
 
Najaarsprogramma 2019 - 2020 van de Rotterdamse ledengroep 

van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) 
 
9 september            Weekspreuk 23 
Informele opening van het werkjaar 
We wisselen onze zomerse ervaringen uit. Wat heeft ons getroffen of ontroerd?  
Vooruit op het programma.  
We bespreken enkele praktische details van de ledenavonden. 

 
16 september 3e ritme van Grondsteenspreuk in Duits en Nederlands,  
Studieavond over  

1. Het 3e ritme van de Grondsteenspreuk, vr. 28 december 1924, GA 260, in De Antroposofische 
Beweging II, blz. 71 

2. de Nevenoefeningen. Deze studieavond is bedoeld als voorbereiding op het werken met de 
Nevenoefeningen. Wie heeft er al eerder mee gewerkt en wil ons deelgenoot maken van de 
daarbij opgedane ervaringen? Welke teksten over de Nevenoefeningen zijn aanraders? 
Op de evaluatieavond werd afgesproken dat we dit werkjaar individueel met de 
Nevenoefeningen aan de slag gaan. Eenmaal per maand, op de studieavond, zullen we in kort 
bestek onze ervaringen van de afgelopen maand met elkaar delen. 
 

23 september  Weekspreuk 25 
Meetkundige vormen en innerlijke beweging. Paul Peeters neemt ons mee in de wereld van de 
meetkundige vormen. Paul: ‘Je zou kunnen zeggen dat meetkundige vormen zich bevinden zich op de 
grens tussen de zintuiglijke en geestelijke wereld. Wiskundig denken is nadenken over concrete, fysieke 
vormen, maar het fysieke is slechts een beeld. Wiskundige wetmatigheden leid je af uit een andere laag, 
die wetmatigheden zijn onafhankelijk van de concrete vorm.  
Steiner: ‘Door meetkundige vormen wordt een mens zich bewust, dankzij het appel dat gedaan wordt op 
de innerlijke bewegingszin. Je voltrekt ze op een niet-zintuiglijk niveau, waardoor dat bewust wordt en te 
denken valt.’ 
 In de kerngedachten staat over de betekenis van de Michaëltijd : ’In de abstracte wereld van de 
gedachten kan warmte binnenstromen en echte, van wezens vervulde geestelijke werkelijkheid. Het 
zonne-element dat de mens lange tijd alleen vanuit de kosmos in zich heeft opgenomen, zal in het 
binnenste van zijn ziel gaan schijnen.’  
Blijkbaar of mogelijk kan wiskunde bijdragen aan een nieuw Michaëlisch bewustzijn, al is er voor 
sommigen wel Michaëlische moed vereist om de stap in de wiskundewereld te wagen… 
Wel, ga er maar aanstaan. Op deze avond onderzoeken we hoe we dichter bij het begrijpen en 
doorvoelen van het bovenstaande kunnen komen door – na een inleiding mijnerzijds - praktisch aan het 
werk te gaan met meetkunde, via de cirkel naar beweging  en constructies. Iedereen kan het!’ 
 
Paul Peeters is 25 jaar wiskundeleraar geweest aan het Rudolf Steiner College, in juni heeft hij afscheid 
genomen van dit geliefde werkveld. Paul is lid van onze AViN-ledengroep Rotterdam. 
Hij neemt wat passers en linialen mee, voor degenen die ze niet bij zich hebben. Heb je ze thuis ergens 
passer en liniaal liggen, zoek ze op en neem ze mee! 
 
 
 
 



30 september  Weekspreuk 26 
Jaarfeestviering: Michael. ‘Op deze avond willen wij, de jaarfeestengroep, het verschil beleefbaar 
maken tussen een meditatieve en een actieve benadering van Michael.’  
 
7 oktober 4e ritme van Grondsteenspreuk in Duits en Nederlands, zie GA 260, in De 

Antroposofische Beweging II 
Studieavond. We beginnen met een inleiding door Hans Lap op de eerste nevenoefening en nemen ons 
voor daar de komende maand aan te werken.  
Daarna vervolgen we onze studie van de Kerngedachten met nrs. 8, 9, 10 en 11. 
 
14 oktober                       Weekspreuk 28 
Algemene menskunde, GA 293. Joep Eikenboom vertelt ons over verschillende elementen uit de 
menskunde van Rudolf Steiner, die de basis vormen van de vrijeschoolpedagogie, de heilpedagogie en 
de geneeskunde, en hoe dit alles samenkomt in de christologie.  
Joep is al tientallen jaren vrijeschoolleraar, het langst aan de Dordtse Vrije School, en lid van de AViN-
ledengroep in Dordrecht. 
 
