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Uitnodiging
Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 19 januari 11:00 – 14:00 uur
Beauforthuis

Woudenbergseweg 70 • 3711 AB Austerlitz

Introducees en belangstellenden welkom
Deelname gratis

Opgeven noodzakelijk voor of op dinsdag 14 januari 2014
bij Ab Blaas, Sophialaan 39, 3708HD Zeist

t: 0308898371
e: ab.blaas@gmail.com

Programma

11.00 - Ontvangst en koffie

11.30 - Welkom door de voorzitter

11.45 - 12.30 Jan van Hooff over
Morele Ontwikkeling zonder Religie

12.30 - 13.15 Biologische en duurzame Beauforthuis Lunch

13.15 - 14.00 Discussie en ALV
Voor agenda ALV zie onder Verdere Berichten

uit en voor de Afdeling

Voor de liefhebbers en als het weer het toelaat, is er
gelegenheid om na de bijeenkomst een Staatbosbeheer

wandeling te maken van ca 5 km.
Wandelschoenen sterk aanbevolen.

Van het Bestuur

ALLE LEDEN EEN VOORSPOEDIG 2014
GEWENST.

We stoppen met het maandboek. Het is na anderhalf jaar wel
duidelijk dat er op heel veel maatschappelijke en culturele
terreinen heel veel te doen is. Sommigen vonden het bijna
vermoeiend wat de voorzitter allemaal deed. Hij gaat daarmee
door, maar dat hoeven wij niet meer te weten.

2013 ligt achter ons. Het bestuur heeft gepoogd de binding
tussen de leden te verbeteren. Door ontmoetingen in het
praatcafé, die steeds beter worden bezocht. Door een
Nieuwjaarsbijeenkomst en een Wereldhumanistendag te
organiseren in het Beauforthuis. Nog enkele zaken liggen op
stapel. Daar berichten we u nog over.
Achter ons ligt ook een jaar van twijfel over de
beheersbaarheid van de economische crisis, over
duurzaamheid en over moraliteit in onze samenleving. Er zijn
tekenen dat het eerste onder controle lijkt te komen. Over de
laatste twee zal nog verder worden doorgepraat.

Dat gaan we dus ook doen.
We starten op 19 januari 2014 met de Nieuwjaarsbijeenkomst
met ons bekende lid en primatoloog Jan van Hooff, die een
bijdrage levert onder de titel Morele ontwikkeling zonder
religie: kijk naar apen en ander dieren. Ik verwijs ook graag
naar het interview dat ik in deze Kommuun met hem had.
Op 11 februari organiseren we met de ASZ (Algemene
Seniorenvereniging Zeist) een bijeenkomst over
duurzaamheid. Het gaat over praktische zaken als
vermindering van energiekosten (lagere energieprijzen,
isolatie, zonneverwarming), maar ook zuiniger en toch beter
eten. Ieder wordt uitgedaagd plannen te maken, die als het
ware de volgende dag thuis uitgevoerd kunnen worden.
Op 27 februari hebben we het Praatcafé. We beginnen met een
kwartiertje ALV en daarna gaan we in discussie over een
Humanfilm, waarin Bas Haring de opvattingen van Bertrand
Russell bespreekt. Filosofie is geen geouwehoer.
Op 20 maart besteedt het Praatcafé aandacht aan Spinoza. Zijn
ideeën over duurzaamheid en moraliteit lijken zeer actueel, 
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zoals blijkt uit de lezing van Arnold Heertje op de Spinozadag
van 24 november 2013 onder de titel Spinoza, duurzaamheid
en de wereld en zijn referentie naar het onlangs verschenen
boek van Miriam van Reijen Spinoza in bedrijf. Van passie
naar actie.

Op 17 april discussiëren we in het Praatcafé over De
humanistische Verkiezingswijzer voor het Europese
Parlement.
In verband met de duurzaamheid bezoeken we op 15 mei de
waterzuiveringsinstallatie in Zeist-West. We krijgen een
inleiding met film en een rondleiding op het terrein. Het is
verbazend wat er gedaan moet worden om onze ontlasting,
douchewater, afwaswater en regenwater weer schoon in het
milieu te krijgen.

Op 21 juni besteden we met elkaar aandacht aan de
Wereldhumanistendag.
Voor die tijd ontvangt u van ons weer een Kommuun voor de
tweede helft van 2014.

In september besteden we aandacht aan de 
drinkwatervoorziening op de Heuvelrug. Ook dat is een
onderdeel van duurzaamheid. Het afvalwater reinigen (zie 15
mei) en dan weer opdrinken?

Wij hopen jullie op al deze dagen of tenminste enkele
daarvan te kunnen begroeten.

Wim van Werkhoven, voorzitter

Verdere
Berichten uit en voor de Afdeling

ALV 19 januari 2014, 13:15 uur
Agenda:
- Verantwoording activiteiten 2013 en plannen 2014
- Aftreden Hans Trampe als penningmeester
- Voordracht Walter Bakhuis als penningmeester
- Rondvraag

Onderstaand vindt u de terugblik op 2013, het financieel
verslag 2013, de begroting 2014 en de voorgenomen
activiteiten 2014.

