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Van de voorzitter

Iedereen een voorspoedig 2016 gewenst.
Elke januari is het weer verrassend hoe snel het vorige
jaar verlopen is. Nog verbazender is dat het met het 
toenemen van de leeftijd steeds sneller verloopt. Met 
het ouder worden gaat ons brein anders werken en 
richt het zich meer op bredere semantische en 
conceptuele kennis dan op details. Vandaar dat in deze
Kommuun ook een overzicht is geplaatst van wat er 
vorig jaar georganiseerd is. Dat staat dus achteraan, 
als een terugblik.

Vooruitkijken is echter waar we, zeker  als bestuur,  
vooral mee bezig zijn. Er staan een aantal activiteiten 
op het programma. In de januari staan die activiteiten 
in het teken van samenwerking. Eerst met de 
Walkartgemeenschap, dan met de groep 
Levensovertuiging en Religie en vervolgens met 
Humanitas. Ik hoop dat er veel mensen de 
bijeenkomsten zullen bijwonen.

Ondertussen verontrusten mij de ontwikkelingen in 
het Midden-Oosten in hoge mate. Het lijkt erop dat de 
grote landen Iran en Saoedi-Arabië op grond van 
religieuze, economische en machiavellistische  
opvattingen zich in de strijd werpen.  In 1938 hebben 
we iets dergelijks gezien in Europa, tussen Frankrijk 
en Duitsland. Dat is toen vreselijk uit de hand gelopen.

Ik kan in dat verband het fenomenale boek De 
Afdaling in de hel. Europa 1914-1949 van de Britse 

historicus Ian Kershaw aanraden. Overigens dekt de 
Engelse titel To hell and back de lading beter. 

Laten we hopen dat het humanisme, of tenminste 
een humane notie, escalatie voorkomt. We zullen 
toch voortdurend naar elkaar moeten luisteren, 
voors en tegens  afwegen en tot een consensus 
komen. Met ontmoetingen zoals bijeenkomsten, 
lezingen,en cursussen hoop ik dat we elkaar scherp 
en humanistisch houden. 

Wim van Werkhoven

Agenda

Zondag 10 januari 2016, 10:30 – 12:00 uur
Walkartontmoeting i.s.m Humanistisch Verbomd. 

Locatie: Walkartkerk, 
Kerkweg 23, Zeist 
Thema: Economie en 
zingeving 
Spreker: Dr. Aloys Wijngaards

Vrij entree, collecte na afloop.
Na jaren van economische voorspoed waarbij de 
bomen tot in de hemel leken te groeien, werd in 2007-
2008 duidelijk dat deze economische droomwereld op 
drijfzand gebouwd bleek te zijn. Hierdoor moest niet 
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alleen de tering naar de nering gezet worden, maar 
kwamen ook de vragen naar boven: waar doen we het 
nu eigenlijk voor? Wat is wezenlijk, en wat is 
overbodig? Waartoe dient onze economie? De crisis 
kan op deze manier gezien worden als een 
confrontatie met vragen naar zin en betekenis van 
onze economie. Als een uitdaging tot 'soul searching'. 

Dr. Wijngaards is gepromoveerd op de relatie tussen 
publieke theologie en economische wetenschap, 
Worldly theology. Hij studeerde religiewetenschap en 
economie en is als beleidsadviseur en Specialist 
Governance verbonden aan de Nederlandse Bank. 

De muzikale omlijsting door Henk Jagtenberg, 
gitaar en Brigitte Schouten, dans.

Voor meer informatie: 
http://www.humanistischverbond.nl/agenda/economie-
en-zingeving

Woensdag 20 januari 
2016, 18:00 – 20:00 uur

Locatie: Kerkelijk Centrum Zeist West, Zeist
Tijd: 18:00-20:00 uur
Kosten: Geen
Onze HV afd. Heuvelrug-Krommerijn neemt deel aan 
het Platform Levensovertuiging & Religie Zeist.

Doel: in de eerste plaats bekendheid geven aan de 
Mensenrechten als de basis voor onze samenleving. 
En ten tweede dat te doen door ontmoetingen te 
houden met zoveel mogelijk deelnemers (ook uit 
buurgemeenten).

