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Van de voorzitter
(on)vrij?

Zondag 7 januari opent de filosofe en essayist Marjan Slob het nieuwe jaar van onze afdeling met een lezing onder de titel ‘De 
plek van de vrije wil binnen de levenswetenschappen.’ Het is één van de zeven voordrachten van de Walkartgemeenschap onder
de titel ‘Hoe vrij zijn wij?’ Lees de aankondiging verderop. Ik hoop velen van u te kunnen begroeten bij deze interessante 
voordracht.

De discussie over (on)vrijheid wordt heden ten dage volop gevoerd. Walter Bakhuis leidde op 26 september 
Den Dolder het boek ‘Homo Deus’ van Harari in. Vooral in het derde deel van dit boek, ‘Homo sapiens 
verliest de controle’,  bespreekt hij ontwikkelingen die in de (nabije toekomst) voor deur staan. Een 
belangrijk citaat is “De algoritmen waaruit een mens bestaat, zijn niet vrij. Ze worden gevormd door genen 
en invloeden van buitenaf, en hun beslissingen zijn ofwel deterministisch ofwel toevallig, maar in geen geval 
vrij’’ (pag. 339).
In maart zal de discussie vervolgd worden. Een dergelijke vooral door de
biowetenschappen ondersteunde opvatting vinden we ook in ‘Wij zijn ons brein’ van Dick
Swaab en ‘Hoe vrij zijn wij’ van Raoul Martinez. Hoewel, in het laatste deel hoopt hij

dat de mens de strijd aanbindt om onze vrijheid te behouden door o.a. creativiteit en empathie.  Deze
opvatting dat de mens vrij kan zijn wordt bevestigd door André Aleman in zijn boek ‘Je brein de baas’.

Daarin laat hij, mede aan de hand van de nieuwste inzichten uit de hersenwetenschap zien
dat het menselijk bewustzijn wel degelijk ons gedrag stuurt. “Wat je doet en wie je bent,
heeft veel te maken met wat je denkt en wilt. Sterker nog, we kunnen bewust ons denken
en doen beïnvloeden om onze doelen te bereiken’’ (achterflap). Hoe de hedendaagse onzekerheid over 
(on)vrijheid is ontstaan is prachtig beschreven en geïllustreerd in ‘De geest uit de fles’ van Ger Groot. De 
ondertitel ‘Hoe de moderne mens werd wie hij is’ verwijst naar de ontwikkeling van het humane denken 
vanaf Descartes en de wederzijdse invloed van kunst, politiek en technologie.
Met bovenstaande literatuur en de activiteiten, die verderop in deze Kommuun vermeld staan, kunnen we er 
weer volop tegenaan in het nieuwe jaar.      
Namens het bestuur wens ik allen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2018 en hoop velen te 

begroeten op de Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 14 januari met een bijdrage van Bert Gasenbeek over ‘Vrijdenken en
humanisme in Nederland’ en gezellig napraten..   
        

Wim van Werkhoven

Humanistische actie 2018
Boris van der Ham, maakte drie actieonderwerpen bekend voor 2018 op de Ledendag, 25 november en aan het eind van de 
Socrateslezing op 4 december. Op de Ledendag: Duurzaamheid en 70 jaar Mensenrechten. In de afsluiting van de 
Socrateslezing: het IHEU Rapport.

Om met het laatste te beginnen.

IHEU Rapport
Geweld tegen ongelovigen neemt wereldwijd toe. Atheïsten, 
humanisten, agnosten en vrijdenkers worden steeds feller 
gediscrimineerd, vervolgd of zelfs gedood. In 59 landen is 
religiekritiek strafbaar en in 13 landen kunnen afvalligen de 
doodstraf krijgen. Dit blijkt uit het internationale Freedom 
of Thought Report 2017 van de internationale 
humanistenkoepel IHEU dat 5 december uitkwam. Het 

Humanistisch Verbond startte op die dag samen met de Vlaamse humanisten van deMens.nu de campagne What's my crime
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en geeft vrijdenkers in gevaar een gezicht.

Socrates lezing. Stond op 13 december nog niet op de HV site.
Ik vond, dat Luyendijk op een aangename manier provoceerde. 

Zijn boodschap was uitdagend (in feite PVV en FvD achtig); Nederland heeft te veel immigranten 
binnengehaald/toegelaten, die niets zien in de Mensenrechten en Democratie. Bij de 'elite' heerst de 
gedachte dat ze zich van zelf zullen bekeren tot onze superieure wijze van samenleven. Dat gaat niet 
gebeuren, zegt Joris! Dus 'elite' (wij in de zaal) maak contact met de hier in NL aanwezige 
lageropgeleiden. Zij voelen zich niet serieus genomen.