Uit het financieel verslag 2013 ziet u, dat door het ongepland
organiseren van de viering van de Wereldhumanismedag de
begroting met veel meer dan 10 % is overschreden. Dit had
vooraf aan u moeten worden voorgelegd. Vanzelfsprekend is
het bestuur bereid daar de uiterste consequentie uit te trekken.
Graag ontvangt het bestuur opgave van kandidaten voor het
bestuur, vragen en suggesties vooraf.

Het is de indruk van het bestuur dat veel van 
onze leden inmiddels e-mail kunnen 
ontvangen. Maar dat lang niet elk lid zijn/haar 

e-mail adres aan het landelijk Humanistisch Verbond heeft 
opgegeven (of bijgewerkt). Als u prijs stelt op een herinnering
per e-mail over de HV activiteiten met name van onze 
afdeling, stuur dan uw e-mail adres aan 
info@humanistischverbond.nl
Ondervindt u problemen met uw e-mail en zou u die best
opgelost willen hebben, vraag dan een helpende hand bij
het bestuur.

ALV – Financiën
Concept Financieel verslag 2013 en begroting 2014 van de
HV afdeling Heuvelrug-Krommerijn.
De kascommissie gaat het financieel verslag 2013 nog
controleren.

Hans Trampe, penningmeester

ALV - Terugblik op 2013
De reeks activiteiten van 2013 begon met de
Nieuwjaarsbijeenkomst op 27 januari in het café van het
Beauforthuis. Na de opening omstreeks 11.00 u. konden we
ongeveer 1 uur lang in enkele video presentaties kennismaken
met Duurzaamheid in de praktijk. Het bestuur is van mening
dat duurzaam leven als verantwoordelijkheid voor
toekomstige generaties een belangrijk humanistisch thema is.
Duurzaam bouwen of het eigen huis duurzaam renoveren was
een van de gepresenteerde thema's. Er waren gedichten over
duurzaamheid te horen. Kunstenares Lila Boucher vertelde 
over haar project aan veel mensen boomzaden mee te geven 
met het verzoek die ergens te planten en de locatie aan haar 
door te geven, zodat ze een boomplantkaart van zou kunnen 
maken.
Daarna konden de ongeveer 30 deelnemers van de duurzame
Beauforthuis-lunch genieten. Een geslaagde middag.

Er zijn 7 bijeenkomsten van het Praatcafé georganiseerd. In
het begin van het jaar op donderdagavond, later verplaatst
naar de donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 u. Soms
bestonden de bijeenkomsten uit een korte inleiding en/of
videopresentatie, waarna gewoonlijk een geanimeerde
discussie volgde. Zo ging het bijv. over Trial and Error.
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2013 2013 2014
Inkomsten begroting rekening begroting
Kas 1 jan 7.385 7.385 4.051
Contr. HV 3.200 3.158 3.200
Collecte 80
Rente (te ontv 2014/2015) 50 68 50
Totaal inkomsten 10.635 10.691 7.301
Uitgaven
Nieuwjaarsbijeenkomst 1.000 1.089 1.450
Wereldhumanismedag 1.825 250
Praatcafe 7x 1.000 964 1.450
Kommuun drukkosten 750 1.086 500
Kommuun verzendkosten 1.000 993 1.000
Donaties 485
Overige kosten 400 198 350
Totaal uitgaven 4.150 6.640 5.000
Kas 31 dec 6.485 4.051 2.301

mailto:info@humanistischverbond.nl


Humanistisch geestelijk verzorger Tilly de Kruyf vertelde
over haar eigen ervaring in de geestelijke begeleiding van
mensen, over mentaal welbevinden en over de levensvragen
die zij in haar cursussen aan de orde stelt. Alphons van Dijk
sprak over 'sectarisch humanisme'. En lees vooral het verslag
van het Praatcafé van 14 november over Digi-technologie inen
begeleid door Arie Roza in deze Kommuun.

Alphons van Dijk, secretaris

Donderdag 27 februari 2014, 14:00 – 16:00 uur
- Praatcafé, we beginnen met de Durf te denken video van
Human over Bertrand Russell uitgesproken door Bas Haring.
De video duurt 25 minuten http://www.npo.nl/embed/durf-
tedenken/04-09-2013/VPWON_1195414

Bertrand Russell (1872-1970)
Filosoof, wiskundige, essayist, politiek
activist en criticaster van religie Bertrand
Russell is een van de meest markante en
veelzijdige intellectuelen van de
twintigste eeuw.

- Locatie: 12 Ambachten (zaal), Slotlaan 249, 3701GG Zeist.

Donderdag 20 maart 2014, 14:00 – 16:00 uur
- Praatcafé, vervolg Durf te denken video van Human over

Baruch Spinoza (1632 - 1677)
Spinoza ontwikkelde een filosofie
waarin theologie geen rol speelde en
ongeacht welke religie toepasbaar is.
Hij stelde dat God en natuur
hetzelfde zijn en dat inzicht in de
natuur ook de kennis van het
goddelijke verhoogt.

