
HV magazine 
Deventer 
 
December 2017, Januari 2018  
verschijnt minimaal 2 maal per jaar  

In	dit	nummer	o.a.:	
	

	
De	Deventer	Bibliotheek	

	
Filosofische	proeverij	

	
De	opstand	van	de	natuur	

	
Smullen	met	onze	taal	

	
Columns	en	gedichten	

	
	Ecomodernisme	en	kernenergie	



	2	



	 3	

Inhoud	

3	 Hoed	u	voor	de	mens	die	iets	zeker	weet,	
redactioneel	van	Ria	Meeuwse	

4	 Gemeenteraadsverkiezingen	door	de	voorzitter	
Dirk	Metselaar	

5	 De	opstand	van	de	natuur	van	Philipp	Blom,		
een	boekbespreking	van	Heleen	Janszen	

6	 Filosofische	proeverij	in	Deventer,	de	
aankondiging	van	een	filosofie	café		door	Trees	
Schopman	

7	 Bij	de	humanisten	praten	over	ecomodernisme	
en	kernenergie	door	Gijs	Zwartsenberg	

8	 De	regiobijeenkomst	in	Deventer	door	Dirk	
Metselaar	

10		 Column:	Definitief	van	Tokoloshe	

11	 De	Deventer	Bibliotheek	door	Dirk	Metselaar	

12	 Smullen	met	onze	taal	over	boeken	van	Eugen	
de	Reuver	van	Dirk	Metselaar.	

13	 Zoeken,	een	gedicht	van	Harm	Geensen	

14		 Geluk!?	Van	hemelse	gave	tot	hebbeding	een	
boekbespreking	door	Paul	Claes	

14	 La	Paloma,	verhaal	bij	een	uitvaart	van	Sjoerd	
Schaaf	

15	 Columns	en	gedichten	van	Freek	van	Mierlo	

16	 Mededelingen	van	het	bestuur;	
nieuwjaarswens,	nieuwjaarsborrel	en	recept		
toetje	

17	 Colofon	

	



	4		

Ria	Meeuwse						 					Hoed	u	voor	de	mens	die	iets	zeker	weet.	 	 															
Redactioneel	 	 	

Hoed	u	voor	de	mens	die	iets	zeker	weet.	Dit	was	de	titel	van	
een	boek	dat	Jan	Terlouw	enige	jaren	geleden	publiceerde	en	
waarover	hij	tijdens	een	HV-café	op	een	bijzonder	boeiende	en	
inspirerende	wijze	wist	te	vertellen.		Je	blijven	verwonderen,		
alles	blijven	onderzoeken,	openstaan	voor	nieuwe	dingen	die	op	
je	pad	komen	en	vooral	kritisch	blijven.	Dit	kritisch	blijven	geldt	
zeker	voor	humanisten.	Niemand	heeft	de	waarheid	in	pacht,	
ook	wij	niet.		

In	Trouw,	een	krant	die	behoorlijk	wat	aandacht	aan	religie	en	
filosofie,	maar	ook	aan	humanisme	schenkt,	stond	op	15	
november	een	artikel	van	Stephan	Sanders	over	de	
‘beklemmende	stropop-god	van	de	atheïsten	en	hun	
zendingsdrift’.	De	teneur	van	het	verhaal	was	dat	veel	fervente	
atheïsten	lijden	aan	een	zendingsdrift,	die	vergelijkbaar	is	met	
die	van	de	meest	‘bezeten’	evangelisten.		De	God	en	de	kerk	die	
atheïsten	verwerpen	is	wreed	en	benauwend	en	onderwerpt	zijn	
dienaren	aan	de	meest	sadomasochistische	praktijken.	De	god	
die	hier	bedoeld	wordt	is	volgens	Sanders	“een	stropop,	voor	
het	laatst	gesignaleerd	in	1957	of	daaromtrent.	Ook	die	
verstikkende,	alle	leven	benemende	kerk	dateert	uit	die	tijd.	Het	
is	voor	verkondigende	atheïsten	van	belang	dat	alles	bij	het	
oude	blijft	en	er	nooit	iets	verandert,	want	anders	zijn	ze	hun	
afzetpunt	kwijt.	Inmiddels	is	het	zo	dat	de	twijfel	een	beter	
heenkomen	vindt	in	de	kerk	dan	bij	de	belijdende	atheïstische	
gemeente.”		

Binnen	de	humanistische	wereld	kun	je	drie		denkrichtingen	
onderscheiden	en	kom	je	zowel	agnosten,	atheïsten	als	religieus	

humanisten	tegen.	De	Britse	atheïstische	evolutiebioloog	
Dawkins	vindt	geloven	lui	en	laf.	“Lui	omdat	je	een	verhaal	voor	
waar	aanneemt,	zonder	het	te	willen	testen.	Laf	omdat	je	twijfel	
uitsluit	die	bij	nieuwsgierigheid	hoort.”	Een	van	zijn	boeken	
draagt	de	veelzeggende	titel	‘God	als	misvatting’.		

Stephan	Sanders	heeft	in	zijn	artikel	een	karikatuur	van	het	
atheïsme	neergezet.	Ja,	er	zijn	zeker	atheïsten	die	roomser	dan	
de	paus	zijn,	maar	er	zijn	ook	nog	steeds	christenen	die	in	de	
kerk	vooral	over	hel	en	verdoemenis	horen	preken	en	voor	wie	
geen	enkele	twijfel	bestaat.	Maar	de	gemiddelde	christen	en	de	
gemiddelde	atheïst	kunnen	tegenwoordig	prima	door	een	deur.	
De	poorten	van	de	hel	zijn	langzamerhand	afgeschaft,	de	
hemelpoort	blijft	voor	humanisten	gesloten,	evenals	voor	een	
aantal	modern	gelovigen,	maar	voor	velen	is	het	nog	steeds	een	
mooi	vooruitzicht,	of	je	het	nu	zeker	weet	of	niet,	er	ooit	
doorheen	te	kunnen.	Laat	de	atheïst	zijn	ongeloof	en	laat	de	
christen	zijn	geloof.	Voorwaarde	hierbij	is	dan	wel	om	elkaar	
met	respect	te	behandelen,	elkaar	vrij	te	laten	en	het	eigen	
geweten	te	laten	volgen.	En	dat	levert	helaas	nog	wel	eens	
problemen	op.	Liever	een	soms	wat	drammerige	atheïst	als	
Dawkins	dan	een	streng	gelovige	voor	wie	zaken	als	abortus	en	
euthanasie	nog	steeds	grote	zonden	zijn	en	die	dit	het	liefst	voor	
iedereen	zouden	verbieden	(en	dan	hebben	we	het	nog	niet	
eens	over	de	‘laatste-wil-pil’).	Trouwens,	bij	de	PKN	wordt	nog	
steeds	onderscheid	gemaakt	tussen	homo-	en	heterohuwelijk.	
Maar	ook	hier	is	de	discussie	nu	gelukkig	in	volle	gang.		

In	het	nieuwe	HV-magazine	komen	weer	vele	onderwerpen	aan	
de	orde.	Via	boekbesprekingen,	gedichten,	columns,	verhalen,	
enz.	geven	de	redactie	en	andere	leden	van	HV-Deventer	een	
boeiend,		beeld	van	hoe	we	in	het	leven	staan,	wat	onze	
onzekerheden	zijn	en	waar	we	ons	zorgen	over	maken.	Maar	
ook	de	vrolijke	noot	(	en	zelfs	een	toetje)	ontbreekt	niet.			
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Dirk	Metselaar						 					Gemeenteraadsverkiezingen	
Van	de	voorzitter	

	Op	21	maart	2018	is	het	weer	zover,	dan	mag	elke	18+er	zijn	of	
haar	stem	uitbrengen	op	een	persoon	of	partij	naar	keuze.	
Natuurlijk	is	dit	niet	op	een	zondag,	zoals	in	de	meeste	landen	
het	geval	is,	maar	op	een	doordeweekse	werkdag,	één	keer	
raden	hoe	dat	komt.	Humanisten	zullen	doorgaans	op	seculiere	
partijen	stemmen.	Al	was	het	maar	omdat	een	aantal	
uitgangspunten	van	de	christelijke	(en	sinds	kort	ook	
islamitische)	partijen	zich	moeilijk	verenigen	met	de	seculiere,	
humanistische	levensovertuiging.	Scheiding	van	kerk	en	staat,	
fundamentele	vrijheden	van	de	mens,	zoals	vrijheid	van	
vereniging	en	vrijheid	van	meningsuiting,	aandacht	voor	het	
openbaar	onderwijs,	voor	zelfbeschikking	(al	dan	niet	na	
uitzichtloos	lijden)…,	het	zijn	slechts	enkele	voorbeelden	waar	
humanisten	niet	zelden	diametraal	staan	tegenover	
godgelovigen	(niet	allemaal	natuurlijk,	want	gelukkig	zien	steeds	
meer	andersdenkenden	de	waarde	van	bovenstaande	
humanistische	noties).	Toch	blijft	waakzaamheid	van	belang.	Op	
subtiele	wijze	wordt	aan	de	vrijheid	van	meningsuiting	getornd	
(bijvoorbeeld	wanneer	mensen	naar	de	rechter	stappen	met	een	
beroep	op	‘het	niet	kwetsen	van	een	bevolkingsgroep’).		Ook	de	
Sleepwet	is	in	dit	verband	interessant…hoe	staan	wij	tegenover	
privacy,	in	hoeverre	heeft	de	overheid	het	recht	om	alles,	ja,	
echt	alles	van	ons	te	weten?	Op	een	site	vond	ik	een	aardig	
stukje	over	privacy:	