Op 14-12-2017 het HV verslag voor de internetters: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/kom-uit-die-
behaaglijke-trein

Komt vast ook nog wel in Human, net als de volledige registratie op Youtube. Geduld.

Duurzaamheid
Op de ledendag sprak Socrateshoogleraar Marc Davidson over duurzaamheid en humanisme.

Karijn Aussems van afdeling Utrecht (in oprichting. 22 december is het zover!) legde dit er over vast:

Humanisme als probleem: Humanisme heeft historisch een antropocentrisch wereldbeeld: enkel de 
mens heeft intrinsieke waarde, de natuur enkel instrumentele waarde. De mens staat centraal.
Het idee dat de aarde enkel grondstof is, is mede debet aan de huidige ecologische crisis. Met name 
gecombineerd met overmoed dat wetenschap en technologie mens in staat stellen aarde en natuur te 
‘onderwerpen’
Antropocentrisme is echter geen noodzaak voor het humanisme. Humanisme is goed verenigbaar met 
besef dat: (1) de mens afhankelijk is van de aarde en (2) ook niet-menselijke wezens intrinsieke waarde 

kunnen hebben.
Humanisme als oplossing: het humanistisch ideaal van mede-verantwoordelijkheid en samen leven omvat meer dan de mens.
Pijlers van het humanisme: de erkenning van (1) individu, (2) autonomie en (3) vrijheid eigen leven vorm te geven.
Autonomie als beschermwal opdat anderen niet voor jou bepalen wat van waarde is.
Individualisme: focus op autonomie is doorgeschoten in het idee dat ook alles van waarde zich achter die beschermwal bevindt.
De vrijheid zelf te bepalen wat van waarde is, is doorgeschoten in het idee dat wat van waarde is ook enkel in het zelf ligt.
Zelftranscendentie: met groeiend individualisme zijn waarden die het individu overstijgen uit beeld geraakt.

Zelftranscendente waarden.

Edmond Burke (1790): “De samenleving is een partnerschap; een partnerschap in alle wetenschapen; een 
partnerschap in alle kunsten; een partnerschap in elke deugd, en in elke perfectie . . . een partnerschap niet 
alleen van de nu levenden, maar van de levenden, de doden en zij die nog geboren moeten worden.”

Moderne focus op het zelf: het uitdrukken van onze relatie tot toekomstige generaties in termen van onze 
behoeften versus hun behoeften is een gevolg van de moderne focus op het zelf.

De WCED (World Commission on Environment and Development) stelt:
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het 

vermogen in gevaar te brengen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien.”

Henk Manschot concretiseerde onze persoonlijke duurzaamheid door ons te wijzen op:

- Onze voetafdruk -  http://www.voetafdruk.eu/ (Geen Internet? Postadres secretaris Werkgroep 
Voetafdruk Nederland. Hans Meek Zevendreef 3048, 6605 VC Wijchen)

- De '17 Goals to Transform our World' van de UN -  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ Manschot is oa de schrijver van 'Blijf de aarde trouw'.

Mensenrechten
Op 10 december 2018 is het 70 jaar geleden dat de mensenrechten werden getekend.
Het Verbond en Amnesty gaan dat groots vieren.
Hoe? Dat wordt nog bekend gemaakt.

De Nederlandse tekst vind je oa op https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-
van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-korte-versie
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Dat is de korte versie (op één A4) en je kunt doorspringen naar de volledige tekst.
Ab Blaas

Leden per Dorp

Onderstaand een overzicht van het actuele ledenbestand van onze 
afdeling Heuvelrug-Krommerijn. Het bestuur wordt graag 
geholpen bij het onderhouden van contacten.

Waar 'Ja' staat is er al een lid bereid contactpersoon te zijn.
Bij 'Misschien' wordt dat nog overdacht.

Dit ledenbestand wordt onderhouden door HV landelijk. In de 
kolom 'Mens' staan die leden waarvan het landelijk HV geen m/v 
heeft geregistreerd.

Bent u bereid contact persoon te zijn, meld het graag bij mij.
Ab Blaas

Agenda
Heuvelrug-Krommerijn en Utrecht

Zondag 7 januari 2017 10:30 – 12:00 uur
Walkart Kerk, Kerkweg 23 Zeist
Lezing door Marjan Slob over De plek van de vrije wil binnen de levenswetenschappen
Toegang vrij, collecte na afloop.

Een al bijna traditionele jaarlijkse bijeenkomst in samenwerking met de Walkartgemeenschap.