- Locatie: 12 Ambachten (zaal), Slotlaan 249, 3701GG Zeist.

Volgende Praatcafé's op:
- 17 april, Humanistische Kieswijzer – EU Verkiezing
- 15 mei, Excursie naar Waterzuivering Zeist
- 25 september, Excursie Watervoorziening Zeist
- 23 oktober, onderwerp wordt later bepaald
- 20 november, onderwerp wordt later bepaald.

En:
Zaterdag 21 juni 2014, Wereld 
Humanismedag
De Humanistische Alliantie neemt het
voortouw!

Vrijdag 8 – zondag 10 augustus 2014
World Humanist Congress 2014 Oxford
Zie http://whc2014.org.uk/ en
http://iheu.org/

Voer voor Humanisten

Dindsdag 11 februari 2014, 19:30 – 22:00 uur
Bijeenkomst ASZ in samenwerking met HV Heuvelrug-
Krommerijn over duurzaamheid

Plaats: De Twaalf Ambachten,
Slotlaan 249, 3701 GG Zeist
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19:30
uur)
Sluiting: 22.00 uur
Kosten: gratis, collecte na afloop

Aanmelden bij Arno Patje, energiecoördinator ASZ,
ec@seniorenzeist.nl

Zuinig met energie, zuinig op jezelf!

In november 2013 heeft de ASZ een overeenkomst gesloten
met het Energiekantoor in de Bilt. Zij hebben veel kennis van
de energiemarkt en kunnen onze leden daardoor ontzorgen in
de wir war van energieland en een concurrerend
energieaanbod doen.
De leden van ASZ kunnen hierdoor hun tijd en geld aan
andere leuke dingen besteden.

Er kan ook veel verdiend worden als we besparen op het
gebruik van energie: glas-, vloer-, dak- en spouwisolatie van
ons huis, moderne verwarming en het gebruik van andere
materialen.
Maar ook minder en anders eten draagt bij tot besparing en
duurzaamheid, van onszelf en het milieu.

Arno Patje van de ASZ licht het contract met het
energiekantoor toe en beantwoord vragen.

De heer Van den Akker, Bouwconsultant door de Gemeente
Zeist betrokken bij hun energiezuinige voorbeeldhuis, wijst op
de mogelijkheden van energiebesparing in uw huis.
U krijgt gelegenheid uw eigen besparing voor te bereiden met
hulp van anderen.

Floris van den Berg, directeur van de Vrije Gedachte, wijst
op de samenhang tussen voedsel en duurzaamheid.
De avondvoorzitter is Wim van Werkhoven van het
Humanistisch Verbond.

Donderdag 16 januari 2014
Nieuwjaarsborrel 
Humanistische
Alliantie
16:00 – 19:00 uur
De Mammoni Utrecht
Aanmelden via

http://www.human.nl/agenda-736-
nieuwjaarsborrelhumanistische-alliantie
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Vrijdag 17 januari 2014, 16:30 – 18:00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst en opening van het
nieuwe kantoor van Humanitas Heuvelrug,
Godfried van Seijstlaan 43B te Zeist.

Vooraf van 15:30 uur Workshop Djembé olv Bente Olie.
Opgeven uiterlijk 13 januari.
Zie ook http://www.humanitasheuvelrug.nl/

Soest/Baarn
Donderdag 6, 13, 20, 27 maart 2014
Introductiecursus Humanisme
Locatie: De Speeldoos, Baarn
Tijd: 19:00-20:30 uur
Kosten: €79,50
Vanaf donderdag 6 maart organiseert afdeling Soest-Baarn in
samenwerking met de Volksuniversiteit van Baarn de
vierdaagse introductiecursus humanisme. Deelnemers aan de
cursus maken kennis met de diversiteit en rijkdom van de
humanistische levensbeschouwing. Door inleidingen en
presentaties, filmpjes en tekstfragmenten, komt de
humanistische traditie tot leven. Zo is er aandacht voor de
geschiedenis van het humanisme, het hedendaagse humanisme
en de filosofische levenskunst.
Sylvia Benschop verzorgt als docent deze cursus voor het
Humanistisch Verbond.
De cursus wordt gegeven op donderdag 6, 13, 20 en 27 maart
2014. U kunt zich aanmelden op de website van de
http://www5.volksuniversiteit.nl/baarn/

Utrecht
Dinsdag 14 januari 2014, 19:30 uur
Open Gespreksgroep over 'arm en rijk'
Locatie: H. Elconiusstraat 92, Utrecht
Met vragen als: hoeveel geld heb je nodig om goed te
kunnen leven, hoe leef je als je weinig geld hebt, hoeveel
geld zou iedereen minimaal moeten hebben, wat doe je met
schulden, wat doe je als je veel geld hebt? We willen de
discussie starten om acht uur.
Meer informatie: leo@horowitz.nl (tel 030 6877365 of mobiel
06 28918989) Nieuwe gasten zijn altijd welkom. De avonden
zijn ook bedoeld als contactavond. Het is wel verstandig om
van tevoren te melden dat je wilt komen, want er is altijd een
kleine kans dat de locatie gewijzigd wordt.

