
Forum gesprekken culturele, technologische, juridische ontwikkelingen 
  
De samenleving  verandert voortdurend. Er ontstaan nieuwe behoeftes, we lopen tegen nieuwe 
problemen op: nieuwe ziektes, nieuwe vervuilingen. We proberen dit op te lossen met nieuwe 
medicijnen, nieuwe media, nieuwe organisaties, nieuwe wetgeving, nieuwe techniek, enz.  
Het lijkt vanzelf te gaan. Het overkomt ons. Of laten wij het gebeuren?  Kunnen we bewust worden 
van de oorzaken. Veel problemen ontstaan door oude oplossingen, oude wetgeving, oude 
technieken die niet meer adequaat zijn of waarvan we de bijwerkingen ons niet hadden gerealiseerd.  
 
We leven in een samenleving die juridisch en technisch in vele tientallen jaren een vorm heeft 
gekregen. Soms hebben we daardoor last van keuzes uit het verleden die nog nauwelijks te wijzigen 
zijn.  Het internationale transportsysteem, het belastingstelsel, het internet zijn hier voorbeelden 
van. Het lijkt er op dat dit ons overkomt.  Dit zijn systemen waarin de menselijke maat is verdwenen. 
Andere machten nemen het over. Het hoort bij de nieuwe realiteit. Wij hebben er mee te leven; wij 
worden geleefd. 
 
In ons persoonlijk leven gebeurt dit in lichte mate ook. Onze opleiding, het huis waarin we wonen, 
onze gereedschapskist, ons sociale netwerk hebben we zelf  in het verleden gecreëerd,  en we 
moeten er in het hier en nu mee omgaan. Met enige moeite is er enige flexibiliteit in aan te brengen. 
Lukt ons dat ook voor de organisaties en bedrijven die we oprichten? Hoe houden we die levend 
zodat ze nog steeds een uitdrukking zijn van de mensen die er in werken en niet van hen  
sjabloonfiguren maken? Hoe zorgen we dat de machines die we gebruiken (auto's, computers) ons 
ten dienste staan i.p.v. dat wij ons aan hen moeten conformeren? 
 
In het gesprek  willen we voorbeelden hiervan bespreken. Ieder kan voorbeelden inbrengen. Bob 
Duin zal het voorbeeld van de communicatietechnieken bespreken: zij hebben een vorm gekregen 
die tot grote ruzies kunnen leiden omdat ze ons vaak van elkaar vervreemden.  Bert de Graaff komt 
met een economisch voorbeeld. Aanwezigen zijn van harte uitgenodigd eigen voorbeelden hieraan 
toe te voegen. 
  
Gezamenlijk willen we deze verder onderzoeken. Hoe en door wie is het fenomeen begonnen, in de 
wereld gezet; met welke bedoelingen. Hoe is het zo groot geworden dat we het niet meer kunnen 
sturen of stoppen. Waar heeft de mens zich verslapen? Wat moeten we anders doen om de vinger 
aan de pols te kunnen houden en tijdig bij te sturen. Wat vragen nieuwe fenomenen van de mens? 
  
We willen het antroposofisch mens- en wereldbeeld bewust in het onderzoek betrekken. Het gaat 
om de mens, die zich ontplooid en daar stuur op wil houden opdat hij, de mensheid, de aarde 
‘verder’ komt in de goede richting.  


