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Van de voorzitter
        

Op 23 december kreeg ons HV-bestuur van de Universiteit van Humanistiek het bericht, dat prof. Dr. Hans Alma langdurig ziek
is. Zij zou de presentatie verzorgen op zondag 5 februari onder de titel ’Een ethisch perspectief op humanisme.’ De reeds in de 
opmaak van deze Kommuun geplaatste inleiding verviel dus en leverde een lege plek op. Om dit op te vullen is mijn tekst wat 
langer geworden dan gebruikelijk. Overigens wordt er naar een vervanger gezocht.  

Op 29 december werd door Nanny Westerhof een contemplatieve bijeenkomst georganiseerd in Bilthoven. Een mooi initiatief 
aan het einde van het jaar. Een tijdstip die uitnodigde om terug te kijken en vooruit te blikken.

Terug te kijken naar hoe de deelnemers de kerstdagen hadden doorgebracht. Dat bleek voornamelijk familiebezoek, samen 
lekker, maar niet buitensporig eten en samen pratend wandelen in de natuur. Geen christelijke, maar humane zingeving met 
elkaar. Het tekent de nationale verschuiving van een christelijke naar een seculiere samenleving. Het uit zich in de afname van 
het aantal kerkgemeenschappen en het wekelijks sluiten van kerken. Ik heb dat altijd een goede zaak gevonden, omdat  het 
getuigt van toenemende menselijke rede en wetenschappelijke gefundeerde rationaliteit. Maar ik zie in toenemende mate een 
adder onder het gras die in de komende tijd  met elkaar in bedwang moet worden gehouden.

De adder is die van de sentimentaliteit: overdreven gevoeligheid,  de neiging zich geheel door (weemoedige ) gevoelens te laten
meeslepen. Het komt voort uit een humane emotionaliteit: vatbaarheid voor gemoedsbeweging  en gevoelsreacties. Die 
emotionaliteit is een groot goed omdat zij de bron is van motieven tot handelen. Wij voelen ons aangezet om iets te bereiken, te 
realiseren, te voorkomen, te verhinderen, prachtig te vinden, te verafschuwen. Emotionaliteit gecombineerd met een meer of 
minder beredeneerde reflectie heeft geleid tot betekenisvolle processen en producten in de kunsten, de wetenschappen en de 
technologie. Maar emotionaliteit zonder reflectie slaat door naar sentimentaliteit.

Sentimentaliteit roept gevoelens als zodanig op, zowel positieve als negatieve. Men voelt een sterke aandrang zich door de 
gevoelens te laten meeslepen. Aansprekende thema’s roepen sentimenten op en kunnen mensen mobiliseren in felle vóór- en 
tegenstanders. Gecombineerd met (nieuwe) massamedia kan dit tot (gewelddadige) strijd leiden. De uitvinding van de 
boekdrukkunst in de vijftiende eeuw droeg bij aan een geweldige geestelijke ontwikkeling, maar onder andere door de 95 
stellingen van Luther ook tot gewelddadige religieuze conflicten. Eeuwenlang bevochten de katholieken en protestanten elkaar. 
In de twintigste eeuw leidde de uitvinding van de radio tot een enorme  invloed van het gesproken woord. Franklin Roosevelt 
bijvoorbeeld bleek een zeer begaafd redenaar voor de radio en verdedigde in de Verenigde Staten met succes zijn politiek van 
de New  Deal.  Adolf Hitler wist eveneens de radio te gebruiken, maar dan voor zijn hysterische redevoeringen, die leidden tot 
ongekende wereldwijde gewelddadigheid. De uitvinding van de televisie bracht prachtige beelden voor iedereen vanuit de 
gehele wereld, maar sinds het televisiedebat tussen Kennedy en Nixon kan geen politicus meer zonder mooie kop en visuele 
uitstraling verkiezingen winnen. Sinds de uitvinding van de informatietechnologie is er sprake van een onwaarschijnlijke 
hoeveelheid en snelheid in informatie, maar kan iedereen via e-mail, facebook en twitter zijn sentiment ongegeneerd, 
onmiddellijk, euforisch, leugenachtig en soms met levensbedreigingen op internet gooien. Voorbeelden van deze verschijnselen 
en de gevolgen zijn onder andere de Brexit, de uitslag van het Oekraïne-referendum, het getwitter van Trump en de 81 veelal 
eigen gelijk kakelende partijen in Nederland.   

