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Hoe vindt een esoterische beweging een haar passende exoterische vorm? 
 
 

Voorwoord: exoterisch en esoterisch 
     
Bewogen door het initiatief van Rudolf Steiner de Antroposofische Beweging een nieuwe vorm te geven, las 
ik in Hella Wiesbergers boek “Die esoterische Lehrertätigkeit Rudolf Steiners”, dat Rudolf Steiner het 
initiatief heeft genomen het esoterische met het exoterische te verbinden. Rudolf Steiner zegt dan ook 
herhaaldelijk dat in de nieuwe antroposofische vereniging de denkbaar grootste openbaarheid verbonden 
moet worden met echte, ware innerlijkste esoterie (o.a. GA260, p. 92). 
 
Hella Wiesbergers boek riep in mij een aantal beelden op van een duidelijke tweeheid, een polariteit. Bij de 
eerste drie beelden ontbraken de verbindingen tussen de twee; bij de verdere drie was de verbinding in het 
beeld gegeven. Het eerste beeld was: de twee zuilen van de Apocalyps , de zuil op het land en de zuil op het 
water; het tweede: de twee beeldzuilen uit de Hybernische mysteriën, een elastische en een stugge; het 
derde: de twee paradijsbomen, de boom des levens en de boom der kennis (van goed en kwaad); het vierde: 
de twee balken van het kruis op Golgotha, de horizontale en de verticale; het vijfde: de twee gekoepelde 
ruimtes van het eerste Goetheanum, die op hun raakvlak een ruimte scheppen waarin Het Woord kan 
klinken; het zesde: de grotere en kleinere dodecaëder van zowel de fysieke grondsteen van 1913 als de 
geestelijke grondsteen van 1923, symbolen van Ik en Wereld, het centrale Ik en het perifere Ik.  
Deze door de uitspraak van Hella Wiesberger bij mij opgeroepen beelden (dit feit zegt niet dat er tussen de 
beelden een objectieve, organische samenhang aanwezig is) gaven mij de motivatie om mij te wagen aan het 
thema: kan ik zien hoe Rudolf Steiner te werk is gegaan om in de Antroposofische Beweging het esoterische 
met het exoterische te verbinden?   
 
Bovengenoemde beelden tonen m.i. aan dat een spanningsveld tussen polariteiten hoort bij de 
mensheidsontwikkeling en het mens zijn, maar ook dat een polaire tweeheid een oplossing zoekt in het bij 
elkaar komen en het vormen van een verbinding die iets nieuws brengt en boven de polariteit uitstijgt.   
Zou het vormen van de vernieuwde antroposofische vereniging in 1923 een stap zijn geweest in zo’n proces? 
De grootsheid van de opgave om de denkbaar grootste openbaarheid met echte, ware, innerlijkste esoterie 
te verbinden, doet vermoeden dat de vormgeving aan de Antroposofische Beweging niet voltooid kon zijn 
met het oprichten van de Kerstvereniging in december 1923. Ook de verdere stappen die Rudolf Steiner 
onderneemt in 1924 en 1925 laten zien dat ook deze nog niet het einde zijn van een ontwikkelingsproces dat 
ook in onze tijd nog niet is afgerond.  
Na Rudolf Steiners overlijden zijn wij zelf opgeroepen te doorzien wat nodig is om het proces van het 
verbinden van deze tweeheid verder te brengen.  
 
Rudolf Steiner nam in de Kerstbijeenkomst van 1923 de taak op zich in de Antroposofische Beweging twee 
polaire stromen (men zou ze de Kain stroom en de Abel stroom kunnen noemen) in harmonie samen te 
brengen. Het proces van het verbinden van esoterie en exoterie heeft overigens ook plaats gehad in de 
bouwvormen van het Goetheanum. 
 
De navolgende tekst beschrijft mijn onderzoek naar de manier waarop Rudolf Steiner in de periode 
december 1923 tot einde maart 1925 geprobeerd heeft het exoterische van een in wezen esoterische 
vereniging een passende vorm te geven en de twee stromen bijeen te brengen.  
 
Voor mijzelf  kreeg hierdoor het vignet dat Rudolf Steiner heeft ontworpen als logo voor de antroposofische 
vereniging onverwacht meer betekenis. Het logo is afgedrukt o.a. op de roze lidmaatschapskaart. 
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Hoe vindt de Antroposofische Beweging een haar passende exoterische vorm? 
 
In het navolgende artikel beschrijf ik een poging, waarheid zoekend, mij in te leven in het proces van de 
vormgeving aan de Antroposofische Beweging met ingang van de kerstweek van december 1923 tot maart 
1925, zoals dit met name is gedocumenteerd in GA260a, samengesteld door Hella Wiesberger. Ik heb de 
uitgave gebruikt van 1987. Er is een nieuwe uitgave van dit boek in voorbereiding. Misschien zullen daarin 
tot nu toe onbekende documenten voorkomen, die op sommige gebeurtenissen een ander licht laten 
schijnen.  
Verder citeer ik uit GA260, uitgave 1994. Behulpzaam bleek ook het artikel van Bodo von Plato en Uwe 
Werner in Sonderheft 6, Weihnachten 2000, van de Mitteilungen  van de Zwitserse antroposofische 
vereniging, pag.46 – 61, hierna geciteerd als Von Plato/Werner 2000. 
 
In het eerste gedeelte van dit artikel (tot op pag. 12) poog ik mij te beperken tot feiten. Daarna volgen een 
aantal vragen en beschouwingen. De lezer die er niet toe komt het historisch/juridische gedeelte nauwkeurig 
te lezen, kan vanaf pag. 12 een indruk krijgen van de vragen waarvoor wij nu nog staan.  
  
De Kerstbijeenkomst van 1923  
 

Medio december 1923 heeft Rudolf Steiner in één levendragende stroom via vulpen, hand en arm 
vanuit zijn hartedenken “Statuten der anthroposophischen Gesellschaft” neergeschreven.  

 
Deze statuten richtten zich tot de mensen die op de Kerstbijeenkomst samen kwamen om zich te verenigen 
vanuit het ideaal de antroposofische geesteswetenschap te willen verzorgen, ten dienste van de mensheid.  
Rudolf Steiner beschrijft dat deze antroposofische geesteswetenschap zal uitgaan van de vrije hogeschool 
voor geesteswetenschap aan het Goetheanum te Dornach.  
[Er was sinds de brand op oudejaarsnacht 1922 geen fysiek zichtbaar Goetheanum gebouw meer in 
Dornach.] 
 
De genoemde handgeschreven tekst, 14 paragrafen op vier volgeschreven bladzijden met slechts zeven 
kleine doorhalingen, is gepubliceerd in de Bijlage bij GA260 met aansluitend de getypte versie zoals deze is 
uitgereikt aan de deelnemers van de Kerstbijeenkomst.  
Tot ver in 1924 schrijft Rudolf Steiner in het “Nachrichtenblatt”, het wekelijkse mededelingenblad voor de 
leden, bijna wekelijks over zijn visie op de antroposofische vereniging (Gesellschaft), een tijd lang ook over 
de Hogeschool, en in zijn voordrachten buiten Dornach spreekt hij dikwijls ook korter of langer over de vrije 
Hogeschool voor geesteswetenschap.  
 
Deze door Rudolf Steiner geschreven statuten, werden door de aanwezigen van de Kerstbijeenkomst eind 
december 1923 bij acclamatie aangenomen, na enkele toevoegingen en met name de toevoeging van een 
laatste paragraaf over de samenstelling van het bestuur. Rudolf Steiner had een ambtenaar, notaris 
Altermatt, gevraagd aanwezig te zijn bij de stemming  (P.E. Schiller, Nachrichtenblatt 17 mei 1964, p.101), 
kennelijk met de vraag om de inschrijving van de nieuwe vereniging in de openbare registers te verzorgen. 
Deze statuten echter maakten, volgens Altermatt, zonder een aantal veranderingen de vereniging geen 
rechtspersoon die kon worden ingeschreven. Dat Rudolf Steiner vervolgens deze statuten toch niet 
veranderd heeft, laat zien dat hij deze klaarblijkelijk niet veranderen wilde. Zij zijn één organisch geheel. 
 
