Eén wereld, één economie
Rondom het verschijnen van Economie - de
wereld als één economie van Rudolf Steiner,
organiseren uitgeverij Nearchus en de Arnaud
Joannes Stichting een reeks van bijeenkomsten
door het hele land waarin de actuele betekenis
van de associatieve economie aan de hand van
vele actuele thema’s aan bod zal komen.
Donderdag 17 maart 2016
Oldeberkoop (Hotel Lunia)
Een andere economie is mogelijk!
Met Frans Wuijts en John Hogervorst
Hotel Lunia, Molenhoek 2
Zaal open: 19.15u Aanvang: 19.45u
Einde: 21.45u
Zaterdag 19 maart
Emmen (’t Leeuweriksveld)
Niet bezitten maar beheren: daar valt veel
te leren!
Met Wouter Kamphuis en John Hogervorst
Van 13.00 tot 17.00u
´t Leeuweriksveld, Zandzoom 72, 7814 VJ Emmen
Dinsdag 22 maart
Arnhem (Parcivalschool)
Een andere economie is mogelijk!
Met John Hogervorst
Zwanebloemlaan 4
Aanvang: 19.30u (tot 21.30u)
Woensdag 30 maart
Delft (Vrijeschool Widar)
Een sociale toekomst voor, met en dankzij
de kinderen!
Met John Hogervorst
De Meesterstraat 2
2613 XB Delft
Nadere info: Marian Bentvelsen, 06 1632 0455
Donderdag 31 maart
Geldermalsen (Estafette Odin)
Associatieve economie - op zoek naar de juiste prijs
Met Koos Bakker en John Hogervorst
Aanvang: 19.00u (inloop vanaf 18.30u,
einde: 21.00u)
De Panoven 1-3
4191 GV Geldermalsen
Vooraf aanmelden gewenst: info@ajstichting.nl
Vrijdag 1 april
Culemborg (Stads-zorgboerderij Caetshage)

Eén wereld, één economie, drie idealen
Met John Hogervorst
Aanvang: 20.30u (welkom vanaf 20.00; einde 22.30)
Caetshage 1
4103 NR Culemborg
SVP aanmelden: cpemulders@gmail.com
Zondag 3 april
Assen (Atelier X)
Een andere economie is mogelijk!
John Hogervorst, Marijke Meijer, Liesbeth Takken
Organisatie i.s.m. De Dwarse Drentse Dagen Werkgroep voor sociale driegeleding, kunst &
antroposofie
Van 12.30 tot 15.30u
SVP vooraf aanmelden: info@dddzw.nl
Maandag 4 april
Dronten (Warmonderhof)
Economie, geld en waarde
Met John Hogervorst en Jan Saal
Aanvang: 19.30u (einde 21.30u)
Hofzaal (Warmonderhof)
Wisentweg 10
8251 PC Dronten
Donderdag 7 april
Wageningen (De Bblthk…)
Werkt uw geld de goede kant op?
In een gezonde economie hebben de dingen
´de juiste prijs´
Met John Hogervorst en Inno Kock
De Bblthk…
Stationsstraat 2
6701 AM Wageningen
Aanvang: 20.00u
Vrijdag 8 april
Heerenveen (Huize van der Ploeg)
Een andere economie is mogelijk!
Met Frans Wuijts en John Hogervorst
Tolhuisweg 17
Heerenveen
Ontvangst: 19.15u Aanvang: 19.45u
Einde : 21.45u
Zaterdag 9 april
Zutphen (Tuinzaal)
Broederschap in de economie
Met John Hogervorst en Luuk Humblet
Van 13.00 tot ca 17.00u (inloop vanaf 12.45u)
Tuinzaal
Badhuisweg 27
Organisatie ism De Boekerij en de ledengroep
van de Antroposofische Vereniging.

Woensdag 13 april
Alkmaar/Koedijk (De Wisseling)
Associatieve economie - op zoek naar de juiste prijs
Met Koos Bakker en John Hogervorst
Kanaaldijk 140
1831 BA Alkmaar
Aanvang: 20.00u (inloop vanaf 19.30u, einde:
22.00u)
Donderdag 14 april
Zoetermeer (Dorpsstraat 2)
Ondernemerschap voor een nieuwe economie
Met John Hogervorst
Dorpsstraat 200
2712 AR Zoetermeer
Aanvang: 20.00u (einde 22.00u)
Vrijdag 15 april
Leiden (De Zonneboom)
Cursus Associatieve Economie
Met John Hogervorst
Eerste van 8 bijeenkomsten: inleiding tot de associatieve economie en een kennismaking met de
karakteristieke benadering die daarbij ontwikkeld
moet worden.
Nadere informatie via: www.zonneboom.nl
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
Van 13.30 tot 17.00u
SVP aanmelden

