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Uitnodiging
Wereldhumanismedag

Zaterdag 21 juni  10:00 – 14:00 uur
Belangstellenden ook van harte welkom

Blaauwe Kamer 14 , 6702 PA Wageningen 
thema

Lofzang
op de

internetgeneratie
en wel die van de Franse filosoof Michel Serres

In zijn boek De Wereld onder de Duim met als ondertitel 
Lofzang op de internetgeneratie, schrijft hij ‘Met hun 
mobieltje kunnen ze iedereen bereiken; met hun gps kunnen 
ze overal komen; het wereldwijde web voert hen naar alles 
wat er te weten valt. Ze bewegen zich dus door een 
topologische ruimte van nabijheden, terwijl wij leefden in een 
metrische ruimte die was opgebouwd uit afstanden. Hun 
ruimte is anders.’

Na de uitvinding van het schrift en de boekdrukkunst is de 
permanente toegankelijkheid van internet via smartphone en 
tablet de derde grote kennisrevolutie. In De wereld onder de 
duim verklaart Michel Serres de liefde aan de 
internetgeneratie. Wars van cultuurpessimisme beschrijft hij 
hoe deze nieuwe mens, door hem Klein Duimpinnetje 

gedoopt, een betere mens is.

Programma 

10:00 uur Optioneel Utrechts  landschap-wandeling met gids 

van 1,5 uur. 15 min eerder aanwezig zijn bij informatie- 

centrum naast Panorama Restaurant. Dit is een geplande 

activiteit van het Utrechts landschap waaraan geen kosten zijn

verbonden.

11:30 uur Inloop in Panorama Restaurant, consumpties voor 
eigen rekening

12:00 uur Inleiding door Wim van Werkhoven over Michel 
Serres en zijn Lofzang

12:20 uur Dialoog in groepjes over de denkbeelden van 
Michel Serres

12:40 uur Samenvatting en afronding dialoog

13:00 uur Optioneel lunch van de kaart voor eigen rekening

Voor wie wel wil wandelen in de Blauwe Kamer, maar 
waarvoor 10:00 uur te vroeg is, kan dat ook op eigen 
gelegenheid voor of na de bijeenkomst doen.

Opgeven deelname:
Meld u aan bij Ab Blaas met vermelding of u meedoet aan de 
10:00 uur wandeling en of u mee luncht.
En meld als u vervoer nodig heeft, dan proberen we meerijden
te organiseren. Ook voor diegenen die goed ter been zijn; 
want het is 24 min. lopen vanaf de bushalte Grebbesluis op de 
dijk (bv. bus 50 uit Utrecht / Rhenen station of 80 van 
Veenendaal station)!

Wandeling: De 
wandeling kan na flinke 
regenval door modderige 
delen gaan.

Honden hebben geen 
toegang. De langste 
wandeling is ca 3 km.

Ab Blaas
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Kwartaalboek
van de voorzitter

In De Kommuun van januari 2014 wordt aangekondigd dat 
deze rubriek zal worden beëindigd. Immers, De Kommuun zal
door kostenbeheersing en toenemend e-mail verkeer nog 
maar twee of drie keer per jaar verschijnen. Een aantal leden 
reageert teleurgesteld. Daarom wordt de rubriek 
gecontinueerd onder een andere naam en wordt er niet meer 
chronologisch, maar thematisch verslag gedaan van de 
voorbije periode.

De afdeling opent 2014 met 
een Nieuwjaarsbijeenkomst, 
die voor de tweede maal 
gehouden wordt in het 
Beauforthuis. Onder de titel 
Morele ontwikkeling zonder 
geloof  houdt ons lid Jan van 
Hooff een  boeiende 
inleiding, na de lunch 

gevolgd door een levendige discussie. We hopen de traditie 
van de Nieuwjaarsbijeenkomst in 2015 te vervolgen. 
Eind januari is er een ontmoeting in Amsterdam om te spreken
over de voorbereiding van de Wereldhumanismedag op 21 
juni 2014. Het thema voor het gezamenlijke evenement is 
technologie en moraal, meer specifiek de vraag:“Speelt de 
moraal nog een rol in tijden van razendsnelle technologische 
veranderingen?” Daarin past een deelvraag als “Maakt de 
mens de computer of de computer de mens?” In de loop van 
de volgende maanden wordt dit idee nader uitgewerkt voor 
een bijeenkomst in de afdeling, liefst in samenwerking met 
andere afdelingen zoals Soest/Baarn, Eemland en Gooi en 
Vechtstreek. Elders in dit blad is te lezen waartoe de 
voorbereiding heeft geleid. Ik hoop veel leden op zaterdag 21 
juni te begroeten. 
Er wordt in februari een bijeenkomst georganiseerd in 
samenwerking met de Algemene Seniorenvereniging Zeist 
over duurzaamheid een milieu. Na twee inleidingen over het 
Energiekantoor in de Bilt en het Energiezuinig Voorbeeldhuis 
in Zeist wordt in groepen gediscussieerd over de 
mogelijkheden om thuis op energie te bezuinigen. 