Ik hoop dat we dit jaar een ontwikkeling kunnen zien waarin de sentimenten bedwongen worden en we elkaar ondersteunen in 
een zoeken en vinden van een balans tussen rationaliteit en emotionaliteit. Het humanisme is daarin een overtuigend 
bindmiddel.

Namens  het bestuur hoop ik op 20 januari veel leden te mogen begroeten op de nieuwjaarsreceptie, die wij net als vorig jaar 
organiseren in samenwerking met Humanitas. In ieder geval nu al iedereen een voorspoedig 2017 gewenst. 

Wim van Werkhoven

Agenda
Maandag 9 januari 2017, 14:00 – 16:30 uur
2de maandag café nr 8 in Bistrot Centraal op Utrecht CS.
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Loop binnen wanneer je wil. Neem  belangstellenden mee. Humanistisch logo is
herkenningspunt. 
Ik ben er voor 14:00 uur en zit ter hoogte van de biertap.
Consumpties voor eigen rekening!
Groet Ab Blaas e. ab.blaas@gmail.com m. 06 278 98 006.  PS Maandag 12-12-
2016 waren we met acht. 

Vrijdag 20 januari 2017, 15.30 - 18.00 uur
Nieuwjaarsreceptie

Locatie: Humanitas, Seyster Center, Godfried van Seijstlaan 43B, 3703 BR Zeist

15.30 uur Welkom voor de interactieve presentatie: Zin in het leven, zin uit muziek
Lezing, gesprek en muziek door Lennart Kolenberg

Lennart gaat in op verschillende theorieën en ervaringen waarmee hij het belang van 
muziek aantoont. Daarna gaan we luisteren. U kunt muziek meenemen op CD/DVC of 
USB en vertellen waarom u die raakt. Uw eigen instrument meenemen is helemaal 
geweldig.

16:30 uur Tijdens de receptie zorgt het gitaarduo ‘Just Jammin’ (Frank van Oostveen en Arjan Eernst) voor muzikale omlijsting

Aanmelding graag uiterlijk 13 januari 2017, per mail: heuvelrug@humanitas.nl  of 06 278 98 006.

Zaterdag 28 januari,  20:30 uur
Floris van den Berg presenteert zijn boek De vrolijke feminist. Een ecofeministische filosofie waarin ik een pleidooi houd 
voor feminisme en het belang om je uit te spreken en in te zetten voor feminisme.

Locatie: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht
Aanvang: 20:30 uur.
Welkom in het café vanaf 19:30 uur.
Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Het is daarom belangrijk dat je je per email aanmeldt. 
Vrienden en vriendinnen meenemen is prima. Als je maar laat weten met hoeveel je komt. Ik zal je een 
bevestiging sturen. Stuur svp een mail naar: florisvandenberg@dds.nl 
Maar vol=vol. 
PS: Het wordt een feestelijke avond, maar ik wil er toch op wijzen dat deze voordracht als shockerend of kwetsend kan 
worden ervaren. Bijwonen daarom op eigen risico.

Floris van den Berg

Donderdag 2 februari 2017, 14:00 – 16:00 uur
Zorg?
Locatie: Walkartzaal, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist
Arie Swager vertelt over zijn ervaringen met en kijk op de hedendaagse zorg. Deel uw ervaring/visie/mening over de zorg na 
Arie's inleiding.

We houden ook een korte ALV. Zie daarvoor het Jaarverslag 2016 verderop in deze Kommuun. Vragen mbt dit verslag graag 
voor of op 23 januari aan Ab Blaas sturen. Zie laatste pagina voor adres gegevens.