A’dam-Centrum
Aanvang: 20.00u (einde: 22.00u)
SVP vooraf aanmelden!
Donderdag 21 april
Den Haag (De Zalen)
Van crisis naar crisis?
Met Arjen Nijeboer en John Hogervorst
Riouwstraat 1 (Muziekzaal)
Aanvang: 20.00u (inloop vanaf 19.30u.
einde: 22.00u)
SVP vooraf aanmelden!
Vrijdag 22 april
Leeuwarden (Studiecentrum Antroposofie)
Van crisis naar crisis?
Met John Hogervorst
Druifstreek 61
Leeuwarden
Aanvang: 20.00u (einde 22.00u)
Zaterdag 23 april
Groningen (Christengemeenschap)
Niet bezitten maar beheren: daar valt veel te leren!
Met Wouter Kamphuis en John Hogervorst
Lauwersstraat 3
9725 HD Groningen
Van 13.00 tot 17.00u
Aanmelden: jhgrootde@gmail.com

Zaterdag 16 april
Middelburg (PenB)
Associaties: verbindingen in de economie
Met Chiel Labruijère en John Hogervorst
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Van 13.00 tot 16.45u
Aanmelden: info@ajstichting.nl

Maandag 25 april
Leiden (De Zonneboom)
Oriëntatie & Inspiratiemiddag
Sociale driegeleding & Dynamische oordeelsvorming
Met Martin van den Broek en John Hogervorst
De Laat de Kanterstraat 5
2313 JS Leiden
Van 13.30 tot - 17.00u
SVP aanmelden

Dinsdag 19 april
Eindhoven (Novalis College)
Een andere economie is mogelijk!
Met John Hogervorst
Organisatie: Arnaud Joannes Stichting ism AORTA
Locatie: Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven
Aanvang: 20.00u (einde: 22.00u)

Donderdag 28 april
Driebergen (Kraaybeekerhof)
Associatieve economie - op zoek naar de juiste prijs
Met Koos Bakker en John Hogervorst
Diederichstraat 25
3971 PA Driebergen
Aanvang: 20.00 u (inloop vanaf 19.30u,
einde: 22.00u)

Woensdag 20 april
Amsterdam (De Wisseling)
Van crisis naar crisis?
Met Arjen Nijeboer en John Hogervorst
Herengracht 57, souterrain

Meer informatie over de verschillende bijeenkomsten:
www.antrovista.com
www.ajstichting.nl
www.driegonaal.nl
www.nearchus.nl

Rudolf Steiner,
econoom
“We moeten in de moderne
economische praktijk de weg vinden
waarbij geen mens voor zichzelf
hoeft te zorgen maar alleen voor
anderen en waarbij op die manier
ook het beste voor iedere enkeling
wordt gezorgd. Dat zou als idealisme
kunnen worden opgevat; maar ik
maak u er nog een keer op
opmerkzaam dat ik in deze
voordracht noch idealistisch,
noch ethisch spreek maar in plaats
daarvan louter economisch.”
Rudolf Steiner, 26 juli 1922

Economie
- de wereld als één
economie
Rudolf Steiner
paperback, genaaid,
317 pagina´s
9789492326034
€ 25,00

Deze uitgave bevat de tekst van 14
voordrachten en een bewerking van
de tekst van zes vraag- en antwoordbijeenkomsten (Rudolf Steiner
Gesamtausgabe nrs. 340 en 341) en
is vertaald door Frans Wuijts. Met
een voorwoord door Christopher
Houghton Budd, een nawoord van de
vertaler en een slotartikel van John
Hogervorst (eindredacteur).
Verkrijgbaar in de boekwinkel
of bij de uitgever.
www.nearchus.nl
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In Economie - de wereld als één economie biedt Rudolf Steiner niet alleen het materiaal
om tot heldere inzichten te komen over actuele vraagstukken maar ook en vooral een
benadering van de economie die een begaanbare weg toont om tot een ander economie
te komen: een economie van gezond verstand en solidariteit.
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Rudolf Steiner, voordracht van 29 juli 1922
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Rudolf Steiner zoals hij bekend is, hield zich bezig met het verdiepen van het
esoterisch christendom, karma en reïncarnatie en met het ontwikkelen van
inzichten die o.m. hebben geleid tot de vrijescholen, de antroposofische
geneeskunde, organische architectuur of de biologisch-dynamische landbouw.
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Deze voordrachten behoren tot het meest actuele, urgente en belangwekkende deel
van Rudolf Steiners werk. Wie begrijpt -zelfs al is dat maar ten dele- wat Rudolf Steiner
in deze voordrachtenreeks ontwikkelde, zal daaraan veel ontlenen dat hem in staat stelt
de economie en grote, met de economie samenhangende vraagstukken van onze tijd
op een nieuwe, concrete en vruchtbare manier te begrijpen. En vanuit dit begrip kan er
gehandeld worden: stap voor stap in de richting van een economie die geen vehikel
voor ongebreideld egoïsme maar de belichaming van samenwerking en broederschap
kan zijn.