Deze statuten vormen een “Gesellschaft”, maar geen “Verein” volgens art. 60 ev. van het Zwitserse 
Burgerlijk Wetboek (Zivil Gesetzbuch: ZGB) die in de openbare registers kan worden ingeschreven. Daarvoor 
waren statuten nodig met andere artikelen dan die Rudolf Steiner in de statuten van de aG geschreven had. 
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Ik maak gebruik van de afkorting aG, ook in het Nederlands, om deze “anthroposophische Gesellschaft”, 
opgericht met Kerst 1923, aan te duiden. Ik gebruik ook de naam “Kerstvereniging” om deze 
Weihnachtstagung Gesellschaft aan te duiden. Kerstvereniging en aG zijn dus synoniemen. 
Ik moet hier tevens vermelden dat Rudolf Steiner deze vereniging af en toe algemene antroposofische 
vereniging noemt. Het briefhoofd van de aG vermeldt in 1924 het adjectief algemeen niet, noch de roze 
lidmaatschapskaarten (behalve in Nederland na ongeveer 1970). 
De nieuwe gevormde “anthroposophische Gesellschaft” (aG) wilde aanknopen aan de “Anthroposophische 
Gesellschaft” die op 28 december 1912 was opgericht en die in 1923 in de Duitse Landesgesellschaft was 
overgegaan. 
 
De eveneens uit de Antroposofische Beweging voortgekomen (München 1911) “Verein des Goetheanum der 
freien Hochschule für Geisteswissenschaft” (deze naamgeving dateert van 1918), door mij hierna steeds de 
“Goetheanum Vereniging” genoemd, was als rechtspersoon ingeschreven en had statuten die voldeden aan 
de eisen van art. 60 ev. ZGB). Deze vereniging was eigenaar van de Goetheanum ruïne, de grond er onder en 
grond er om heen met een aantal gebouwen. Zij was bovendien een vereniging die in haar naam reeds droeg 
wat Rudolf Steiner als het hart van de antroposofische vereniging voor ogen stond: de vrije hogeschool voor 
geesteswetenschap.  
De statuten van de Goetheanum vereniging formuleerden kort en bondig een aantal thema’s: naam, doel, 
organen, leden, contributie, ledenvergadering, staken van stemmen, bestuur, tekeningsbevoegdheid, 
kascommissie, verantwoording bestuur, aansprakelijkheid, inschrijving van de vereniging, liquidatie.  
 
De Kerstbijeenkomst van 1923 was de eerste stap naar het exoterisch zichtbaar maken van de esoterische 
Antroposofische Beweging in een organisatie waarvan Rudolf Steiner de leiding had. Rudolf Steiner 
benadrukte dat, doordat hij de leiding van beide op zich nam, Beweging en Gesellschaft één waren 
geworden.   
Rudolf Steiner maakte overigens enkele malen de opmerking, dat voor hem “Statuten” en “Organisatie” 
exoterische fenomenen zijn. 
 

Het lijkt me hier de plaats om aandacht te vragen voor het feit dat het gehele navolgend beschreven 
proces zich heeft afgespeeld buiten het bewustzijn van de leden van de aG. Na de publicatie van de 
statuten van de aG in het Nachrichtenblatt van 13 januari 1924 en van alles wat Rudolf Steiner over de 
Kerstbijeenkomst heeft geschreven in latere uitgaven van het Nachrichtenblatt is, voor zover ik weet, de 
eerste informatie die de leden ontvangen over de verdere poging om het esoterische van de 
Antroposofische Beweging zichtbaar te maken in een exoterische Verein in de zin van art. 60 ev. ZGB 
een mededeling van het bestuur in het Nachrichtenblatt van 22 maart 1925.  
Tevens is het goed te vermelden, dat de leden over de inhoud van de Kerstbijeenkomst niet meer 
informatie hadden dan wat personen uit hun omgeving die de bijeenkomst hadden bijgewoond hebben 
verteld en wat in het Nachrichtenblatt was gepubliceerd. Het verslag van de gehele Kerstbijeenkomst, 
met als hoogtepunt de toespraken van Rudolf Steiner op 24 en 25 december 1923, is in de Duitse taal 
gepubliceerd in 1944 en dus pas ter beschikking gekomen na de tweede wereldoorlog. 

 
Uit de verdere gebeurtenissen blijkt dat Rudolf Steiner het nog steeds nodig achtte dat er ook formele 
statuten zouden komen die de Antroposofische Beweging beter zichtbaar zouden maken in de samenleving.  
 
De eerste reden daarvoor was, dat Rudolf Steiner beoogde de samenleving te laten zien hoe in onze tijd de 
diepste esoterie (beoefend in de nieuw gestichte Hogeschool) verbonden kan zijn met de grootst mogelijke 
openbaarheid (zie o.a. GA 260, p.92).  
Een andere reden om de aG naast de Kerst-statuten ook formele exoterische statuten te geven, was dat 
Rudolf Steiner de visie had dat alle antroposofische activiteiten zich naar de maatschappij toe als 
samenhangend, als een eenheid, zouden presenteren. Het was zijn wens dat alle antroposofische 
activiteiten die tot instituten/organisaties waren geworden, zich zouden aansluiten bij de antroposofische 
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vereniging. Hij verlangde dat het bestuur van de antroposofische vereniging zou kunnen instaan voor alles 
wat in de naam van Antroposofie in de samenleving wordt gedaan. 
Rudolf Steiner voelde de verantwoordelijkheid om zelf het gehele veld van antroposofische activiteiten, 
esoterisch en exoterisch, te besturen. Dit besef was gebaseerd op Rudolf Steiners evaluatie van de factoren 
die tot het in brand steken van het eerste Goetheanum hadden geleid.  
 
29 juni 1924 
 
De eerste stap naar het zijn van een ingeschreven rechtspersoon met passende statuten werd genomen op 
29 juni 1924 op een buitengewone ledenvergadering van de Goetheanum vereniging.  
 
Deze vereniging is een voortzetting van de impuls uit 1911 om een fysiek bouwwerk op te richten voor het 
werk van Rudolf Steiner, met name voor de uitvoering van mysterie-drama’s.  
Bij de verhuizing naar Dornach in 1913 droeg de vereniging de naam “Johannesbau-Verein”. De vereniging 
had een variërend aantal stemgerechtigde gewone leden (door het bestuur benoemd), uit welke het bestuur 
werd gevormd, en verder buitengewone leden die een lidmaatschap zonder stemrecht konden aanvragen. 
Daarnaast waren er personen die jaarlijks een bepaald bedrag betaalden voor het Goetheanum gebouw en 
bijdragende leden werden genoemd, hoewel ze geen recht hadden om de algemene ledenvergaderingen bij 
te wonen. In 1918 werd de vereniging omgedoopt in “Verein des Goetheanum der freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft”. Het statutaire doel van de vereniging was omschreven als “Die Pflege künstlerischer 
und wissenschaftlicher Bestrebungen”.    
 
In zijn openingstoespraak op deze buitengewone ledenvergadering van de Goetheanum vereniging op 29 
juni 1924 verklaart Rudolf Steiner dat hij de volledige verantwoordelijkheid voor wat er binnen de 
Antroposofische Beweging gebeurt alleen kan dragen als hij zicht heeft op alle onder de naam Antroposofie 
werkzame instituties en organisaties, te beginnen met de regio Dornach/Arlesheim. 
 
Ik citeer nu een gedeelte uit deze toespraak letterlijk (vertaald in het Nederlands). 

…“Deze Kerstbijeenkomst, mijn lieve vrienden, moest een nieuwe impuls (Zug) geven aan de gehele 
Antroposofische Beweging. Bij deze nieuwe impuls moet toekomstig vooral vermeden worden dat bij 
ons alle dingen versnipperen en er moest voor worden gezorgd dat ze toekomstig werkelijk als een 
éénheid ook vanuit  de Antroposofische Beweging worden geleid (geleitet). 
Zoals u weet, werd op de Kerstbijeenkomst hier aan het Goetheanum een bestuur geïnstalleerd, dat nu 
als Initiatief-bestuur zich ten volle verantwoordelijk voelt voor wat in de antroposofische Gesellschaft 
gebeurt. En we kunnen deze intentie alleen dán waarmaken als de aG voortaan ook t.o.v. de volle 
openbaarheid als degene bestaat die de dingen doet op een manier die met de werkelijkheid 
overeenstemt (real macht), die werkelijk (real) zich ook ten volle verantwoordelijk voelt voor al hetgeen 
dat ontstaat. En dat kan slechts dán worden bereikt als we in de onderlinge verhouding tussen de 
diverse activiteiten nu ook een consistente, een innerlijke samenhang tonende (einheitliche) 
constituering tot stand brengen (herbeiführen)…  
Daarvoor is het nodig dat vanuit de gehele geest van de aG, zoals ze nú is, deze aG (*) functioneert als 
de eigenlijke in het Handelsregister ingeschreven vereniging (Verein) en dus t.o.v. de buitenwereld dát 
instituut is, dat alles hier in Dornach moet vertegenwoordigen.  
Het is derhalve nodig dat er bestaan (da bestehen werden) de Allgemeine Anthroposophische 
Gesellschaft als de eigenlijke in het handelsregister ingeschreven Verein. Binnen deze Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft zullen vier onderafdelingen te vormen zijn…”   

(*) [Vooruitlopend op later: de bestuursmededeling van 22 maart, zie onder, citeert deze toespraak en voegt 
hier het woord ook in.] 
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Deze “Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft”, onder leiding van Rudolf Steiner, heeft statuten nodig 
die hij niet passend vond voor de Kerstvereniging (zie hierboven), maar die wel geregistreerd konden 
worden in het handelsregister. 
 