In maart organiseert de afdeling in Doorn 
een debatavond over de 
gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Ons lid Erwin Kamp 
heeft daartoe bij het bestuur een verzoek 
ingediend.  Dit verzoek wordt met plezier 

gehonoreerd, omdat het goed is ook buiten Zeist activiteiten te
ontplooien. Ik zou graag meer dergelijke initiatieven van de 
leden in ontvangst nemen. 
De Praatkring blijf ik met veel interesse volgen en ik lever 
daar ook graag een bijdrage aan. Achtereenvolgens komen aan
de orde Bertrand Russell, Baruch Spinoza (en het nieuwe boek
van Miriam van Rijen) en de Europese Verkiezingen. Het 
laatste wordt filosofisch-historisch geconceptualiseerd aan de 
hand van publicaties van Tony Judt (Post War), Ian Buruma 

(1945) en Jonathan Holslag (De kracht van het paradijs). 
Het hoogtepunt van deze 
eerste periode van 2014 is 
de door Filosofie Magazine 
en Human georganiseerde 
G8 van de filosofie. 
Ongeveer 800 deelnemers, 
waaronder opvallend veel 

jonge mensen, denken van 19.00 tot 01.00 u. in de Beurs van 
Berlage mee met gerenommeerde internationale denkers als 
Peter Slotendijk, John Gray en DamonYoung en Nederlandse 
publicisten zoals Rutger Bregman, Miriam van Rijen en Jos de
Mul. 
Een ander interessant thema deze periode zijn de lezingen van 
de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie 
onder de titel Oriëntatie in complexiteit. De filosoof Karim 
Benammar geeft een prachtige voordracht over geld en 
waarde. Aan de ene kant de verworvenheden van de 
technologische vooruitgang en toenemende rijkdom, aan de 
andere kant onevenredige verdeling van  welvaart en 
systematische uitbuitingspraktijken. Professor in de 
Wijsbegeerte Koo van de Wal beschrijft de fascinerende 
ontwikkelingen in de natuur- en levenswetenschappen van 
vooral de laatste halve eeuw. De lezingencyclus wordt 
besloten met een voor hem kenmerkende presentatie van René
Gude, de denker des Vaderlands.

Onder de titel Het ge(s)laagde leven 
betoogt hij dat het niet de dingen zijn 
die ons in verwarring brengen, maar 
onze voorstelling van de dingen. We 
hebben moeite om vier lagen uit elkaar
te houden: de huiselijke laag (familie 
en vrienden), de economische laag 
(collega’s en klanten), de 

maatschappelijke laag (vrijwillige verantwoordelijkheid) en 
de politieke laag (wettelijke verantwoordelijkheid). 
In deze periode bieden ook de Walkartontmoetingen op de 
eerste zondagochtend van de maand weer veel stof tot 
overdenking. De titel van de serie is dit seizoen Uit de kunst. 
Zonder de andere sprekers te kort te doen zijn de enthousiaste 
voordrachten van de originele kunstenaars Paul de Kort over 
landschapskunst en Hans Pruijn over Bajeskunst interessant.
In deze periode volgen Janny en ik bij de Vrije Academie de 
collegereeks Muziekgeschiedenis. Wij zijn daartoe 
geïnspireerd door de Walkartontmoeting van Jan van 
Ramshorst in november 2013 over Bachs 
Weihnachtsoratorium. We volgen negen prachtige colleges in 
de Hermitage in Amsterdam en besluiten de reeks met een 
bezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum in Eelde en een 
ontmoeting met componist Ed de Boer in het Muziekhuis te 
Utrecht. Het voordeel van een cursus van 13.30 tot 15.30  u. in
Amsterdam is dat je daarvoor of daarna internationaal 
befaamde en onlangs heropende musea kan bezoeken. Dat is 
dus echt genieten. In deze muziekalinea mogen ook de 
Slotconcerten niet ontbreken. Het is weer een mooie serie dit 
jaar op de laatste zondagmiddag van de maand in Slot Zeist. 
Een hoogtepunt is de uitvoering van Beethoven, Schumann en
Britten door James (vader, piano) en Joy (dochter, cello) 
Lisney.     
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Wat de literatuur betreft heb ik genoten 
van de bundel Utopische Meditaties, 
Gedichten en Gedachten van ons lid Floris 
van den Berg. Elke dag tien gedichten lezen 
en daarover nadenken. Vaak glimlachend 
om de verwarring, de wensen, de woede, de 
frustraties en de verlangens. De boeken van 
Ian Buruma en Jonathan Holslag maken 
veel indruk. Met heel veel genoegen lees ik 
de verrassende originele roman Vele hemels 

boven de zevende van Grietje op de Beeck.        
Naast allerlei andere interessante bezoeken en activiteiten is 
er helaas ook een dieptepunt te melden:
de gewelddadige dood van ons lid Els
Borst-Eilers. Vorig jaar heb ik deze
innemende en zeer energieke vrouw nog
geïnterviewd. Op 15 februari zit ik bij de
bijeenkomst ter nagedachtenis van haar
overlijden in de Domkerk te Utrecht. Op
de praatkring van 27 februari hebben we
een minuut stilte betracht.