Europees	Verdrag	voor	de	Rechten	van	de	Mens,	artikel	8	
Een	ieder	heeft	recht	op	respect	voor	zijn	privéleven,	zijn	familie-	
en	gezinsleven,	zijn	woning	en	zijn	correspondentie	

Maar	wat	is	dat	nou	eigenlijk,	dat	privacy?	Het	beste	kan	dit	
uitgelegd	worden	met	de	volgende	twee	voorbeelden.	Als	je	
met	je	kinderen	over	straat	loopt	weet	iedereen	dat	je	ooit	een	
keer	met	je	partner	naar	bed	bent	geweest.	Maar	hoewel	dat	
niet	iets	is	om	voor	te	schamen	en	het	grootste	deel	van	de	
wereldbevolking	ooit	een	keer	seks	heeft	gehad,	heb	je	toch	
liever	niet	dat	iemand	toekijkt	op	het	moment	dat	je	seks	hebt.	
Van	iedereen	die	naar	het	toilet	gaat	weet	je	dat	die	zeer	
waarschijnlijk	gaat	voor	een	kleine	of	grote	boodschap.	En	
hoewel	ook	dit	niet	iets	is	om	je	voor	te	schamen	en	iedereen	
regelmatig	het	toilet	bezoekt,	heb	je	toch	liever	niet	dat	iemand	
toekijkt	op	het	moment	dat	je	naar	het	toilet	gaat.	Dat	gevoel,	

die	behoefte	om	op	sommige	moment	met	rust	gelaten	te	
worden,	dat	is	privacy.	En	het	is	dus	niet	zozeer	omdat	je	iets	te	
verbergen	hebt,	maar	omdat	je	simpelweg	geen	behoefte	hebt	
aan	pottenkijkers.	
Het	voorbeeld	van	seks	en	naar	het	toilet	gaan	zijn	duidelijke	en	
extreme	voorbeelden	van	privacy,	maar	privacy	is	meer	dan	dat.	
Privacy	is	ook	over	straat	lopen	zonder	dat	je	begluurd	wordt	via	
vele	camera's,	boodschappen	doen	zonder	dat	iedereen	
bijhoudt	wat	je	koopt,	met	de	auto	of	het	openbaar	vervoer	
reizen	zonder	dat	iedereen	vastlegt	waar	je	heen	gaat	of	
medische	zaken	bespreken	met	een	specialist	zonder	dat	
iedereen	mee	kan	lezen	over	je	problemen.	Privacy	zit	zonder	
dat	we	het	merken	in	een	heleboel	dingen.	
Vaak	worden	privacy	en	veiligheid	tegenover	elkaar	gezet.	Om	
extra	veiligheid	te	kunnen	bieden	wordt	het	inleveren	van	enige	
privacy	als	noodzakelijk	geacht.	Wat	vaak	niet	gerealiseerd	
wordt	is	dat	een	bepaalde	mate	van	privacy	juist	noodzakelijk	is	
voor	veiligheid.	Identiteitsdiefstal	ligt	anders	op	de	loer,	een	
probleem	dat	door	de	Nederlandse	overheid	onderschat	wordt	
en	onvoldoende	aandacht	krijgt.	Wordt	onvoorzichtig	met	jouw	
persoonsgegevens	omgesprongen,	dan	kan	iemand	anders	met	
jouw	identiteit	aan	de	haal	gaan.	Aantonen	dat	jij	niet	de	dader	
bent,	maar	het	slachtoffer	van	identiteitsdiefstal	is	niet	altijd	
makkelijk.	Slaag	je	daar	niet	in,	dan	is	de	kans	zeer	groot	dat	jij	
vervolgens	voor	de	gevolgen	en	de	kosten	opdraait.													
(bron:	www.ikhebniksteverbergen.nl		
	
Lokale	politici	krijgen	op	sommige	terreinen	steeds	meer	
bevoegdheden,	op	andere	juist	minder.	In	elk	geval	dragen	
seculiere	politici		(lees:	politici	van	seculiere	partijen)	een	
belangrijke	verantwoordelijkheid:		zij	kunnen	zich	vragen	stellen	
als:	draag	ik	bij	aan	een	verdere	humanisering,	ook	in	de	lokale	
situatie?	Als	de	gemeente	een	vergunning	geeft	aan	een	
organisatie	voor	kledingbakken,	is	dat	dan	aan	het	dubieuze	
Humana.	 	 								(zie	Trouw:	de	sekte	van	Amdi:	
https://www.trouw.nl/home/de-sekte-van-amdi~ad534de0/)			
of	kiest	men	voor	een	deugdelijke	club?	Gun	je	het	Leger	des	
Heils	een	opvangproject,	of	liever	een	neutrale,	non-
discriminatoire	club?	Houd	je	de	belangen	van	openbaar	
onderwijs	in	het	oog	of	maakt	het	je	niet	meer	uit?		Laat	je	het	
Deventer	Dickensfeest	sluipenderwijs	overnemen	door	religies	
of	blijven	de	romans	van	Dickens	juist	de	inspiratiebron	en	
subsidie-waardig?		Moet	de	geschiedenis	geëerd	worden	door	
Geert	Grote	op	het	paard	te	hijsen	of	zijn	juist	andere,	vrijer	
geesten	kenmerkend	voor	de	Gastvrije	Hanzestad?	Geef	je	
middenstanders	de	ruimte,	of	perk	je	hun	vrijheid	inzake	de	
openingstijden	in,	zijn	zwembaden	algemeen	toegankelijk	of	
billijk	je	dat	er	aparte	vrouwen	of	mannen-uurtjes	zijn?	Kortom,	
ook	in	het	alledaagse	hebben	onze	volksvertegenwoordigers	(en	
zij	niet	alleen)	voortdurend	de	keuze.	Kies	ik	voor	vrijheid,	
gelijkheid,	broeder-	(en	zuster)schap,	of	kies	ik	voor	inperkingen	
daarvan.	Uiteraard	is	dit	geen	stemadvies,	want		humanisten	zijn	
mens	genoeg	om	zelf	tot	afgewogen	oordelen	te	komen,	zoals	
ook	zowel	partijen	ter	linker-	als	ter	rechterzijde	een	belangrijke	
rol	hebben	gespeeld	bij	het	tot	stand	brengen	van	zaken	die	
voor	niet-godsdienstigen,	humanisten	en	vrijdenkers	van	
betekenis	zijn.	
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Heleen	Janszen				 		 	 De	opstand	van	de	natuur	 
Boekbespreking                van Philipp Blom  	

Bezien	over	lange	perioden	is	een	constant	klimaat	eerder	
uitzondering	dan	regel.	Circa	18.000	jaar	geleden	reikte	de	
Scandinavische	ijskap	tot	aan	Noord-Duitsland	en	stond	de	
zeespiegel	ruim	100	meter	lager,	je	kon	naar	Engeland	lopen.	Er	
was	sprake	van	een	ijstijd	met	de	naam	Weichselien.	Circa	
120.000	geleden	stond	de	zeespiegel	zo’n	5	meter	hoger	en	was	
ook	de	temperatuur	enkele	graden	hoger	dan	nu.	De	wereld	
verkeerde	in	een	interglaciaal	met	de	naam	Eemien.	Maar	naast	
deze	langdurige	klimatologische	fluctuaties	zijn	er	ook	
regelmatig	minder	extreme	fluctuaties.	In	zijn	boek	“Opstand	
van	de	natuur”	laat	Philipp	Blom	zien	hoe	onder	druk	van	de	
“kleine	IJstijd”	in	de	Middeleeuwen	maatschappelijke	
strategieën	en	innovaties	tot	stand	kwamen,	die	ertoe	leidden	
dat	West-Europa,	maar	vooral	Nederland	er	na	deze	kleine	
IJstijd	fortuinlijker	uitkwam	dan	het	erin	ging,	zij	het	met	een	
zeer	forse	kanttekening.	
	

