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Aan de leden van de afdeling Deventer e.o. van het HV.

Het jaar 2017 was voor de afdeling Deventer  een goed afdelingsjaar.  
Ons werkgebied omvat de gemeenten Berkelland, Deventer, Olst-Wij-
he, Lochem en Voorst.  Net als voorgaande jaren vertoont het ledental 
een lichte groei.  Relatief veel leden leverden hun aandeel in het wel-
slagen van activiteiten. Met elkaar maken we de afdeling. Het bestuur 
poogt met activiteiten de leden en belangstellenden te inspireren, 
onder ander door lezingen, literatuur, cinema en poëzie. Natuurlijk 
ook met de Humanistische stadswandeling. In het afgelopen jaar zijn 
weer zo’n 150 boekjes verkocht.  Het jaarprogramma 2017-2018 (oplage 
1000) bevat het volledige activiteitenoverzicht. Verder zijn er de met 
30-50 aanwezigen goedbezochte Humanistisch Café’s op zondagmid-
dag. En natuurlijk de uitgave van ons gewaardeerde ledenblad. Een 
blad met inhoud! Het bestuur kijkt buitengewoon tevreden terug op 
het afgelopen jaar. Een jaar dat overigens al vele jaren wordt geopend 
door onze eigen Tomasvaer en Pieternel, vertolkt door Anneke en Her-
man Denekamp.
Dirk Metselaar

Afdelingsbestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Dirk Metselaar, voor-
zitter, Mathilde Heinen, secretaris, Jan de Groot, penningmeester, Ria 
Meeuwse, bestuurslid,  Rob Speek (tot zomer 2017), Heleen Janszen, 
bestuurslid. Het bestuur vergaderde eens per 6 weken. Aan de orde 
waren, naast de gebruikelijke vaste punten, het aanbod aan activitei-
ten in de afdeling; de projecten; f inanciën, het HV-magazine; contac-
ten met de lokale politiek en andere organisaties.

HV Magazine
Het HV Magazine is het medium waarmee we leden, belangstellen-
den, en externe relaties informeren over het werk van de afdeling. In 
2017 verscheen het HV Magazine 2 maal in full-color en in een profes-
sionele opmaak. De nummers bestaan uit 18 – 24 pagina’s. Naast infor-
matie over activiteiten wordt het nummer ook gevuld met inhoudelij-
ke bijdragen van bestuur en leden. Het magazine wordt gewaardeerd 
en voorziet duidelijk in een behoefte. Alle gemeenteraadsleden en 
college’s van B&W in ons werkgebied, totaal zo’n 140 personen, ont-
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vingen een exemplaar van HV Magazine.
De redactie wordt gevormd door Ria Meeuwse, Heleen Janszen, en 
Paul Claes. Piet Bakker verzorgt de lay-out.

Jaarprogramma
In 2017 is het jaarprogramma in een nieuw jasje gestoken. het Jaar-
programma heeft een full-color opmaak en een formaat dat gemakke-
lijk verspreid kan worden.

Cursussen
Voorjaar was de Introductiecursus Humanisme, door de gewaardeer-
de docent, humanistisch raadsman Roland Gerritsen. In najaar 2017 
is de cursus ‘een f ilosof ische verkenning van het Ecohumanisme’ 
gegeven. Hierin zijn een aantal controversiële thema’s besproken zo-
als: het afscheid van de mythe van de nobele wilde, geo-engeneering 
en kernenergie. De Deventer ffiilosoof Gijs Zwartsenberg was hier de 
inspirerende docent.

Leesgroep 
Maandelijks kwam op woensdagmiddag een groep literair geïnteres-
seerden bijeen om in huiselijke kring boeken te bespreken. Belang-
rijk zijn hier vooral de persoonlijke ervaringen met het boek. En de 
bereidheid om daarover met anderen van gedachten te wisselen. Aan 
de Leesgroep namen maximaal 10 mensen deel. De organisatie van de 
Leesgroep lag in handen van Jannie Donia.

Poëziekring 
Liefhebbers van poëzie kwamen elke zes weken bijeen om hun favo-
riete gedichten te lezen en te bespreken. Net als bij de leesgroep ligt 
het accent op de persoonlijke beleving. Keuzes van gedichten zijn 
persoonlijk. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Aan de Poëziegroep 
namen 6 mensen deel.  De bijeenkomsten vonden overdag plaats. 

Humanistische f ilmkring 
Elke maand kwam een wisselende groep van  4-10 leden en belang-
stellenden bijeen om op maandagavond in zaal de Kleine Keizerin 
van de Bibliotheek aan de Brink ffiilms te bekijken met voor humanis-
ten interessante thema’s.  

Humanistisch Café 
Ook maandelijks was er het Humanistisch Café. Vast onderdeel is 
een inleiding over een thema dat humanisten raakt. Aansluitend is er 
gelegenheid tot discussie en een gezellige nazit met een hapje en een 
drankje. De bijeenkomsten vonden in 2017 plaats in de Loge van de 
Vrijmetselaars in de binnenstad en goed bereikbaar. Meestal zijn er 
tussen de 30 en 40 aanwezigen. Het Humanistisch Café wordt georga-
niseerd door Heleen Janszen, Ria Meeuwse, Dirk Metselaar. 