Rudolf Steiner deelt nu mee dat vier organisaties in de nog  op te richten ”Allgemeine Anthroposophische 
Gesellschaft” (hierna steeds afgekort tot AAG) aanwezig zullen zijn. Hij presenteert ze naar eigen zeggen in 
chronologische volgorde en noemt ze onderafdelingen (GA 260a, p.504). Hij noemt ze hier ook stromingen 
(Strömungen).  
 

o Als eerste onderafdeling noemt hij “de antroposofische vereniging in engere zin”: “Deze zal als 
eerste onderafdeling voortbestaan”. 
[De toespraak van Rudolf Steiner maakt duidelijk dat hij met dit nieuwe begrip doelde op de aG, de 
Kerstvereniging.]   

o Als tweede onderafdeling noemt hij de filosofisch-antroposofische uitgeverij van Marie Steiner 
(1908).  

o Als derde noemt hij de Goetheanum vereniging (1911) en  
o Als vierde het klinisch therapeutisch instituut van Ita Wegman (1921).  

 
Het bestuur van de nog op te richten algemene antroposofische vereniging (AAG) zou bestaan uit dezelfde 
personen als degenen die sinds de Kerstbijeenkomst het bestuur van de aG, vormen.  
 
[Het lag voor de hand dat Rudolf Steiner de realisatie van zijn voornemen om instituties met de AAG te 
verbinden, begon met de Goetheanum vereniging. De Goetheanum vereniging had de  
brandverzekeringsuitkering ontvangen en was, zoals gezegd, eigenaar van de grond onder en rondom het 
Goetheanum. Het was deze vereniging die zich eertijds tot opgave had gesteld een fysiek Goetheanum te 
bouwen voor Rudolf Steiners werk (antroposofie) en die de organisatorische en financiële 
verantwoordelijkheid heeft gedragen voor het tot stand komen van het eerste Goetheanum.                                                                                                      
Rudolf Steiner was geen lid van de Goetheanum vereniging en evenmin van de toenmalige (vóór de 
Kerstbijeenkomst van 1923 bestaande) antroposofische vereniging van 1912 en hij droeg tot de brand van 
het eerste Goetheanum geen verantwoordelijkheid voor de financiering van de bouw. Wel is hij nauw bij de 
uitvoering van de bouw betrokken geweest. 
 
Na de brand van het eerste Goetheanum, oudejaarsnacht 1922, veranderde dit. Nu was het Rudolf Steiner 
zelf die een tweede Goetheanum wilde laten bouwen en voor de bouw en de financiering daarvan 
verantwoordelijk wilde zijn. Rudolf Steiner beheerde vanaf januari 1923 het fonds voor de wederopbouw 
van het Goetheanum. Hij zette er zich voor in dat de landelijke antroposofische verenigingen (de meeste 
daarvan opgericht in 1923) zich zouden verplichten om voor de financiering te zorgen.]  
 
Op de buitengewone ledenvergadering van de Goetheanum vereniging, rechtspersoon in de zin van art. 60 
ev. ZGB, werd op 29 juni 1924, na de openingstoespraak van Rudolf Steiner, aan de bestaande statuten 
nieuw toegevoegd dat de Goetheanum vereniging voortaan onderafdeling zou zijn van de toekomstige AAG 
en dat het bestuur van de AAG, met dezelfde persoonlijke invulling als het bestuur van de aG, voortaan 
zitting zou hebben in het bestuur van de Goetheanum vereniging, met dien verstande dat altijd de functies 
van voorzitter en secretaris van de Goetheanum vereniging zouden worden bekleed door de voorzitter en 
secretaris van de aG en dus van de AAG.  
De Goetheanum vereniging kreeg op die dag 15 stemgerechtigde (gewone) leden, omdat de bestuursleden 
van de aG op die dag stemgerechtigde leden van de Goetheanum vereniging werden, naast de negen reeds 
aanwezige gewone leden. (Er waren er elf, maar twee traden af).  
Door de besluiten op deze bijeenkomst zou de Goetheanum vereniging dus een onderafdeling worden van 
de AAG, die zelf nog moest worden ingeschreven en daarvoor nog geëigende statuten moest krijgen.   
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Om rechtsgeldig te zijn, moest deze statutenwijziging van de Goetheanum vereniging nog worden 
ingeschreven in de openbare registers, hetgeen niet is gebeurd.   
Niettemin hebben de betrokken personen zich onderling van meet af aan de afspraken gehouden alsof de 
statutenwijziging al wel rechtsgeldigheid had verkregen.  
 
Om het verdere verloop der gebeurtenissen duidelijk te maken, volgen hier enige details. 
 
Vóór 29 juni hadden de statuten van de Goetheanum vereniging het opschrift:  
 

VEREIN DES GOETHEANUM 
der freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach (Schweiz) 

Eingetragen im Handelsregister des Kantons Solothurn 
De eerste § luidt:  

onder de naam “Verein des Goetheanum der freien Hochschule für Geisteswissenschaft” bestaat een 
vereniging in de zin van artikel 60 ev. van het Zwitserse ZGB … 

§ 19 van de statuten verlangt dat de vereniging is ingeschreven in het Handelsregister. 
 
Op 29 juni wordt het opschrift veranderd in:  

ALLGEMEINE ANTHROPOSOPHISCHE GESELLSCHAFT 
Unterabteilung 

Verein des Goetheanum 
der freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach (Schweiz) 

 
De toevoeging “ingeschreven in het Handelsregister” valt weg omdat de AAG na het verkrijgen van 
rechtsgeldige statuten zal worden ingeschreven. Ook § 19 valt daarom weg. 
 
De eerste § gaat nu luiden:  

Onder de naam Goetheanum Vereniging … bestaat als een “Glied” van de AAG een vereniging… 
De toevoeging “in de zin van Art. 60 ev. ZGB.” is weggelaten. 
 
Zoals gezegd, is deze statutenwijziging niet in de openbare registers ingeschreven, waarschijnlijk omdat de 
AAG nog niet klaar was om ingeschreven te worden.  
 
Nog even op een rij. De wijzigingen in de oude statuten zijn: 

1) In het opschrift en in de eerste paragraaf: de Goetheanum Vereniging wordt onderafdeling van de 
AAG.                                                                                                                                                                             
[In de eerste paragraaf wordt het begrip Glied geïntroduceerd, in plaats van “onderafdeling”. Is het 
woord Glied voor organisaties gekozen in onderscheid tot het woord Mitglied voor personen?] 

2) In de bestuurssamenstelling: het aG bestuur wordt deel van het bestuur van de Goetheanum 
Vereniging;  

3) De Goetheanum Vereniging ziet af van haar ingeschreven zijn als autonoom rechtspersoon.                      
 
Van de vier onderafdelingen van de AAG die Rudolf Steiner in zijn openingstoespraak had genoemd, is er nu 
één een onderafdeling (Glied) geworden (tenminste op papier). Maar de AAG zelf is nog niet opgericht. 
 