Die	kleine	ijstijd,	zoals	de	periode	in	van	
1570	tot	eind	1700	genoemd	wordt,	
veroorzaakte	in	Europa	een	gemiddelde	
temperatuurdaling	van	2°celsius.		Een	
klimaatverandering	van	jewelste.	Blom	
geeft	in	zijn	boek	weer	dat	die	
temperatuurdaling	een	katalysator	is	
geweest	die	processen	versnelde	en	
tevens	een	druk	leverde	die	verdere	
omwentelingen	afdwong.	In	die	periode	
ontstond	in	Europa	een	enorme	sociale,	
economische	en	intellectuele	revolutie	
die	het	einde	van	de	Middeleeuwen	
markeert.	Opkomst	van	het	
protestantisme,	uitvindingen	van	de	
boekdrukkunst,	het	perspectief	in	de	
schilderkunst,	de	geldhandel	en	het	
buskruit	zijn	hierbij	de	sleutelbegrippen,	
die	ander	gedrag	en	nieuwe	denkwijzen	
de	samenleving	binnenbrachten.	
	

Historicus	en	romanschrijver	Philipp	Blom	
beschrijft	boeiend	en	gedetailleerd	welke	
personen	daarin	prominente	plaatsen	innemen,	waaronder	
diverse	(pré)humanisten.	Hij	werpt	ook	licht	op	de	wijze	waarin	
de		meeste	vrijdenkers	en	uitvinders	in	hun	levensonderhoud	
voorzagen.	Dankzij	familiekapitaal	of	door	mecenassen	werden	
zij	vrijgesteld	om	hun	gedachten	te	ontwikkelen.	Dit	gaf	
mogelijkheden	en	ontsloot	veel	nieuwe	technieken,	tevens	
wordt	duidelijk	uit	de	beschrijving	op	welke	wijze	dat	kapitaal	
verdiend	werd.	
	

In	de	begintijd	van	de		besproken	periode	werd	hongersnood	
ten	gevolge	van	de	klimaatverandering	door	veel	tijdgenoten	als	
straf	van	God	gezien.	Als	remedie	hiertegen	volgden	
heksenverbrandingen	of	trachtten	geestelijken	het	
natuurgeweld	(vulkaan	uitbarsting	of	aardbeving)	tot	rust	te	
brengen	met	wijwater.	Maar	zoals	gezegd,	in	West-Europa	
deden	nieuwe	kennis	en	inzichten	ook	hun	intrede.	
Vernieuwingen	in	o.a.	de	landbouw	vergrootten	de	productie	
per	plant	met	een	derde.	De	graanhandel	compenseerde	
voedselproblemen	en	leidde	tot	meer	kapitaal	en	expertise.	De	

wereldhandel	maakte	de	elites	van	Europa	rijk.		
Het	feodale	systeem	gebaseerd	op	grondbezit,	ging	over	naar	
een	samenleving	van	markteconomisch	denken.	Deze	overgang	
bracht	enorme	gevolgen	teweeg	voor	economie	en	
maatschappij.	Commercieel,	op	winst	gericht	handelen	verdrong	
langzaam	de	plaatselijke	regeling	van	
levensmiddelenvoorziening	vanuit	omliggende	
gemeenschappelijke	akkers.	Aangewakkerd	door	de	rampzalige	
oogsten	in	1590	in	West	Europa	werd	de	handel	van	overzee	
belangrijker.	Deze	handel	had	overigens	een	eigen	ethiek	en	
regels,	gebaseerd	op	het	mercantilisme.	In	dit	systeem	werd	de	
staat	als	bedrijf	gerund,	met	meer	export	dan	import,	wat	de	
staatskas	veel	geld	opleverde.	Die	staatskas	was	nodig	ter	
financiering	van	een	sterke	infrastructuur	en	oorlogsvloot.	
	

Nederland	kwam	via	de	vishandel	tot	contacten	in	de	
graanhandel,	de	winsten	werden	geïnvesteerd	in	nieuwe	

ondernemingen	en	infrastructuur.	De	
oprichting	van	de		universiteit	van	Leiden	
was	een	van	de	gevolgen	daarvan,	evenals	
de	ontwikkeling	van	uitgeverijen	in	
Amsterdam.	Hiermee	ontwikkelde	
Nederland	zich	tot	een	plaats	voor	
religieuze	tolerantie	en	filosofisch	debat.			
	

Behalve	infrastructuur	werden	ook	
defensie	van	het	land	en	zware	
bewapening	van	de	handelsvloot	van	de	
VOC	uit	de	staatskas	gefinancierd.	De	
overzeese	handel	betrof	vooral	
grondstoffen	als	goud	en	zilver	en	
kruiden,	tabak	en	katoen.	
De	inkoop	en	productie	terplekke	was	
uiterst	goedkoop	en	werd	uitgevoerd	door	
slaven.	De	economische	groei	was	
derhalve	gebaseerd	op	uitbuiting	van	
mensen	en	hulpbronnen.		
	

Blom	betrekt	in	zijn	epiloog	de	theorie	van	
17e	eeuwse	filosoof	Mandeville,	met	zijn	
sociale	en	economische	visie	op	de	mens	

en	maatschappij	in	die	dagen.	Geheel	in	tegenstelling	tot	de	
voorheen	gangbare	deugdzaam	Christelijke	waarden	koos	
Nederland			in	de	17e	euw	een	geheel	andere	economisch	en	
sociaal	egoïstische	weg.	Met	de	nieuw	ontwikkelde	strategie	
ontwikkelde	Nederland	zich	in	de	kleine	ijstijd	als	machtige	natie	
en	floreerde	het	zowel	economisch	als	cultureel.			
	

Dit	boek	over	de	opstand	van	de	natuur	geeft	een	geweldig	
overzicht	vanuit	vele	historische	bronnen.	De	schrijfwijze	van	de	
auteur	is	boeiend	en	meeslepend,	maar	laat	bovenal	zien	dat	
niet	alleen	klimaat	erg	kan	veranderen,	maar	dat	mensen	vanuit	
schaarste,	inspiratie	en	serendipiteit	(ontdekking	waar	men	niet	
naar	op	zoek	was,	tot	stand	komend		door	toevalligheden	en	
intelligentie)	tot	diametraal	andere	denkbeelden	kunnen	komen.	
Dat	in	het	achterhoofd	houdend,	kun	je	je	voorstellen	dat	
huidige	ethische	en	fysische	problemen	kunnen	veranderen	in	
oplossingen.	
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Trees	Schopman					 	 Filosofische	proeverij	in	Deventer	
	

Filosofie	is	hot,	zeker	in	Nederland.	Steeds	meer	mensen	ontdekken	hoe	leuk,	maar	ook	hoe	belangrijk	filosofie	in	het	dagelijks	leven	
is.	Sta	eens	stil	bij	je	eigen	vooronderstellingen,	probeer	je	denken	op	te	rekken	om	tot	nieuwe	inzichten	te	komen.	Stap	eens	uit	je	
eigen	kring	en	ga	in	gesprek	met	andere	mensen	die	er	nieuwe	invalshoeken	op	nahouden.	‘Durf	te	denken’,	zoals	filosoof	Kant	eind	
18e	eeuw	schreef.	In	Nederland	kennen	we	fenomenen	als	‘denker	des	vaderland’,	filosofiecafé’s	in	diverse	steden,	de	wekelijkse	
filosofierubriek	in	Trouw,	het	filosofisch	kwintet	van	Human	op	de	televisie	en	de	jaarlijkse	maand	van	de	filosofie.	
Ook	in	Deventer	is	er	het	nodige	te	doen	op	het	gebied	van	de	filosofie.	Zo	was	er	in	april	een	maand	lang	‘filosoferen	in	Deventer’,	
is	er	al	drie	jaar	een	filosofiecafé	Deventer	en	twee	jaar	een	Tegenlicht	Meetup	Deventer.	Sinds	september	zijn	deze	laatste	twee	
bijeengevoegd	en	aangevuld	met	andere	activiteiten	tot	een	maandelijks	terugkerende	week	van	filosofische	proeverij.	
De		filosofieweek	begint	op	de	laatste	donderdag	van	de	maand	en	eindigt	een	week	later	op	de	eerste	donderdag	van	de	volgende	
maand.	Naast	Tegenlicht	Meetup	en	filosofiecafé	Deventer	op	de	donderdagen	kun	je	deelnemen	aan	een	socratisch	gesprek	of	een	
diner	pensant	op	zondag,	en	een	verdiepende	lezing	op	dinsdag.	Op	deze	diverse	manieren	worden	maatschappelijke	thema’s	als	
democratische	waarden,	basisinkomen,	robotisering,	digitale	communicatie,	duurzame	economie	en	landbouw	onder	de	aandacht	
gebracht	en	met	elkaar	besproken.	Vooral	de	ruimte	voor	het	onderlinge	gesprek	is	typerend	voor	de	activiteiten	binnen	filosofische	
proeverij	Deventer.	Alles	is	licht	en	luchtig,	maar	wel	met	inhoud.	Daardoor	zijn	de	activiteiten	laagdrempelig	en	kan	iedereen,	van	
jong	tot	oud	en	van	laag	tot	hoog	opgeleid	meedoen.	Voor	het	geld	hoef	je	het	niet	te	laten,	want	de	activiteiten	zijn	gratis	tot	een	
kleine	vergoeding.	
In	de	filosofische	proeverij	september	–	oktober	zijn	we	gestart	met	de	Tegenlicht	aflevering	‘het	tijdperk	van	de	mens’	en	was	het	
thema	‘de	menselijke	maat’	het	onderwerp	van	de	filosofische	activiteiten.	In	oktober	–	november	was	er	een	geanimeerde	start	
van	de	week	met	Tegenlichtthema	‘boer	zoekt	voedselflat’,	waarna	we	door	filosofeerden	op	het	begrip	‘duurzaam’.	In	de	week	van	
november	–	december	draaiden	we	de	Tegenlicht	documentaire	‘de	nieuwe	zijderoute’	en	was	het	thema	voor	de	filosofie	‘morele	
superioriteit’.	Wat	er	in	de	filosofische	proeverij	van	december	–	januari	gaat	gebeuren	is	nog	niet	bekend.	Maar	in	de	week	van	
januari	–	februari	2018	staat	de	Tegenlicht	uitzending	‘een	kwestie	van	vertrouwen’	centraal	en	zal	emeritus	hoogleraar	filosofie	
Bart	Nooteboom	aansluiten	bij	ons	filosofiecafé	over	‘vertrouwen’.		