Marjan Slob (1964) studeerde filosofie en is zelfstandig schrijver, moderator en essayist. Tot haar opdrachtgevers behoren de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de staf 
Deltacommissaris en het Rathenau Instituut. Zij heeft een tweewekelijkse column in de 
Volkskrant en zit in de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Haar laatste 
boek, Hersenbeest: filosoferen over hetbrein en de menselijke geest won onlangs de 
Socratesbeker voor het meest urgente en prikkelende filosofieboek van het jaar.

De vrije wil van mensen is een heel ordenend principe in onze samenleving en structureert het 
dagelijkse denken over ons eigen doen en laten. Maar gedacht vanuit de natuur- en 
levenswetenschappen lijkt de vrije wil moeilijk te begrijpen - of verschijnt zij zelfs als een 
onmogelijkheid. In haar lezing zal Marjan Slob ingaan op deze problemen. Zij zal betogen dat er 
wel degelijk ruimte is voor erkenning van de vrije wil binnen de levenswetenschappen, mits de 

vrije wil op een bepaalde manier wordt begrepen. De vrije wil is dus te redden, óók als je ervan uitgaat dat alles wat er in 
mensen gebeurt per definitie onderhevig is aan natuurwetten. Slob haakt daarmee aan bij hedendaagse discussies binnen de 
hersenwetenschappen en de filosofie.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Henk Jagtenberg, gitaar.

Alphons van Dijk

3

Dorp Leden Vrouw Man Mens Opmerking
OVERBERG 1 1 Ja  
AMERONGEN 4 4 Ja  
LEERSUM 9 5 4 Misschien
DOORN 12 7 5
MAARSBERGEN 3 2 1 Ja
MAARN 16 5 10 1 Ja

31 16 15 West, Oost?
LANGBROEK 3 3
COTHEN 2 1 1

11 4 7
HOLL. RADING 4 1 3
MAARTENSDIJK 8 5 2 1
GROENEKAN 1 1
BILTHOVEN 44 25 19 Misschien
DE BILT 22 11 11
BUNNIK 18 7 8 3 Ja
ODIJK 6 3 3 Ja Samenwerking met Houten?
WERKHOVEN 2 1 1 Ja Samenwerking met Houten?
ZEIST 83 47 34 2 Misschien Centrum, West, Noord, Oost
BOSCH EN DUIN 3 1 2 Ja
DEN DOLDER 8 4 4 Ja
HUIS TER HEIDE 2 2 Ja
AUSTERLITZ 6 4 2 misschien

4 2 2
303 157 139 7

Contact 
persoon

DRIEBERGEN-
RIJSENBURG

WIJK BIJ 
DUURSTEDE

UTRECHT, 
ELST(ut), 
RENSWOUDE, 
VEENENDAAL



Donderdag 11 januari 2018 14:30 – 17:30 uur
Open gespreksmiddag

Thema deze donderdag-middag: Social Media, meedoen of niet, en de toekomst ervan.

Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons 
beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te 
geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert.
We willen de discussie starten om 15u00. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook 
enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe gasten zijn altijd welkom.

Na afloop zouden we samen kunnen gaan eten in de buurt.
Informatie en aanmelden: 
leo@horowitz.nl of 0628918989

Vrijdag 12 januari 2018 18:30 – 21:00 uur
Humanistisch café 'Moving minds'
Elke 2de en 4de vrijdagavond vanaf 18:30 in Utrecht. Informeer voor onderwerp en locatie op de 
webpagina van HV Utrechthttp://www.humanistischverbond.nl/afdeling/werkgroe  p-utrecht    of bij de 
secretaris Karijn Aussems 
e: infohvutrecht@gmail.com
m: 06-24160787 

Zondag 14 januari 2018 15:00 – 17:00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst
Walkartzaal, Kerkweg 19, 3701 HD Zeist 
Heel graag bij Ab Blaas opgeven als je van plan bent te komen. Hebben we een idee op welk aantal we kunnen rekenen. e. 
ab.blaas@gmail.com m. 0627898006
Programma:
15:00 – 15:15 Inloop, welkom door voorzitter

15:15 – 16:15 Bert Gasenbeek voordracht; Vrijdenken en humanisme in Nederland

16:15 – 17:00 Drankje, hapje, individuele vragen aan Bert. Achtergrond muziek geselecteerd door
Arie Swager.

17:00 – 17:15 ALV (kort). Zie Jaaroverzicht 2017 in deze Kommuun. Graag vragen over het
jaaroverzicht uiterlijk 10 januari indienen.