Maandag 10 februari 2014, 19:30 uur
Lezing door Llewellyn Bogaers
Dr. Llewellyn Bogaers is cultuurhistorica en auteur.
Opgeven via website holas.nl, of anders per email of telefoon
cornelie@wijwell.xxnl (xx weghalen), 030 23 10 380.
Locatie: Werfkelder 'De Witte Lely', Oudegracht 296 w,
Utrecht
Tijd: 20:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor leden.

Walkartgemeenschap, zie ook
http://www.walkart.nl
Zondag 2 februari 2014, 10:30 – 12:00 uur
Kunst in praktische toepassingen
Spreker: Paul de Kort
Plaats: Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist

De fascinatie van beeldend kunstenaar Paul de Kort (1961)
ligt bij die sporen van menselijke activiteit die hun functie
hebben verloren, maar als littekens in het landschap
zichtbaar zijn gebleven.
Als u zijn kunstwerken alvast wilt bekijken, bezoek dan
www.pauldekort.nl

Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie
Zie http://www.cultuurindebilt.nl/over-cultuur-in-de-bilt

Een (on)gewoon lid van de afdeling
Wie is ….. Jan van Hooff?

In verband met de Nieuwjaarsbijeenkomst waaraan Jan van
Hooff een bijdrage zal leveren, vraag ik hem om een
interview. Ter voorbereiding lees ik een tekst over hem in
Wikipedia en lees ik het recentelijk verschenen, prachtig
geïllustreerde boek Burgers Zoo 1913-2013, een
familiebedrijf met passie voor dieren. De eindredactie is van
zijn zuster Johanna. Door omstandigheden wordt het een
telefonisch interview als aanvulling op de schriftelijke
informatie.

Jan van Hooff wordt op 15 mei 1936 geboren in Burgers
Dierenpark te Arnhem, in het grote huis vlak achter de ingang.
De dierentuin is opgericht door zijn opa, Johan Burgers, met
hulp van zijn oma en drie dochters. Een van de dochters,
Lucie, blijft in het ouderlijke huis wonen, ook als zij trouwt
met de jurist Reinier Alex van Hooff. Zij leert hem kennen bij
de opbouw van het filiaal Burgers Dierenpark in Tilburg
(1932-1946).

Jan groeit op met broer Antoon (1937) en zus Johanna (1940).
Voor kinderen is het geboren worden in een dierentuin en het
met opa en oma, vader en moeder verzorgen van de dieren in
een zeer modern aangelegd tuin een dorado. Er wordt zeer
actief met familie en de dieren geleefd. Aanvankelijk merkt
Jan niet zoveel van de oorlogsjaren. Hij gaat vanaf 1942 met
de tram naar de lagere school in Arnhem, een jaar later samen
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met zijn broer. Toch vinden twee ingrijpende gebeurtenissen
plaats. Zijn opa sterft in 1943. Oma vraagt Reinier tot de
directie toe te treden. In september 1944 wordt de slag om
Arnhem geleverd. Het dierenpark ligt aan de frontlinie. Er
vinden hevige bombardementen plaats. Niet alleen Arnhem
wordt grondig verwoest, ook het dierenpark krijgt te maken
met zware vernielingen en vele gewonde en dode dieren. Jan
herinnert zich nog tal van gruwelijke details, waaronder een
hyena met afgerukte onderkaak. Jan probeert het dier in leven
te houden door met een stokje een stukje vlees in het keelgat
te duwen. Dat duurt enkele dagen, het mag niet baten. Vanaf
mei 1945 wordt onmiddellijk gewerkt aan de wederopbouw
van het park, dat 10 jaar later in oude luister is hersteld.

Jan vervolgt het lager onderwijs in Arnhem en gaat op zijn
twaalfde jaar naar een kostschool in Nijmegen en doorloopt
daar het gymnasium. Het is vanzelfsprekend dat hij biologie
gaat studeren, net als zijn broer en zus later. Aanvankelijk
volgt hij de normale opleiding aan de universiteit. Maar eind
jaren vijftig raakt Jan geboeid door diergedrag. Vooral het
onderzoek van de latere Nobelprijswinnaar professor Niko
Tinbergen boeit hem bijzonder, evenals Darwin’s beroemde
boek The Expression of the Emotions. Jan wil colleges gaan
volgen en zijn afstudeeronderzoek schrijven bij Tinbergen, die
in 1949 Leiden verruild had voor Oxford. Jan gaat dus naar
Oxford. Als Jan zijn ideeën over onderzoek naar het gedrag
van apen in samenhang met de achterliggende emoties
uiteenzet, verwijst Tinbergen hem naar zijn oud-leerling
Desmond Morris, destijds curator in de Londense dierentuin
en ook geïnteresseerd in hetzelfde onderwerp. Jan reist heen
en weer tussen Oxford en Londen en denkt nog met veel
genoegen en vooral ook bewondering aan zijn leermeester.
Een onconventioneel man, samen met zijn latere
Nobelprijswinnaar broer Jan Tinbergen (economie) afkomstig 
uit een erudiet sociaal-democratisch onderwijzersgezin. Jan 
reist eens met Niko Tinbergen van Oxford naar Londen en ze 
praten over hun vak. Als ze op station Paddington aankomen, 
vraagt Jan om een afspraak voor een tentamen. Niko kijkt hem
geamuseerd aan en zegt dat hij het tentamen zojuist heeft
afgelegd: dat was het gesprek in de trein en hij heeft een 9.