Er zijn twee personen die een verslag maken van deze vergadering. De eerste is Helene Finckh, de aan het 
Goetheanum verbonden beroeps-stenograaf. De tweede is Notaris Altermatt, die een ambtelijk protocol 
heeft opgesteld. 
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Welke betekenis heeft het gebeuren van 29 juni in de zoektocht naar een passende organisatievorm voor de 
Antroposofische Beweging? 
 

o Ten eerste, dat Rudolf Steiner voor het eerst in het openbaar zijn (toenmalige) visie op de verdere 
bestuurlijke vormgeving van de Antroposofische Beweging bekend maakt, waaronder de wens dat 
ook rechtspersonen en andere organisaties (die immers geen lid kunnen worden van de aG) een 
plaats vinden in de organisatie van de Antroposofische Vereniging. 

o Ten tweede, dat het bestuur van de aG een sleutelpositie gaat innemen in het bestuur van de 
Goetheanum vereniging (vooruitlopend op zijn toekomstige positie als bestuur van de AAG). 

o Ten derde, dat de Goetheanum vereniging toezegt zich als Glied bij de AAG te zullen aansluiten en 
daarvoor haar eigen inschrijving in het Handelsregister opgeeft. 

o Ten vierde, dat door het niet inschrijven van deze statutenwijziging, de Goetheanum vereniging 
vooralsnog een in het Handelsregister ingeschreven autonoom rechtspersoon blijft. 

 
Rondom 3 augustus 1924                                                                                                                                         
  
De volgende stap in het proces van vorm geven en maatschappelijk aarden van de Antroposofische 
Beweging, is het formuleren van statuten voor de AAG en het inschrijven van de AAG als een Verein in de zin 
van art. 60 ev. ZGB.  
Op 29 juni had Rudolf Steiner gezegd dat de AAG met hulp van de Goetheanum Vereniging de Kliniek in 
Arlesheim zou verwerven. Op dezelfde dag werd een voorlopig koopcontract ondertekend door Rudolf 
Steiner en Ita Wegman, namens de Goetheanum Vereniging. Het contract betrof het onroerend goed van de 
Kliniek.  
Een dag later (30 juni) werd een koopovereenkomst gesloten tussen de Goetheanum Vereniging 
(ondertekend door E. Grosheintz) en de Kliniek in Arlesheim (ondertekend door I. Wegman). 
In juli en augustus is er correspondentie met een bank die zich bereid verklaart de hypotheken die de Kliniek 
heeft, op naam te zetten van de Goetheanum Vereniging.  
Begin september 1924 wordt inderdaad al het onroerend goed van de Kliniek in Arlesheim overgedragen 
aan de Goetheanum Vereniging. 
[Deze gebeurtenissen maken het waarschijnlijk dat Ita Wegman vaart wilde zetten met de plannen van 
Rudolf Steiner en dat ze, als toekomstig verkoper van de Kliniek, graag wilde dat de AAG er zo snel mogelijk 
zou komen.] 
 
In GA 260a, p.548, is de getypte versie afgedrukt van een fragment van een ontwerp voor de statuten van de 
AAG, handgeschreven door Ita Wegman, met kleine correcties van Rudolf Steiner, ter voorbereiding van een 
bijeenkomst op 3 augustus. Daaruit blijkt dat Rudolf Steiner zich voorstelde dat, analoog aan de statuten van 
de Goetheanum vereniging, de AAG een beperkt aantal gewone, stemgerechtigde leden zou hebben (het 
Bestuur met name) en verder buitengewone, niet-stemgerechtigde leden. Ita Wegman schreef: leitende und 
teilnehmende; Rudolf Steiner veranderde dat in: ordentliche und außerordentliche. Er is geen sprake van 
bijdragende leden, zoals bij de Goetheanum Vereniging.  
[In feite verschilt dit niet van de opzet van de Kerstvereniging. Ook hier hebben de leden geen stemrecht en 
is het bestuur autonoom. Ook hier zijn er geen bijdragende leden.] 
 
In dit ontwerp van statuten voor de AAG  

o werden de vier organisaties, waarvan Rudolf Steiner had aangekondigd dat ze zich bij de AAG 
zouden aansluiten, afdelingen genoemd; 

o werd het bestuur van de aG “het bestuur aan het Goetheanum” genoemd; 
o werd het beperkte aantal  gewone leden van de AAG door het bestuur van de AAG benoemd, terwijl 

andere personen een buitengewoon lidmaatschap konden aanvragen; 
o werd het doel van de Goetheanum vereniging: het verzorgen van artistieke en wetenschappelijke 

activiteiten, overgenomen en aangevuld met de beperking dat deze activiteiten van het 
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Goetheanum moeten uitgaan, met instemming van het Goetheanum-bestuur, het bestuur van de 
aG.  

 
Als opschrift van de statuten voor de AAG schrijft Ita Wegman uiterst correct:  

Verein “Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in Dornach (Schweiz)” 
(Eingetragen im Handelsregister des Cantons Solothurn) 

Satzungen 
vom 3. August 1924 

 
§1 luidt (vertaald):  

Onder de naam “Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft” bestaat een vereniging in de zin van art. 
60 ev. van het Zwitserse Burgerlijk Wetboek. Zetel van de vereniging is Dornach (Kanton Solothurn, 
Schweiz).  

§2 noemt de afdelingen.  
De verdere vier paragrafen komen overeen met de statuten van de Goetheanum Vereniging na de wijziging 
van 29 juni. Het ontwerp breekt af na §7.  
 
De naam van de eerste afdeling werd, anders dan Rudolf Steiner had gedaan op 29 juni, door Ita Wegman 
geschreven als:  

“die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft im engern Sinne” 
 

[Ik heb geen facsimile van het handschrift van Ita Wegman gezien, alleen de gedrukte tekst. Ik kan dus niet 
zeggen of de gedrukte tekst afwijkt van het handschrift, bijvoorbeeld in het gebruik van hoofdletters voor de 
bijvoeglijke naamwoorden algemeen en antroposofisch. 
Op deze plaats in de tekst wil ik er op wijzen dat men aan de naam Algemene Antroposofische Vereniging 
niet kan zien of de Kerstvereniging wordt bedoeld of de andere vereniging, die is ingeschreven en waarbij 
organisaties zich kunnen aansluiten. Alleen uit de samenhang (context) kan men opmaken om welke 
vereniging het gaat. De toevoeging: in engere zin, maakt duidelijk dat de Kerstvereniging wordt bedoeld.]  
 
Nog even ter verduidelijking: 

o Het bestuur van de AAG zou identiek zijn met het bestuur van de aG; 
o De uitgeverij van Marie Steiner had geen onroerend goed. De directie (Marie Steiner) was 

bestuurslid van de aG en van de toekomstige AAG; 
o De Kliniek Arlesheim had onroerend goed, dat in september 1924 al werd overgedragen aan de 

Goetheanum Vereniging. De directie (Ita Wegman) was bestuurslid van de aG en van de toekomstige 
AAG; 

o De Goetheanum Vereniging had onroerend goed. Het bestuur van de aG en van de toekomstige AAG 
verkreeg zeggenschap daarover door de sleutelposities in te nemen in het bestuur van de 
Goetheanum Vereniging. 

 
In 1996 is uit de nalatenschap van een stemhebbend lid van de Goetheanum Vereniging een uitnodiging 
gepubliceerd, gedateerd 24 juli 1924, waarin deze persoon werd uitgenodigd tot deelname aan een 
belangrijke bespreking in besloten kring (wichtige engere Besprechung). (Von Plato/Werner 2000, p.166).     
Er wordt niet vermeld of de datum 3 augustus in de uitnodiging heeft gestaan. 
 
Het is nog steeds een mysterie, wat op 3 augustus heeft plaats gevonden. Tot nu toe is geen documentatie 
gepubliceerd. Wel is er een fragment van een handgeschreven verklaring van 2 augustus waarin Rudolf 
Steiner instemt met die Begründung der anthroposophischen Gesellschaft. [Hij schrijft niet “allgemeine”]. In 
dit fragment (Bijlage bij GA 260a, p.30) machtigt hij ook Ita Wegman voor hem te stemmen op de 
Gründungsversammlung der anthroposophischen Gesellschaft am 3. August. In het fragment ontbreekt 
ondertekening en ook is het woord augustus afgebroken na au.  
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[Als ik bovenstaande feiten verbind met het feit dat er een rekening is van Notaris Altermatt voor het 
aanwezig zijn op een vergadering op 3 augustus, dan lijkt het mij aannemelijk dat op 3 augustus de 
stemgerechtigde leden van de Goetheanum Vereniging bijeen zijn gekomen om de statuten van de AAG te 
bespreken. Voor de Goetheanum Vereniging was het immers van belang, dat de statutenwijziging van 29 
juni ingeschreven kon worden zodra de AAG zou zijn opgericht.  
Later, in oktober 1924, gebruikt Rudolf Steiner de uitdrukking “Gründung der anthroposophischen 
Gesellschaft” opnieuw in een bericht voor notaris Altermatt (p. 43 in de bijlage bij GA260a), waarin hij hem 
laat weten niet in staat te zijn hem te ontvangen om over dit onderwerp te spreken. 
Op 6 augustus tekenen Rudolf Steiner en Ita Wegman een contract ten behoeve van de filosofisch-
antroposofische uitgeverij, als onderafdeling van de AAG.]   
 
