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Winter-/voorjaarsprogramma 2018 

8 januari    Weekspreuk 40 / Grondsteenspreuk   
Besloten ledenavond.  
We houden ons bezig met de derde Arnhemse voordracht. Deze is te vinden in Karmavoordrachten 3. In 
het Duits staat de tekst in band 6 GA 240.   
 
15 januari    Weekspreuk 41 
 Leesavond. We vervolgen het gezamenlijk lezen van het boek De theosofie van de Rozenkruisers 
 
22 januari    Weekspreuk 42 
Leesavond Idem 
 
29 januari    Weekspreuk 43 
Leesavond  idem 
 
5 februari     Grondsteenspreuk 
Besloten ledenavond Voordracht van 28 juli 1924 (uit GA 237=Band III; opgenomen in Karmaonderzoek 
4 (WV-b5); inhoudelijk sluit deze voordracht goed aan bij de voordrachten die we gelezen hebben. 
Steiner gaat opnieuw in op de bovenzinnelijke voorbereiding van de antroposofie en noemt daarbij   
een belangrijk nieuw aspect, waar hij, voor zover ons bekend, verder nergens over spreekt.  
 
12 feb      Weekspreuk 45    
Internationaal jaarthema: Licht en warmte voor de mensenziel. Hoe worden we vredesbekwaam door de 
Grondsteenmeditatie – na 100 jaar driegeledingsimpuls? 
Thea van Veen houdt een referaat over de inhoud van het artikel van Christiane Haid en Jaap Sijmons, 
waarna we erover in gesprek gaan met elkaar. Het artikel wordt als bijlage meegezonden. Het werd ook 
al toegezonden als bijlage bij het herfstprogramma. 
                                                                                                                       
19 feb     Weekspreuk 46   
Levend denken     
We gaan deze avond verder met het oefenen van het denken volgens de aanwijzingen van Mieke 
Mosmuller, onder leiding van Hannie Saleh.  
 
26 feb   

 VOORJAARSVAKANTIE    - 
 
5 maart     Weekspreuk 48 / Grondsteenspreuk 
Besloten ledenavond.  Terugblik op de vier voordrachten die we tot nu toe hebben gelezen op de 
besloten ledenavonden aan de hand van een korte inleiding door een van de deelnemers. 
 
12 maart  Weekspreuk 49 
De Verenigde Staten van Europa, droom nachtmerrie?  Europese eenwording in het licht van de 
antroposofie en van de ontwikkeling van de vrije individualiteit. Voordracht door Ton Jansen, gevolgd 
door gesprek. Al meer dan een mensenleven, zo lang is de eenwording van Europa al aan de gang. Het 
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enthousiasme erover wordt echter met de dag minder, de problemen stapelen zich op. Het moet 
duidelijk anders, maar hoe dan? Hoe kan Europa uitgroeien tot een samenleving, waar een hecht 
verband bestaat tussen de naties, zonder dat dit ten koste gaat van de culturele verscheidenheid en de 
ontwikkeling van de vrije individualiteit? Wat moeten we hiervoor doen? En welke verborgen krachten 
zijn hier aan het werk die dit trachten te verhinderen? 
Uitgaande van de inzichten die Rudolf Steiner ons met zijn antroposofie, en vooral met de driegeleding 
van het sociale organisme heeft geschonken, willen we dit vraagstuk aan de hand van concrete 
voorbeelden uit verleden en heden bezien, in de hoop zo meer zicht te krijgen op het ogenschijnlijk zo 
verwarrende tijdsgebeuren, en tegelijk op onze eigen plaats daarin.  
Deze avond is een vervolg op de voordracht van Ton Jansen over de toekomst van Europa van 9 oktober 

jl. De voordracht kan ook los worden gevolgd. 
 
19 maart,     Weekspreuk 50 
Voorbereiding op het jaarfeest Pasen, aan de hand van de aartsengelimaginaties van Rudolf Steiner, 
onder leiding van Lenneke Savenije. Centraal staat de aartsengel Rafaël. 
 
