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Deze nieuwsbrief[i] en de volgenden hebben als vaste rubrieken:

a. Nieuwe initiatieven
b. Berichten uit de werkgroepen (in aparte bijlage)
c. Nieuws met betrekking tot SSW in Dornach/Bestuur AViN/kring sectie
coördinatoren AViN

d. Wat er sinds de tot nog toe laatste plenaire sessie plaatsvond in het kader
van onze sectie.

e. Altijd verlegen om je suggesties

Ad a. Initiatieven:
13 januari 2018 zal er weer een plenaire sessie van onze sectie
plaatsvinden. Deze zal deze keer worden verzorgd door de werkgroep
"Vernieuwing

van het rechtsleven". Nader bericht volgt t.z.t.

Conform de mededeling tijdens de plenaire sessie op 20 mei 2017 en latere
mededelingen hierover zal de adressenlijst van de Sociale Sectie onder de
leden van onze sectie worden verspreid omdat wij geen op- of
aanmerkingen hierover hebben ontvangen. We zullen dit pas doen als wij
weten wie er na 31 december aanstaande deel willen blijven nemen aan
onze sectie. Voor 1 januari aanstaande zullen we namelijk alle deelnemers
van wie we al twee of meer jaren niets hebben vernomen benaderen met de
vraag of zij hun deelname willen voortzetten.
Op verzoek van de kring van sectie coördinatoren (zie ook punt C, 1)
onderzoeken we bij deze de mogelijkheid om een kleine werkgroep in het
leven te roepen die in kaart zou moeten brengen hoe sociale wetenschap op
een geesteswetenschappelijke manier bedreven zou moeten worden.
Belangstellenden voor deze werkgroep kunnen zich aanmelden bij Hans
Cornet (hanscornet@ziggo.nl).

Ad b. Berichten uit de werkgroepen
1.

Antroposofie in gesprek
woensdag 8 november 2017
vanaf 17:30 uur in de gemeentezaal van de Rafaëlkerk, van Tetslaan 4 te
Zeist.
Deze avond zal Ellen Winkel een voordracht met gesprek houden over

verbinding tussen BD-bedrijven en de mensen er omheen'

'de

(zie ook de mededeling hierover in MOTIEF bij 'Ledenactiviteiten'

2.

Boven- en Ondernatuur
Geen nieuwe mededeling.

3.

Driegeleding van het sociale organisme
Voorlopig zullen we nog wel onze handen vol hebben aan het verder
uitwerken van "Herontwerp_van_het_kapitalisme". Herman Gels werkt op het
ogenblik aan de wat herziene heruitgave van "Evenwichtige_Economie" en
de vertaling ervan, zodat het ook met Engels sprekend geïnteresseerden kan
worden gedeeld. De Duitse vertaling zit nog in de planning in afwachting
van een vertaler die zich daarvoor aanbiedt. Hiernaast wordt gewerkt aan de
inhoud van GA 196 "Geistige und soziale Wandlungen in der
Menschheitsentwickelung" en aan een benadering van het basisinkomen in
driegeleed perspectief.

4.

Europa
Er heeft een eerste gemeenschappelijke bijeenkomst plaats gevonden in
Brussel. Het was een ontmoeting van de drie partijen: de Nederlandse groep,
de Brusselgroep en leden van de groep Alanus. Men heeft zich uitgesproken
over wat ieder van ons belangrijk vindt om als thema te behandelen in
aanloop naar en tijdens de conferentie. Grofweg gesproken kwamen er drie
grote onderwerpen uit die verder door de respectievelijke groepen
uitgewerkt zullen worden: de Europese identiteit, de Europese democratie en
de Europese economie. Aan elk onderwerp ‘ hangen’ vele subthema’s. De
Nederlands groep houdt zich voornamelijk bezig met de biografie/identiteit
van Europa. In maandelijkse bijeenkomsten bestuderen we de verschillende
bijdrages van enkelen. Hierbij wordt geput uit de vele voordrachten van R.
Steiner over Europa, met name de ontwikkeling van de
mensheid/wereldgeschiedenis.
De Kerngroep, bestaande uit 5 personen, coördineert en faciliteert de
gezamenlijke bijeenkomsten. In het zoeken naar geschikte locaties voor de
conferentie en financiering maken we vorderingen. De volgende plenaire
bijeenkomst staat gepland voor november. Hier zal de Nederlandse groep
zich presenteren met een inhoudelijke bijdrage over de biografie van
Europa. Enkele leden van de kerngroep hebben in de zomer de Conferentie
in Kiev: The Soul of Europe, bezocht. Daar hebben ze gesproken met Gerald
Haefner die nogmaals zijn deelname en ondersteuning van de Sociale Sectie
in Dornach heeft bevestigd. Een verslag van deze conferentie zal
waarschijnlijk in het novembernummer van Motief verschijnen. Een
persoonlijk verslag van de conferentie is voor geïnteresseerden, op te
vragen bij Elly Beeren.

5.

Onderzoek AViN gemeenschap
Boudewijn Wilmar informeert namens de Werkgroep besluitvorming AViN de
aanwezige leden over de stand van zaken van het onderzoek naar aanleiding
van de besluitvorming rond de Riouwstraat. De werkgroep staat op het punt
leden van de AViN te gaan interviewen over hun verwachtingen m.b.t.de
besluitvormingsprocessen in de AViN. De werkgroep wil de resultaten van
deze interviews in een rapportage neerleggen waarbij ze daar tevens een
aantal aanbevelingen aan wil verbinden. Deze rapportage zal in overleg met
de coordinatorgroep aan alle leden van de sectie voor commentaar
toegestuurd worden. De werkgroep wil dat nog voor het eind van dit jaar
afgerond hebben.