Ellen de Boom (lid), Pieter Meester (voorzitter) en Ab 
Blaas (secretaris) vonden de november bijeenkomst 
heel geslaagd. Met dank aan de leden van de 
Marokkaanse Moskee. We stellen voor de 20 januari 
bijeenkomst op de zelfde manier te houden.
Dus voor die bijeenkomst brengt ieder mee:
- introducee(s)
- eten en drinken voldoende voor zich zelf en de 
introducee(s).
Tijdens de bijeenkomst wordt voedsel naar behoefte 
geruild/gegeven.

Hannah Nathans vertelt over het Joodse feest Tu 
b’Shwat.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Meld je aan 
bij mij.

Ab Blaas, E ab.blaas@gmail.com M. 0627898006

Vrijdag 22 januari 2016, 16:00 – 18:00 uur
Deze Nieuwjaarsreceptie vieren 
Humanitas Heuvelrug en HV-
Heuvelrug-Krommerijn samen.

Om16.00 uur verwelkomen we u 
(na enkele toepasselijke woorden 

van onze voorzitters) met een optreden van het 
Piratenkoor ManOverBoord.

Met een repertoire aan zeemansliederen staat de 
bemanning van dit Piratenkoor voor u klaar om de 
muzikale reis te beginnen. De ruwe bolsters zetten 
voet aan wal en nemen het roer over. Zij voeren u 
muzikaal mee over woelige wateren en naar verre 
oorden met een wervelend optreden waarbij interactie 
welkom is.

Ook zal Jacqueline Smit ons vertellen over de praktijk
van haar humanistisch vrijwilligerswerk.(zie 
http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/het-
vreemde-in-jezelf-toelaten)

Als u zich niet al bij Humanistas hebt opgegeven, geef
u dan uiterlijk 15 januari op bij mij; Ab Blaas M. 06 
27898006 E. ab.blaas@gmail.com.

Dinsdag 9 februari 2016, 20:00 – 22:00 uur 
en
Donderdag 25 februari 20:00 -22:00 uur

Cursus Ecohumanisme in twee avonden
Walkartzaal, Kerkweg 19 Zeist
Opgeven bij Ab Blaas. E. ab.blaas@gmail.com 
M.0627898006. Graag voor of op vrijdag 29 januari
2016 

Beter Weten. 
Filosofie van het 
ecohumanisme.
In september jongstleden
verscheen van ons HV- 
lid uit Bunnik, de 
filosoof dr. Floris van 
den Berg, het boek Beter
Weten. Filosofie van het
ecohumanisme.Het is 
een omvangrijke pil, die 
nadere bestudering 
verdient volgens Wim 

van Werkhoven, die het manuscript corrigeerde . Maar
ook volgens anderen, zoals Dirk Verhofstadt, Steijn 
Bruers en Paul Cliteur. Nadere bestudering van en 
discussie over het boek zal plaatsvinden in het 
voorjaar van 2016 en wel op de dinsdagavond 9 en 
donderdagavond 25 februari van 20:00 tot 22.00 uur.
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De avond wordt begonnen met een inleiding door 
Floris van den Berg, daarna volgt er discussie onder 
leiding van Wim van Werkhoven.
De eerste avond staan de hoofdstukken over 
Ecohumanisme, Secularisme, Humanisme, 
Scepticisme en Liberalisme centraal. Dat gaat over de 
voorkant van het gelijk.
De tweede avond komt de achterkant van het gelijk 
aan de orde. De hoofdstukken over veganisme, 
duurzaamheid, vrijdenken en verlichtings-
fundamentalisme zullen de gemoederen bezig houden.

Verwacht wordt dat u het boek ter beschikking hebt 
(€ 27,99) en op de avond de betreffende hoofdstukken 
hebt gelezen.   