Jan is bijna afgestudeerd als zijn vader rond 1962 geleidelijk
invalide wordt. Zijn ouders stellen voor dat Jan afstudeert en
verder gaat met onderzoek naar diergedrag. Zij vragen Antoon
zijn studie af te breken en te komen helpen bij het beheer van
het park Antoon volgt uiteindelijk zijn vader en moeder op als
directeur van het dierenpark. Jan wordt universitair docent en
onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Hij houdt vast aan zijn
thema diergedrag en dan met name de sociale processen bij
dieren. Antoon houdt zich druk bezig met de leiding van het
park en de verdere uitbreiding. Samen met Jan brengt hij van
1964 tot 1967 voor de AVRO het veelbekeken programma
“Zoo Zoo” uit. In 1958 heeft Jan zijn toekomstige vrouw Ans
Bluemink ontmoet. Zij trouwen in 1964 en gaan in 1967
wonen in Bilthoven. In deze jaren breidt het gezin zich uit met
Reinier (1965), Carolijn (1967) en Geerten (1968).

In 1966 bestudeert Jan het gedrag van chimpansees op een
luchtmachtbasis in de staat New Mexico (VS). Die werden
daar gehouden voor experimenten in een instituut voor

ruimtevaartonderzoek. De ervaringen daar opgedaan met de
vorming van een sociale groep zijn de aanleiding voor het
oprichten van de unieke chimpanseekolonie van Burgers’Zoo
in 1971.
Ook in 1971 verschijnt zijn opzienbarende proefschrift
Aspecten van het sociale gedrag en de communicatie bij
humane en hogere niet-humane primaten.

In hetzelfde jaar opent Desmond Morris het nieuwe
chimpanseeverblijf in Burgers Dierenpark. Het verblijf is
groot en ruim opgezet: een bijna 1 hectare groot bebost terrein
met een gracht er omheen. Eenentwintig apen uit dierentuinen
in Nederland en Europa worden op het terrein gezet en zoeken
het als het ware zelf maar uit. Het biedt allerlei mogelijkheden
voor observaties en experimenten, voor een verbinding van
theoretische kennis en inzichten op wetenschappelijk niveau
met de dagelijkse praktijk van het dierengedrag in de
dierentuin. Frans de Waal, thans wereldberoemd primatoloog,
bekleedt jarenlang een post-doc positie in Jan’s groep. Vele
Utrechtse studenten nemen deel aan de chimpanseestudies.
Maar zijn promovendi en studenten zwermen ook uit naar
Afrika en Indonesië om daar het gedrag van apen en
mensapen in het wild, o.a. oerang-oetangs, te bestuderen. In
1980 wordt Jan benoemd tot hoogleraar ethologie en 
socioecologie aan de Universiteit Utrecht. In 1988 bekleedt hij
een gasthoogleraarschap in Zurich en in 2001 in Parijs. In 
2001 gaat Jan met emeritaat, maar hij blijft zeer geboeid in de 
wijze waarop dieren in de vrije natuur en in
gevangenschapskolonies zoals in Burgers Dierenpark met
elkaar omgaan: hoe gaan ze relaties aan, hoe lossen ze
conflicten op, aan welke omgangregels houden ze zich wel en
niet? Is daar een verklaring voor?

Momenteel is hij ondermeer wetenschappelijk directie-
adviseur van de Koninklijke Burgers Zoo en lid van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
In 2006 wordt Jan lid van het Humanistisch Verbond. Het is
een logisch gevolg van zijn inzicht dat voor allerlei “uniek
menselijke” hoedanigheden een natuurlijke en evolutionair-
gefundeerde verklaring kan worden gezocht. Datzelfde jaar
houdt Jan een college over de evolutie van moraliteit. Jan laat
zien dat net als mensen ook dieren coalities aangaan, in
harmonie proberen samen te leven en altruïstisch gedrag 
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kunnen vertonen. Sindsdien zijn er nog veel meer voorbeelden
ter beschikking gekomen door verder onderzoek. Jan
presenteert die graag, inspirerend en enthousiast, op onze
Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari.

Wim van Werkhoven

Praatcafé 14 november
Digi-technologie. Helemaal het einde?

door
Martijn Rozing

Met deze dubbelzinnige titel
begon Martijn Rozing op 14
november 2013 zijn
voordracht in het kader van
het Praatcafé. Hem was
gevraagd na te denken over
de vraag of de digitale
samenleving de solidariteit
tussen mensen onder druk
zou kunnen zetten.
Martijn wilde het thema filosofisch benaderen, hij wilde
onderzoeken welk mensbeeld of welke mensbeelden zich in
een radicaal gedigitaliseerde samenleving gaan ontwikkelen.
Hij ging daarbij te rade bij enkele denkers die de in gang
zijnde ontwikkelingen nieuwsgierig en in beginsel positief
bekijken en bij anderen, die geneigd zijn tot waarschuwen,
alsof menselijkheid op het spel zou kunnen staan.