6.

Positie schoolleiders
Helaas is het "onderzoek schoolleiders" stopgezet. De reden is dat er geen
scholen te vinden zijn die hun medewerking wilde verlenen aan een
vooronderzoek. De werkgroep bestond uit Willem Kamper, Martin van den
Broek en Willemjan Guthschmidt.
Belangstellenden kunnen het voorstel dat aan de vereniging van vrije
scholen werd gedaan via w.j.guthschmidt@ziggo.nl opvragen.

7.

Techniek en samenleving
De werkgroepen ‘Boven en ondernatuur’ en ‘techniek en samenleving’ vallen
op het ogenblik samen. De thema’s overlappen elkaar, maar vallen niet per
se samen. Op het ogenblik is dit wel het geval. Dieter Hammer is een artikel
over de volgende technologische revolutie – het transhumanisme - aan het
schrijven. Voor de website van de sectie zal hij de sociale aspecten – en dit
zijn er in zijn ogen nogal wat – toelichten.

8.

Vernieuwing van het rechtsleven
Er wordt gewerkt aan een of meerdere Gastmaal-bijeenkomsten. Daarin
bezinnen de deelnemers zich vanuit de persoonlijke levenservaringen op
een vraag die direct betrekking heeft op het rechtsgevoel en het rechtsleven
in de eigen ziel en in de wereld om ons heen. De vraag luidt: "Wat

als rechtvaardigheid?"

ervaar jij

Ad c. Nieuws met betrekking tot SSW in Dornach/Bestuur ANiV/kring sectie
coördinatoren AViN
1.

Werkprogramma kring sectiecoordinatoren
De kring van sectiecoordinatoren heeft drie thema’s vastgesteld waar in de
komende periode gezamenlijk aan gewerkt gaat worden. Het eerste thema is
de vraag op welke manier we in de concrete praktijk
geesteswetenschappelijk onderzoek doen en hoe we daarbij aansluiting
hebben (of niet hebben) met de werkgebieden en in bredere zin de wereld
om ons heen. Het is de bedoeling dat voor alle secties in kaart te brengen en
waar mogelijk verder te ontwikkelen.
Het tweede thema is verdieping in de vraag wat het belang van de
verbinding met Christus is in deze tijd en hoe we die verbinding kunnen
realiseren.
Het derde thema is een afronding van het onderwerp boven/ondernatuur dat
de afgelopen twee jaar centraal heeft gestaan. Wat zijn de uiteindelijke
opbrengsten gewest van onze inspanningen en waar heeft bewustwording
van dit onderwerp goed wortel geschoten.

2.

Met betrekking tot SSW in Dornach en Bestuur ANiVLaurien van Egeraat
heeft deelgenomen aan de Michaelsconferentie 2017 van de sociale sectie
van het Goetheanum in Dornach. Het thema: "Was

fordert die Zeit?". Zij

schreef een impressie, die u via adriaanplanken@gmail.com kan opvragen.

Ad d. Wat er sinds de tot nog toe laatste plenaire sessie plaatsvond in het kader
van onze sectie.
1. 7 oktober is Jack Moens door de poort van de dood gegaan. Kort daarvoor
hebben we bericht gekregen dat Jack een week of 5 daarvoor was
geopereerd en daar niet goed van herstelde. Hij is 93 jaar geworden.

2. Wim van Gorcum heeft zijn deelname aan de coördinatorgroep beëindigd.
Wim had al begin dit jaar zijn voornemen aangekondigd om dit aan het
einde van dit jaar te doen als er in zijn opvolging zou zijn voorzien. De
reden hiervoor is dat hij meer tijd wil vrij maken voor zijn vrouw en zichzelf.
Een en ander is in een versnelling gekomen door ontstane
meningsverschillen in onze coördinatorgroep. Dezen overtuigden Wim ervan
dat het beter was als hij zich per direct terug zou trekken. Zo geschiedde.
Tijdens een van de volgende plenaire sessies willen we op een waardige
manier afscheid nemen van Wim als medecoördinator van onze sectie. De
precieze manier en datum moeten nog worden vastgesteld.

3. 27 oktober j.l. hebben we de eerste coördinator werkbespreking gehad in
nieuwe bezetting, te weten: Anne Rijke, Elly Beeren, Hans Cornet, Ingrid
Verschoor, Willem Jan Gutschmidt en Adriaan Planken.

Ad e. Altijd verlegen om je suggesties.
Wij blijven input van jullie kant nodig hebben met betrekking tot:
1. Initiatieven hoe wij tot meer onderlinge samenwerking kunnen komen
2. Het geven van een presentatie tijdens een plenaire sessie

[i] De nieuwsbrieven dienen om je op de hoogte te houden van wat er door
deelnemers aan onze sectie wordt gedaan. Om dit te kunnen doen zijn wij
afhankelijk van de berichten die de verschillende werkgroepen ons laten
toekomen. Voor wat betreft de verbeterpunten blijven wij afhankelijk van
jullie/jouw inbreng. Met betrekking tot bijeenkomsten die wij organiseren blijven
wij vanzelfsprekend de daarvoor relevante aanvullende informatie sturen.
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