Wim van Werkhoven, voorzitter

Verdere
Berichten uit en voor de Afdeling

E-mail en Internet

Veel leden gebruiken inmiddels e-mail. 
Ontvangt u nog geen e-mail van ons en wilt u 
dat wel geef dan uw e-mail adres op aan 
ab.blaas@gmail.com  U kunt zelf controleren 
of we uw e-mailadres kennen. In dat geval 

heeft u op 22 mei via de e-mail het bericht ontvangen dat de 
Kommuun van juni naar de drukker is gegaan en binnen een 
week wordt bezorgd. 

Ondervindt u problemen met uw e-mail en zou u die opgelost 
willen hebben, vraag dan een helpende hand via mij bij het 
bestuur.

Cursus Humanisme en Politiek
Sid Lucassen geeft deze cursus graag.
Laat Ab Blaas weten of u daar belangstelling voor heeft.     

In vier avonden buigen cursisten zich over de volgende 
deelthema’s: De Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, Het 

ontstaan van de moderne staat en 
Humanisme in de hedendaagse 
praktijk. De cursus wordt 
verzorgt door Sid Lukassen. Sid 
deed mee aan het tv-programma 
‘premier gezocht!’ en voltooide 
een traineeship bij het Europees 
Parlement. Hij vindt dat politiek 

en filosofie geen saaie zaken zijn voor stoffige 
achterkamertjes, maar moeten leven juist omdat ze zo relevant
zijn: want misschien doet u niet aan politiek, maar politiek 
doet wel aan u!
Elke avond bestaat uit 45 minuten uiteenzetting, pauze en 
daarna 60 minuten Socratisch gesprek.

De kosten zijn EURO 50,00 p.p. voor 4 avonden van 2 uur. 
Dat is inclusief cursusmateriaal.

Vrijdag 8 – zondag 10 augustus 2014
World Humanist Congress 2014 Oxford
Zie http://whc2014.org.uk/ en
http://iheu.org/
Zijn er leden van onze afdeling die aan het 
Humanistisch Wereldcongres gaan 
deelnemen? Ook dat vernemen we graag.

Ab Blaas

Volgende Praatcafé's

Donderdag 25 september 2014, 14:00 – 16:00 uur 
Praatcafé, Inleiding door Isolde de Groot
Plaats: 12 Ambachten (zaal), Slotlaan 249, 3701 GG Zeist 
Kosten: consumpties voor eigen rekening

Optioneel: Enkele deelnemers lunchen vooraf ook voor eigen 
rekening. Als u meedoet, graag even opgeven aan Ab Blaas 
t.b.v. reservering.
Programma:
14:00 – 14:20 Kennis maken en bijpraten
14:20 – 14:50 Inleiding door Isolde de Groot
14:50 – 15:10 Pauze
15:10 – 15:30 Bespreken in kleine groepen
15:30 – 16:00 Napraten

Isolde de Groot vertelt over 
haar onderzoek naar de 
betekenis die jongeren in 
een stedelijke omgeving in 
Nederland geven aan hun 
burgerschap in een 
democratische en 
pluriforme samenleving.

Haar onderzoek wees uit dat slechts enkele van de 27 jongeren
die zij interviewde op het MBO en in het VWO een bredere 
opvatting van democratie hadden. Zo hadden maar enkele oog
voor het feit dat een politiek systeem continu in ontwikkeling 
is. Jongeren hadden verder weinig voorstellingen van de 
invloed van democratie op de manier waarop een samenleving
omgaat met maatschappelijke problemen. Een aantal jongeren 
ontwikkelde nauwelijks enige democratische betrokkenheid. 
Analyse van hun denkbeelden over hoe zij verschil willen en 
kunnen maken wees uit dat weinigen zichzelf in staat achtten 
invloed uit te oefenen op maatschappelijke praktijken en dit 
tevens ambieerden. Op basis van de resultaten pleit zij voor 
het ondersteunen van de ontwikkeling van een breed type 
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democratisch engagement in het formele onderwijs, 
bijvoorbeeld door voor jongeren inzichtelijk te maken op 
welke manieren zij in het dagelijks leven al bijdragen - en 
kunnen bijdragen - aan het democratische en pluriforme 
karakter van de Nederlandse samenleving. 

