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

a. Nieuwe initiatieven
b. Berichten uit de werkgroepen (zo nodig 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:
26 mei 2018 zal er weer een plenaire sessie van onze sectie plaatsvinden.
Indien mogelijk zal de werkgroep “Onderzoek AViN gemeenschap” verslag
doen van haar bevindingen. Zo niet, dan ontvang je op tijd het definitieve
programma voor die dag.
In verband met de ontwikkeling in de manier waarop we euritmie in de
plenaire sessies willen integreren heeft Ingrid Verschoor een terugblik
geschreven op de eerste stappen daarin én een vooruitblik op de manier,
waarop dit tijdens deze komende plenaire sessie kunnen doen.
Ook heeft zij haar oorspronkelijke impuls om onze mogelijke omgang met
onze overledenen een plaats te geven weer opgepakt en toegelicht.
(zie s.v.p. bijlage 001, bijlage 002 en bijlage 003)

Onderlinge bereikbaarheid:
Conform de mededeling tijdens de plenaire sessie op 20 mei 2017 en latere
mededelingen hierover stuur ik als bijlage de email-adressenlijst van de
leden van de Sociale Sectie. Van de leden die geen e-mail gebruiken vermeld
ik de telefoonnummers. De functie die Wim van Gorcum tot nog toe in deze
vervulde komt hiermee te vervallen. (zie s.v.p bijlage 004).

Werkgroep 'Toegepaste Sociale Antroposofie'
Wim van Gorcum, Laurien van Egeraat en Thom Kloes hebben het initiatief
genomen te gaan onderzoeken of zij een werkgroep “Toegepaste Sociale
Antroposofie” gaan oprichten. Hierin willen zij werken aan een antwoord op
de vraag “wat zij kunnen doen om de sociale impuls van de antroposofie in
deze wereld vruchtbaar te maken”. Bij deze wordt ieder lid van de Sociale
Sectie uitgenodigd om contact met Wim van Gorcum op te nemen wanneer
hij/zij geïnteresseerd is om samen met hen aan deze vraag te werken. (zie
s.v.p. bijlage 005) (willem.vangorcum@kpnmail.nl)

Werkgroep “Van wie is de Aarde” (Earth Trusteeship)
13 juli 2017 heeft Hans van Willenswaard, die in Thailand woont en werkt, in
Utrecht de aanzet gegeven voor een Earth Trustee Platform. Dit deed hij in
het kader van een Conferentie over de Commons (De commons zijn wij, die
als gewone mensen gemeenschappen vormen om initiatieven te nemen om
vraagstukken op te lossen, doelen te bereiken en die niet meer wachten op
de overheid of bedrijven). Bert de Graaff trekt dit Platform in Nederland met
een aantal anderen uit diverse activistische organisaties. Wij zijn op dit bezig
met/ betrokken bij een aantal activiteiten: (zie s.v.p. bijlage 006)

Ad b. Berichten uit de werkgroepen
1.

Antroposofie in gesprek
woensdag 14 maart 2018
vanaf 17:30 uur in de gemeentezaal van de Rafaëlkerk, van Tetslaan 4 te
Zeist.
Deze avond zal Wim van Gorcum een voordracht met gesprek houden over

'Hoe kan ik met antroposofie ruimte voor de Christus-impuls
helpen maken?'
de vraag

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

2.

Boven- en Ondernatuur
In het voortgangsbericht van juni 2017 hebben we de thema’s en de
werkwijze binnen de werkgroep toegelicht. Inmiddels zijn er een aantal
concepten ontstaan die nog op formuleringen en vorm onderling getoetst
worden . De bedoeling is deze vervolgens in de sectie te bespreken en op de
webpage te presenteren.
Als eerste openbaar resultaat heeft Dieter Hammer 13 december op een
bijeenkomst van ‘Antroposofie in gesprek’ besproken hoe hij tot zijn

inzichten gekomen is Dit heeft hij uitgewerkt heeft onder de titels ‘Techniek

houdt ons een Spiegel voor’ en ‘Transhumanisme – Mens versus Cyborg’ .

In 2018 zal ook naar mogelijkheden gezocht worden het werk van de andere
leden van de werkgroep aan de sectie te presenteren.
(Voor verdere informatie over de werkwijze en de plannen verwijs ik u graag
naar bijlage 007)

3.