De	filosofische	proeverij	Deventer	is	
een	initiatief	van	Trees	Schopman	
van	De	Spiegel	–	filosofische	praktijk	
Deventer.	Meer	informatie	over	de	
evenementen	van	filosofische	
proeverij	Deventer,	evenals	de	
mogelijkheid	om	je	aan	te	melden	
vind	je	op	de	site	van	de	Spiegel,			
www.filosofischepraktijkdeventer.nl		
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Een	van	de	bijdragen	tijdens	de	nieuwjaarsbijeenkomst	van	het	afgelopen	jaar:	

Harm	Geensen	

	

Zoeken	
	

Soms	zijn	er	van	die	dagen,	dat	ik	het	niet	meer	weet.	Het	
nieuws	niet	te	verdragen,	wat	is	de	mensheid	wreed.	Niet	
te	bevatten	wat	een	leed	en	zoveel	dommigheid.	Nuance	
zoek	en	veel	geschreeuw,	‘k	zoek	de	verbondenheid.	Ik	

zoek	‘t	licht,	zoek	positiviteit.	‘k	Zoek	de	
humaniteit.	Weinig	moraal	is	wat	er	geldt.	Ik	hoor	vooral	

verbaalgeweld.	

En	al	dat	populisme,	tiert	welig	om	ons	heen.	Het	gelijk	als	
ultiem	streven,	geklaag	en	veel	geween.	De	vluchteling	
dat	is	een	plaag,	de	Islam	knettergek.	Narcisme	is	het	

sleutelwoord,	de	strijd	een	grote	bek.	I	had	a	dream	sprak	
Martin	Luther	King,	Obama	Yes	we	can.		Getwitter	door	

een	maffe	vent,	een	xenofoob	als	president.	

Ons	land	weer	van	ons	eigen,	op	klompen	en	zo	meer.	Al	
wat	vreemd	is	moet	verdwijnen,	je	hoort	‘t	keer	op	keer.		
De	grenzen	dicht	de	hyperbool	en	ook	die	linkse	kliek.							
	Je	spreekt	namens	het	hele	volk,	het	rechtssysteem	is	

ziek.	Het	parlement	is	nep	en	heel	gestoord.	Zo	klinkt	het	
vrije	woord.	Ik	zoek	en	vind	mijn	diepste	wens.	Een	goed	

en	een	weldenkend	mens.	
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Gijs	Zwartsenberg			 		 Bij	de	humanisten	praten	over	ecomodernisme	en…..	
Lezing	 		 kernenergie!?	

Nooit	had	ik	in	2008	kunnen	vermoeden	dat	het	stellen	van	een	
eenvoudige	vraag	er	toe	zou	leiden	dat	ik	in	november	2017	
tijdens	een	filosofiecursus	over	ecomodernisme	voor	het	
Humanistisch	Verbond	in	Deventer	onder	andere	zou	spreken	
over…	kernenergie.	En	dat	dit,	blijkens	de	reacties	die	ik	van	de	
deelnemers	aan	deze	korte	cursus	mocht	ontvangen,	nog	
geapprecieerd	werd	ook.	Met	het	programma	wilde	ik	ook	
duidelijk	maken	dat	het	onderwerp	energie	meer	humanistische	
aandacht	verdient.	Ik	licht	dat	hier	graag	toe.		

Het	moet	ergens	in	2008	zijn	geweest	dat	ik	mij	voor	het	eerst	
afvroeg	hoe	ver	we	eigenlijk	zouden	kunnen	komen	met	energie	
uit	wat	gewoonlijk	‘hernieuwbare	bronnen’	worden	genoemd.	
Het	leek	me	een	aardig	vertrekpunt	voor	een	journalistieke	
reeks:	je	las	voortdurend	over	groene	energie,	maar	wat	alle	
mooie	plannen	in	het	grote	geheel	der	dingen	zouden	
betekenen	bleef	mij	volstrekt	onduidelijk.		

In	2009	las	ik	ter	voorbereiding	Sustainable	Energy	without	the	
Hot	Air	van	de	Britse	professor	David	MacKay.	Dat	was	een	
schok.	Het	boek	deed	me	beseffen	hoe	enorm	ons	
energiegebruik	is,	en	hoe	futiel	onze	pogingen	tot	dusverre	om	
ons	energiesysteem	te	transformeren.	MacKay	had	mij	wakker	
geschud	uit	mijn	dogmatische	sluimer.	In	de	jaren	er	na	werd	ik	
mij	pijnlijk	bewust	van	mate	waarin	het	energiedebat	
doortrokken	is	van	mythes	en	ideologische	posities.	Voor	zover	
er	overigens	sprake	is	van	een	dergelijk	debat.	Vrijwel	niemand	
volgt	de	ethische	oproep	van	MacKay	om	het	sommetje	te	
maken.	Ja,	er	worden	een	hoop	sommetjes	gemaakt,	maar	
vrijwel	altijd	gaan	die	over	kleine	stukjes	van	het	systeem.	Het	
idee	dat	‘alle	beetjes	helpen’	lijkt	grotendeels	een	illusie:	
opgeteld	is	de	impact	op	het	geheel	vrijwel	verwaarloosbaar.	

Van	het	schrijven	van	die	journalistieke	reeks	is	het	nooit	
gekomen.	Dat	kwam	omdat	David	MacKay	in	één	van	zijn	talloze	
voetnoten	verwees	naar	een	energievorm	waar	ik	nog	nooit	van	
had	gehoord,	maar	die	in	potentie	wél	voor	de	nodige	impact	
zou	kunnen	zorgen:	thorium.	Deze	voetnoot	leidde	er	
uiteindelijk	toe	dat	ik	betrokken	raakte	bij	een	Nederlands	
initiatief	om	deze	technologie	van	de	grond	te	krijgen.	U	zult	er	

de	komende	tijd	ongetwijfeld	meer	over	horen.	Maar	voordat	ik	
die	stap	nam,	voelde	ik	mij	verplicht	mij	voor	het	eerst	in	mijn	
leven	grondig	te	verdiepen	in	een	onderwerp	waar	ik	tot	dat	
moment	met	een	boog	omheen	was	gelopen:	kernenergie.	
Want	hoezeer	het	voorgestelde	gebruik	van	thorium	in	
gesmoltenzoutreactoren	ook	afwijkt	van	wat	wij	hebben	leren	
kennen	als	‘kernenergie’;	het	hoort	toch	tot	die	verketterde	
energiefamilie,	en	het	zou	wel	heel	naïef	zijn	om	dat	te	negeren	
alvorens	met	een	nieuw	voorstel	het	publieke	debat	te	
betreden.	Kernenergie	is	taaie	materie,	maar	toen	ik	er	eenmaal	
in	door	begon	te	dringen	viel	ik	ook	hier	van	de	ene	verbazing	in	
de	andere.	Zowel	kernenergie	als	straling	zijn	tamelijk	complexe	
onderwerpen,	maar	voor	wie	er	in	doordringt	zal	het	vroeg	of	
laat	opvallen	dat	feiten	omtrent	beide	in	de	media	vrijwel	
uitsluitend	ontdaan	van	context	en	duiding	worden	
weergegeven.	Met	als	gevolg	dat	vrijwel	alle	berichten	erover	in	
de	media,	gewild	of	ongewild,	bijdragen	aan	een	gevoel	van	diep	
onbehagen	over	kernenergie.		