Donderdag 23 oktober 2014, 14:00 – 16:00 uur
Praatcafé, Kunstmatig van nature van Jos de Mul
Plaats: 12 Ambachten (zaal), Slotlaan 249, 3701 GG , 3701 
GG Zeist 
Kosten: deze maal zijn de consumpties voor eigen rekening
Optioneel: Enkele deelnemers lunchen vooraf ook voor eigen 
rekening. Als u meedoet, graag even opgeven aan Ab Blaas 
tbv reservering.
Programma:
14:00 – 14:20 Kennis maken en bijpraten
14:20 – 14:50 Inleiding met video
14:50 – 15:10 Pauze
15:10 – 15:30 Bespreken in kleine groepen
15:30 – 16:00 Napraten

Onderstaande tekst deels overgenomen van Lemniscaat & 
Filosofie

Onderweg naar Homo sapiens 3.0
In Kunstmatig van nature 
bespreekt Jos de Mul de 
betekenis van recente 
ontwikkelingen in de robotica, 
neurowetenschappen en 

biotechnologie voor ons zelfbegrip en dagelijks leven. Wat te 
denken van de Japanse humanoïde robot Miim, ontworpen 
door Kazuhito Yokoi, die kan dansen, zingen en kleding 
showen op de catwalk? Zullen dergelijke robots dankzij 
erotische programmatuur, net als in de sciencefiction-serie 
Real Humans, een commercieel succes worden?

Of neem het experiment van de 
Amerikaanse neurowetenschapper 
Miguel Nicolelis die elektroden in de
hersenen van een resusaapje heeft 
aangebracht om de neuronenactiviteit
tijdens zijn bewegingen te registeren.
De aldus verkregen informatie brengt
via het internet elders in de wereld de
robot CB-I in beweging. Een kleine 
stap voor de robot, maar een 
gigantische sprong voor het aapje en 
mogelijk in de nabije toekomst ook 
voor dwarslaesiepatiënten.

Op biotechnologisch gebied heeft men alternatieven 
ontwikkeld voor het DNA, het ‘bouwplan’ van al het leven. 
Terwijl de evolutie ooit bestond uit natuurlijke selectie, 
betreden we met deze alien genetics het tijdperk van 
kunstmatige selectie. Mogen we hiermee planten, dieren en 
mensen ‘verbeteren’? Deze nieuwe technologieën vergroten 
niet alleen onze kennis van het leven op aarde – ze zijn allang 
begonnen dat leven fundamenteel te transformeren. Wie we 
zijn en wat we willen worden, is meer dan ooit een open 
vraag.

Zaterdag 22 november, ledendag
Leden van onze afdeling ga mee naar de ledendag.
Zoals u in de Human nr 1 2014 heeft kunnen lezen, wordt het 
gehouden in het Instituut voor beeld en Geluid te Hilversum.
Het is ongeveer 500 m lopen vanaf het station Hilversum 
Noord. Onderstaande beschrijving overgenomen uit de 
Human.
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Woensdag 10 december, 14:00 – 16:00 uur
Praatcafé, Dag van de Mensenrechten
Plaats: 12 Ambachten (zaal), Slotlaan 249, 3701 GG , 3701 
GG Zeist 
Kosten: consumpties voor eigen rekening
Optioneel: Enkele deelnemers lunchen vooraf ook voor eigen 
rekening. Als u meedoet, graag even opgeven aan Ab Blaas 
t.b.v. reservering.
Programma: er zijn al ideeën, maar suggesties zijn zeer 
welkom.

Voer voor Humanisten

Utrecht
Maandag 16 juni 2014, 20:00 uur De Proefplaats  In onze 

samenleving is het vandaag de 
dag normaal dat je zelf je leven 
vormgeeft. Dat geeft vrijheid en 
tegelijk is het een hele opgave. 
Waar moet je het zoeken? Wat 
vind je zinvol, hoe wil jij je leven 
leven? De Proefplaats biedt een 
toegankelijk programma op het 
gebied van leven, spiritualiteit en 
ontdekking. 

Floor Franck en Ilse Vooren hebben De Proefplaats opgericht 
vanuit het idee dat bezig zijn met je leven, spiritualiteit en 
zingeving voor iedereen belangrijk is en voor iedereen 
toegankelijk moet zijn. Beide zijn afgestudeerd aan de 
Universiteit voor Humanistiek en voeren een eigen praktijk 
voor coaching, training en begeleiding bij levensvragen en 
persoonlijke ontwikkeling. Op deze avond presenteren zij 
enkele thema’s uit de avonden die bij De Proefplaats hebben 
plaatsgevonden en laten ze je ervaren hoe je daarmee nieuwe 
inzichten en ervaringen kan opdoen die je leven verrijken.

De avond start om 20:00 en is op ons vaste adres aan de 
Oudegracht (werfkelder ter hoogte van nr. 300 bij de Korte 
Smeestraat). HV-leden en UvH-studenten gratis en niet-leden 
betalen 5 euro. 