Welke betekenis heeft het gebeuren rondom 3 augustus in de zoektocht naar een passende organisatievorm 
voor de  Antroposofische Beweging?  
 

o Ten eerste, dat dit ontwerp de visie van Rudolf Steiner in zijn toespraak van 29 juni lijkt te willen 
gebruiken met betrekking tot de namen AAG en “Anthroposophische Gesellschaft im engeren 
Sinne”. Echter, de naam van deze laatste is geworden tot “Allgemeine Anthroposophische 
Gesellschaft im engeren Sinne”.  

o Ten tweede, dat ook de uitkomst van de bijeenkomst op 3 augustus niet is ingeschreven in een 
openbaar register en dat er geen ambtelijk verslag van notaris Altermatt bekend is. 

o Ten derde, dat de Gründung van de AAG een geheel andere aangelegenheid  blijkt te zijn dan het 
oprichten van de Kerstvereniging (aG) met bijbehorende spirituele grondsteen.  

o Ten slotte is duidelijk dat de nog op te richten AAG niet identiek kan zijn met de aG, die op 25 
december 1923 reeds opgericht was. 

 
Tussen 3 augustus 1924 en 8 februari 1925 
 
Op enig moment, ná 3 augustus 1924 en vóór 8 februari 1925, heeft Rudolf Steiner een notitie gemaakt in 
het verslag van de vergadering van de Goetheanum Vereniging op 29 juni 1924, dat door beroeps-stenograaf 
Helene Finckh was getypt om haar stenografische notities van die vergadering voor anderen toegankelijk te 
maken. Een fragment hiervan is gepubliceerd in de Bijlage bij GA 260a, p. 45. Het Rudolf Steiner Archief 
heeft bevestigd dat Rudolf Steiner uitsluitend in dit fragment van het verslag geschreven heeft.  
 
Dit fragment van het verslag van Helene Finckh van de buitengewone ledenvergadering van de Goetheanum 
vereniging op 29 juni 1924 begint met de statuten van de Goetheanum Vereniging van vóór 29 juni 1924. 
Het getypte verslag vermeldt over het opschrift:  

“We hebben dus: Verein des Goetheanum der freien Hochschule … Dit moet zodanig veranderd worden 
dat bovenaan komt te staan Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Onderafdeling Verein des 
Goetheanum der freien Hochschule …“ 
 

En over de eerste § staat in het verslag van Helene Finkh: 
“Dr. Steiner: de veranderde § wordt: Onder de naam Verein des Goetheanum der freien Hochschule … 
bestaat als een Glied  van de Allgemene Anthroposophische Gesellschaft een Verein met zetel in 
Dornach …”  

 
Rudolf Steiner maakt nu doorhalingen en schrijft met potlood (hier cursief weergegeven) in het getypte 
verslag over het opschrift:  

“We hebben dus: Verein des Goetheanum … Dit moet De naam hiervan moet zodanig veranderd 
worden in dat bovenaan komt te staan Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Onderafdeling 
Verein des Goetheanum der freien Hochschule …”  
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En met betrekking tot de eerste §: 

„Dr. Steiner: de veranderde paragraaf wordt: Onder de naam Verein des Goetheanum der freien 
Hochschule der Anthroposophischen Gesellschaft besteht ein Verein im Sinne der Art. 60 ff. des Schweiz. 
Z.G.B. … bestaat als een Glied van de Allgemene Anthroposophische Gesellschaft een Verein met zetel in 
Dornach …”  
 

Vervolgens voegt Rudolf Steiner nog een woord toe nl. “allgemein” tussen “der” en “Anthroposophischen”. 
De verandering wordt dus:  

“onder de naam Verein der allgemein Anthroposophischen Gesellschaft bestaat een vereniging in de zin 
van art. 60 ev. ZGB…” 

 
[In plaats van de Goetheanum Vereniging een Glied van de nog te vormen AAG te laten zijn, lijkt Rudolf 
Steiner hier voor te stellen dat de Goetheanum Vereniging zelf tot AAG wordt door haar naam te 
veranderen.]  
 
8 februari 1925    
 
Het vervolg van de stap om de AAG op te richten en de statuten van de AAG te formuleren heeft op zich 
laten wachten, waarschijnlijk onder meer door het overbezette programma en de aansluitende ziekte van 
Rudolf Steiner (Rudolf Steiner is bedlegerig geweest van 29 september 1924 tot 30 maart 1925; zie ook het 
briefje aan Altermatt hierboven beschreven). 
 
Deze volgende stap is voorbereid door Guenther Wachsmuth samen met notaris Altermatt, voornamelijk in 
januari 1925 (Von Plato/Werner 2000). Hij werd uiteindelijk de dato 8 februari 1925 gezet in de, op de 
bijeenkomst van 29 juni 1924 volgende, buitengewone ledenvergadering van de Goetheanum Vereniging.  
 
Een uur voorafgaande aan deze buitengewone ledenvergadering van de Goetheanum Vereniging, was er een 
bijeenkomst van leden van de aG, ter voorbespreking van wat stond te gebeuren. Van deze bijeenkomst heb 
ik geen andere informatie gevonden dan een mededeling dat zij zou plaats vinden (Bijlage bij GA 260a p.48). 
Navraag bij het Goetheanum Archief heeft niets opgeleverd. 
 
Op de buitengewone ledenvergadering van de Goetheanum Vereniging op 8 februari worden de statuten 
van 29 juni 1924 gewijzigd. Het opschrift wordt nu:  
 

Statuten der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in Dornach 
 
De gewijzigde § 1 wordt nu (vertaald in het Nederlands): 

Onder de naam Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft bestaat als rechtsopvolger van de Verein 
des Goetheanum der freien Hochschule für Geisteswissenschaft, in Dornach een vereniging (Verein) in 
de zin van art. 60 ev. ZGB. Zetel van de vereniging is Dornach (Kanton Solothurn), Zwitserland. 

 
[Deze wijziging onderscheidt zich van de door Rudolf Steiner voorgestelde wijziging in het met potlood 
veranderde verslag van 29 juni 1924 (zie hierboven), waar hij duidt op naamsverandering.]  
 
In § 2 worden de vier onderafdelingen genoemd (de woorden Glied en Afdeling worden niet gehandhaafd), 
echter met twee naamsveranderingen:  

o De onderafdeling “algemene antroposofische vereniging in engere zin” wordt nu vermeld als “die 
Administration der Anthroposophischen Gesellschaft“ 

o De onderafdeling “Goetheanum Vereniging” wordt nu vermeld als “die Administration des 
Goetheanum-Baues”. 
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§ 5 heeft betrekking op het lidmaatschap. De Goetheanum Vereniging had drie soorten leden: gewone (de 
stemhebbenden; een klein aantal), buitengewone (zonder stem) en bijdragende “leden” die jaarlijks een 
bijdrage voor de bouw gaven maar niet aanwezig konden zijn op ledenvergaderingen.  
De categorie buitengewone leden vervalt. Nu worden alle leden stemgerechtigd, niet alleen de gewone 
maar ook de bijdragende leden. Het bestuur kan op verzoek van een persoon deze het lidmaatschap 
toekennen, maar ook weer afnemen als het hem (bestuur) goed dunkt.  
De inhoud van het begrip bijdragende leden wordt fundamenteel veranderd: bijdragende leden zijn nu 
gewone leden die tenminste 50 Zw. Franken betalen naast hun contributie als gewoon stemhebbend lid. 
Voor deze bijdragende leden van de AAG heeft Guenther Wachsmuth later speciale lidmaatschapskaarten 
laten drukken.  
 
De statuten bepalen verder (§ 11) dat bestuursleden door de algemene ledenvergadering worden gekozen 
uit het ledenbestand.  
De zes bestuursleden van de aG worden op 8 februari het bestuur van de AAG. De andere bestuursleden van 
de oude Goetheanum Vereniging traden af.  
  