26 maart,    Weekspreuk 51  
Kunstzinnig werken in het kader van de Goede Week en Pasen. Nadere informatie volgt.  
                                               
2 april,  

2E paasdag, geen ledenavond  -         
 
9 april     Weekspreuk 1 /Grondsteenspreuk   
Besloten ledenavond. GA 257, voordracht van 23 januari 1923, onder andere over de relatie tussen de 
Antroposofische Vereniging en de werkgebieden. Ton zal voor een vertaling zorgen die op aanvraag 
wordt toegezonden. Vanaf begin maart opvraagbaar. E: vanveenthea@gmail.com 
  
16 april     Weekspreuk 2 
De nieuwe mythe in de moderne schilderkunst   
Kunstgesprek door Han van Ouwerkerk en Rien Zwijnenburg 
 In de twintigste eeuw zochten enkele kunstschilders naar een dramatische uitbeelding van wat ze in de 
wereld om zich heen in hun innerlijk ervoeren. Ze gaven daar uitdrukking aan in beelden die men 
‘modern-mythologisch’ kan noemen. Bij twee kunstschilders komt dat op geheel eigen wijze naar voren: 
Max Beckman (1884-1950) en Marc Chagall (1887-1985).Tijdens een kunstgesprek, dus in dialoog met 
de deelnemers, worden werken van beide schilders getoond en besproken. 
 Rien Zwijnenburg (1947) is van origine antroposofisch arts. Daarnaast heeft hij als kunstschilder een 
indrukwekkend oeuvre op zijn naam staan. 
Han van Ouwerkerk (195?) is leraar Duits en kunstgeschiedenis aan het Mare College in Leiden. 
 
23 april  ALLEEN VOOR LEDEN Weekspreuk 3 Gespreksavond over de Antroposofische Vereniging  
Op deze speciale ledenavond willen we graag met elkaar in gesprek gaan over de Antroposofische 
Vereniging in Nederland.  Hoe gaat het nu met de Antroposofische Vereniging? Hoe beleven wij deze? 
Wat gaat er goed? En wat is er voor verbetering vatbaar? Waar willen we met elkaar met de 
Antroposofische Vereniging  in de toekomst naar toe? En wat kan zij voor de wereld betekenen? 
Als uitgangspunt voor het gesprek willen we het verslag nemen van de inleiding die Ton Jansen op 22 
april 2017 voor de contactpersonengroep heeft gehouden. Deze inleiding is ook in andere ledengroepen 
aan de orde gesteld. De tekst van dit verslag wordt op aanvraag toegestuurd.  
E: vanveenthea@gmail.com 
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30 april, meivakantie op school  -     
7 mei, meivakantie op school  -     
 
14 mei     Weekspreuk 6  / Grondsteenspreuk 
Besloten ledenavond.  GA 257, voordracht van 27 februari 1923 (opgenomen in ‘De antroposofische 
beweging I; ontstaansgeschiedenis’ (WV-o1). Dit is de eerste van twee op zichzelf staande voordrachten 
die Rudolf Steiner in Stuttgart over het thema ‘antroposofische gemeenschapsvorming’ hield. 
 
21 mei        

2e Pinksterdag    - 
 
28 mei     Weekspreuk 8 
Biografie van Sebastiaan Cooiman, schoolleider van het Rudolf Steiner College                                                            
 
4 juni      Weekspreuk 9 /Grondsteenspreuk 
Besloten ledenavond.  
GA 257, voordracht van 28 februari 1923 (opgenomen in ‘De antroposofische beweging I; 
ontstaansgeschiedenis’ (WV-o1). Vervolg op de voordracht van 27 februari 1923, die 14 mei besproken 
is. Op deze avond zal tevens (kort) een aparte evaluatie van de besloten ledenavonden plaatsvinden.  
 
11 juni     Weekspreuk 10 
Evaluatie van het huidige werkjaar. We blikken terug naar wat er geweest is, noemen punten die 
verbeterd kunnen worden, brengen voorstellen voor het komend werkjaar naar voren.  Er wordt 
informatie gegeven over de financiële positie van de ledengroep. 
 
18 juni     Weekspreuk 11 
Inhoudelijke voorbereiding op het jaarfeest  St. Jan aan de hand van de aartsengelimaginaties van 
Rudolf Steiner. Centraal staat de aartsengel Uriël.                                                           
 
25 juni     Weekspreuk 12 
Viering van het jaarfeest:  St. Jan met fenomenologie. 
Vanuit onbevangen waarnemen, actief verinnerlijken en innerlijk luisteren zullen we ons buiten met 
diverse aspecten van de zomernatuur bezighouden. 
 
 
 
De voorbereidingsgroep: 
Ton Jansen               
Jeanine Ritter  
Thea van Veen, ledengroeprotterdam@gmail.com                     
 
 
Contactpersoon: Lenneke Savenije, T:  010 851 98 19, E: he.savenije@solcon.nl  
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