Duiding	bepaalt	mede	de	perceptie.	Een	voorbeeld.	Het	verzet	
tegen	kernenergie	is	grotendeels	gebaseerd	op	angst	voor	
straling.	Mijn	cursisten	waren	heel	verbaasd	om	te	horen	over	
de	variabiliteit	van	de	natuurlijke	achtergrondstraling.	Wat	de	
meeste	mensen	niet	weten	is	dat	wij	allen	dagelijks	verkeren	in	
een	bad	van	straling,	voor	het	overgrote	deel	afkomstig	van	
natuurlijke	bronnen	–	zowel	de	kosmos	als	de	aarde	als	wijzelf	
zijn	van	nature	radioactief.	Door	variaties	in	gesteente	en	
bodem	ontstaan	verschillen	in	de	ontvangen	stralingsdosis.	Met	
soms	grappige	gevolgen.	Onlangs	was	ik	op	bezoek	bij	het	
COVRA,	de	centrale	opslag	voor	radioactief	afval	in	Borssele.	De	
stralingsnorm	is	daar	zeer	streng:	maximaal	40	microsievert	
bovenop	de	natuurlijke	achtergrondstraling,	die	in	Nederland	
zo’n	1000	microsievert	per	jaar	bedraagt.	Toevallig	had	ik	enkele	
maanden	daarvoor	tijdens	een	tripje	naar	het	Beierse	Woud	de	
straling	gemeten,	waaruit	bleek	dat	ik	daar	al	in	acht	dagen	de	
jaarlijkse	norm	van	het	COVRA	zou	overschrijden.	Er	zijn	vele	
streken	in	Europa,	meestal	bergachtig,	waar	je	die	norm	al	
binnen	enkele	dagen	of	zelfs	uren	overschrijdt.	Dit	is	echter	nog	
maar	één	aspect	van	een	verhaal	waarover	het	urgent	nodig	is	
nuchter	te	worden	in	een	wereld	die	behoefte	heeft	aan	CO2-
vrije	en	betrouwbare	energie.	

Kerncentrale	Penly	Frankrijk	
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En	waarom	energie	volgens	mij	een	onderwerp	moet	zijn	op	de	
humanistische	agenda?	Dat	wordt	vooral	duidelijk	als	je	de	lange	
lijnen	van	menselijke	ontwikkeling	in	ogenschouw	neemt.	Zowel	
in	de	filosofie	als	in	de	sociale	wetenschappen	heeft	men	de	
neiging	om	emancipatiebewegingen	uitsluitend	vanuit	sociale	
krachten	te	beschrijven.	Veranderingen	in	het	energiesysteem	
zijn	echter	een	onmisbare	schakel	geweest	in	dergelijke	
emancipatieprocessen,	en	zijn	dat	nog	steeds.	Dat	laat	
bijvoorbeeld	een	auteur	als	Ian	Morris,	die	het	boek	‘Foragers	
Farmers	and	Fossil	Fuels’	schreef,	overtuigend	zien.	In	de	‘lange	
geschiedenis’	van	de	mensheid	is	goed	te	zien	hoe	het	
energiesysteem	van	een	cultuur	een	bepalend	effect	heeft	op	
het	waardenstelsel	van	die	cultuur.	In	dat	licht	wordt	energie	
ineens	veel	meer	dan	een	belangrijk	ingrediënt	waarmee	we	
onze	welvaart	en	welzijn	kunnen	verhogen.	Goedkope,	dus	voor	
iedereen	bereikbare,	energie	is	een	essentiële	voorwaarde	voor	
het	proces	waarmee	de	mens	zich	ontworstelt	aan	armoede,	
onmondigheid	en,	na	verloop	van	tijd,	het	proces	van	
verwoesting	van	de	natuurlijke	leefomgeving.	Grote	
milieuorganisaties	maken	een	cruciale	denkfout	in	hun	analyse	

van	het	energieprobleem.	Zij	menen,	zonder	daarbij	overigens	
een	geloofwaardig	scenario	te	presenteren,	dat	de	mensheid	in	
de	toekomst	met	steeds	minder	energie	toe	kan.	Statisticus	
Hans	Rosling	maakt	in	zijn	korte	youtube-film	‘The	magic	
washing	machine’	duidelijk	wat	het	emanciperende	potentieel	is	
van	bijvoorbeeld	de	wasmachine.	Hij	tekent	daarbij	aan	dat	vijf	
van	de	zeven	aardbewoners	geen	beschikking	hebben	over	een	
wasmachine.	Pas	wie	zich	realiseert	hoe	groot	de	omvang	is	van	
ons	huidige	energiesysteem,	en	zich	bovendien	realiseert	dat	we	
niet	minder,	maar	meer	energie	zullen	gaan	gebruiken,	en	zich	
ook	realiseert	dat	we	wereldwijd	tot	nu	toe	ruim	duizend	miljard	
euro	hebben	uitgegeven	aan	hernieuwbare	bronnen,	maar	
wereldwijd	nu	anderhalf	procent	van	onze	energie	opwekken	
met	die	hernieuwbare	bronnen,	begint	iets	te	zien	van	het	
probleem	waar	we	voor	staan.	Desondanks	denk	ik	dat	er	reden	
is	tot	hoop,	maar	daarvoor	zullen	heel	veel	mensen	uit	hun	
dogmatische	sluimer	gewekt	moeten	worden.	Na	de	positieve	
respons	van	mijn	cursisten	ben	ik	weer	een	beetje	hoopvoller	
gestemd	dat	dit	doel	haalbaar	is	

Dirk	Metselaar				 		 	 		De	Regiobijeenkomst	
	 					 	 			buiten	viel	de	regen,	binnen	scheen	de	zon.	

Drukbezocht,	zoals	elk	jaar:	de	regiobijeenkomst	van	de	
afdelingen	Apeldoorn,	Deventer,	Zutphen.	Een	vol	programma	
voor	iedere	smaak.	De	aftrap	werd	gedaan	door	de	historicus	en	
publicist	Geerten	Waling.	Geerten	is	regelmatig	te	zien	in	
Buitenhof	en	elders,	doet	interviews	op	Café	Weltschmerz	
(breng	‘ns	een	bezoek	aan	deze	site:		
https://www.cafeweltschmerz.nl/	).		

Het	thema	van	zijn	lezing	betrof	de	democratie	en	de	
hedendaagse	politiek.	Schieten	wij	tekort?	Is	zetelroof	verkeerd	
of	juist	de	echte	volksvertegenwoordiging,	enz.	Het	aardige	aan	
Waling	(1986),	die	ik	wel	beschouw	als	een	lid	van	de	nieuwe	
lichting	opiniemakers,	is	dat	hij	stevige	standpunten	niet	uit	de	
weg	gaat.	Het	was	een	genoegen	om	zijn	visie	te	vernemen	over	
islam-onderwijs,	of	over	de	vrijheid	van	meningsuiting.	

Tegelijkertijd	ziet	hij	een	partij	als	Denk	als	een	verrijking.	
Immers:	ook	voor	mensen	zonder	gezellig-democratische,	
verlicht-progressieve	levenshouding	-	en	ja,	die	zijn	er	nu	
eenmaal	-	moet	de	representatieve	democratie	een	spreekbuis	
bieden.	Overigens	liet	Waling	zich	kennen	als	een	uitgesproken	
seculier.	Na	een	prima	verzorgde	lunch	ging	de	grote	groep	
aanwezigen	verder	in	workshops,	excursies,	een	lezing	of	een	
stadswandeling.		

Moe	getrommeld,	natgeregend,	geïnspireerd	door	de	Deventer	
IJsselgeschiedenis	of	door	Ruimte	voor	de	Rivier	werd	het	
inhoudelijk	gedeelte	afgesloten.	Om	te	eindigen	in,	hoe	kan	het	
anders,	een		van	de	Bourgondische	cafeetjes	op	de	Brink	in	
Deventer.	De	afdeling	heeft	zijn	beste	beentje(s)	voorgezet.	
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Tokoloshe	 			 	 	 	 				Definitief	
De	Column	 	 	

Misschien	hebt	u	hem	ook	gezien,	die	aangrijpende	
documentaire	over	het	Hospice	de	Winde	in	Deventer.	Eind	
oktober	werd	hij	op	de	televisie	uitgezonden	ter	gelegenheid	
van	de	Internationale	dag	van	de	Palliatieve	zorg.		In	deze	
documentaire	werd	een	impressie	gegeven	van	de	sfeer	in	dit	
hospice	en	werden	gesprekken	gevoerd	met	mensen	die	er	
verbleven	in	afwachting	van	hun	overlijden.	Ontroerend	was	de	
openhartigheid	waarmee	gesproken	werd	over	de	tegenstrijdige	
gevoelens	van	opstandigheid	en	berusting	van	sommigen	over	
de	laatste	weken	en	dagen	van	hun	leven.	Bijna	opbeurend	
soms	was	de	wat	weemoedige	blijmoedigheid	waarmee	
anderen	hun	snel	naderend	levenseinde	tegemoet	zagen.	Bij	het	
zien	van	deze	documentaire	moest	ik	bijna	automatisch	denken:	
“Hoe	zou	ik	die	situatie	beleven,	welke	gedachten	en	gevoelens	
zou	ik	hebben	wanneer	mijn	levenseinde	voor	de	deur	staat?”	
	