De optimisten.
Volgens de Utrechtse filosofe Rosi Braidotti zijn we allemaal
digital natives. We zijn geboren of leven in ieder geval in een
digitale samenleving. Geldt dat misschien nog niet voor vele
ouderen, zeker wel voor de meeste niet-ouderen. Hun blik op
zichzelf wordt immers steeds meer bemiddeld en daarmee ook
bepaald door beelden; we leven in een beeldmaatschappij bij
uitstek. Veel mensen registreren permanent van alles van
zichzelf (de zgn. selfies) en van elkaar en spelen het
geregistreerde aan elkaar door; ze zijn permanent online.
Mensen zoeken geen verdieping meer om zich te ontwikkelen
en te ontplooien – het traditionele humanistische ideaal. Nee,
ze maken zichzelf en anderen permanent tot object, ze
bekijken zichzelf en anderen in spiegels, in de flatscreens van
de digitale apparaten waarmee ze zichzelf meten en hun
meetgegevens de wereld inzenden en tegelijkertijd de vele
meetgegevens en alles wat maar als informatief wordt
beschouwd van anderen ontvangen, om er zich vervolgens
weer aan te spiegelen. De digitale apparatuur wordt daarin zo
machtig, dat wij mensen niet meer een lichamelijk subject zijn
of althans daarnaar streven, maar misschien eerder een
impressie van ontelbare samengeklonterde meetgegevens en
spiegelingen in foto's en filmpjes die ook nog eens snel
veranderen. Onze identiteit of eigenlijk: wat we als onze
identiteit erwaren, verandert daarmee ook en steeds weer.
De digitale apparatuur is niet meer alleen een verlengstuk van

onszelf, maar verandert onze zelfwaarneming en zelfbeleving;
ze wordt een belangrijk element van onze lichaamsbeleving.
Volgens Rosi Bradotti moeten we dan ook stevig op zoek naar
post-humane waarden. In dat opzicht is ze ook – zij het
positief – kritisch.

Filosoof Jos de Mul vindt dat we eigenlijk al eeuwen lang
technologie aanwenden om ons te wapenen tegen het noodlot.
Wel geldt dat in de bio- en informatietechnologie van onze tijd
het lichaam en de geest van de mens het centrale object zijn
geworden. Gebruikten we eeuwen lang steeds meer apparatuur
om het handwerk en de productie te vergemakkelijken en te
intensiveren, nu meten we ons lichaam en onze geest met 
digiapparatuur, als een soort bio-en techno-feedback die onze
zelfbeleving stuurt en verandert. We worden onze selfies.

Martijn citeerde Ben Schouten,
hoogleraar industrial design:
“Sommige apps vertellen je of je aan
je half uur lichaamsbeweging per dag
bent gekomen. Dit soort technologie
maakt je aware. En dat is de basis
van verandering. Dan is het

bevrijdend. Nog nooit in de geschiedenis heeft technologie
ons zo ten dienste gestaan”.
Als dit geen toekomstoptimisme is! Rosi Braidotti wilde nog
op zoek gaan naar post-humane waarden, Schouten lijkt
eerder een exponent van de houding die verwacht dat middels
technologie alles vanzelf beter wordt. Dat woordje 'middels'
lijkt te suggereren dat het slechts om een hulpmiddel gaat.
Maar het lijkt er veeleer op dat de moderne digitale
technologie een doel op zich wordt en daarmee ons gaat
beheersen.
Dat is het geval als die technologie volledig door de industrie
wordt beheersd. Een hoge functionaris van Unilever
verklaarde: “Unilever heeft mensen geholpen hun handen op
de juiste momenten met zeep te wassen, hun wasmaschines
niet te heet te zetten en hun tanden tweemaal daags te poetsen.
Met digitale technologie zijn merken pas echt in staat om voor
verandering te zorgen en mensen te helpen om duurzaam te
gaan consumeren”. Daar gaat dan wel een mensbeeld achter
schuil volgens welk de mens eigenlijk dom is en lui, hij kiest
de weg van de minste moeite, wil beloningen en volgt de
groep. Kortom: door technologie is de massificatie enorm
toegenomen, terwijl de meeste mensen de apparaten wel
gebruiken maar in het geheel niet meer weten hoe ze werken;
een kleine, selecte groep gaat steeds meer bepalen wat voor de
massa goed is. Hulp door slimme apparaten wordt beheersing
door die apparaten. Staat digi-dictatuur ons te wachten?