Wat er nog meer komt is nog onderhanden, houdt 
de volgende data graag vrij:
Dinsdag 8 maart 2016, 20:00 – 22:00 uur
Praatcafé en ALV. Details volgen.
12 (avond) en 14 (middag) april 2016
Praatcafé. Details volgen.
Donderdag 12 mei 2016
Excursie Humanistisch Utrecht. Details volgen
Zondag 26 juni 2016
Viering Wereldhumanisme dag

HV Afdeling Heuvelrug-Krommerijn
Jaarverslag 2015

Financiën
Het bestuur heeft in 2015 minder uitgegeven dan ze 
had begroot. Twee redenen:
- de Kommuun is een Nieuwsbrief geworden die we 
per email verzenden. Leden zonder email krijgen deze 
per post
- het Praatcafé is van lokatie veranderd.
We zullen ons best doen dat geld in 2016 goed te 
besteden.
Onder andere aan een tweede cursus in het najaar en 
meer Praatcafé's.
 

Financieel resultaat 2015 en begroting 2016

Activiteitenoverzicht 2015
2015-01-08 Charlie Hebdo
De gemeente Zeist stelt het gemeentehuis op 
donderdagavond 8 januari open voor een 
´gesprek van verbondenheid en betrokkenheid
´, naar aanleiding van de aanslag in Parijs. 

Wim spreekt  namens afdeling.
2015-01-11 14:00:00 
Nieuwjaarsontmoeting
Een gezellige ontmoeting met een 
drankje en een hapje. We beginnen 
met een heel korte Algemene Leden 

Vergadering.
2015-01-22 14:00:00 Cursus 
Humanisme en politiek 1 De 
Klassieke Oudheid
Docent Sid Lukkassen.
Staatsmodel Oude Grieken en 

Romeinen. De Antieke politieke filosofie probeerde de 
politieke orde van de stadsstaat te begrijpen en te 
rechtvaardigen los van enige goddelijke invloed. 
2015-01-29 14:00:00 Cursus Humanisme en politiek 2 
Middeleeuwen
De machtstrijd tussen kerk en staat in middeleeuws Europa, 
heeft ons staatsbesef ingrijpend gevormd. “Secularisering,” 
gaat oorspronkelijk terug op het politieke machtspel tussen 
kerk en staat.
2015-02-12 14:00:00 Cursus Humanisme en politiek 3 Het 
ontstaan van de moderne staat
Machiavelli is de eerste die het christendom als politieke 
kracht onder vuur neemt. Later emancipeerde de bourgeoisie 
zich en ontketende de Franse Revolutie. Nederland krijgt een 
liberale grondwet van Thorbecke in 1848. Begin 20ste eeuw 
vrouwenkiesrecht.
2015-02-26 14:00:00 Cursus Humanisme en politiek 4 
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Humanisme in de hedendaagse politieke praktijk
In het huidige postmoderne tijdperk zijn Westerse 
levensbeschouwingen en de daarbij behorende waarden 
geïndividualiseerd, versnipperd en op de achtergrond geraakt. 
Politieke partijen profileren zich steeds meer op 
koopkrachtplaatjes. Is het humanisme in staat een antwoord te 
geven op het spirituele, morele en ideologische vacuüm van 
deze tijd?

2015-03-12 14:00:00 Praatcafé Heuvelrug-
Krommerijn
Bezoek aan de Dienst Levensoriëntatie & 
Geestelijke Verzorging (DLGV) van UMC
Utrecht. Willem Blokland is humanistisch 
raadsman en Hoofd van de Dienst. Hij houdt

een inleiding over 'Aandacht voor mensen en hun existentiële 
thematiek in het UMC Utrecht'. In de Dienst Levensoriëntatie 
werken tien geestelijk verzorgers vanuit een aantal 
levensbeschouwelijke tradities samen: vier humanistische, 
drie christelijke, twee moslim geestelijk verzorgers en één 
vanuit boeddhistische achtergrond. Daarna wordt het 
Stiltecentrum bezocht en is er gelegenheid tot verder gesprek, 
ontmoeting en wat te drinken in de foyer bij het Stiltecentrum.

2015-04-09 13:30:00 Praatcafé Heuvelrug-
Krommerijn - Bezoek expositie 
ArtTraverse De Bilt. Inleiding en 
rondleiding door Evert Bouws op de 

ArtTraverse, Gemeentehuis De Bilt
De huidige expositie in de ArtTraverse met werk van Rita Kok
(transparante weefsels) en Marijke de Goey (sieraden en 
objecten). Evert Bouws is lid van de ArtTraverse-werkgroep. 
Hij verzamelt hedendaagse kunst. Hij geeft een lezing geven 
over: hoe hij tot verzamelen is gekomen, hoe exposities in 
ArtTraverse tot stand komen en over werk van beide 
kunstenaars. Na lezing en expositie gaan we naar Café van 
Miltenburg.