De trots van de afdeling: de Neder-
landstalige uitgave van de Deventer 

auteur Simon Tyssot de Patot, één van 
de belangrijkste radicale auteurs uit 
de vroege Verlichting. Uitgegeven in 
2016 door uitg. Verloren, Hilversum

In heel Nederland werken door de Humanis-
tische Uitvaartbegeleiding opgeleide mensen 

mee om van een uitvaart een persoonlijke 
uitvaart te maken. Sjoerd Schaaf uit Twello 

heeft ons hierover boeiend geinformeerd .

Informatie: https://humanistischeuitvaart.nl



HV Eat & Meet-eetgroep
In 2017 is een groep enthousiaste leden gestart met de eat&meet-eet-
groep. Een keer in de ongeveer zes weken komen zo’n 14-18 mensen 
samen om een gezamenlijke maaltijd te nuttigen, waarbij ontmoeting 
net zo belangrijk is als de voortreffelijke diners. Hans Lintenbrink, 
Ank Maris en Henriëtte Pater zijn hier de dragers van dit initiatief.

Geestelijk verzorgers
In het Deventer Ziekenhuis werken twee raadslieden die ambtshalve 
door het HV zijn benoemd. Op beide GV-ers rust de belangrijke taak 
er voor alle patiënten en medewerkers te zijn. Daarnaast kent ook het 
PW Janssen (Zorgggroep Solis) humanistische geestelijke verzorging. 
In woon- en zorgcentrum Humanitas is op aanvraag GV beschikbaar. 
In andere gemeenten in onze afdeling is het aanbod humanistische 
geestelijke begeleiding vermoedelijk (nog) niet beschikbaar.

De seizoenafsluiting 
De afdeling kwam op 23 juni, twee dagen na Wereldhumanismedag, 
samen in een wijngaard in Laren (Gld). Leden uit een groot deel van 
ons werkgebied waren aanwezig. Zij genoten van het zonnige weer en 
de uitmuntende wijn die hier in onze contreien gemaakt wordt.

Regionale samenwerking
Samen met afdelingen Apeldoorn, Zutphen is door afd. Deventer een  
programma aangeboden. De lezing over politiek, door historicus Geer-
ten Waling, werd bijgewoond door zo’n 60 leden, vervolgens was er 
keuze uit een staalkaart van culturele activiteiten en onze stadswande-
ling, waarna werd besloten met een samenzijn in een cafe aan de Brink 
te Deventer. 

Stadswandelingen
Het boekje Van Geert Groote tot Van Vloten is een ‘humanistische’ 
stadswandeling van Deventer.  Het boekje is verkrijgbaar bij de afde-
ling en de VVV.

Ledental
De afdeling telt 278 leden. De afgelopen tien jaar is er steeds een lichte 
netto groei van het aantal leden.  De radiospotjes, de publieke discus-
sies over (in ons land nieuwe) geloven en de effecten op de samenle-
ving dragen daaraan bij. Daarnaast speelde het debat over een zelfge-
kozen levenseinde. Het HV neemt daarin een duidelijke positie in. Zij 
steunt de NVVE en De Einder en initiatieven als Uit Vrije Wil.  Het 
optreden van Boris van der Ham als landelijk voorzitter is voor men-
sen een extra reden gebleken om het HV te steunen als inspirerende 
vereniging voor buitenkerkelijken, belangenbehartiger en als initiator 
van humanistische activiteiten. Het afgelopen jaar was aandacht voor 
vervolgde atheïsten en humanisten elders in de wereld, een speerpunt.

In de standaardcollectie van de Open-
bare bibliotheek Deventer bevond zich 
geen enkel werk over humanisme. Een 

ernstige omissie vonden wij! Op de foto 
een deel van de collectie boeken en cd’s 

over humanisme die de afdeling aan de 
bibliotheek heeft aangeboden. 



Ledenadministratie
De ledenadministratie is verzorgd door Rob Speek, halverwege het jaar 
opgevolgd door Ank Maris. Nieuwe leden kregen een informatiepak-
ket.

Overige activiteiten:

Tentoonstelling
De afdeling heeft een voorstel gedaan om in het kader van ‘Deventer 
1250’ een tentoonstelling en lezingen te verzorgen over Deventer en 
het vrije denken.

Humanisme-boeken in de Deventer bibliotheek
In 2017 is dan eindelijk een collectie van 26 werken (boeken, CD’s 
DVD’s) aan de bibliotheek geschonken. Als gift, en milde kritiek, 
voor het feit dat in de vaste collectie niet één werk over humanisme te 
vinden was. De afhandeling is niet gunstig verlopen (zie de tekst in de 
marge). De afdeling heeft op basis van haar ervaringen een brief ge-
stuurd naar de Raad van Toezicht van de Openbare bibliotheek Deven-
ter. 

Tyssot de Patot
De uitgave van het boek van deze Deventer vrijdenker en het aan-
sluitend symposium zijn goed verlopen. Ook f inancieel is e.e.a. naar 
tevredenheid afgehandeld.

Voorzittersoverleg
De stukken voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) word-
dem in de regio oost besproken door voorzitters van de afdelingen. 
Voor dit overleg is Deventer al jaren gastheer. In 2017 heeft dit overleg 
niet plaatsgevonden.

Na lang aandringen van het HV afde-
lingsbestuur om een collectie boeken over 

humanisme als gift te aanvaarden voor de 
vaste collectie, is het bestuur over de gang 
van zaken allerminst verheugd: een groot 

deel heeft de collectie namelijk niet gehaald 
en boeken die wel zijn opgenomen werden 

voorzien van ondeugdelijke aanduidingen.


