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Op zaterdag 13 april organiseert de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap een dag 
met als thema: 
 

Mens-zijn en mens-worden tussen onder- en bovennatuur 
Werkingen van de Christusgeest in ons leven 

13 april 2019, Stichtse Vrijeschool, Zeist 
10.00 - 16.30 uur 

(Koffie vanaf 09.30 uur) 
 
 

Programma en tijden 
 
09.30 

10.00 

10.10 

10.50 

11.05 

11.45 

12.00 

12.45 

13.00 

13.45 

14.00 

16.00 

16.30 

Inloop met koffie en thee 

Opening door Albert Vlug 

Voordracht Kees Veenman 

Euritmisch intermezzo 

Voordracht Frank Storm 

Muzikaal intermezzo 

Een verdiepend meditatief moment en reflectie 

Korte introducties van de inhoud van de werkgroepen in de middag 

Lunch 

Euritmie spreuk, omlijst door muziek 

Werkgroepen vanuit de verschillende secties 

Afsluiting 

Eind van de dag 

 

De ochtend 
Na het welkomstwoord van Albert Vlug luisteren we naar twee inleidingen: 
 
Waar Christus werkt 
Kees Veenman 
Nu de moderne techniek meer en meer doorwerkt in ons leven, rijst ook de vraag: wie 
zijn wij als mens en welke toekomst willen we? Christus wil en kan ons helpen met deze 
vragen om te gaan, als we een concrete verbinding met Hem zoeken. - In ons individuele 
innerlijk is onder het normale bewustzijn een vernietigingshaard. Deze hangt samen met 
onze individuele denkkracht. In deze vernietigingshaard kan Hij werken als het innerlijk 
Woord, moraliteit scheppend. Als we wij vanuit een verschijnsel in de wereld kunnen 
doordringen tot deze Woordkracht, dan kunnen wij ook de werkzaamheid van 
geestelijke wezens leren ervaren die in dit wereldse verschijnsel leven. Deze weg zal 
worden verduidelijkt aan de hand van de kleur groen. 
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De weg naar het licht 
Frank Storm 
Er zijn voldoende redenen om het vertrouwen in de mens ook in de 21ste eeuw niet te 
verliezen. In de steeds apocalyptischer wordende tijd zijn de uitdagingen echter enorm. 
Wat blijft erover van ons mens-zijn, hoe ga je om met de vrijheid, hoe vind je een 
weerwoord tegen het overheersende materialisme? De mens wordt niet zonder reden 
geafficheerd als dier, als verwoester van de planeet, als egoïst.  - De michaëlische weg 
naar inzicht en vrijheid, de ontmoeting met het liefdewezen Christus laten de 
bovennatuur oplichten. Christus is ook mens geworden en kan ons vertellen wie we 
werkelijk zijn. Er is nog een lange en prachtige weg naar de toekomst. 
 
Een meditatief moment 
Aan het eind van de ochtend creëren we samen een verdiepend mediatief moment. Een 
innerlijke reflectie op het thema van de dag. 
 
 
Twee intermezzo’s in de ochtend 
 Er is een euritmisch intermezzo met Irene Pouwelse 
 Er is een muzikaal intermezzo: Ton Kanter (cellist) speelt een deel uit Bachs 

cellosuite, nr. 6, in D groot. 
 
 

De middag 
 
Euritmievoorstelling: 
 Het eerste deel van cellosonate van Ligeti 
 Spreuk van Steiner: Ik luister naar de zwijgende verten der wereld.... 
 Nogmaals het eerste deel van cellosonate van Ligeti 

 
 
Verschillende werkgroepen vanuit de secties. 
(Je meldt je tijdens de dag aan voor een werkgroep.) 
 
 

 Algemene Sectie 
Hoe doe je geesteswetenschappelijk onderzoek? Jaap van de Weg 
Antroposofie is een geesteswetenschap. Steiner bracht de antroposofie zo, dat 
iedereen ermee aan het werk kan. Hoe verhoudt zich dit tot meditatie (kun je 
geesteswetenschappelijk onderzoek ook meditatief onderzoek noemen?) 
Welke krachten uit de geestwereld inspireren je hierbij? En hoe word je je 
bewust van hoe zij helpend meewerken? 
We wisselen uit, zoeken naar eigen voorbeelden, en doen oefeningen. 

 
 Beeldende Kunsten. 