Maandag 30 juni 2014, 20:00 uur
Lezing Shakespeare in Japan door Stan van Zon

"In de Engelstalige wereld 
wordt William Shakespeare 
(1564-1616) al eeuwen lang 
geroemd als de onbetwiste 
grootste poëet aller tijden. De 
auteur van 38 toneelstukken en 
meer dan 150 gedichten, 

Shakespeare's naam is in het Engels spreekwoordelijk voor 
dicht- en schrijfkunst van de hoogste kwaliteit. Maar ook 
buiten zijn eigen taalgebied geniet Shakespeare hoog aanzien. 
In Nederland heeft hij tegenwoordig zijn eigen glossy, 
'William', en zelfs in het verre Japan worden zijn werken 
vertaald en opgevoerd. Naar dat laatste heeft Stan van Zon, 

afgestudeerd in Engelse Literatuur aan de Universiteit Utrecht,
onderzoek gedaan.

In 1868 gingen de poorten van Japan na eeuwen van 
geslotenheid open voor het Westen. Met de Westerse 
technologie en cultuur kwamen zo ook de werken van 
Shakespeare het land binnen. Daar troffen ze een cultuur aan 
die zo diep en oud was als dat ze anders was dan de Westerse. 
In zijn lezing vertelt Stan van Zon aan de hand van 
geschiedenis, illustraties, en film wat Shakespeare’s werken in
Japan aantroffen en hoe zij daar door de Japanners zijn 
ontvangen. Een boeiende reis van literatuur, toneel, en film 
van eeuwen geleden tot aan de dag van vandaag."

De zussen Marleen Geurts en Brigitte Giesen-Geurts zingen 
liederen in de tijdgeest van Shakespeare.

De lezing vindt plaats in de werfkelder aan de Oudegracht (ter
hoogte van nr. 300. Bij de Korte Smeestraat) en start om 20:00
uur. Voor leden van het HV is het gratis en niet-leden betalen 
5 euro

Maandag 15 september 2014, 20:00 uur
Start introductiecursus humanisme
Vanaf maandag 15 september organiseert het Humanistisch 
Verbond in Utrecht de introductiecursus humanisme. In vier 
interactieve avonden kunt u kennis maken met de rijkdom van

het humanisme.
Hoe sta ik in de wereld? Hoe 
maak ik mijn keuzes? Hoe 
ziet mijn ideale leven eruit? 
Als deze vragen u 
bezighouden, stap dan in de 
rijke humanistische traditie. 

Deze vragen houden de mens immers al eeuwen lang bezig. 
Van Socrates tot Foucault, allemaal hebben zij naar 
antwoorden gezocht. Door hiervan kennis te nemen en er met 
elkaar over te praten, vindt u uw eigen antwoorden.

Door inleidingen, presentaties, 
filmpjes en teksten komt onder 
begeleiding van docent Ines Blitz 
de humanistische traditie tot leven.
De cursus wordt gegeven op 
maandag 15, 22, 29 september en 6 
oktober 2014. Cursusprijs is 

inclusief reader. Opgave voor 4 september bij Heleen van der 
Meulen via H.vanderMeulen@humanistischverbond.nl

Vrijdenkerscafé Utrecht
Datum: elke eerste woensdag van de maand
Locatie: Bar Restaurant Walden, Domplein 16, Utrecht
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Kosten: drankje aan de bar voor eigen rekening 

Ben jij op zoek naar een groep 
atheïsten/vrijdenkers die in is voor gezellige
en ongedwongen bijeenkomsten? Maar mag
een gesprek voor jou ook best wel eens 
gaan, over voor vrijdenkers relevante 
onderwerpen? Vind je het leuk om 
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maandelijks, met een drankje erbij, elkaar te ontmoeten om te 
discussiëren over uiteenlopende (en actuele) onderwerpen van
wetenschap tot mensenrechten? Dan zijn de Vrijdenkerscafés 
echt iets voor jou! Spreekt dit verhaal je aan, dan nodigen we 
je van harte uit om eens te komen kijken.Hopelijk tot snel!

Bunnik
Maandag 22 september 2014, 19:30 inloop
Werkgroep Coalitie van de Mensenrechten in het 
Gemeentehuis te Odijk

Recht op arbeid in het licht van
globalisering. 
Door Prof. dr. Rolph van der Hoeven

ARBEID IS EEN MENSENRECHT
(artikel 23, Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens)

Arbeid moet, in een wereld die 
financieel globaliseert, centraal staan in

de binnenlandse en buitenlandse politiek.
Het gaat uiteraard om ‘goed’ werk, met arbeidsrechten, 
een breed en goed socialezekerheidsstelsel en een sociale 
dialoog. Nederland zal de uitdagingen voor de huidige en 
toekomstige generaties krachtig ter hand moeten nemen.
Het gaat om de spanningen tussen innovatie en scholing, 
groei en vervuiling, staat en samenleving.
Bovenal gaat het om de kwaliteit van het bestaan, niet alleen 
hier en nu maar meer nog daar en in de toekomst!