De pessimisten.
Omstreeks 350 voor de jaartelling vond
Plato dat het geheugen van de mens door
geschreven teksten zou verzwakken; de
emotie, het lijfelijke van kennis, zou eruit
verdwijnen doordat de kennis wordt
neergeslagen in lettertekens. Toen de
verbreiding van het schrift eenmaal een feit
was vond vond sommigen juist weer dat

boeken met de hand moesten worden gekopieerd; dat zou
meer toewijding en arbeid vereisen, waardoor de kennis beter 
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en vooral dieper, meer lijfelijk zou worden opgenomen. In een
rapport van het Rathenau Instituut wordt vermoed dat mensen
die bijv. willen afvallen met behulp van een app die ons
inseint nu minder te eten of even meer te bewegen eigenlijk
inboeten aan wilskracht; ze besteden hun beslissingen uit aan
een apparaat.
Fundamenteler is de kritiek van Evgeny Morozow die denkt
dat het vermogen van mensen om met problemen te leven, ze
te kunnen doorstaan, ze te laten gebeuren, verschrompelt;
ieder probleem, hoe existentieel van aard ook, moet worden
opgelost of weg verklaard. Hij noemt dit fenomeen het
solutionisme. Dat zou de ideologie van Sillicon Valley zijn.
Volgens hem is het leren leven met problemen een deel van
onze menselijkheid. Ik denk dat we daarmee precies de kern
van het digi-fenomeen raken in relatie tot humane waarden en
humaniteit. De kans bestaat immers dat we langzamerhand
steeds minder zelf hoeven na te denken, dat we in de
overvloed van verkrijgbare en licht toepasbare informatie niet
meer zelf weten wat het goede is. Dat we zo niet meer
discussiëren en dialogiseren, dat we steeds meer consumeren
en als consument alleen nog maar bestaan om het systeem
draaiende te houden. Misschien zou je kunnen zeggen dat we
door een al te optimistische technologische
toekomstverwachting lichtgewicht mensen worden; bezig
gehouden door totale afleiding kunnen we geen existentële
crisis meer aan.
Jonathan Franzen stelt dat een biljard dollar en hoogstaande
technologie de problemen in Irak niet heeft opgelost. Er is
volgens hem sprake van het uiteengaan van technologische en
spirituele vooruitgang.

Oplossingen?
Die zijn er vooralsnog niet, alleen kritische overwegingen. We
spenderen veel tijd aan digitale media en technologie, maar
leren niet te bepalen waar we onze tijd aan moeten of echt
willen besteden, aldus Tom Chatfield. Een gezonde en
volwassen omgang met de techniek begint volgens hem bij het
bewustzijn van de grenzen van die techniek. Maar juist die
wordt gewoonlijk door de digitale positivo's niet gezien en dus
ook niet overdacht, terwijl een cultuurpessimisme à la Plato,
dat in steeds wisselende vorm veel generaties ouderen
kenmerkt, evenmin tot echte doordenking leidt. We staan nog
steeds voor de vraag: is technologie neutraal? Opvoeding en
ethiek lijken steeds belangrijker te worden, maar lopen in alle
tijden gewoonlijk achter de ontwikkelingen aan.

Van één ding is Martijn
Rozing overtuigd:
perfectionisme is de vijand
van het goede ! Wellicht
moeten we weer iets

hernemen van de geestelijke weerbaarheid, waar HV
medeoprichter Jaap van Praag over heeft geschreven.

Op de hier uitvoerig besproken inleiding van Martijn volgde
een uiterst geëngageerde discussie-ronde, waarin zorgen en
waarschuwingen werden uitgesproken, maar waarin sommige
deelnemers zich ook nieuwsgierig toonden. In ieder geval was
het volgens velen een uiterst geslaagde bijeenkomst.

Alphons van Dijk

Eckhart Tolle (s)preekt:
ontdoe je van je ego

en leef in het nu

Twee humanisten, Ab Blaas en Paul Mercken, mochten gratis
aanwezig zijn op de lezing van
Eckhart Tolle in de grote zaal
van de Doelen te Rotterdam op
vrijdagavond 19 oktober. Paul
had de kaartjes gewonnen omdat
hij via google erachter gekomen
was waar de goeroe vandaan
kwam: respectievelijk Duitsland
(geboorte), Spanje (met vader na
diens pijnlijke scheiding),
Engeland (studie), USA en

Canada (nu).
Het was de moeite waard om deze spirituele leermeester twee
uren lang het achterste van zijn tong te laten zien in een
boeiende, leerzame en vaak ook geestige monoloog voor meer
dan duizend stille aanwezigen.
Tolles hoofdpunt is het
onderscheid tussen het ego en
het bewustzijn van het nu. Het
doel is bewust te worden van
het steeds verschuivende nu.
Een eerste stap in die richting
is in te zien dat het mogelijk is
zich los te maken van zijn
ego, waarmee een mens zich identificeert en dat, steeds
volgens Tolle, het product is van het verstand. Het ego heeft
een verleden, heden en toekomst, het is de bron van vele
frustraties, trauma’s en onvrede. Het ego is volgens
Rabindranath Tagore een illusie. Het bestaat uit onze
herinneringen, plannen en ambities, ogenschijnlijk in de tijd,
maar al die herinneringen, plannen en ambities doen zich voor
in het zich steeds vernieuwende nu. De tijd en ons historisch
bestaan evenals de historische werkelijkheid waar dat ego in
ingebed is, zouden slechts constructies van het verstand zijn.
Wij kunnen ons van die stroom van egotrippen losmaken en
door in het nu te leven ons als het ware onderdompelen in het
bewustzijn, dat Tolle poneert als letterlijk absoluut, dat wil
zeggen dat het een zelfstandig bestaan heeft, los van de
fenomenale wereld. Alleen het nu en het bewustzijn ervan IS.
Hij vindt het dan ook belachelijk dat sommigen het bewustzijn
uitleggen als een epifenomeen, een bijverschijnsel van de
materie dank zij de ingewikkeldheid van onze hersenen.
De waarden die Tolle propageert zijn: 1. Toelaten, het laten
gebeuren, het laten ZIJN. 2. vreugde bij het zintuiglijk
waarnemen van onze omgeving, vooral van de natuur. 3.
Enthousiasme, wanneer we ons met geestdrift aan iets buiten
onszelf overgeven. Zowel het relativeren van het ego als de 
oefening je bewust te worden van het nu spreken mij als 
humanist aan, evenals de hierboven genoemde waarden.