De verborgen eigenheid der dingen, Frederiek Nelissen, Wil Uitgeest en 
Pieter van der Ree 
Naast zelfexpressie en experimenteerdrang, is er in de hedendaagse kunst ook 
een tendens waar te nemen ‘de verborgen eigenheid der dingen’ beleefbaar te 
maken en te ondersteunen. Dit is bijvoorbeeld te zien in het werk van 
uiteenlopende kunstenaars zoals Claudy Jongstra, Paul van Dijk en Henk Hage. 
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Aan de hand van een drietal filmfragmenten over hun werk, willen we 
onderzoeken welke rol kunst kan spelen bij het tot hun recht laten komen en 
helen van mens en natuur. 

 
 Cultuurwetenschap en letteren 

Nieuwe Esthetiek, Boudewijn van Sluijs 
Nieuwe esthetiek is een activator van de levensader voor antroposofie. Het 
brengt ons bij imaginatie als het gaat om onderzoek en bij inspiratie als het gaat 
om vormgevingsvraagstukken. - We gaan in deze werkgroep op zoek naar het 
kunnen betrekken en toevoegen van leven als stijlvorm van onze tijd. De taal van 
"de dingen in het midden" en de taal in onszelf hebben we nodig om te zien wat 
er aan de orde is. We zullen oefenen a.d.h.v. voorbeelden uit de kunst. 

 
 Gezondheidszorg 

Mens in de geneeskunde, Madeleen Winkler (huisarts) en Auke van der 
Meij 
Zonder de onder-natuur van de medische techniek, zou menigeen van ons hier nu 
niet zitten. In de antroposofische geneeskunde willen we ook wezens van de 
bovennatuur uitnodigen mee te doen in therapeutische processen: hoe kunnen 
we samen werken met die hogere wezens? Wat kunnen zij betekenen voor de 
patiënt, voor de behandelaar? In de werkgroep zullen we ons ook meditatief met 
het thema bezighouden. 

 
 Jeugdsectie 

In gesprek over de jeugdsectie in Nederland, Maria Breg en Jesse Mulder 
In deze werkgroep willen we een open ruimte bieden voor gesprek en 
uitwisseling over de jeugdsectie en hoe die er op dit moment uitziet in Nederland. 
We kunnen over onze activiteiten vertellen, en vooral ook over onze ervaringen 
in het organiseren daarvan, en we gaan ook graag in gesprek over vragen zoals: 
Wat drijft jonge mensen in deze tijd? Hoe vinden jonge mensen nu hun weg naar 
en in de antroposofie? Hoe kan er op een vruchtbare wijze gewerkt worden aan 
samenwerking tussen de generaties? 

 
 Landbouw 

Vanuit verschillende disciplines stoffen onderzoeken, Antoon van Hooft 
Bij de elementen zoals koolstof, zuurstof en waterstof denken we vaak meteen 
aan scheikunde en abstracte reactievergelijkingen. We kijken dan heen over de 
betekenis die deze stoffen hebben voor het dagelijkse leven en de rol die zij 
spelen bij bodem, plant, dier en mens. In de stoffengroep kijken we vanuit 
verschillende disciplines, zoals geologie, scheikunde, medische wetenschap, 
bodemkunde, landbouw en kunst, naar de werking van elementen. Het idee is dat 
gezamenlijk onderzoek vanuit verschillende vakgebieden leidt tot meer 
verdieping en verbreding. We gaan concreet naar enkele scheikundige elementen 
kijken. 

 
 Sectie voor natuurwetenschap 

Verwondering, medeleven, geweten als een weg tot ‘Christus in mij’, Mario 
Matthijsen 
In de natuurwetenschappelijke sectie zoeken we naar wegen om je zo met 
Christus te verbinden, dat de toenemend technologische omgeving niet tot 
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ontmenselijking hoeft te leiden, maar we uit ons zelf tot een intensivering van 
onze menselijkheid kunnen komen. Inzicht in en bewust oefenen van de specifiek 
menselijke activiteit van verwondering, medeleven en het je richten op een hoger 
geweten kan ons hierbij helpen. Deze drie activiteiten zullen we gaan beoefenen 
in de ontmoeting met een huisdier. 