Het statutaire doel van de AAG (§ 2) blijft gelijk aan dat van de Goetheanum Vereniging: “die Pflege 
künstlerischer und wissenschaflicher Bestrebungen”. De beperkende toevoeging in het ontwerp voor 3 
augustus, dat de activiteiten moeten uitgaan van en worden goedgekeurd door het bestuur van het 
Goetheanum (d.w.z. het bestuur van de aG) werd niet overgenomen en is pas na 1965 of later weer in de 
statuten opgenomen. 
 
Paragraaf §17 verlangt dat de AAG wordt ingeschreven in het Handelsregister. 
 

Het is (mij) onduidelijk hoe het besluit tot de toevoeging “als rechtsopvolger” tot stand is gekomen. 
Mijns inziens geeft het een juridisch probleem. Deze toevoeging zou m.i. betekenen dat de Goetheanum 
Vereniging werd opgeheven. Dit is echter niet expliciet door de stemhebbende leden op die dag 
besloten.  
Als de Goetheanum Vereniging op 8 februari niet formeel is opgeheven, betekent rechtsopvolging in 
wezen niet meer dan naamsverandering. Maar dat betekent dan wel, dat het de Goetheanum 
Vereniging is die zich nu AAG zal noemen en dat dus alle leden van de Goetheanum Vereniging nu leden 
van de AAG zijn. [Het is mij niet bekend wanneer er iets is geregeld over aanpassing van de 
lidmaatschapskaarten.]     
 

De formele oprichting van de AAG vond juridisch dus plaats door een besluit van 15 stemgerechtigde leden 
van de Goetheanum vereniging (dat is inclusief de bestuursleden van de aG; Rudolf Steiner en Ita Wegman 
hadden een ander bestuurslid, Emil Grosheintz, gemachtigd hen te vertegenwoordigen). 
 
Vanaf 8 februari 1925 zijn de statuten van de AAG dus de oude statuten van de Goetheanum Vereniging met  

a) de wijzigingen van 29 juni 1924 (zie boven), die ten dele weer ongedaan zijn gemaakt door  
b) de wijzigingen van 8 februari.                                                                                                                                    

Deze laatste betreffen de rechtsopvolging van de Goetheanum vereniging door de AAG, de 
samenstelling van het bestuur (alleen de leden van het aG bestuur), het vervallen van het 
buitengewoon lidmaatschap (dat in de aG ook niet bestaat), het veranderen van de inhoud van het 
begrip bijdragende leden (dat de aG ook niet kent). Bovendien vervalt de bepaling uit de statuten 
van de oude Goetheanum Vereniging dat bestuursleden worden gekozen voor een termijn van 
zeven jaren. 
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Notaris Altermatt heeft het gebeuren in zijn officiële verslag en in de aanmelding voor de openbare registers 
niet als een rechtsopvolging beschreven maar als een naamsverandering van de Goetheanum Vereniging en 
heeft het ook als naamsverandering laten inschrijven op 3 maart 1925.  Hij schrijft (in vertaling):  
 

“De Goetheanum Vereniging … heeft in haar buitengewone ledenvergadering op 8 februari haar 
statuten gewijzigd en de volgende veranderingen … doorgevoerd:  
De naam van de vereniging wordt veranderd in “Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft”. Deze 
heeft vier onderafdelingen, te weten … a) b) c) d).” 

 
De bestuursleden van de AAG en dus van de aG hebben de tekst van notaris Altermatt, bestemd voor de 
inschrijving in de openbare registers, gelezen en ondertekend. Déze statuten (de door Altermatt 
geformuleerde versie) die op 3 maart 1925 door hem werden ingeschreven in de openbare registers 
maakten de AAG tot een ingeschreven vereniging “im Sinne von art. 60 ev. ZGB” die ten volle aan de 
samenleving kan deelnemen. 
Deze exoterische vereniging heeft een directe relatie tot de esoterische vereniging doordat ze de 
administratie van de aG verzorgt. 
  
[Op het formulier voor de inschrijving van de AAG statuten in het Handelsregister, schrijven de 
bestuursleden die een functie hebben in het bestuur (voorzitter en vicevoorzitter, secretaris, 
penningmeester) de naam van de vereniging met kleine letters voor de bijvoeglijke naamwoorden: 
algemene en antroposofische; alleen Albert Steffen schrijft het bijvoeglijk naamwoord Antroposofisch met 
een hoofdletter.] 
 
Welke vragen roept het gebeuren van 8 februari op? 
 

o Is op 8 februari de verbinding tussen het esoterische en het exoterische, waarnaar Rudolf Steiner 
streefde, gerealiseerd? 

o Waarom hebben alle leden van de AAG stemrecht gekregen?  
o Hoe stelde Rudolf Steiner zich het persoonlijk lidmaatschap van de AAG voor? Volgens de statuten 

moet dat direct bij het bestuur worden aangevraagd. [Dit is anders dan in de statuten van de aG, 
waarin staat dat het bestuur de beslissing van een regionale groepsleider bevestigt.] 

o Zijn de zes bestuursleden van de aG en verder alle andere leden van de Goetheanum vereniging op 8 
februari de leden van de AAG geworden? Werden de bijdragende leden van de Goetheanum 
vereniging geacht de bijdragende leden van de AAG te zijn geworden?  

o Welke betekenis gaf Rudolf Steiner aan het begrip onderafdeling en waarom heeft hij het begrip 
Glied niet gehandhaafd? 

o Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft het bestuur van de AAG met betrekking tot 
het reilen en zeilen van de onderafdelingen, met name van de ondernemingen?  

o Hoe is de verhouding van de Kliniek, de Uitgeverij en van in de toekomst zich aansluitende instituties 
tot de personen die lid zijn van de AAG? 

o Hoe verhouden zich de statuten van de AAG 1925 tot de statuten van de aG 1923?                                                               
Hoe kunnen ze naast elkaar bestaan?  

o Wat betekent inhoudelijk de naamsverandering van de ”antroposofische vereniging in engere zin” 
tot “administratie van de antroposofische vereniging”?  

o Waar is de aG gebleven?  
 
22 maart 1925 
 
De leden van de aG lazen in het nummer van 22 maart 1925 van het Nachrichtenblatt (het 
mededelingenblad van de aG) een mededeling van het bestuur. Zij lazen, na het opschrift “Mededeling van 
het bestuur” over het doel van de algemene ledenvergadering van 8 februari (vertaald in het Nederlands): 



 

13 
 

“Bij dezen willen wij graag onze vrienden in kennis stellen van de besluiten die op de algemene 
ledenvergadering van 8 februari 1925 zijn genomen, teneinde de om het Goetheanum te Dornach 
gegroepeerde instituten te leiden (führen) in de geest van de vernieuwde vormgeving van de 
antroposofische Beweging op de Kerstbijeenkomst van 1923.” 

De mededeling gaat nu verder en citeert, met enige veranderingen, een groot gedeelte van de toespraak die 
Rudolf Steiner op 29 juni 1924 bij de toenmalige ledenvergadering van de Goetheanum Vereniging 
gehouden heeft (zie boven). Het citeert wat Rudolf Steiner heeft gezegd in de toespraak over de 
geschiedenis van de onderafdelingen, waarvan hij de eerste de naam gaf “anthroposophische Gesellschaft 
im engeren Sinne”. Rudolf Steiner benadrukte daarbij dat deze als eerste onderafdeling zal voortbestaan in 
de AAG.  
Na het citeren van Rudolf Steiners toespraak dd. 29 juni 1924, gaat nu de bestuursmededeling verder met 
(alle volgende cursiveringen staan zo in de tekst): 

“De “Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft” omvat dus … de volgende vier onderafdelingen: 
a) de administratie van de aG  
b) de filosofisch antroposofische Uitgeverij 
c) de administratie van de Goetheanum-Bouw 
d) het klinisch therapeutisch Instituut 
De functies van de onder deze naam nu niet meer bestaande voormalige “Goetheanum Vereniging” 
worden hierdoor voortaan in essentie overgenomen door de administratie van de Goetheanum-Bouw 
(onderafdeling c van de AAG).    
Op deze manier (In dieser Art) vallen de drie soorten lidmaatschap weg. 
Voortaan zullen de leden van de “AAG” zijn: 
a) “gewone leden” (dit zijn alle leden van de AAG)  
b) “bijdragende leden” (d.w.z. zodanige, die speciaal voor de bouw van het “Goetheanum” jaarlijks een 
bijdrage leveren). 
De gewone leden betalen middels hun landelijke vereniging of zelfstandige groep (zoals tot nu toe) een 
jaarlijks bedrag van 15 Zw. Frank aan de Administration der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft. 
(“Individuele leden”, die niet bij een landelijke vereniging etc. horen, maar direct bij de centrale in 
Dornach zijn aangesloten: 30,- Zw. Fr.) 
De bijdragende leden (dat zijn de voormalige leden van de Goetheanum Vereniging en de leden die er 
nog bij komen) betalen jaarlijks een bedrag van tenminste 50 Zw. Frank aan de administratie van de 
Goetheanum-Bouw.” 