Minder waardering heb ik voor zijn stellen van een
onafhankelijk bewustzijn en zijn onbegrip voor de 
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wetenschappelijke methode. De evolutieleer en de verklaring
van het bewustzijn, niet als een entiteit maar als een activiteit
van de hersenen, als epifenomeen dat niet zonder die hersenen
plaats grijpt, beantwoordt aan het scheermes van Ockham:
poneer geen overbodige entiteiten (zoals een absoluut
bewustzijn) als je de verschijnselen daarzonder kan verklaren.
Tolles schermen met termen zoals de nieuwe aarde kan
paradoxaal worden genoemd. Om te beginnen zouden de
verschillende incarnaties van de boeddha en andere verlichte
geesten zoals Tagore en de volgers van de Tao het over
dezelfde ervaring hebben gehad. Dat is een schijnbare
tegenstelling, want je kan een onderscheid maken tussen
nieuw in de geschiedenis en nieuw in onze persoonlijke
ervaring. Waar ik wel moeite mee heb en wat ik zie als een
echte tegenspraak is dat Tolle de huidige groei (in de
eenentwintigste eeuw) van zijn soort spiritualiteit ziet als een
argument voor de waarheid en waarde ervan. Volgens zijn
eigen onderscheid tussen het bewustzijn van het nu en de
historische wereld, in de tijd, van mijn ego en zijn
achtergrond, kan dat helemaal niet. Mijn bewustzijn van het
nu heeft niets van doen met groei of verlies in de wereld van
mijn ego, de wereld van de tijd.
Samengevat, van mij mag je geloven in een absoluut
bewustzijn, maar ik vind het een geloof in iets wat ik
overbodig acht als verklaring.

Wat Tolle ook verzuimt is in te gaan op de functie van het ego.
En dat is nogal wat. Ik durf te stellen: als de mensheid zich
alleen had bezig gehouden met het nu en niet met wat het ego
allemaal nastreeft, dan was het wiel nog niet uitgevonden.
Laat staan dat Tolle in de grote zaal van de Doelen met zijn
prachtige geluids- en beeldinstallatie op ons in had kunnen
praten.
We komen daarmee ook in de wereld van de ethiek, waar de
mysticus eigenlijk afstand van doet, want de wereld van de
ethiek is ook de wereld van de tijd en van het ego. Het is de
wereld van middelen en doelen. Ook in die wereld bestaat er
een mogelijkheid om de beperking van zijn ego te overstijgen
en wel door het principe van de wederkerigheid toe te passen.
Is de kern van de ethiek niet: doe niet aan anderen wat jezelf
niet wil aangedaan worden? Wissel in je geest van plaats met
een willekeurig ander mens en zie wat je dan zou wensen. Die
oefening vertelt je wat ‘heurt’ in de ethische sfeer. Het gaat
toch niet op je terug te trekken in het bewustzijn van het nu als
je medemens ligt te verdrinken.
Bovendien heeft het bewustzijn, ook dat van het bewustzijn
zelf, een subjectief en een objectief component. Blijven staan
bij het bewustzijn van het subjectieve bewustzijn vergeet de
objectieve component. Toch heeft Tolle het daarover: je
omgeving, vooral de ruimtelijkheid ervan, die afstand en dus
inzicht schept, de natuur, de medemens, medeleven. Wat je
zintuiglijk waarneemt nodig uit tot meer dan esthetisch
waarnemen.

Ik wil eindigen met die oude bak van de boom die omvalt in
een bos waar er geen live oor is om het te horen. Maakt die
boom geluid? Volgens Tolle inderdaad niet. Het is me niet
duidelijk wat hij daarmee wil zeggen, maar hij verbindt er de
piano mee waarzonder je geen piano kunt spelen. Maar, zegt
hij, zonder pianist speelt de piano ook niet. Een argument voor

het onafhankelijk bestaan van het bewustzijn, wat we al
voldoende behandeld hebben.
Voor die boom heeft Aristoteles al meer dan 2000 geleden het
antwoord gevonden: geluid is iets wat gehoord zou worden als
er een live oor in de buurt was om het te horen.

Paul Mercken
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