Zondag 5 februari 2017, 10:30 – 12:00 uur
Een esthetisch perspectief op humanisme

Professor Dr. Hans Alma

Locatie: Walkartkerk, Zeist
Kosten: Toegang vrij. Vrijwillige bijdrage na afloop.

Wim van Werkhoven heeft in zijn 'Van de voorzitter' al geschreven dat Hans Alma helaas
ernstig ziek is. Zij kan absoluut niet aan haar toezegging voldoen om ons een ethisch
perspectief op humanisme te geven. Wij hopen op een op een volledig herstel. Wij zijn met haar
en collega's in overleg over een vervangende inleider.

Deze Walkartontmoeting wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond, afdeling Heuvelrug-Krommerijn in 
samenwerking met de Walkartgemeenschap Zeist.

Zeker sinds de Verlichting hecht humanisme groot belang aan de menselijke rede en aan wetenschappelijke rationaliteit. Dat is 
terecht – niemand zal het belang van redelijkheid en wetenschap willen ontkennen. Toch loopt het humanisme hiermee risico 
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eenzijdig te zijn. Rationaliteit alleen is onvoldoende voor wie zinvol leven in een humane samenleving nastreeft. Daarvoor 
hebben we bijvoorbeeld ook verbeeldingskracht en empathie nodig, die sterk leunen op de zintuigelijke waarneming en de 
manier waarop wij ons lichamelijk tot de wereld om ons heen verhouden. We betreden dan het gebied van de aisthesis: de 
zintuiglijke ervaring. In de lezing zal betoogd worden dat dit esthetische perspectief op humanisme van groot belang is, omdat 
het meer recht doet aan de volledige mens (lichamelijk, affectief, cognitief) dan een eenzijdige gerichtheid op rationaliteit.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Henk Jagtenberg, gitaar.

Alphons van Dijk

Woensdag 15 februari 2017, 20:00 – 22:00 uur
Waar we niet over mogen praten!

Lezing door Mr. Drs. G.M. van Duin

Locatie: Wapen van Odijk, De Meent 53, 3984 JH Odijk
Kosten: Toegang vrij. Consumpties voor eigen rekening

Woensdagavond 15 februari 2017 aanvang 20.00 uur binnenlopen 19.30 uur lezing en presentatie humanistisch verbond 
afdeling Heuvelrug- Krommerijn en in coalitie met het provinciaal politiek platform i.s.m. Mywheels vereniging voor deel 
auto's regio Utrechtse Heuvelrug.

Mmv Harry Loco singer songwriter, lezing en presentatie van Mr Drs G.M. Van Duin thema; Waar we niet over mogen 
praten.
Einde 22.00 uur.
Vanaf 17:30 ook de mogelijkheid om aan te schuiven aan de aanschuiftafel van Odijk. Kosten 11,50 basisbedrag menu exclusief
drankjes, koffie. Even van te voren opgeven bij het Wapen van Odijk ! Tel. 030 656 1618.
Donderdag 9 maart 2017, 14:00 – 16:00 uur Praatcafé. Onderwerp en plaats worden nog bepaald. Suggeties zijn 
altijd welkom.

Donderdag 13 april 2017, 14:00 – 16:00 uur Praatcafé. Onderwerp en plaats worden nog bepaald. Suggeties zijn 
altijd welkom.

Ab Blaas

Jaaroverzicht 2016
Financiën
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Activiteiten
Zondag 2016-01-10 10:30 Economie en Zingeving

Bijeenkomst van de Walkartgemeenschap te Zeist voorbereidt door onze afdeling Heuvelrug-Krommerijn.
De inleider Dr. Wijngaards is gepromoveerd op de relatie tussen publieke theologie en economische 
wetenschap, Worldly theology.

Woensdag 2016-01-20 18:00 Platform L&R Zeist ontmoeting

Een tweede bijeenkomst waarin deelnemers eten en drinken meenemen en met elkaar over een thema spreken.
Hannah Nathans zou vertellen over het Joodse feest Tu b’Shwat maar was helaas verhinderd doordat zij niet 
tijdig terug kon zijn uit de VS.