 
 Sociale wetenschappen 

Individualiteit en gezamenlijkheid, Hans Cornet 
In deze bewustzijnszielen-tijd voelen mensen een steeds sterkere impuls zich als 
volledig vrij individu te willen ontplooien. Deze ontwikkeling brengt met zich 
mee dat het samenleven steeds problematischer wordt. Het is de grote uitdaging 
van deze tijd om de vraag hoe je op de goede manier met elkaar samen-leeft en 
samen-werkt, vol in het bewustzijn te krijgen. Met deze vraag én de vraag hoe wij 
ons op een nieuwe wijze gezamenlijk kunnen verhouden tot de geestelijke wereld 
en tot Christus, houdt de sociale sectie zich vanuit allerlei verschillende 
invalshoeken bezig. We laten de resultaten van ons werk zien om vervolgens 
samen te onderzoeken hoe we verder zouden kunnen komen. 

 
 Wiskunde, sterren en ICT 

Planetenbanen lopen, Bob Siepman van den Berg  
In de sectie voor wiskunde en sterrenkunde proberen we een levendiger begrip 
te ontwikkelen van de bewegingen in ons zonnestelsel op basis van de vele 
aanwijzingen van Rudolf Steiner. Een hulp daarbij is het lopen van planetenbanen 
op verschillende manieren, zoals met de aarde in het middelpunt (geocentrisch 
volgens Ptolemaos) of met de zon in het middelpunt (heliocentrisch volgens 
Copernicus) of een combinatie hiervan (systeem van Tycho Brahe). In deze 
werkgroep zullen we de banen van mercurius, venus en jupiter met elkaar gaan 
lopen op deze verschillende manieren. 

 
 Sectie voor woord, muziek en euritmie 

De Dierenriem onderzoekend benaderen, Irene Pouwelse 
We werken vanuit het beluisteren en beleven van muziekfragmenten aan het 
onderzoeken van de synchroniciteit van een Dierenriemteken met een 
toonladder, euritmiegebaar en klank. Vorig jaar hebben we het vaste kruis van de 
Dierenriem behandeld en in september zullen we het astrale of etherische kruis 
behandelen. Vandaag één teken met mogelijk nog zijn opponent, namelijk Vissen. 

 
 

Achtergrond 
Wie zich erin verdiept hoe de techniek vandaag de dag wordt ingezet, kan prachtige 
toepassingen zien. Hoeveel mensen zijn niet geholpen door bv. een pacemaker? Of door 
een ingewikkelde operatie? Maar ook rijzen en serieuze vragen: willen we bv. echt met 
een chip in onze hersenen onze ‘geheugencapaciteit’ gaan vergroten? Het onsterfelijke 
lichaam, moeten we dat wel willen? We moeten wel concluderen dat er vanuit ons 
mensen ‘sturing’ nodig is bij het toepassen van de moderne techniek. Hoe willen we dat 
de toekomst van mens en aarde wordt? En kan dat wel: ‘sturen’ in zulke grote 
ontwikkelingen? 
 
Binnen de groep van sectiecoördinatoren van de hogeschool hebben we de afgelopen 
twee jaren met het idee geleefd dat het bewaren van een menselijk evenwicht tussen 



5 
 

onder- en bovennatuur niet mogelijk is zonder de hulp van Christus. Daaruit ontstond de 
vraag: tegen de achtergrond van onze “ervaringen tussen onder- en bovennatuur”: hoe 
kun je concreet de verbinding zoeken met Christus? Hoe kunnen we hem als helpende 
geest vinden? 
 
Protest tegen de techniek? 
Bij het omgaan met nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen kan de 
geschiedenis ons iets leren. Toen de materialistische evolutietheorie opkwam, waarin de 
mens niet meer een zinvol schepsel Gods, maar een toevallig resultaat is van het 
evolutieproces, protesteerden de kerken hevig. Deze evolutietheorie zou het einde zijn 
van de menselijkheid en de moraliteit. Dit protest had een menselijk-moreel en religieus 
karakter, maar haalde niets uit. Het werkte toen niet en het werkt nu ook niet. De les die 
hieruit kan worden getrokken is, dat het moedige strijden voor ‘de goede zaak’, gevoed 
moet worden door inzicht in de situatie waarin mens en aarde zijn terecht gekomen. 
Dankzij antroposofie kunnen we ons inzicht daarin vergroten en ons handelen 
vernieuwen. 
 