Driegeleding van het sociale organisme
Sinds de oproep van Hans Cornet zijn wij opnieuw begonnen ons te buigen
over het thema “Antroposofisch geesteswetenschappelijk onderzoek”. We
zullen wanneer het nodig is via Fred Beekers onze duit in het zakje van de te
formeren werkgroep doen. Daarnaast zullen we ons vooral bezig gaan
houden met de visie die Herman van Gels in zijn boek “Herontwerp van het

kapitalisme” in bijlage 4 heeft ontvouwd met betrekking tot het thema “Het

sociale organisme opgevat als metamorfose van het menselijk organisme”
4.

Europa
De voorbereiding voor de te houden conferentie over Europa op 23 t/m 25
augustus 2019 gaat gestaag door. De kerngroep vergadert regelmatig in
Brussel en breidt het netwerk uit. Een eerste plenaire bijeenkomst van de
drie groepen heeft inmiddels in november in Brussel plaats gevonden. Een
van de leden van de Nederlandse groep hield een sterk inhoudelijke
presentatie over de biografie van Europa in het licht van de
mensheidsontwikkeling, toegelicht met een krachtig uitgewerkte tekening
die deze ontwikkeling ook in beeld bracht.
De drie hoofdthema’s van de conferentie, de Europese identiteit, de
Europese democratie en de Europese economie, worden door de drie
groepen (NL, Brussel en Alanus) verder uitgewerkt. Er wordt een tweede
‘stepping stone’ bijeenkomst voorbereid die gepland staat in april en die
geheel in het teken zal staan van de sociale driegeleding. De Brusselse
groep neemt hiervan de inhoud voor zijn rekening. De antroposofische
‘lobbyorganisaties’ die in Brussel gevestigd zijn zoals Eliant, Demeter,
European Council of Waldorfschools en de antroposofische Vereniging voor
Artsen, zullen dan ook aanwezig zijn.
Inspiratie voor onze aan te dragen inhouden vinden we ook in deelname aan
antroposofische conferenties die hier en daar worden gehouden en die min
of meer aansluiten aan ons thema. In november was er een internationale
conferentie van Eliant en in maart zal er een vervolg komen op Lichtbaken in
Antwerpen. De Soul of Europe conferentie vindt dit jaar in juli plaats in
Georgië, Tbilisi.
Er worden, naast de inhoudelijke voorbereiding, ook flinke organisatorische
stappen gezet. Een voorlopig concept van het programma van de
conferentie staat ‘in de steigers’ en de plaats en definitieve datum zijn in
beeld.
Meer informatie is op te vragen bij ondergetekende: Elly Beeren (06
48186605)

5.

Onderzoek AViN gemeenschap
Nader bericht volgt.

6.

Positie schoolleiders
Nader bericht volgt.

7.

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?"
8.

ervaar jij

Wat doen we in onze sectie concreet aan Geesteswetenschap?
Aan alle secties is de vraag gesteld hoe er in de sectie concreet aan
geesteswetenschap gedaan wordt. Voor onze sectie is daar een werkgroep
voor opgericht die in april haar eerste vergadering heeft. Deelnemers zijn
Cees Zwart, Fred Beekers, Ron Dunselman en Hans Cornet. Jan Saal denkt op
de achtergrond mee.

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

Werkprogramma kring sectiecoordinatoren
Geen nieuw bericht

2.

Met betrekking tot SSW in Dornach en Bestuur ANiV
21 februari jiongstleden ontving ik onderstaande mededeling van Gerald
Häfner:

Liebe Mitglieder und Freunde der Sektion für Sozialwissenschaften,
ich schreibe Ihnen heute mit einer guten und einer schlechten Nachricht: Die
gute Nachricht ist: der Aufbau der Sektion geht zügig voran. Wir haben im
Hügelweg 64 am Fusse des Goetheanum in Dornach nach langer Zeit eines
äusserst beengten Provisoriums endlich feste, angenehme und ausreichend
grosse Räume gefunden, die nun auch Platz für entsprechende Mitarbeiter
bieten. Das erlaubt uns, Mitarbeiter einzustellen, ein Team aufzubauen und
damit nächste wichtige Schritte im Aufbau der Sektion zu machen. Und –
fast noch wichtiger: wir haben uns bereits entscheidend verstärken können:
Mit Katharina Hofmann, bislang Bereichsleiterin Empfang&Veranstaltungen
im Goetheanum, hat zu Jahresbeginn eine erfahrene und versierte
Mitarbeiterin ihre Arbeit in der Sektion aufgenommen. Damit besteht unser
Team jetzt aus Juan Bottero, Mitarbeiter, Katharina Hofmann,
Sektionsassistenz und Gerald Häfner, Sektionsleiter.
Unsere im Rahmen der Goetheanum-Leitung ergriffene Initiative zum
Aufbau einer „World Goetheanum Association“ gestaltet sich ausgesprochen
vielversprechend. Diese von der gesamten Goetheanum-Leitung getragene
Initiative, die darauf zielt, ein weltweites Netz von Persönlichkeiten,
Einrichtungen und Unternehmen zu entwickeln, das die Freie Hochschule in
Zukunft begleiten und mitttragen kann (und, im Sinne eines umgekehrten
Stromes, vice versa) findet derzeit ihren physischen Ort in der Sektion für
Sozialwissenschaften. Das bedeutet auch, dass sowohl Katharina Hofmann
als auch ich stark mit dieser für das Goetheanum wie für die Bildung eines
sozial wirksamen Umfeldes ausserordentlich wichtigen Arbeit verbunden
sind. Für den Herbst plant die World Goetheanum Association gemeinsam
mit unserer Sektion ein erstes grosses und öffentliches Forum, das der
Entwicklung dieses Austausches, auch zu drängenden Fragen unserer Zeit,
dienen will.
Durch diese Umbruchsituation und die Vorbereitung grosser Ereignisse
bedingt haben wir uns entschieden, in diesem Jahr ausnahmsweise auf die
Durchführung der traditionellen Sektionstagung im März zu verzichten und
laden Sie stattdessen vielmehr jetzt schon herzlich dazu ein, vom 28.-30.
September 2018 am Goetheanum mit uns und vielen ReferentInnen,
MitarbeiterInnen, alten und neuen Freunden am Goetheanum als sachlicher
und menschlicher Verbund, der hoffentlich in die Zukunft hinein immer
grössere Kraft entfalten wird, zusammenzufinden und uns dabei ganz
akuten Zeitfragen zuzuwenden. Eine detaillierte Einladung werden Sie von
uns in Bälde noch erhalten.
Zugleich arbeiten wir im neuen, sich hoffentlich noch ergänzenden Team
jetzt schon auf die Vorbereitung unseres Schwerpunktthemas „100 Jahre
Dreigliederung/100 Jahre anthroposophischer Sozialimpuls“ im Jahr 2019
hin.
Mit der Bitte um Verständnis für diese Vorgehensweise sowie um Nachsicht
für die kurzfristige Mitteilung
grüsse ich Sie alle von Herzen, Ihr Gerald Häfner

Ad d. Wat er sinds de tot nog toe laatste plenaire sessie plaatsvond in het kader
van onze sectie.
1. 26 januari hebben we de tot nu toe laatste bijeenkomst van de
coördinatorgroep gehad. In verband met de nieuwe samenstelling van deze
groep hebben we de draad van het delen van elkaars biografie opgepakt.
Verder bespreken we de voortgang van de lopende zaken, bereiden we de
volgende plenaire sessie voor, onze volgende vergadering en de inhoud van
de komende nieuwsbrief. Willem Jan Gutschmidt bereidt onze verdere
activiteiten rond en met de klasse-uren voor.

2.

Aannameprocedure van nieuwe leden van onze sectie.
Naar aanleiding van de ontstane discussie over de aannameprocedure van
nieuwe leden, stellen we je voor het volgende besluit te nemen en vast te
leggen:

Iedereen die lid wil worden van de sectie is in beginsel welkom. We gaan de
leden van de sectie niet meer de vraag voorleggen of er zwaarwegende
bezwaren tegen het nieuwe lid bestaan.
Wie tegen deze wijziging zwaarwegende bezwaren heeft, kan dat
beargumenteerd kenbaar maken aan de coördinatiegroep (ten name van Ad
Planken adriaanplanken@gmail.com). De coördinatiegroep weegt deze
bezwaren en motiveert haar afweging in haar uiteindelijke besluit.
In de procedure wordt het kennismakingsgesprek van het beoogde nieuwe
lid en twee leden van de coördinatiegroep gehandhaafd. In dit gesprek
leggen de coördinatiegroep leden uit hoe de sociale sectie werkt en wat haar
doel is. Degene die lid wil worden geeft zijn/haar motivatie daarvoor aan. Na
de gedachtenuitwisseling hierover wordt aan degene die lid wil worden,
gevraagd of hij/zij de werkwijze en de idealen van de sectie kan delen en of
hij/zij nog steeds lid wil worden. Als dat het geval is wordt hij/zij van harte
welkom geheten.

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
3. De voortgang van de werkzaamheden in de verschillende werkgroepen.

[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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