De ‘onbekende Rudolf Steiner’ hield zich intensief bezig met de vragen
rondom het spanningsveld dat ontstaan is door de individualisering van de
moderne mens. Hoe komt de moderne, geïndividualiseerde mens, samen met
de anderen, tot een samenleving waarin individu én gemeenschap tot bloei
kunnen komen?
In dat kader ontwikkelde hij ook zijn visie op de economie. Die visie berust op
een nieuwe manier van denken over economie; een denkwijze die het mogelijk
maakt de beweeglijkheid van economische processen te begrijpen en zó te
organiseren dat de economie haar dienende opgave waar maakt.
De thema’s die Rudolf Steiner in zijn ‘cursus economie’ behandelde als voorbeeld of nadere uitwerking van zijn geheel nieuwe benadering van de economie,
zijn van een verbluffende actualiteit en relevantie. Eerlijke prijsvorming, de

Natuur

Kapitaal

“(…) er is niets dat niet economisch bekeken kan worden.
Alles, tot in de hoogste domeinen, moet vanuit een
economisch gezichtspunt bekeken worden. Als er nu een engel
op de aarde zou afdalen, dan zou hij ofwel alleen in een
droom verschijnen en niet in staat zijn iets te veranderen;
of hij zou verschijnen aan de mensen die wakker zijn en zou
in het economische leven binnen komen.
Hij zou niet anders kunnen.”

Arbeid

Rudolf Steiner, vraag- en antwoordbijeenkomst 31 juli 1922

De Arnaud Joannes Stichting bevordert de sociale impuls van de antroposofie. Dat
gebeurt in de vorm van ondersteuning of begeleiding voor initiatieven die zich
inzetten voor de sociale impuls van de antroposofie en kan ook gebeuren doordat de
Stichting zelf initiatieven in deze richting neemt. Zo was de Arnaud Joannes Stichting
in 2014 initiatiefnemer van de krant ´Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer´
waarvan 30.000 exemplaren in Nederland en België hun weg vonden. De Stichting
heeft ook het verschijnen van Economie - de wereld als één economie ondersteund.
Nadere informatie: www.ajstichting.nl
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Een prijs is de juiste prijs wanneer iemand voor
een product dat hij vervaardigd heeft, zoveel als
tegenwaarde ontvangt dat hij zijn behoeften, de som
van zijn behoeften, waarin natuurlijk ook de behoeften
zijn besloten van degenen die bij hem horen, kan
bevredigen en wel zo lang tot hij opnieuw eenzelfde
product zal hebben vervaardigd

Werken aan en voor een associatieve economie:

len

verschillende kwaliteiten van geld, het scheppen van een organische geldkringloop,
samenwerken in plaats van concurreren, het beheer van grond en bodemschatten,
de rol van de consument, geldschepping, arbeid en inkomen: al deze vraagstukken
komen aan bod en verschijnen hier in een samenhang die een basis biedt voor een
samenleving waarin vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit geen loze kreten maar
leidende en praktische principes zijn.

Arbeid

De Nearchus Consumenten Kring is een kring van mensen die door middel van
een vooruitbetaald inlegbedrag van 50 euro of meer het uitgeven van antroposofische
literatuur bevorderen. De consumentenkring is verbonden met uitgeverij Nearchus
CV, de uitgever van o.m. Economie - de wereld als één economie. De uitgeverij is een
geneutraliseerde onderneming, dat wil zeggen dat het bedrijf geen privébezit is
maar in de zin van Rudolf Steiners associatieve economie georganiseerd is. Leden
van de Nearchus Consumenten Kring kunnen via hun ingelegde bedrag aankopen
doen in de webwinkel van de uitgeverij.
Nadere informatie: www.nearchus.nl
Stichting Sleipnir is een samenwerkingsverband van acht ondernemingen die elk
afzonderlijk en gezamenlijk werken in de zin van de associatieve economie. Het
eigendom van de bedrijven is geneutraliseerd en binnen de kring van deze bedrijven
wordt o.a. gewerkt aan het vormen en vanuit gemeenschappelijk belang inzetten
van kapitaal.
De ondernemingen bieden werk aan ruim 400 mensen en hebben een gezamenlijke
omzet van circa 40 miljoen euro.
Nadere informatie: www.stichtingsleipnir.nl
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Driegonaal is een tijdschrift over sociale driegeleding en associatieve economie. Het
bevat korte en langere artikelen over actualiteiten en zaken als economie, politiek
en sociale vernieuwende initiatieven. Het probeert inzicht te geven in onderliggende
ontwikkelingen en een perspectief te bieden van waaruit de veelheid aan actuele
vragen en gebeurtenissen beoordeeld kunnen worden.
Nadere informatie: www.driegonaal.nl