Wat er in ons werkt 
Ooit stond de mensheid op aarde in een daadwerkelijke verbinding met de godenwereld. 
De oude mysteriën waren plaatsen waar de mensen geestelijk gevoed werden door de 
goede goden. Deze mysteriën werken sinds eeuwen niet meer, de inhoud ervan werkte 
echter lang door, leefde voort in de herinnering en werd tenslotte traditie. Een 
algemeen-menselijk protest (of waarschuwing) tegen de moderne technologische 
ontwikkelingen zoals het transhumanisme, is gebaseerd op die traditie. We ontdekken 
hierbij dat van die traditie voor ons handelen geen sturende werking meer uitgaat. 
Antroposofie kan ons grondig doen beseffen dat ieder van ons nu een eigen verbinding 
met de werkelijkheid dient op te bouwen, evenals inzicht in de geestelijke dimensie van 
de schepping, van de techniek en inzicht in jezelf. 
De oude mysteriën werken niet meer daar zij ruimte moesten maken voor de 
ontwikkeling van de individuele mens. Wij moeten nu leren leven vanuit ons eigen 
actieve oordeelsvermogen. Dit oordeelsvermogen, zo beschrijft Steiner (in GA 207), is te 
vergelijken met een spiegel. Achter deze spiegel en ontoegankelijk voor het gewone 
bewustzijn, bevindt zich een innerlijke vernietingingshaard, waar de materie tot chaos 
wordt teruggebracht opdat de geest in ons werkzaam kan worden. Het moderne 
menszijn vraagt van ons om hier bewuste omgang mee te zoeken. Blijft deze innerlijke 
vernietigingshaard onbewust dan werkt zij ook onbewust door in ons handelen. Aan ons 
de taak om vanuit onze eigen morele besef krachten binnen te voeren in deze 
vernietigingshaard. Op deze dag willen we hier verder op ingaan. 
 
Christus en de vernieuwing van de aarde 
Als goddelijk wezen heeft Christus zich verbonden met het lot van de mensen op aarde. 
Nu is hij onder ons, niet met fysieke ogen zichtbaar, wel innerlijk vindbaar. Hij werkt zo 
dat wij als vrije mensen in ons lichaam kunnen wonen en dit doet hij voor ieder mens. 
De morele krachten die de mens binnen voert in zijn innerlijke vernietigingshaard, 
werkt Christus om in de nieuwe aarde, in Jupiter. De aarde zal eens vergaan en een 
nieuwe planeet zal voor de mensheid centraal komen te staan. In welk tempo dient de 
aarde te vergaan? De aarde en onze ‘levenservaring’ worden zo tot een nieuwe planeet. 
Mens en aarde kunnen zo hun ontwikkeling voortzetten dankzij het mysterie van 
Golgotha. 
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Drie aspecten van ons thema 
Drie aspecten spelen bij dit alles een rol. We kunnen ze formuleren met behulp van de 
drie z.g. Rozenkruisersspreuken, zoals we die in de Grondsteenspreuk van onze 
vereniging vinden: 
Uit het Goddelijke is de mensheid; 
In Christus wordt tot leven de dood; 
In de Wereldgedachten van de Geest ontwaakt de ziel. 
 
De Vadergod heeft de wereldgrond geschapen. Ter wille van de ontwikkeling heeft ook 
Ahriman hierin een plaats gekregen. En Ahriman leert ons de eerste spreuk te 
veranderen in: Uit de dode stof is de mensheid. De moderne techniek die vanuit de 
ondernatuur werkt, is daarvan de praktische uitwerking. Deze versnelt de 
doodsprocessen. Kunnen we opnieuw de geestelijke oorsprong van onze schepping 
ontdekken en daarin de techniek zijn terechte plaats geven? En hoe doe je dat? 
Zonder de werkingen van Christus gaan aarde en mens ten onder. De dood is toegelaten 
in de mensheidsontwikkeling, opdat hieruit iets nieuws kan ontstaan. Opstaan uit de 
dood leren we door Christus te zoeken en ons met hem te verbinden. Wat kunnen we 
elkaar hierover vertellen en leren? 
Lucifer leert ons onze gedachten in te zetten voor onze vaak al te menselijke doelen. We 
kunnen alles ‘verbeteren’, ook de mens zelf. De derde spreuk leert ons om op zoek te 
gaan naar wereldgedachten, gedachten waarin de schepping ‘zich thuis voelt’. Daar 
kunnen we in vrijheid mee om leren gaan. Hoe zie je je eigen activiteiten in dat licht? 
 


