
DE FILOSOFISCHE TRILOGIE
VAN RUDOLF STEINER
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In de tweede helft van de 19de eeuw schreef Rudolf 
Steiner, lang voor er van antroposofie sprake was, 
zijn drie grote basiswerken:

• Waarnemen en denken
• Waarheid en wetenschap
• De filosofie van de vrijheid

Als voortzetting van de thematiek ‘metamorfose van 
de wetenschap’ kun je dit werkjaar in Antwerpen een 
cyclus volgen over deze drie filosofische basiswer-
ken. Peter Heusser benadrukte in zijn slotvoordracht 
op de conferentie Metamorfose-22 dat de zo nood-
zakelijke metamorfose van het denken en het onder-
zoeken de zelfscholing van het denken veronderstelt, 
aan de hand van deze drie werken.
Elk werk zal op drie avonden belicht worden. De eer-
ste avond is gefocust op de situering in het leven en 
het œuvre van Rudolf Steiner alsook op de hoofdlij-
nen van het werk; de tweede avond is gericht op een 
centraal thema van het werk, eventueel met tekst-
fragment. Op de derde avond gaan de twee sprekers met elkaar en met het publiek 
in gesprek over de inhoud, de actualiteit en hoe je met dit werk kan omgaan.

Waarnemen en denken
 • vrijdagen 23 september, 7 en 21 oktober
 • met Wilbert Lambrechts en Jos Verhulst

Waarheid en wetenschap
 • vrijdagen 13 en 27 januari, 10 februari
  • met Wim Foquet en Sim Boels

De filosofie van de vrijheid
 • vrijdagen 28 april en 12 en 26 mei
 • met Pim Blomaard en Christine Gruwez

plaats: • Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen, telkens van 20 tot 22u
bijdrage: • € 70,00 voor de hele jaarcyclus – betaling door overschrijving na aanmelding
 • € 30,00 voor een blokje van drie – bij de eerste avond cash te betalen
Aanmelden voor aparte avonden is niet mogelijk

vooraf aanmelden op het mail-adres: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be 