 
Na een tussenstukje over regeling van correspondentie, vervolgt de tekst met: 

“Door de nu plaats gevonden hebbende invoeging (Eingliederung) van deze instituties in het 
omvattende orgaan (Gesamt-Organismus) van de AAG zal de geest van de antroposofische Beweging in 
deze vier stromingen, die uit haar zijn voortgekomen, blijvend werkzaam zijn met gebundelde 
(einheitliche) kracht. 

Het Bestuur van de AAG” 
 
Opmerkingen  

o Deze bestuursmededeling van 22 maart liet uit het citaat van 29 juni 1924 het gedeelte weg waarin 
Rudolf Steiner vermeldde dat het bestuur van de aG ook het bestuur van de AAG zou gaan vormen.  

o Evenmin vermeldt het in de verdere tekst dat het aG bestuur nu inderdaad tevens het bestuur van 
de AAG geworden is. 

o Het voegde het woordje “ook” in op een plaats die belangrijk is voor de interpretatie van Rudolf 
Steiners toespraak op 29 juni (zie boven, pag. 4, onderaan). 

o Wat wordt bedoeld met de mededeling dat de jaarlijkse bijdrage aan de "administratie van de 
Algemene Antroposofische Vereniging" moet worden betaald als voorheen? Wat is de relatie van 
deze administratie tot de eerste onderafdeling "administratie van de antroposofische vereniging"? 
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o Wie zijn de leden van de AAG? De verklaring over de betaling van de jaarlijkse bijdrage door de 
gewone leden (zoals gebruikelijk; wie bisher) veronderstelt dat alle leden van de aG nu lid zijn 
geworden van de AAG. Hebben de leden van de aG nu twee lidmaatschappen? 

o Ook gaf het bestuur geen uitleg van de reden waarom de in het citaat genoemde namen van twee 
onderafdelingen anders waren dan in het citaat van 29 juni, namelijk administratie van de aG (i.p.v. 
aG in engere zin) en administratie van de Goetheanum-Bouw (i.p.v. Goetheanum Vereniging). 

o Verder blijkt niet dat de algemene ledenvergadering van 8 februari er een was van de Goetheanum 
Vereniging. 

o Het is wel duidelijk dat men geen bijdragend lid kan zijn zonder ook gewoon lid te zijn. 
 
Welke betekenis heeft de bestuursmededeling van 22 maart? 
 
De bestuursmededeling is het enige document, na het verslag van de Kerstbijeenkomst in het 
Nachrichtenblatt van 13 januari 1924, waarin het bestuur van de aG aan de leden van de aG laat weten hoe 
ver het is gekomen met de vormgeving van de bestuurlijke organisatie (Konstitution) van de Antroposofische 
Beweging.  
De statuten van 8 februari 1925 zijn voor het eerst gepubliceerd in het Nachrichtenblatt van 17 maart 1935. 
Naar mijn weten zijn er daarna eerst ná 1963, het jaar waarin Guenther Wachsmuth en Albert Steffen (de 
laatste twee overgeblevenen van de oorspronkelijke bestuursleden) overleden waren, verdere 
statutenwijzigingen gekomen, die o.a. de Kerstverenigingsstatuten in het voorwoord vermelden.                                       
In die tijd hebben ook in 1935 uitgesloten verenigingen zich weer met de AAG verbonden.  
 
De mededeling van het bestuur van 22 maart is een document dat de lezer veel ruimte voor eigen 
interpretatie laat. 
 
Welke opvattingen over het samen komen van het exoterische en het esoterische in de Antroposofische 
Beweging zijn mogelijk op grond van de mededeling van 22 maart 1925?  
 
Ik noem drie mogelijke interpretaties. 
 

o Als eerste:  Er zijn twee verenigingen: de nieuwe AAG en de reeds bestaande aG.   
Er zijn vier verbindingen tussen deze twee.  

 Beide hebben dezelfde personen als bestuursleden (personele unie). 

 Beide hebben hun centrum en hun zetel in het Goetheanum in Dornach. 

 Beide behoren tot de Antroposofische Beweging. 

 De AAG verzorgt de exoterische aspecten van de aG. 
Alleen de administratie van de aG is onderafdeling van de AAG, terwijl de aG met de aan haar 
verbonden vrije Hogeschool voor geesteswetenschap autonoom blijft bestaan, zij het niet als een 
ingeschreven rechtspersoon. De taak van de aG blijft de zichtbare vereniging te zijn van mensen die 
de antroposofie in hun hart willen dragen.  
De taak van de AAG bestaat in erin dat zij voor meerdere instituties, organisaties en ondernemingen 
die antroposofisch werk verrichten en die zich als onderafdeling willen aansluiten, het onroerend 
goed beheert en administratieve taken verzorgt, zodat bestuur en medewerkers van die organisaties 
zich ten volle kunnen richten op hun antroposofisch werk. Tevens is de AAG de rechtspersoon die 
Antroposofie vertegenwoordigt in het rechtssysteem. 

 
o Als tweede:  Er is één vereniging: de aG.  

Het is de bedoeling dat deze aG naast haar esoterische kant (drager van de Hogeschool) ook een 
exoterische kant heeft met de statuten van de AAG (als rechtspersoon “im Sinne” van art. 60 ev. 
ZGB). Dit betekent dat alle leden van de aG zonder meer formeel ook gewoon lid zijn van de AAG.   
Het lidmaatschap van de AAG behoeft men niet aan te vragen. Het lidmaatschap van de aG vraagt 
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men aan via de door de aG statuten aangegeven weg. De roze lidmaatschapskaart draagt de opdruk 
aG (behalve in Nederland sinds ongeveer 1970). Aangezien de financiële- en ledenadministratie van 
de aG een exoterische aangelegenheid zijn maakt men de contributie over naar de administratie van 
de AAG.  
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de aG. Rechtspersonen en andere entiteiten, waarvan 
de medewerkers antroposofische werk doen, kunnen hun exoterische aspecten onderbrengen bij de 
AAG. De persoonlijke leden van de aG hebben daar verder geen bemoeienis mee; alleen het bestuur 
van de aG bestuurt ook dit aspect van de vereniging als bestuur van de AAG.  

 
o Als derde:  Er is één vereniging: de AAG.  

Deze heeft de functies van de aG overgenomen en wil het esoterische in zich een plaats geven, maar 
niet in de vorm van een autonome Gesellschaft (aG).  
De AAG is een geschikte bestuursorganisatie (en administratiekantoor) voor alle antroposofische 
instituties die zich willen aansluiten, naast het in de samenleving officieel vertegenwoordigen van de 
Antroposofie, de aG en de vrije Hogeschool voor geesteswetenschap.  

 
[De persoon die zich in het dagelijks leven met het zich eigen maken van antroposofie bezig houdt, alleen of 
samen met anderen in groepen, beleeft waarschijnlijk het lid zijn van de aG het sterkst. Voor de persoon die 
op een positie staat in de samenleving waarin hij antroposofie moet vertegenwoordigen (b.v. een 
bestuurder van een antroposofische instelling), staat vermoedelijk het behoren tot de AAG op de voorgrond. 
Ik kan mij voorstellen dat deze twee interpretaties samengaan, al geeft het wel een spanningsveld.] 
 
Welke denkbare interpretatie zou passen bij de intentie van Rudolf Steiner: de denkbare grootste 
openbaarheid te verbinden met echte, ware, innerlijkste esoterie? 
[Het lijkt mij een hulp het vignet van de antroposofische vereniging voor ogen te hebben, als men een beeld 
van de constitutie van de vereniging probeert te vormen dat geschikt is om met andere leden te bespreken. 
Zoals al eerder vermeld, is dit vignet afgedrukt op de roze lidmaatschapskaart.] 
 