22 oktober                        Herfstvakantie  Geen ledenavond 
 
28 oktober  Weekspreuk 30 
Jeanine Ritter vertelt  over de diepere achtergronden van de euritmietherapie (voorheen heileuritmie), 
de geschiedenis en ontwikkeling, en haar praktijkervaringen op dit gebied. We doen enkele oefeningen 
die voor iedereen als heilzaam kunnen worden ervaren. Jeanine Ritterdam is euritmieleerkracht aan het 
Rudolf Steiner College, kort geleden afgestudeerd in de euritmietherapie en lid van onze AViN-
ledengroep Rotterdam. 
 
4 november           Weekspreuk 31     
Gedenkstonde voor de gestorvenen, met medewerking van de Euritmiegroep Den Haag.  
De Gedenkstonde is een avond met poëzie, muziek en euritmie, waarop we met toewijding denken aan 
dierbaren die gestorven zijn. Na een inhoudelijke inleiding heeft iedere aanwezige de gelegenheid een 
meegebrachte bloem te plaatsen in een vaas. De meeste mensen noemen hierbij de naam van de 
gestorvene die zij gedenken, het kan ook worden gedaan zonder iets te zeggen. 
Evenals vorig jaar wordt de euritmie verzorgd door twee euritmistes, die bewegen op pianomuziek en 
op gesproken woord in gedichten. Evenals vorig jaar wordt de Gedenkstonde uitgevoerd door twee 
euritmistes die bewegen op pianomuziek en gesproken woord in gedichten. Het vormt een ingetogen 
geheel, waarin de bewegingen van beide euritmistes goed te volgen zijn.  
Voor de bekostiging van deze uitvoering is er na afloop gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag € 10. Meer mag, minder is ok. 
De meegebrachte bloemen  worden geschonken aan de Michaelkerk Rotterdam, Christengemeenschap, 
waar ze een plaats zullen krijgen in de ontmoetingsruimte. 
 
11 november       
Studieavond   5e ritme van de Grondsteenspreuk in het Duits en het Nederlands, zie GA 260, in 

De Antroposofische Beweging II 
We beginnen met een gesprek over onze ervaringen met de eerste nevenoefening en gaan individueel 
verder met de tweede.  
 We vervolgen onze studie van de Kerngedachten. Een mail over de te bestuderen kerngedachten volgt 
te zijner tijd. 



 
18 november  Weekspreuk 33 
 
Leesavond. We zijn toe aan een nieuw boek, onze keuze was de recente uitgave van een reeks 
voordrachten van Rudolf Steiner in 1924: De sterrenwereld en de mens. Deze uitgave blijkt reeds in 
herdruk, eind 2019 zal het boek verkrijgbaar zijn. Het voorstel is nu een Pentagon-uitgave van 60 
pagina’s met elkaar te lezen, getiteld Mani en zijn betekenis voor onze tijd, van Rudolf Steiner & John 
Hogervorst. De uitgave bestaat uit de enige voordracht van Rudolf Steiner die geheel over het 
manicheïsme gaat. In een begeleidend artikel beschrijft John Hogervorst de actuele betekenis van de 
boodschap van Mani, hoe de mens, geplaatst tussen goed en kwaad, waarheid en leugen, zich kan 
ontwikkelen tot een vrij wezen. Veel stof om met elkaar in gesprek te gaan. 
Voor de leesavonden in het voorjaarsprogramma kunnen we wellicht beginnen aan De sterrenwereld en 
de mens. 
 
25 november  Weekspreuk 34 
Leesavond. 
 
2 december  Weekspreuk 35 
Leesavond. 
 
9 december  Weekspreuk 36 
 
Studieavond    6e ritme van de Grondsteenspreuk in het Duits en het Nederlands, zie GA 260, 

in De Antroposofische Beweging II   
We beginnen met een gesprek over onze ervaringen met de tweede nevenoefening en gaan verder met 
de derde.  
 We vervolgen onze studie van de Kerngedachten. Een mail over de te bestuderen kerngedachten volgt 
te zijner tijd. 
 
16 december  Weekspreuk 37 
Jaarfeestviering Kerstmis. Bijzonderheden worden in een later stadium bekendgemaakt. 
 
23 december/30 december   Kerstreces  Geen ledenavonden  

 
6 januari   
Studieavond  7e ritme van de Grondsteenspreuk in het Nederlands en het Duits, GA 260, in De  
                                           Antroposofische Beweging II 
We beginnen met een gesprek over onze ervaringen met de derde nevenoefening en gaan verder met 
de vierde. Daarna vervolgen we onze studie van de Kerngedachten. Een mail over de te bestuderen 
kerngedachten volgt te zijner tijd. 
 
Locatie en tijdstippen 
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden in het schoolgebouw van het Rudolf Steiner 
College, Tamboerstraat 9, 3034PT Rotterdam van 20.00-21.45 uur. Inloop vanaf 19.45.  
 
Contact 
Thea van Veen, secretaris AViN Rotterdam, T: 06 177 14 110, E: vanveenthea@gmail.com 
 