Sinds	het	begin	van	ons	leven	maken	we	heel	wat	“einden”	mee.	
Je	zou	kunnen	zeggen	dat	we	er	naarmate	we	ouder	worden	
steeds	meer	aan	gewend	raken	en	er	beter	mee	om	kunnen	
gaan.	In	heel	wat	gevallen	trouwens	zijn	we	zelfs	blij	wanneer	
we	het	einde	daarvan	bereikt	hebben.	Iedereen	maakt	in	zijn	
leven	allerlei	grote	en	kleine	onaangename	gebeurtenissen	die	
hem	niet	snel	genoeg	kunnen	eindigen	en	achter	de	rug	zijn.	
Gelukkig	echter	zijn	er	in	ieders	leven	ook	heel	veel	aangename	
belevenissen	en	dingen	die	we	fijn	vinden	en	waarvan	we	tegen	
beter	weten	in	hopen	dat	er	nooit	een	eind	aan	komt.	Weet	u	
het	nog,	die	eerste	verliefdheid?	Hoe	verdrietig	was	het	niet	
toen	het	na	een	paar	maanden	“uitging”.	En	die	heerlijke	
vakantie,	die	in	het	begin	eindeloos	lijkt,	maar	na	drie	weken	
toch	echt	voorbij	is.	Of	dat	prachtige	boek,	zevenhonderdtien	
pagina’s,	het	lijkt	veel	maar	wat	gaat	het	gauw	voordat	met	spijt	
de	laatste	pagina	moet	worden	omgeslagen.	Gelukkig	worden	
we	wel	weer	eens	verliefd,	en	dan	is	die	liefde	“eeuwig”.	En	over	
een	half	jaar	gaan	we	weer	op	vakantie	en	die	wordt	nog	fijner.	
En	dat	boek	waaraan	ik	morgen	begin	is	vast	nog	mooier.	
Wanneer	iets	aangenaams	ten	einde	is,	is	het	op	dat	moment	
jammer,	maar	meestal	ligt	er	wel	weer	een	nieuwe	plezierige	
gebeurtenis	in	het	verschiet	waarop	we	ons	kunnen	verheugen.	
En	dat	geldt	zelfs	voor	onaangename,	maar	gelukkig	toch	ook	
eindige	gebeurtenissen.	Als	die	achter	de	rug	zijn	denken	we:	
“Eind	goed,	al	goed”	en	we	gaan	optimistisch	verder.	De	
volgende	keer	valt	het	met	die	gebeurtenissen	wel	mee,	

tenminste	dat	hopen	we,	en	we	zijn	alleen	maar	blij	dat	ze	
voorbij	zijn.	
Het	levenseinde	is	echter	definitief,	er	is	geen	vervolg.	Dat	geldt	
in	ieder	geval	voor	overtuigde	humanisten.	Christenen	troosten	
zich	met	de	gedachte	dat	ze	hun	leven	in	de	hemel	kunnen	
voortzetten,	islamieten,	zeker	de	mannen,	verlustigen	zich	bij	de	
gedachte	dat	zij	zich	na	een	goed	leven	op	aarde	in	het	paradijs	
eeuwig	kunnen	vermaken	met	willige	maagden	en	hindoes	
verheugen	zich	op	een	reïncarnatie	als	rijkaard	in	een	hoge	
kaste.	Ondanks	al	die	positieve	vooruitzichten	overigens	vinden	
de	meeste	christenen,	islamieten	of	hindoes	het	trouwens	niet	
echt	fijn	om	te	sterven,	zij	blijven	liever	nog	wat	langer	in	dit	
tranendal.	En	ook	ik	als	humanist	verheug	mij	niet	op	mijn	dood,	
maar	in	tegenstelling	tot	gelovigen	van	allerlei	pluimage	heb	ik	
er	dan	ook	geen	plezierige	verwachtingen	bij.	Voor	mij	is	het	
“over	en	uit”,	geen	opbeurend	vooruitzicht	meer.	Ik	vraag	mij	
dan	ook	af	hoe	ik	mijn	laatste	dagen	zal	beleven,	zal	ik	chagrijnig	
worden	omdat	het	zover	is?		
	
Het	mooiste	zou	natuurlijk	zijn	om	bij	een	nog	goede	conditie	op	
een	avond	met	plezierige	gedachten	over	de	afgelopen	dag	in	te	
slapen	en	de	volgende	ochtend	niet	meer	wakker	te	worden	als	
gevolg	van	een	hartstilstand.	Maar	wat	als	ik	door	ziekte	of	
verregaande	versletenheid	mijn	definitieve	einde	nu	spoedig	zie	
naderen?	Ik	neem	mijzelf	voor	om	dan	niet	meer	aan	de	
toekomst	te	denken.	Die	is	er	voor	mij	immers	niet	meer.	En	de	
toekomst	van	mijn	vrouw,	kinderen	en	kleinkinderen,	moet	ik	
me	daar	zorgen	om	maken?	Welnee	zij	redden	het	vast	wel.	
Trouwens,	ruim	van	tevoren	regel	ik	voor	mijn	vrouw	en	kroost	
wat	ik	kan	om	naar	vermogen	een	bijdrage	te	leveren	aan	
welvaart	en	welzijn	van	mijn	dierbaren.	Maar	in	mijn	laatste	
dagen		wil	ik	alleen	nog	maar	aan	de	fijne	dingen	in	mijn	leven	
terugdenken.	Een	wijs	man,	waarvan	ik	niet	zijn	opvattingen	
maar	wel	zijn	naam	vergeten	ben,	zei	ooit:	“Herinneringen	
verlengen	het	leven”.	En	zo	zie	ik	mijn	laatste	levensdagen	
tegemoet:	denken	over	al	die	fijne	dingen	die	ik	in	mijn	leven	
heb	beleefd,	de	lieve	mensen	om	mij	heen,	de	heerlijke	
boswandelingen	met	de	hond,	de	avontuurlijke	reizen,	de	
geboekte	succesjes,	kortom	al	die	positieve	dingen	die	er	in	
ieders	leven	zijn.	Ook	al	verheug	ik	mij	nog	niet	op	mijn	laatste	
dagen,	het	nadenken	er	over	stemt	mij	niet	somber,	zelfs	niet	in	
deze	feestelijke	kersttijd.																	 
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Dirk	Metselaar				 		 	 		De	Deventer	bibliotheek	
	 					 	 			onbegrip,	onbenul	of	ongeloof?	

Zo’n	twee	jaar	geleden	ontdekte	het	HV-bestuur	dat	het	met	de	
boektitels	over	humanisme	in	de	Openbare	Bibliotheek	slecht	
gesteld	was.	Want	naast	de	gebruikelijke	meter	christendom,	de	
groeiende	reeks	boeken	over	de	islam,	de	setjes	hindoeïsme,	
boeddhisme	en	andere	diversalia,	zoals	het	Wicca-geloof,	De	
Zevende-dags	Adventisten,	stond	in	de	Deventer	collectie	over	
humanisme…..Niets!	Nou	goed,	misschien	het	verkeerde	lemma,	
dus	probeerden	we	het	onder	atheïsme:	wederom…niets,	nada.	
Vrijdenken	dan	misschien?	Nope!	En	gewoon	de	
godsdienstkritische	boeken	van	Richard	Dawkins,	Dennett,	
Christopher	Hitchens?	U	raadt	het	al…helemaal	niets.	Wel	
troffen	we	een	titel	aan	met	bezwaren	tegen	Dawkins,	of	een	
tot	het	geloof	wedergeboren	afgedwaald	schaap.	De	opmerking	
die	je	snel	hoort	van	medewerkers	dat	alles	te	reserveren	is,	
snijdt	natuurlijk	geen	hout.	Van	elk	belangrijk	thema	zijn	in	elke	
zichzelf	respecterende	bibliotheek	informatiedragers	te	vinden.	
Dat	zou	dus	ook	bij	een	van	de	hoofdstromingen	uit	onze	
cultuur	het	geval	moeten	zijn.	Als	het	Tibetaans	Dodenboek	er	
staat,	dan	mag	‘Niet	God	maar	mijn	oom	Koen’	van	Theodor	
Holman	natuurlijk	niet	ontbreken	(voor	de	liefhebbers:	Oom	
Koen	was	de	man	die	Theo’s	vader	het	Jappenkamp	doorhielp,	
God	was	er	niet	en	nadien	was	God	voor	de	vader	van	Holman:	
dood).	

