaren duren.  

Hoe naïef het ook moge klinken: ‘de overheid is er om haar burgers te dienen’.
Het is helaas niet het geval, maar we zouden moeten proberen het waar te
maken. In ’s lands bestuur en in het politiek systeem wemelt het echter van
lieden die zich het recht ontnomen hebben deze woorden te spreken. (jh)

Emmen, 15 t/m 17 januari 

Seminar: Een nieuw sociaal denken, voelen en handelen
Voordrachten - Gesprekken



Een seminar o.l.v. Heidjer Reetz, met bijdrage van John Hogervorst
I. Grondslagen voor een spirituele wetenschap
II. Vragen over vrijheid in tijden van corona
III. Het sociale oerfenomeen in de menselijke ontmoeting
IV. Het irrationele in ons huidige recht en de overwinning daarvan

Ad I. De idee ven het kennen is de basis van álle wetenschap. In het eerste
deel zullen we deze idee uitwerken. Het doel is dat de deelnemers leren deze
idee op levende wijze in hun bewustzijn te krijgen en te houden. De idee van
het kennen is het centrale punt bij álle streven naar kennis – ongeacht of het
om materiële, om psychische of om geestelijke ervaringen gaat. De waarde van
willekeurig welke specifieke kennis op een bepaald gebied kan uiteindelijk
alleen vanuit de idee van het kennen beoordeeld worden.
Ad II. In tijdsomstandigheden waarin onze vrijheid op verschillende manieren
onder druk staat, laat zich de vraag stellen: wat is vrijheid (eigenlijk) en hoe
kunnen wij in vrijheid leven?
En daaruit komt weer een nieuwe vraag voort: wat is de verbinding tussen
‘leven in vrijheid’ aan de ene kant, en maatschappelijke structuren, rechten en
plichten aan de andere kant?  
Ad III. Als twee mensen elkaar ontmoeten, met elkaar spreken en naar elkaar
luisteren, ontstaat voor de duur van die ontmoeting een gemeenschappelijke
bewustzijnsruimte. Ons gewone, alledaagse bewustzijn heeft weinig aandacht
voor dit fenomeen. Dat gewone bewustzijn is vooral met inhouden bezig, hetzij
met de inhouden die het wil gaan meedelen, hetzij met de inhouden die het wil
opnemen en ervaren. Als we onze aandacht echter op het gemeenschappelijke
in de bewustzijnsruimte gaan richten, leren we een subtiel fenomeen kennen:
de beide gesprekspartners bevinden zich in een voortdurende afwisseling
tussen enerzijds een voorwaarde-scheppende zielehouding bij het luisteren en
anderzijds een verwezenlijkende zielehouding bij het spreken. In het derde deel
van het seminar gaan we dit fenomeen onderzoeken. Het doel is, om de idee
van het kennen in die gemeenschappelijke bewustzijnsruimte binnen te leren
dragen en onze gebruikelijke ervaringshorizon in de communicatie te
verruimen.
Ad IV. In dit deel van het seminar zullen we verdiepen, waar we in het vorige
seminar aan gewerkt hebben: het individuele, tijdelijke en op
verantwoordelijkheid gebaseerde eigendom van grond. De wens om samen
met anderen in een woonproject te leven, waarin de aarde niet meer als
koopwaar behandeld wordt, leeft in vele mensen. Het is een terechte en
zinvolle  wens. De nu gangbare handel in onroerend goed wordt daarentegen
steeds irrationeler. We zullen licht werpen op de irrationele oorsprongen van
het huidige eigendomsrecht. Doel is om het rechtsbewustzijn  van de
deelnemers te scholen.

Praktische info:
Het seminar vindt plaats op b.d.boerderij ‘t Leeuweriksveld, Zandzoom 72,
Emmen (buurtschap Wilhelmsoord).



Het begint op vrijdagavond om 20u en eindigt zondagmiddag om 17u.
We verzorgen ons gedurende het weekend zelf, daarvoor gaat aan het begin
een takenlijst rond.
De kosten van de verbruikte levensmiddelen en de reiskosten van de sprekers
verdelen we evenredig onder de deelnemers.
Daarnaast staat er na afloop een pot waar je een vrijwillige bijdrage in kunt
doen voor de sprekers.
Aanmelding is mogelijk t/m woensdag 13 januari op dit mailadres of telefonisch
op nr. 0591-381445.
Voor de overnachting neem je bij voorkeur een eigen matje+slaapzak mee.
Er is een beperkt aantal bedden beschikbaar, als je daarvan gebruik wilt
maken, meld het dan bij je aanmelding.
NB: aanmelden mogelijk tot en met 13 januari
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