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ZATERDAG 29 APRIL 2023 
9.30  - 16.15 uur

De ontwikkeling van het menselijk 
bewustzijn in relatie 

met maatschappelijke ontwikkelingen

Met Klaas van Egmond



 

De spirituele ontwikkelingen in onze binnenwereld, en de maatschappelijke ont-
wikkelingen in de buitenwereld worden heel sterk bepaald door het beeld van mens 
en wereld dat we erop nahouden. Indachtig het inzicht vanuit de Hermetische traditie 
-zo boven, zo beneden-, vallen mensbeeld en wereldbeeld samen. In de loop van de 
geschiedenis blijkt dat mens- en wereldbeeld in wezen hetzelfde te blijven en steeds 
weer opnieuw aan de oppervlakte te komen. Wat hetzelfde blijft is de menselijke aard, 
de conditie waarin de mens zich bevindt als individu ten opzichte van de anderen en 
het andere, en als een zowel fysiek als geestelijk wezen. Wat echter wel steeds ver-
andert, zowel in ons eigen leven als in de geschiedenis, is de aandacht en de waarde 
die we aan die verschillende kwaliteiten geven en toekennen. Doordat we daarbij 
de sterke neiging hebben tot eenzijdigheid, maken we van onszelf en van de wereld 
steeds weer een karikatuur. En die loopt vaak uit op een persoonlijke of maatschap-
pelijke catastrofe. Om dat te voorkomen en meer ‘mens’ te worden moeten we leren 
het beweeglijke evenwicht tussen de fundamentele menselijke kwaliteiten te bewaren.

In de bijeenkomst van 29 april willen we dieper ingaan op de betekenis van dit 
mens- en wereldbeeld voor de maatschappelijke (ochtend) en voor de eigen spirituele 
ontwikkeling (middag). Bij beide onderwerpen worden inleidingen gegeven door Klaas 
van Egmond, waarna er veel ruimte is voor verdieping in gespreksgroepen. 
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Klaas van Egmond is hoogleraar geowetenschappen (in het bijzonder milieu-
kunde en duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. Samen met Herman Wijffels is 
hij initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab, een denktank van economen die 
zich richt op het begrijpen van de financiële crisis en het formuleren van duurzame 
oplossingen. Deze dag betekent een verdere verdieping van de inleiding die Klaas 
gaf al openingslezing van de conferentie Het Nieuwe Goud op 3 september 2022. De 
conferentie was een samenwerking met de Antroposofische Vereniging, het Lectorium 
Rosicrucianum en de Theosofische Vereniging. 

In het ochtendgedeelte over de Maatschappelijke ontwikkelingen zal in eerste 

instantie worden gesproken over herkomst van het mens- en wereldbeeld en de door-
werking daarvan in de filosofie, religie, kunst en cultuur. In het bijzonder zal worden 
stilgestaan bij de betekenis voor de ethiek, omdat in onze huidige tijd vooraanstaande 
politici en filosofen van mening zijn dat we geen moreel kader meer hebben. Vanuit 
die samenhang zal worden besproken hoe de geschiedenis en concrete politieke 
ontwikkelingen op basis van dat mens- en wereldbeeld kunnen worden begrepen. 

In de gespreksgroepen vragen we ons vervolgens af hoe we vanuit spiritueel 

perspectief tegen deze ontwikkelingen aankijken en of we ons daarbij afzijdig kunnen 
houden; waar we ons als huidige maatschappij nu moeten plaatsen; hoe fundamente-
le maatschappelijke veranderingen kunnen ontstaan en wat esoterische organisaties 
daaraan kunnen bijdragen.

’s Middags staat de eigen Spirituele ontwikkeling centraal. In de inleiding wordt dan 
stil gestaan bij de eigen menselijke geschiedenis als ‘de reis van de held’. Daarbij 
wordt het verband besproken met de psychologie van Jung en daarmee met de ont-
wikkeling van het menselijk bewustzijn en met de ‘eenheidservaring’. 
Ook zal het probleem van de ‘vrije wil’ aan de orde komen. 

In de hierop volgende gespreksgroepen vragen we ons in de eerste plaats af 
waar wij zelf in dat mensbeeld staan en wat voor consequenties dat heeft; hoe we 
beter het evenwicht tussen de fundamentele kwaliteiten kunnen bewaren; hoe we 
vanuit onze persoonlijke situatie meer in dat evenwichtige ‘midden’ terecht kunnen 
komen en wat er dan gebeurt; welke activiteiten vanuit esoterisch perspectief daarbij 
het meest ondersteunend zijn; wat dat betekent voor (onze) esoterische organisaties 
en wat voor rol ieder van ons daarin kan spelen.  



 

Hoe inschrijven?
Als je mee wilt doen aan het programma kun je je opgeven op de website van de 
Theosofische Vereniging in Nederland, met het eenvoudige webformulier via: 
www.theosofie.nl

Kosten
Inclusief koffie, thee, en soep tijdens de lunch. Neem je eigen lunchpakket mee. (!)
● Leden van de Theosofische Vereniging € 40
● Als je geen lid bent € 50
● Studenten gratis op vertoon van studentenpas of MBO-card

Betalen
● Vooraf betalen via: NL31 INGB 0000 191910
   tnv Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam
   Vermelden: “2e VOORJAARSDAG 2023“
● Ter plaatse pinnen is mogelijk. (geen contante betaling)

Route 
Voor hen die voor het eerst naar het ITC komen: de ervaring leert dat men snel ver-
dwaalt. Raadpleeg daarom de routebeschrijving op de site van het ITC: 
www.itcnaarden.org/visit-us
Tip voor navigatie in de auto: Voer in “Meentweg 9, 1411 GR Naarden”.

Ochtendprogramma 

9.30 Ontvangst met koffie/thee 
10.00 Inleiding Klaas van Egmond: Mens- en wereldbeeld, 
 de maatschappelijke ontwikkelingen 
10.45 Pauze met koffie/thee 
11.15 Groepsgesprek in kleinere groepen 
12.15 Lunch met soep (neem eigen lunchpakket mee!) 

Middagprogramma 

13.30 Inleiding Klaas van Egmond: Mens- en wereldbeeld, 
 de spirituele ontwikkeling
14.15 Pauze met koffie/thee, 
14.45 Groepsgesprek in kleinere groepen 
15.45 Plenaire afsluiting. Zijn er nieuwe inzichten ontstaan? 
16.15 Sluiting (streeftijd)