Donderdag 8 februari 2018 19:30 – 21:30 uur Walkartzaal Zeist

KRINGGESPREK HUMANISTISCHE KERNWAARDEN ZELFBESCHIKKING EN VRIJHEID

Sophieke Nijhuis-Bouma houdt een kringgesprek.
Bijeenkomst over Sophiekes vrijwilligerswerk als humanistisch uitvaartbegeleider/spreker 
bij uitvaarten. Dit wordt een kringgesprek met de aanwezigen. De humanistische 
kernwaarden zelfbeschikking en vrijheid zijn daarbij mooie kapstokken om aan te sporen 
aan de hand van een aandachtspuntenlijst terug te kijken op/stil te staan bij het eigen leven 
en na te denken over de eigen wensen m.b.t. het afscheid van dit aardse leven, en e.e.a. 

schriftelijk vast te (laten) leggen. 

4

mailto:ab.blaas@gmail.com
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/werkgroep-utrecht
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/werkgroep-utrecht


Jaaroverzicht 2017
Financiën

Aanvullende informatie 2017:

Post Kommuun & Verjaardag – 25 euro voor afdrukken papieren 
Kommuun bijgeteld, Vergeten porto van 70 papieren Kommuuns per
keer op te nemen in de begroting.

Post Praatcafé - twee minder café's gehouden dan gepland en met 
duurdere locatie rekening gehouden.

Post Cursus/sprekers (lasten zowel als baten) – najaarscursus 
geannuleerd wegen gebrek aan belangstelling.

Activiteiten
1. 2017-01-09 14:00  Humanistisch café nr. 8, Utrecht CS
2. 2017-01-20 15:30  Nieuwjaarsreceptie met Humanitas 
3. 2017-02-02 14:00  Wonen en Zorg + ALV Walkartzaal 
4. 2017-02-05 10:30  Verbeeld! Kunstenaars en hun visies op een 
humane samenleving Walkartkerk 
5. 2017-02-13 14:00  Humanistisch café nr 9, Utrecht CS 
6. 2017-02-15 20:00  Waar we niet over mogen praten, Wapen van 
Odijk 
7. 2017-03-09 14:00  Praatcafé Politieke discussie, Walkartzaal 
8. 2017-03-13 14:00  Humanistisch café nr 10, Utrecht CS
9. 2017-04-10 14:00  Humanistisch café nr 11, Utrecht CS 
10. 2017-04-13 14:00  Praatcafé Onderwijs Rojava een verslag, 
Walkartzaal 
11. 2017-05-02 20:00  Platform Levensovertuiging en Religi Zeist: 

Angstcultuur. Trouwzaal gemeentehuis Zeist 
12. 2017-05-08 14:00  Humanistisch café nr 12, Utrecht CS 
13. 2017-05-10 19:00  Deelname aan Lezing+ Ongelovig : Vrijdenkers op de vlucht. UvH
13. 2017-06-12 14:00  Humanistisch café nr 13, Utrecht CS
14. 2017-07-10 14:00  Humanistisch café nr 14, Utrecht CS laatste café op Utrecht CS. Vervolg in Utrecht op 2de en 4de 
vrijdag van de maand 18:30 in Winkel van Sinkel of Stay Okay
15. 2017-09-17 13:45 Humaan Lokaal: Humanisme als politieke stroming, Wapen van Odijk 
16. 2017-09-18 20:00  Coalitie van de Mensenrechten Bunnik, Gemeentehuis Bunnik in Odijk 
17. 2017-09-24 15:30 Vredesontmoeting en uitreiking Vredesduif, Moskee in De Clomp 
18. 2017-09-26 20:00 Lezing boek Homo Deus van Harari, Ontmoetingszaal Maria Christina Kerk Den Dolder 
19. 2017-10-05 14:00  Humanistische Samenleving. Inleiding en discussie in vier delen. Geannuleerd, te weinig deelnemers, 
Walkartzaal
20. 2017-10-19 14:00 Praatcafé Dialoog/discussie Tweedeling, Walkartzaal
21. 2017-11-14 19:30 Praatcafé Tweedeling deel 2, Walkartzaal.

Contact

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

Ab Blaas, secretaris en redactie Kommuun
Sophialaan 39, 3708HD Zeist
m: 06 278 98 006
e: ab.blaas@gmail.com
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Werkelijk 2017 Begroting    2017 Begroting 2018

Lasten

Kommuun & Verjaardag 640 300

Praatcafé 702 1800

Nieuwjaarsbijeenkomst 282 300

Cursus/sprekers 385 1400

Sponsoring / Diversen 0 100

Betalingsverkeer 103 100

Totaal Lasten 2112 4000 3470

Baten

Contributieafdracht HV 2869 2800 2800

Rente 30

Bijdrage Cursus/Sprekers 200 1200 600

Totaal Baten 3069 4000 3430

957 0 -40

Eigen Vermogen 1 jan 2933

Eigen Vermogen 31 dec 3890

Financieel Overzicht 
Humanistisch Verbond 
Afd. Heuvelrug-Kromme R

Resultaat Boekjaar = Baten 
- Lasten
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