Jeannette en Ellen ontvingen in Kerkelijk centrum Zeist west.

Vrijdag 2016-01-22 16:00 Nieuwjaarsbijeenkomst
Deze Nieuwjaarsreceptie vierden Humanitas Heuvelrug en onze HV afdeling Heuvelrug-Krommerijn samen.
Het Piratenkoor ManOverBoord zorgde voor een goede stemming.
Jacqueline Smit vertelde over haar praktijk van het humanistisch vrijwilligerswerk in het detentie centrum 

voor vreemdelingen bewaring in Zeist.

2016-02-09 20:00 Cursus Ecohumanisme Deel 1
Floris leidde ons in twee avonden op tot Ecohumanisten.

Tweede avond zou op donderdag 25 februari 2016 plaats vinden, maar door ziekte van Floris
is dat 29 maart geworden.

Floris gebruikt zijn boek Beter Weten. Filosofie van het ecohumanisme, als uitgangspunt.

Een omvangrijke pil, die nadere bestudering verdiende volgens Wim van Werkhoven, die het
manuscript corrigeerde . Maar ook volgens anderen, zoals Dirk Verhofstadt, Steijn Bruers en

Paul Cliteur.De avond wordt begonnen met een inleiding door Floris van den Berg, daarna volgt er discussie onder leiding van 
Wim van Werkhoven.

Donderdag 2016-03-08 20:00 Praatcafé en afdelings ALV
‘Waarom het onmogelijk is om gelukkig te worden van je werk’, door Menno de Bree.

Menno wist dat we allemaal gelukkig willen worden, met name door liefde en werk. De relatie tussen 
liefde en geluk is echter notoir problematisch. Gelukkig worden van je werk is echter ook een kansloze 
onderneming maakte Menno ons overtuigend duidelijk.

2016-03-29 20:00 Cursus Ecohumanisme deel 2
Floris van den Berg is gelukkig weer beter. Inleiding door Floris van den Berg en discussie onder leiding van Wim van 
Werkhoven. Van Carnivoor naar Flexitarier, Vegetarier en Veganist?

2016-04-12 20:00 Praatcafé 'Gelukkige Samenleving'
Is de samenleving af? Kan het beter, gelukkiger? Hoe dan?Daar wisselden we met elkaar over van gedachte. In Pelita Den 

Dolder. Menno de Bree stelde de vorige maal in een prikkelend betoog dat alles er op wijst dat het onmogelijk
is om gelukkig te worden. Zeker niet in de liefde, maar ook niet in het werk! Het plezier dat hij uitstraalde bij 
dit betoog deed vermoeden dat er meer is dan hij ons heeft voorgehouden.

Vijf sprekers uit ons midden, Lennart Kolenberg,
Leo van Gemert, Jouke Krediet, Paul Mercken en Wim van Werkhoven', vertelden wat hun bezig hield en inderdaad geluk werd
daar ook in ervaren.

Woensdag 2016-04-20 18:00 Platform L&R Zeist

Bijeenkomst in de St. Josephkerk Emmausgemeenschap, Parochiecentrum, Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist. Jan
Roos ontving ons daar. We bespreken wat de wethouder over de achterstand in huisvesting van statushouders 
en woningzoekenden heeft gezegd.

2016-05-12 14:00 Excursie Humanistisch Utrecht
“Dwarse denkers en voorop-lopers, humanisme in Utrecht vanaf de 17e tot de 20e eeuw” door Jules Brabers

We verzamelen ons om 14.00 uur bij het standbeeld voor de Domkerk, op het Domplein. We eindigen omstreeks 16.00 
uur bij het Paushuis op het Pausdam.
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2016-06-26 12:00 Deelname Mag het licht aan festival

Viering van de Wereldhumanisme dag in de Tolhuistuin te Amsterdam.

Humanistisch Café's op Utrecht Centraal
Op maandag 13 juni eerste café 's middags. We waren we met elf en allemaal konden we ook 's avonds. Besloten de volgende 
café's om 18:00 uur te beginnen.
Iedereen moest wennen aan praten in een café. Opdelen in kleine gespreksgroepen is nodig in een rumoerig café.
Het aantal liep via 10 in juli terug naar 4 in november. Toch maar de avond in december verruild voor de middag. Op 12-12 
waren we met 8.