We	konden	nu	twee	dingen	doen.	Of	eens	flink	stampij	maken:	
‘Hoe	bestaat	het	dat	in	de	meest	ongodsdienstige	stad	van	
Overijssel	in	de	Openbare	Bibliotheek	niet	één	werk	van	een	van	
de	grotere	levensovertuigingen	te	vinden	is?	Of	de	vredespijp	
roken	en	de	bibliotheek	een	aardige	collectie	aanbieden.	Welnu,	
dat	laatste	geschiedde	natuurlijk.	U	kent	ons.	Voor	een	paar	
honderd	euro	heeft	de	afdeling	een	respectabele	collectie	van	
recent	werk	en	enkele	oudere	standaardwerken,	benevens	
divers	DVD	en	CD-hoorcollege-materiaal	aangeschaft	en	deze,	
na	de	nodige	correspondentie	met	een	wat	onwillig	directeur,	
aangeboden.	Humanisme,	atheïsme,	vrijdenken,	volwassen	en	
kinderliteratuur,	fictie	en	non-fictie,	overzichtswerken,	
standaardwerken,	binnenlands	en	buitenlands,	u	noemt	het	
maar	en	wij	leverden	het.	

	Uiteindelijk	werd	de	collectie,	echter	niet	door	de	directeur,	
maar	door	een	medewerkster,	even	achteraf,	in	ontvangst	
genomen.	Echter	niet	nadat	eerst	nog	even	kritisch	de	hele	
humanistische	handel	werd	bekeken	en	doorgelicht…dit	wel…dit	
niet…enz.		

De	steekproef	genomen	en	nu,	na	enkele	maanden,	eens	

gekeken	hoe	het	ervoor	staat.	Staan	de	boeken	trots	te	pronken	
op	de	regalen	bij	de	afdeling	levensbeschouwing	onder	de	H?	
Nou,	het	resultaat	is	tamelijk	bedroevend.	Op	de	rug	van	het	
respectievelijke	boek	staat	hoogst	zelden:	humanisme.	Wel	
bijvoorbeeld;	vrijdenkerij.	Let	wel:	vrijdenkerij.	Niet	Vrijdenken,	
maar	een	woord	dat	eerder	aan	uitdrijverij,	tovenarij,	enz.	doet	
denken.	Goed,	dat	laatste	is	misschien	spijkers	op	laag	water	
zoeken	–	je	wordt	wat	gevoelig	na	twee	jaar	soebatten	-,	maar	de	
Vrijdenkers	in	Nederland	doen	aan	vrijdenken.	Een	humanistisch	
kinderboek	kreeg	als	label	mee:	godsdienstkritiek.	Nou…zo’n	
boek	ga	je	natuurlijk	lekker	voorlezen	aan	je	nazaten,	vlak	voor	
het	slapengaan!	

Uiteraard	is	het	laatste	woord	hierover	nog	niet	gezegd.	Blijft	de	
vraag	of	we	hier	te	maken	hebben	met	bewuste	tegenwerking	of	
met	onbenul,	ongeloof	of	onbegrip.	We	gaan	het	maar	weer	
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Dirk	Metselaar				 		 	 			Smullen	met	onze	taal	
Boekbespreking	

Eén	van	de	leden	van	onze	
afdeling,	Eugen	de	Reuver,	
heeft	onlangs	zijn	derde	
boek	uitgebracht	met	
kostelijke	taalvondsten.	Met	
‘De	waarheid	is	een	koe’	
completeert	Eugen	de	
Reuver	(Utrecht,	1958)	zijn	
trilogie	der	zotheid.	Evenals	
bij	Je	vergist	me	(2012)	en	Ik	
kijk	van	me	op	(2013)	gaat	
het	bij	de	nieuwe	uitgave	om	

een	bundeling	van	teksten	die	niet	onder	een	noemer	zijn	te	
vatten.	
Maak	u	op	voor	een	hernieuwde	kennismaking	met	Hubert	en	
de	spiegelbeelden,	en	bereid	u	voor	op	verrassende	wendingen.	
Of	toch	maar	niet.	Of	wel.	Mensen	kennen	ongetwijfeld	de	
werken	van	John	O’Mill,	die	vooral	de	Engelse	taal	te	lijf	ging.	De	
Reuver	schrijft	aforismen,	korte	verhalen,	grappige	voorvallen,	
dubbele	bodems	in	de	taal	herkenbaar	en	invoelbaar	op.	In	zijn	
gedichten	en	gedachten	slaagt	hij	er	steeds	in	om	verrassende	
wendingen	te	maken,	scheef	tegen	de	wereld	aan	te	kijken	of	de	
lezer	op	het	verkeerde	been	te	zetten.	
Zijn	boeken	staan	dus	garant	voor	volop	leesplezier.	Beleef	wat	
genoeglijke	uurtjes	en	dat	alles	ook	nog	eens	schappelijk	
geprijsd.	Lees	vooraf	de	bijsluiter.	Gedoseerd	tot	u	nemen!	
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Paul	Claes				 	 GELUK!?	Van	hemelse	gave	tot	hebbeding		
Boekbespreking	 		 van	Herman	Pley	

In	dit	aardige	boekje,	dat	is	uitgegeven	ter	gelegenheid	van	de	maand	van	de	geschiedenis	2017	
bespreekt	de	historisch	letterkundige	Herman	Pleij	de	ontwikkeling	van	de	gedachten	over	geluk	door	
de	eeuwen	heen.	Over	de	vraag	wat	“geluk”	precies	is	laat	hij	zich	niet	uit	en	dat	is	maar	goed	ook,	
want	het	gaat	hier	om	een	begrip	dat	voor	iedere	mens	een	ander	invulling	heeft,	het	is	volstrekt	
subjectief.	In	vroeger	tijden,	toen	de	kerk	nog	veel	invloed	had,	konden	de	mensen	het	geluk,	wat	dat	
dan	ook	was,	verdienen	door	in	dit	aardse	leven	veel	ellende	met	een	glimlach	op	de	koop	toe	te	
nemen	in	afwachting	van	de	beloning	in	het	hiernamaals.	Nu	die	religieuze	invloed	er	niet	meer	is	en	
veel	mensen	niet	meer	geloven	in	een	hemels	geluk	na	dit	aardse	bestaan	moet	gezocht	worden	naar	
andere	middelen	om	hier	op	aarde	toch	nog	een	beetje	geluk	te	beleven.	Dat	biedt	commerciële	
kansen	voor	de	geluksindustrie.	We	zien	die	dan	ook	floreren.	Geluk	is	een	“hebbeding”	geworden,	
zoals	Pleij	het	treffend	uitdrukt.	Of	dat	klopt	moet	iedereen	voor	zichzelf	uitmaken	en	wanneer	hij	er	
niet	achter	komt	zijn	er	altijd	nog	tientallen	boeken	en	tijdschriften	die	allemaal	helpen	bij	de	
zoektocht	naar	het	antwoord	op	de	vraag,	hoe	je	gelukkig	kunt	worden.			
	
Uitgave	CPNB	(als	gratis	e-boek	verkrijgbaar)	

Sjoerd	Schaaf		 	 	 										La	Paloma		
Uitvaartbegeleiding	 		 	

Sjoerd	Schaaf	is	spreker	bij	uitvaarten	voor	de	Humanistische	
Uitvaartbegeleiding	(HUB).	Hij	schrijft	(geanonimiseerde)	
verhalen	over	bijzondere	gebeurtenissen	en	personen	die	hij	
tijdens	uitvaartplechtigheden	meemaakt.		

De	op	hoge	leeftijd	overleden	Thea	heeft	niet	het	leven	van	een	
grijze	muis	geleid,	dat	wordt	me	wel	duidelijk	tijdens	het	
gesprek	dat	ik	heb	met	haar	dochter.	Deze	noemt	haar	moeder	
iemand	die	bewonderd	wilde	worden	op	de	bühne.		

Thea	had	al	op	jonge	leeftijd	grote	interesse	in	muziek.	Ze	kreeg	
les	op	de	accordeon	en	stond	als	klein	meisje	op	straat	te	
spelen.	Haar	grootste	succesnummer	was	La	Paloma	van	de	
Spaans/Baskische	componist	Yradier.	Als	ze	dat	speelde,	
dansten	de	mensen	om	haar	heen.	Haar	vader	ging	dan	rond	
met	de	pet.	Daarna	begon	ze	met	spelen	op	bruiloften	en	
partijen.			

Toen	Thea	ouder	werd,	ontwikkelde	ze	zich	tot	een	vrouw	die	
gemakkelijk	mensen	voor	zich	wist	te	winnen.	Ze	had	een	
natuurlijke	charme	die	moeilijk	te	weerstaan	was.	Tijdens	het	
spelen	op	de	accordeon	klom	ze	op	de	tafel	en	wist	ze	hele	zalen	
aan	het	dansen	te	krijgen.	Veel	mannen	wilden	haar	graag	aan	
zich	binden.	Thea	liet	zich	dat	met	liefde	welgevallen	maar	zich	
laten	binden,	dat	deed	ze	niet.	Alleen	had	ze	uit	een	korte	
relatie	een	dochter	gekregen.		

