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1. Het Lievegoed Academisch Netwerk (hierna ‘het netwerk’) is een activiteitenprogramma 
binnen de Iona Stichting gefinancierd vanuit het Bernard Lievegoed Fonds voor 
Wetenschap. Het stelt zich ten doel: 

a. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de geest van de antroposofie; 
b. het verzorgen van contacten tussen de deelnemers van het netwerk; 
c. het financieel ondersteunen van onderzoek en wetenschappelijk onderwijs dat een 

verbinding legt tussen resultaten van wetenschappelijk onderzoek en 
antroposofische geesteswetenschap. 

 
2. Het netwerk is geen vereniging in juridische zin, maar verenigt deelnemers die betrokken 

zijn bij antroposofisch en wetenschappelijk onderzoek. 
 

3. De deelnemers zien als gemeenschappelijke opgave het leggen van verbindingen tussen 
de antroposofische geesteswetenschap en de reguliere wetenschap. De centrale opgave 
daarbij is de ontwikkeling van begrippen en van een wijze van denken die in staat zijn om 
antroposofische geesteswetenschappelijke inhouden, met inachtneming van in de 
specifieke vorm waarin deze gegeven zijn, te verbinden met wetenschappelijke begrippen, 
theorieën en feiten. 

 
4. Het netwerk staat open voor iedereen met een academische scholing die actief is op 

wetenschappelijk gebied en met een belangstelling voor de antroposofisch-
geesteswetenschappelijke methode. 

 
5. De activiteiten van het netwerk worden geïnitieerd en aangestuurd door een curatorium 

aangevuld met de directeur en erevoorzitter van de Iona Stichting. Het curatorium is 
bevoegd personen in het netwerk op te nemen of van deelname uit te sluiten. 

 
6. De activiteiten staan open voor de doelgroepen in het netwerk waarvoor zij worden 

geïnitieerd, met inachtneming van de eventuele bijzondere voorwaarden gesteld aan de 
deelname. Tenminste tweemaal per jaar wordt door het curatorium een algemene 
bijeenkomst voor de deelnemers van het netwerk georganiseerd. 

 
7. De leden van het curatorium worden benoemd door het algemene bestuur van de Iona 

Stichting. Voor benoeming komen in aanmerking personen die actief zijn op het gebied 
van de wetenschap en bij voorkeur een universitaire positie bekleden of bekleed hebben. 
De voorzitter is lid van het algemeen bestuur van de Iona Stichting. 
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8. Het netwerk onderhoudt een website met informatie voor de deelnemers over de 
activiteiten. Via de website kunnen de leden met het curatorium, het secretariaat van de 
Iona Stichting en met elkaar communiceren. Via de website zijn eventuele publicaties van 
het netwerk of voor de netwerkactiviteiten relevante publicaties toegankelijk. Op de 
website worden tevens door het curatorium publicaties over het onderwerp antroposofie 
en wetenschap geplaatst die het curatorium ter kennisname aanbeveelt. De website heeft 
een openbaar en een besloten gedeelte. De website wordt beheerd door de Iona Stichting. 
De inhoud van de website, met name het openbare gedeelte, valt onder 
verantwoordelijkheid van het curatorium. 

 
9. Het curatorium onderhoudt contact met Das Goetheanum, Freie Hochschule für 

Geisteswissenschaft in een vrije afstemming van onderlinge activiteiten. 
 

10. De kosten van de deelname aan het netwerk worden bestreden vanuit het Bernard 
Lievegoed Fonds voor Wetenschap, door schenkingen en donaties aan dit fonds en door 
eigen bijdragen van de deelnemers, die (naast mogelijke bijdragen voor individuele 
activiteiten) jaarlijks een door het curatorium vast te stellen contributie voldoen. Het 
curatorium doet openbaar verslag van zijn activiteiten en beleid via het jaarverslag van de 
Iona Stichting. 