Inleiding:
Prof. dr. Rolph van der Hoeven, Human Resources and 
Local Development (SG3) International Institute of Social 
Studies (ISS) Erasmus Universiteit Rotterdam.

Utrecht
Zaterdag 11 oktober 2014, 14:00

Anton Constandse Lezing 2014
Datum: zaterdag 11 oktober 2014
Locatie: Oudegracht 99, 3511 AE, Utrecht 
(Oudaen).
Aanvang: 14.00 uur (inloop met koffie/thee
vanaf 13.30 uur).
Toegang: Leden DVG: 7,50 euro. Niet-

leden: 15,00 euro.
Aanmelden: door storting van het bedrag op bankrekening 
NL15 INGB 0000 2745 51 van De Vrije Gedachte te Soest, 
o.v.v. Anton Constandse-lezing 2014.

Programma:
De jaarlijkse Anton Constandse-lezing staat garant voor een 
interessante middag. Zo ook dit jaar. We hebben primatoloog 
Jan van Hooff bereid gevonden om de Anton Constandse-
lezing te verzorgen.
Tijdens de bijeenkomst zal Hafid Bouazza worden gehuldigd 
als Vrijdenker van het Jaar, waarna hij een voordracht zal 
houden.
Na afloop van de middag (vanaf 17.00 uur) is er een borrel 
waar kan worden nagepraat en verder gediscussieerd over de 

middag.

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 ….. Edwin Koolhaas?

Sinds vorig jaar houdt 
Edwin Koolhaas zich bezig 
met de facebook- pagina 
van onze afdeling. Het 
onderwerp van de 
Wereldhumanismedag op 21
juni 2014 over mens en 
(digitale) technologie is een 
goede aanleiding om nader 
met hem kennis te maken. 
Als ik zijn adres heb en dat 
opzoek, blijkt hij tot mijn 

verbazing in de Jeugdgevangenis aan de Utrechtseweg te 
wonen. Dat blijkt een misverstand. Vóór de ingang van de 
gevangenis staat een ruime woning dat hij huurt.

Edwin wordt op 17 oktober 1986 geboren in Zevenaar en 
woont gedurende zijn jeugd in Duiven, een stadje tussen 
Arnhem en de Duitse grens. Edwin is enig kind. Zijn vader en 
moeder hebben allebei verschillende beroepen gehad. Hij kijkt
terug op een positieve, prettige jeugd in een atheïstisch gezin. 
Hij herinnert zich de vakantiereizen met tent en camper naar 
Frankrijk en Spanje. Hij volgt het Montessori Basisonderwijs 
en volgt daarna het Voortgezet Onderwijs. Edwin doorloopt de
HAVO, richting cultuur en maatschappij, met goed gevolg. 
Hij heeft dan al zijn zinnen gezet op maatschappelijke 
dienstverlening. In 2004 doet hij eindexamen. Hij vervolgt 
zijn studie aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, met als 
specialisatie systeemgericht maatschappelijk werker. Hij loopt
een jaar stage in het Psychiatrisch Kinderziekenhuis in 
Oosterbeek, specialisatie autisme. Daarna loopt hij ruim 3 jaar
stage als pedagogisch hulpverlener in gezinsvervangende 
tehuizen. De aandacht is gericht op diagnostiek en 
hulpverlening en hij herinnert zich het prettige woonklimaat.

In 2008 volgt Edwin het pre- master schakeljaar, een 
algemeen introductiejaar, aan de Universiteit van Humanistiek
te Utrecht. Daarna volgt hij de masteropleiding met als 
specialisatie Geestelijke Verzorging. In 2013 studeert Edwin 
af als Humanistisch Geestelijk Verzorger. Tijdens zijn 
studietijd doet hij als humanistisch geestelijk verzorger in 
Amsterdam ervaring op met ouderenzorg en zorg in 
verpleegtehuizen. Tevens wordt hij aangenomen als 
beleidsadviseur in verband met de transitie van cliëntenraad 
naar cliëntenparticipatie. Het gaat dan over het inventariseren 
van wensen en behoeften van de bewoners en het organiseren 
van vervulling daarvan. Helaas wordt dit met de sluiting van 
verzorgingshuizen teniet gedaan.
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Op dit moment is Edwin regionaal actief als ambulant 
hulpverlener. Na een aanmelding bij de GGD of 
maatschappelijk werk wordt Edwin gevraagd in 
samenwerking met politie, huisarts, familie en buren eenzame,
zich niet meer verzorgende mensen, te begeleiden. Het is een 
baan van 32 uur, waarin het accent ligt op meer of minder 
luisteren, praten, het huis op orde brengen, financiën in goede 
banen leiden en contacten met anderen regelen. Daarnaast is 
Edwin vrijwillig betrokken bij verschillende collectieven van 
geestelijk verzorgers, waaronder Geestelijke verzorging die 
wordt aangeboden op festivals. Bijvoorbeeld op het festival 
Hart en Ziel te Utrecht in Fort Rijnauwen. Iedereen wordt 
uitgenodigd voor een goed gesprek over motieven, mooie en 
lelijke dingen in het leven. Er wordt een workshop 
georganiseerd over het ontdekken van eigen levensvragen. 