Op	oudere	leeftijd	werd	Thea	rustiger	en	settelde	ze	zich.	Door	
reuma	kon	ze	de	accordeon	niet	meer	bespelen.	Daar	legde	ze	
zich	noodgedwongen	bij	neer.	Maar	ook	al	trad	ze	niet	meer	op,	
haar	uiterlijk	bleef	belangrijk	voor	haar.	Ze	legde	er	tot	op	hoge	
leeftijd	eer	in	er	altijd	tiptop	gekleed	uit	te	zien:	kleurrijke	
blouses	en	broeken,	veel	ringen	aan	de	vingers,	opgemaakt	en	
gekapt.		

Na	Thea’s	overlijden	heeft	haar	dochter	nieuwe	kleren	voor	haar	
gekocht.	Thea	ligt	in	de	kist	zoals	ze	dat	zelf	gewild	zou	hebben:	
in	bontgekleurde	kleren,	mooi	opgemaakt,	de	haren	gekapt,	met	
felrood	gelakte	nagels.	Het	lijkt	alsof	ze	klaar	is	om	de	bühne	op	
te	gaan	en	de	zaal	plat	te	spelen	met	haar	accordeon.		

Aan	het	begin	van	de	afscheidsplechtigheid	wordt	op	de	
accordeon	La	Paloma	gespeeld.	Aan	het	eind	klinkt	de	vocale	
versie	van	het	lied,	gezongen	door	de	Franse	chansonnière	
Mireille	Matthieu:			

La	paloma	adieu,	adieu,	c'est	toi	que	j'aime.	
Ma	vie	s'en	va,	mais	n'aie	pas	trop	de	peine.		
Oh	mon	amour,	adieu.		

In	mijn	slotwoord	heb	ik	het	enigszins	vrij	vertaald.	Ik	maak	
ervan:		

La	paloma	adieu,	adieu,	ik	hou	van	jou	alleen.	
Heb	niet	teveel	verdriet,	al	gaat	mijn	leven	heen.		
O	mijn	lief,	adieu.	
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Elke	maand	schrijft	Freek	van	Mierlo	op	zijn	
website	(www.devierdewand.nl)	een	column.	
Vaak	zijn	dit	verhalen	over	wat	hij	op	zijn	werk	
en	in	zijn	privéleven	meemaakt	of	over	zaken	
waar	hij	zich	druk	over	maakt.	Ook	heeft	hij	al	
tientallen	gedichten	geschreven.	Veel	van	deze	
gedichten	gaan	over	de	liefde,	zowel	in	de	
positieve	als	negatieve	beleving	daarvan.	In	een	
aantal	gedichten	komt	ook	zijn	liefde	voor	taal	
en	woorden	duidelijk	voor	het	voetlicht.	

De	redactie	heeft	het	plan	de	komende	jaren	
regelmatig	iets	van	zijn	werk	te	publiceren	en	
omdat	we	dan	ook	graag	eens	wat	nader	
kennis	willen	maken	met	Freek	is	er	
afgesproken	dat	er	in	een	van	de	volgende	
nummers	een	interview	met	hem	geplaatst	zal	
worden.	

	

Column:	Buurman	

U	kent	misschien	de	populaire	kinderserie	“Buurman	en	Buurman”	van	de	VPRO.	Over	deze	twee	super	onhandige	klussende	buren	
gaan	we	het	hier	niet	hebben.	Ook	niet	over	hun	juichkreet	“A	je	to”	als	ze	aan	het	eind	van	de	uitzending	met	veel	vallen	en	
opstaan	weer	hun	klusje	hebben	geklaard.	We	hebben	het	hier	over	de	buurman	en	de	buurman	in	het	buurtje	waar	ik	woon.	

Mijn	naaste	buur	heet	…	Ik	schrijf	…	vanwege	de	privacy.	Mijn	naaste	buur	noem	ik	geen	buurman.	Hij	mij	ook	niet.	Wij	Hollanders	
gebruiken	de	voornaam	als	wij	met	elkaar	spreken	over	de	schutting.	Dat	hebben	we	kennelijk	ooit	zo	afgesproken.	Mijn	Turkse	
kruidenier,	mijn	Turkse	slager	en	mijn	Turkse	kapper	zien	het	begrip	‘buur’	echter	heel	anders	en	misschien	wel	iets	ruimhartiger.	
Door	hen	word	ik	steevast	aangesproken	met	“dag	buurman”,	“hoe	gaat	het	buurman”	of	“tot	ziens	buurman”.	Hoewel	ik	helemaal	
niet	één	van	de	buren	ben.	Alleen	maar	een	meneer	uit	de	buurt.	

Kijk,	dat	vind	ik	nu	leuk.	Dat	klinkt	gewoon	prettig.	Dat	zie	ik	Jan	met	de	pet	of	Henk	en	Ingrid	nog	niet	doen.	Die	hebben	geen	flauw	
idee	hoe	je	het	woord	buurman	zegt	in	het	Turks,	laat	staan	hoe	je	dat	woord	een	beetje	fatsoenlijk	moet	uitspreken.	Daar	doen	we	
geen	enkele	moeite	voor.	Ik	eerlijk	gezegd	ook	niet.	Mijn	buurtgenoten	uit	Turkije	wel.	Volgens	mij	noemen	ze	kaaskoppen,	die	uit	
de	klei	zijn	getrokken,	allemaal	“buurman”.	Of	“buurvrouw”	natuurlijk.	

Redactie		 	 	 Colums	en	gedichten		
Bespreking	 		 van	Freek	van	Mierlo	

Van:	Freek	van	Mierlo	

	

Blokje	om	
	

Een	voet	voor	

Een	voet	achter	

Door	de	straat		

Door	de	stad	

Door	het	land	

Door	de	wereld	

Of	daar	buiten	

Het	is	altijd	een	wonderlijke	reis	

Naar	grote	of	naar	kleine	verten	

Met	of	zonder	avonturen	

Wanneer	je	ook	gaat	

Waar	je	ook	bent	

Wie	je	ook	tegenkomt	

Wat	je	ook	doet	

Hoe	laat	het	ook	is	

Met	of	zonder	een	lief		

aan	je	hand	

	

Of	een	hond.	
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Bestuur		 	 	 Nieuwjaarswens,	borrel	en	toetje	
Mededelingen	 		 	

Op	zondag		21	januari	vindt	in	het	gebouw	van	de	Vrijmetselaars	de	traditionele	nieuwjaarsbijeenkomst	weer	plaats.	Tijdens	deze	
gesloten	bijeenkomst,	die	om	twee	uur	begint,	luiden	we	het	nieuwe	jaar	als	vanouds	in	met	bijdragen	van	wie	maar	wil	en	met	
hapjes	en	drankjes	en	muziek.	Gedurende	twee	uur	is	er	een	open	podium,	waarbij	we	rekenen	op	velerlei	bijdragen.	Kom	met	
een	gedicht,	een	verhaal,	een	muzikale	bijdrage,	etc.		

De	afgelopen	jaren	konden	we	steeds	genieten	van	het	optreden	van	Henk	Guillot	(de	violist)	met	zijn	combo,	maar	helaas	is	Henk	
in	november	op	84-jarige	leeftijd	overleden.	Velen	zullen	zich	nog	het	interview	met	deze	markante	man	(zie	HV-magazine		dec.	
2016)	herinneren.	Zijn	lijfspreuk,	die	ook	op	de	rouwkaart	vermeld	stond,	was	tekenend	voor	de	manier	waarop	hij	in	het	leven	
stond:	“Lekker	doorgaan!”		

Zoals	elk	jaar	vragen	we	ons	ook	nu	weer	af	of	Thomasvaer	en	Pieternel	aanwezig	zullen	zijn.	Voor	het	bestuur,	maar	ook	voor	de	
leden	altijd	weer	spannend.		

Samen	met	u	willen	we	het	nieuwe	jaar	inluiden,	met	een	inspirerende	en	gezellige	bijeenkomst	van	en	voor	ons	allemaal.	

Het	nieuwe	jaar	zal	hopelijk	ook	ditmaal	weer	een	‘wonderlijke	reis	naar	grote	of	kleine	
verten	met	of	zonder	avonturen’	worden.	Het	bestuur	wenst	u	alle	goeds	op	deze	reis	en	

heft	hier	graag	het	glas	op.	

Nagerecht	

Tijdens	de	regiobijeenkomst	oogstte	het	toetje	bij	de	lunch	veel	lof.	Misschien	brengen	we	u	op	een	idee	
voor	de	kerstmaaltijd	door	het	recept	(op	veler	verzoek)	in	ons	magazine	te	plaatsen.	

Dessert voor minstens 6 personen: 

- 500 gr mascarpone  

- 1 pot lemoncurd (bij de jampotten) 

- pak lange vingers  

- 1 citroen  

- blauwe bessen en muntblaadjes voor 

de garnering  

Citroen wassen en schil raspen; 
mascarpone, lemoncurd, yoghurt, 
citroenschil mixen.  

Lange vingers als bodem, met citroen 
besprenkelen.  

In koelkast laten opstijven.  

Voor het serveren met blauwe bessen 
en muntblaadjes garneren 
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