Praatcafé: Ecohumanisme in de praktijk – op 3 zaterdagmiddagen; 17 september en 1 en 22 oktober. 

Inleidingen en gespreksleiding: Silvia Benschop.

In drie middagen behandelde Silvia de thema's Energie, Water, Voeding, Klimaat, Milieu, Afval.
Wat kunnen wij humanisten op basis van dit eerste deel al doen?

Ecohumanist worden! 
1. Wij Ecohumanisten gaan onze CO2 kraan dichtdraaien!
2. In de afdelingen overleggen we met onze medeleden hoe dat te doen. (Bijvoorbeeld; gebruik groene 

stroom voor auto en verwarming, infrarood, warmtepomp, .....)
3. We vragen het hoofdbestuur het Ecohumanisme te omarmen, door de leden te ondersteunen bij dat overleg en om met hun 
samen de politiek te overtuigen. 
Aantal deelnemers; respektievelijk 6, 8, 8.

2016-09-25 09:30 Platform L&R Zeist
Afsluiting Vredesweek
21 september is de internationale dag van de vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties.
Om half 10 verzamelen in het Wilhelminapark bij de Ginkoboom en vandaar op weg achter de regenboogvlag van PAX naar de 
Kerk van de Doopsgezinde Gemeente Zeist. 

Ellen de Boom reikt de Vredesduif uit aan Najib Zahri.
Najib is een enthousiast verbinder van mensen. Met zijn stichting Tolerance vergroot hij het begrip 
tussen mensen van verschillende culturen en religies. 

Hannah Nathans (een stem uit het Jodendom), Jan Roos (een stem uit de Rooms-Katholieke Kerk), 
Abderrahim Achamrouk (een stem uit de Islam), Alphons van Dijk (een stem uit het Humanisme), 
Joan Groeneveld (een stem uit het Bahá’i-geloof) en Jeannette van Andel (Raad van Kerken) spreken 
over vredesonderwerpen.

2016-11-09 20:00 Praatcafé: Zingeving uit Muziek Bijeenkomst van HV Fim Utrecht en HV afd. Heuvelrug-
Krommerijn en de Jonge Humanisten in Das Kabinett van Louis Hartlooper Complex te Utrecht. Helaas slechts 3 deelnemers. 
De lezing is niet doorgegaan.

2016-11-22 19:30 Zingeving uit Muziek

Deze maal in Zeist in de grote muziek zaal van de Muziekschool/Bibliotheek.

Door de deelnemers als heel plezierig ervaren bijeenkomst olv Lennart Kolenberg. Het aantal deelnemers bleef met 30 helaas 
toch ook ver achter bij de verwachtte 100.

Les voor 2017; ervaren partners zoeken voor het organiseren van grote bijeenkomsten.

2016-11-26 Deelname Ledendag en ALV Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum.

De Algemene Ledenvergadering stemde op 26 november 2016 in met het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021. 
Steunen op onze medemens geeft ons hoop en kracht. Het gaat erom elkaar ook ferm aan te spreken: als de 
vrijheid in het geding is, als het gaat om menswaardige zorg of het vluchtelingenbeleid onmenselijk is. 

Menswaardigheid is de komende vier jaar de kern van het beleid van het Humanistisch Verbond. 

De leden vroegen om meer aandacht voor duurzaamheid. Samen met Socrates hoogleraar Davidson gaat het bestuur naar een 
concrete invulling zoeken voor in het Meerjaren plan.
De leden gaven het bestuur, na een aantal dringende oproepen van geestelijk verzorgers, de opdracht opnieuw in gesprek te 
gaan over een aangepaste invulling in het Meerjarenplan.
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Internetters zie ook: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/ledendag-op-koers-naar-een-menswaardiger-
samenleving

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: 06 278 98 006
e: ab.blaas@gmail.com
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