Edwin oriënteert zich als beginnend (humanistisch) geestelijk 
verzorger. In het voorjaar van 2013 wordt er in een praatcafé 
aandacht besteed aan de geestelijke verzorging van het 
Humanistisch Verbond. Tilly de Kruif houdt een voordracht 
over Humanistisch Geestelijke Verzorging en dat is voor 
Edwin aanleiding zijn licht eens op te steken naar het reilen en
zeilen van de afdeling. Na afloop van de bijeenkomst spreekt 
hij Alphons van Dijk, toen nog secretaris van de afdeling. Hij 
biedt aan iets te willen betekenen voor de afdeling. Hem is 
opgevallen dat de gemiddelde leeftijd van het Humanistisch 
Verbond in het algemeen en van de afdeling in het bijzonder 
toch wel behoorlijk hoog ligt. Edwin geeft aan iets te willen 
doen op het gebied van de sociale media. Enkele maanden 
later nodigt het bestuur van de afdeling Edwin uit om nader 
kennis te maken en meer te horen over zijn ideeën.

Edwin biedt het bestuur aan 
een Facebook-pagina te 
beheren. Edwin zou graag 
meer likes zien, waarop hij 
meer activiteiten kan 
ontplooien op facebook. 
Edwin noemt zich een 
inclusief humanist. Het 
humanisme moet geen 
dogma zijn met één bepaalde

overtuiging. Het gaat om een kritische gemeenschap, met 
levendige discussie en doordacht handelen.  

Over het thema van de Wereldhumanismedag over de 
verhouding tussen de mens en de technologie merkt Edwin op 
dat we ons op een kruispunt begeven. De mens heeft de 
technologie gevormd en zal dat blijven doen. Wel is er het 
gevaar dat de technologie een de-humaniserend gevolg krijgt. 
Het digitaal verkeer van e-mail en het verzenden van foto’s en
video’s kan eenzijdige en oppervlakkige communicatie 
opleveren. Het leidt dan mogelijk tot eenzaamheid. Het goede 
gesprek met elkaar, met vragen, twijfels, lichaamstaal, 
aarzelingen en gezichtsuitdrukkingen vallen weg. De enorme 
snelheid en hoeveelheid van de digitale communicatie kunnen 
de menselijke behoefte aan luisteren, stilte en reflectie 
ondermijnen.

Na deze gedachtewisseling beëindigen we het gesprek en 
hoop ik dat deze jonge moderne humanist nog veel kan 

bijdragen aan de humanistische gemeenschap.

Wim van Werkhoven

Socrateslezing 2014 Susan Neiman:
Who needs Europe

Over een Verlicht Europa

Neiman (VS, 1955) studeerde filosofie aan Harvard 
University en de Freie Universität in Berlijn. Zij publiceerde 

onder meer Morele 
Helderheid. Goed en kwaad 
in de 21e eeuw en Het kwaad
denken. Ze werkt aan een 
boek over volwassenheid en 
een boek over helden. 