Hoe ging het verder? 
 

o De administratie van de Goetheanum Bouw 
Op 19 maart 1925, niet lang voor zijn overlijden, richtte Rudolf Steiner schriftelijk een verzoek aan vijf 
voormalig stemgerechtigde leden van de Goetheanum Vereniging en twee andere personen om de functie 
van Administrateur van de Goetheanum-Bouw op zich te nemen. Alle zeven hebben toegezegd. 
De zeven Administrateurs van de Goetheanum-bouw hebben echter van Guenther Wachsmuth een slechts 
adviserende rol gekregen, omdat hij, na het overlijden van Rudolf Steiner, zelf de verantwoordelijkheid voor 
de bouw van het Goetheanum op zich nam. Uitvoerige informatie hierover in de publicatie van Von Plato en 
Werner. 
Tot 2014 bleef in de statuten van de AAG nog staan, dat de Administratie van de Goetheanum-Bouw een 
onderafdeling is van de AAG.   
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o Het Klinisch Therapeutisch Instituut Arlesheim 
Deze vierde onderafdeling van de AAG kwam in 1931 tot een einde toen het onroerend goed van de Kliniek 
in Arlesheim werd terug gekocht van de AAG. In datzelfde jaar zijn de statuten van de AAG aangepast en 
sindsdien wordt de Kliniek niet meer genoemd als onderafdeling van de AAG.  
 

o De Filosofisch-Antroposofische Uitgeverij                                                                                                                                                                     
In 1943 kreeg de tweede onderafdeling, het Philosophisch Anthroposphische Verlag, een andere inhoud door 
de oprichting van de Nachlassverein, die rechtens het alleenrecht had voor het uitgeven van Rudolf Steiners 
werk en onafhankelijk van de AAG was en bleef. 
Tot 2014 bleef in de statuten van de AAG nog staan, dat de filosofisch-antroposofische Uitgeverij een 
onderafdeling is van de AAG. Deze Uitgeverij, die onderdeel van de AAG bleef maar geen publicaties kon 
uitgeven die door Rudolf Steiner zijn geschreven of gesproken, heeft in 1995 de naam “Goetheanum Verlag” 
gekregen en wordt vanaf 2014 niet meer als onderafdeling genoemd.  
 

o De administratie van de antroposofische vereniging  
Tot 2014 bleef zij als onderafdeling in de statuten van de AAG vermeld staan.  
 

o De AAG zelf 
Voor zover mij bekend, zijn er met name ná 1963 statutenwijzigingen geweest (1965, 1975, 1979, 2002, 
2008, 2011 en 2014) die delen van de statuten van de aG hebben opgenomen.                                                                  
Het is mij onbekend in welk jaar de statuten van de aG (vanaf 2014 Gründungsstatut genoemd) als 
voorwoord in de voor de leden gedrukte statuten van de AAG werden vermeld. Dit was waarschijnlijk in 
1965. In de inleiding tot de voor de leden gedrukte statuten van de AAG wordt het verschil tussen de 
statuten van de Kerstvereniging en die van de AAG uiteengezet als het verschil tussen die van een niet 
ingeschreven en die van een wel ingeschreven vereniging.  
Tevens is, sinds een mij onbekend tijdstip, gepoogd het onderscheid in oriëntatie van de AAG en van de aG 
opnieuw in het bewustzijn van de leden te brengen, door in de statuten te stellen dat over juridische 
(vermoedelijk ook financieel/economische) aangelegenheden besluiten kunnen worden genomen met 
meerderheid van stemmen, maar dat het fenomeen “stemrecht” niet van toepassing is bij gesprekken over 
geesteswetenschappelijke onderwerpen. (Dit wordt in de statuten iets anders geformuleerd, maar de 
bedoeling is m.i. hetzelfde en duidelijk.) 
In dit verband is het interessant te weten (Nachrichtenblatt van 4 januari 1998) dat op 29 december 1925, 
Albert Steffen als voorzitter van de AAG de eerste algemene ledenvergadering van de AAG na de oprichting 
op 8 februari heeft gesplitst in twee delen. Een formeel gedeelte, waar de ambtenaar die het ambtelijk 
protocol moest schrijven aanwezig was en, daaraan voorafgaande, een inhoudelijk deel waar geen 
ambtenaar bij was. Dit inhoudelijk gedeelte was in wezen de eerste algemene ledenvergadering van de aG 
na haar oprichting in december 1923.  In december 1924 was er geen ledenvergadering van de aG geweest. 
 
Vanaf 2014 laten de statuten zien dat de AAG geen aangesloten onderafdelingen meer heeft. 
 

o Is hiermee een belangrijke reden voor het bestaansrecht van de AAG vervallen? 
 
Vanaf ongeveer 2016 is het bestuur van de AAG een weg ingeslagen om opnieuw organisaties bij de AAG te 
betrekken. Dit initiatief draagt de naam “World Goetheanum Association”. In hoeverre dit initiatief zich dekt 
met, in de lijn ligt van, of afbuigt van de intenties van Rudolf Steiner is mij nog niet duidelijk. 
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                                                                            Nawoord 
           
Zodra het donkere tijdperk (Kali Yuga) was afgelopen en het licht-tijdperk was aangebroken, verscheen door 
Rudolf Steiner de Antroposofische Beweging op aarde om cultuurvormend werkzaam te zijn. 
In de bestaande cultuur vond zij aanvankelijk aansluiting bij de Theosophical Society. Rudolf Steiners taak 
was onderzoek van de geestelijke wereld en het leren van geesteswetenschap aan wie daarvoor 
belangstelling had.  
 
Dat hij in december 1923 leiding ging geven aan een maatschappelijke organisatie, was uit eigen initiatief en 
een moedige vrije daad. De beslissing (genomen in den Haag, november 1923) kwam tot stand na een zware 
innerlijke strijd (GA 260, p.39). Rudolf Steiner besefte het risico dat de geestelijke wereld niet blij zou zijn 
met zijn besluit en zich zou terugtrekken. In Mei 1924, in Parijs, liet hij weten hoe dankbaar hij was dat de 
geestelijke wereld had laten blijken in te stemmen met zijn beslissing om de leiding van de vereniging voor 
Antroposofia van mensen die samenkwamen met Kerst 1923 op zich te nemen, naast het voortzetten van 
zijn taken als esoterisch leraar.   
 
In “Hoe verkrijgt men inzicht in hogere werelden?” (GA 10, Die Bedingungen der Geheimschulung) schrijft 
Rudolf Steiner dat de geest niet (in de samenleving) kan werken zonder een passende organisatorische 
vorm: “Geist ohne Form: tatenlos; Form ohne Geist: nichtig”. 
 
Rudolf Steiner heeft in zijn leven de ontwikkeling doorgemaakt van het esoterisch gebod dat er een absolute 
scheiding moet zijn tussen het esoterische en het exoterische (vóór 1914), naar het inzicht dat Michael 
vraagt om een zichtbare verbinding tussen de twee (ná 1917).  
Rudolf Steiner kon tot 30 maart 1925 het proces begeleiden om een nieuwe cultuurimpuls te laten ontstaan 
uit de verbinding van de polariteiten van het esoterische en het exoterische.  
 
Aan ons is het om dit proces te leren begrijpen en passend verder te voeren in de tijd waarin wij leven! 
  
 
Hendrik van Heek  
Zeist, 30 maart 2019                                                                                                                                 
 
Met dank aan Aart Klein, Maurits in ’t Veld en Christina van Tellingen voor hun kritische en bemoedigende 
begeleiding bij het schrijven van bovenstaande beschouwing.  
 
 
Postscriptum: 
 
Het thema “de vrije Hogeschool voor geesteswetenschap” heb ik bewust buiten bespreking gelaten. 
Voor mij is de Hogeschool de esoterische kern, het hart van Bewegung, Gesellschaft en Verein. 
Het beeld van de lotusbloem met drie rijen van bladeren die het bloemenhart omhullen, zou m.i. hier goed 
passen. De gehele lotus bloem is m.i. dan een beeld voor het geestelijk Goetheanum. 
 
Het was niet te vermijden dat ik tijdens bovenstaande studie werd geconfronteerd met de vraag naar het 
karma van alle betrokkenen, individueel en in groepsverband.  
 
 
 
 