2015-05-09 14:00:00 Praatcafé zaterdag 9 
mei Europadag
Hans Kartman en Ab Blaas vergelijken EU 
Indonesië. Hans weet veel van Indonesië en 
wij met elkaar weten veel van Europa. 
Beide, Indonesië en de EU heten 

democratiën te zijn. En ze zijn beide groot met een grote 
bevolkingsdichtheid. Indonesië een éénheidsstaat met 33 
provincies en één landstaal. De EU met 28 lidstaten met 24 
officiële talen.
Van wat voor samenleving droomt u?

2015-06-21 Wereld humanisten dag
Hèt festival voor idealisten en 
wereldverbeteraars! Met inspirerende 
filosofie, geestverruimende gesprekken, 
exposities met kunst en fotografie, 

meeslepend theater en vernieuwende muziek. In de Tolhuistuin
te Amsterdam.

2015-09-10 10:00:00 Excursie
Bezoek aan voormalig Kamp Westerbork 
op initiatief van Arie Swager.
Arie houdt een inleiding over het bouwen 
van het herinneringscentrum. Hij is de 
architect van de eerste opzet. Daarna 

inleiding over de geschiedenis van het kamp, bezoek aan het 
museum en rondleiding over het kampterrein.

2015-10-15 14:00:00 Praatcafé
Leo van Gemert vertelt over zijn hobby 
en sterk uitleen lopende aspecten van het 
schelpen verzamelen en laat vooral veel 
zien. Eigen schelpen mogen meegenomen
worden! Het maakt niet uit op welk strand

in de wereld ze zijn verzameld. Leo vertelt u graag over uw 
schatten. Misschien vindt u schelpen verzamelen dan ook wel 
een beetje leuk.

2015-11-12 14:00:00 Praatcafé
Wim van Werkhoven geeft een 
inleiding over ouderparticipatie in het 
onderwijs.
Op 12 november wordt in het praatcafé 
aandacht besteed aan onderwijs. 

Studenten van de UvA hebben onlangs het Maagdenhuis bezet
om inspraak af te dwingen bij het onderwijsaanbod en de 
onderwijsorganisatie. In het parlement is gediscussieerd, hoe 
dat zou kunnen worden gerealiseerd. Van wie is de 
universiteit? Van het management, de docenten en/of de 
studenten?

2015-11-25 17:00:00 Platform L&R 
Zeist
Het Platform houdt een ontmoeting in de
Marokkaanse Moskee El Mottakien in 

Zeist.
Vraagt familie, vrienden en bekenden mee te nemen. We 
nemen zelf eten en drinken mee en delen. Over de Zeister 
samenleving en geschiedenis wordt verteld.

2015-11-28 Ledendag met ALV in 
Beeld en Geluid Hilversum
Thema: Ledendag Waar is de grens? 
Ieder mens wil zich in vrijheid 

optimaal ontwikkelen. Maar heb je voldoende macht en 
invloed om je te verzetten tegen onvrijheid van jezelf en 
van anderen, dichtbij huis, maar ook elders in de wereld?

2015-12-10 14:00:00 Praatcafé
Mensenrechten, alleen voor ons?
Peter Knoope: 'Een groot deel van de 
wereld haat ons. Wat wij vooruitgang 
vinden, vinden zij neokoloniaal.' Wat dan 

met 'onze' mensenrechten? Ook bespreken we de Open brief 
van Floris van den Berg. Wim vertelt over de hoopvolle 
ontwikkelingen in Rojava in noord Syrië.

Contact
Wim van Werkhoven, voorzitter
Steynlaan 95, 3701 ED Zeist
t: 0306914239
e: wvanwerkhoven@kpnmail.nl

Ab Blaas, redactie Kommuun
Sophialaan 39, 3708HD Zeist
t: 0308898371
e: ab.blaas@gmail.com
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