Op weg naar de Europese verkiezingen is passie voor Europa 
bij velen ver te zoeken. Moraalfilosofe Susan Neiman vroeg 
zich af in de Socrateslezing 2014 hoe Verlichtingsidealen 
Europeanen opnieuw kunnen bezielen. Het Humanistisch 
Verbond organiseerde de lezing op 2 maart in Amsterdam, 
Pakhuis de Zwijger. Evert Bouws en Paul Mercken waren er.
De titel, ‘Wie is het die Europa nodig heeft?’ was letterlijk 
bedoeld, als een uitdaging, niet als een cynische slogan. 
Europa lijkt een twijfelend continent. Veel humanisten zijn 
vóór Europa, maar het geluid van eurosceptici klinkt luid en 
de verwachte opkomst is laag. ‘Onbegrijpelijk’, vindt filosofe 
Susan Neiman, ‘dat we niet trotser zijn op de 
Verlichtingsidealen en vluchten in angstig pessimisme.’
Zij is geen kijker in een glazen bol, kan niet voorspellen wat 
de kansen voor een geslaagd Europa in werkelijkheid zijn. Zij 
is filosofe en denkt erover na wat een geslaagd Europa 
idealiter zou zijn, zeg maar: een utopisch Europa. “Europe is 
not a quick-fix”.
Neiman bekritiseert het gebrek aan morele idealen bij burger 
en politiek. Waarom lukt het Europese politici niet om die 
aansprekend te verwoorden? Volgens Neiman zijn de 
Verlichtingsidealen vrijheid, gelijkheid en broederschap de 
beste uitvinding van Europa en meer dan waar ook ter wereld 
onderdeel van ons denken en dagelijks leven. Zijzelf woont in 
twee continenten, Europa en de VS. Zij spreekt als insider en 
outsider. Voor de Europeanen zijn de mensenrechten 
verworven rechten, voor de Amerikanen eerder een toegift.
Een gedeeld besef van die verworvenheden is nodig om het 
vertrouwen in Europa te herstellen. Gevoed door het denken 
van de filosoof Immanuel Kant, zoekt Neiman de juiste taal 
om geluk, hoop, redelijkheid en eerbied weer glans te geven. 
Niet de koude redelijkheid van de economische berekening, 
maar de warme van de Verlichting, met passie. Het doet Paul 
denken aan de leer over de passies van de oude Stoïcijnen, 
ongetwijfeld wel bekend aan Neiman. Voor hen betekende 
passie elke vorm van motivatie voor de mens. Zij 
onderscheidden twee soorten: de redelijke, waarover 
nagedacht is, die altijd tot het goede leidt, en de irrationele, 
waarbij men blindelings zijn hartstochten volgt en die leidt tot 
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het moeras van het toeval, het leven een grote goktent, het rad 
der fortuin.
Na de pauze, waarin schriftelijke vragen werden verzameld, 
beantwoordde de filosofe met verve een aantal van deze 
vragen in een levendig en diepgaand gesprek met HV-
directeur Ineke de Vries. 

Evert ervoer de lezing als 
een pleidooi vanuit een 
typisch Amerikaans 
gezichtspunt: het ‘oude 
Europa’ dat bij de pakken 
neerzit, bevangen door een 

irrationele angst voor verandering van de status quo waar men
geen greep op heeft. En die angst leidt tot verstarring, 
waardoor Europa en de lidstaten zich niet verder kunnen 
ontwikkelen. 
Neiman bepleit een optimistische morele positie, vanuit de 
overtuiging dat de toekomst van Europa niet afhangt van 
economische groei, maar van het vermogen idealist te zijn met
onze voeten in de modder. 

Paul Mercken

Paul Mercken met Remco Stunnenberg op de Dam,
die zaterdag 10 mei 2014 al 
voor de derde en laatste keer 
een fantastische manifestatie 
propageerde WE ZIJN HET 
MEGA-ZAT tegen de 
MEGA-stallen. Volgend jaar 
bedenken ze iets anders, 
want het dierenleed is nog 
lang de wereld niet uit. 
Want heb je je al eens 

verdiept in het probleem van het dierenwelzijn? Wie behoort 
er tot onze morele kring? Alle mensen die wilsbekwaam zijn, 
of alle mensen, ook baby's, mensen met beperken en 
dementen? Of alles wat kan lijden? Heb jij al kennis genomen 
van de filosoof Peter Singer? Wat vind je van de argumentatie 
van Floris van den Berg, De vrolijke veganist? Waarom zou 
het adagio: denk je in de plaats van X en vraag dan hoe je zou 
willen worden behandeld? niet opgaan als x een koe, een 
varken of een kip is?

Paul Mercken

Contact

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

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

- Walter Bakhuis, penningmeester
e: wombat9@ziggo.nl

- Paul Mercken, lid en eindredactie Kommuun
Kampweg 32, 3981KK Bunnik
t: 0306562753
e: merckenp@gmail.com

Redactie
Ab Blaas, redactie Kommuun
Sophialaan 39, 3708HD Zeist
t: 0308898371
e: ab.blaas@gmail.com
w: http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/heuvelrug-
krommerijn

Adressering Kommuun

De adressticker voor de verzending van de Kommuun wordt
door het HV landelijk bureau van uit hun ledenadministratie
gemaakt. Daarin wordt ook uw lidmaatschap van onze
afdeling geregistreerd en als u daar prijs op stelt, uw
e-mailadres en geboortedatum. Kennen we uw geboortedatum 
dan ontvangt u een verjaardagskaart van ons.

Onvolkomenheden daarom graag melden aan het landelijk
HV-adres:
•Bezoekadres: Weteringschans 259, 1017 XJ Amsterdam
•Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
•Telefoon: (020) 521 90 00
•E-mail: info@humanistischverbond.nl
•Website: http://www.humanistischverbond.nl/

Humanitas Heuvelrug

De activiteiten van Humanitas Heuvelrug 
kunnen niet worden gerealiseerd zonder de 
inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn 

onmisbaar!
De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers die van 
mening zijn dat ieder mens zoveel en lang mogelijk de regie 
over zijn leven in eigen hand moet nemen, maar óók, waar dat
iemand tijdelijk minder goed lukt, de mens een verplichting 
heeft tot bijstandverlening om zo de samenleving te helpen 
vormgeven.

Neem contact op met mevr. Renée Bouma, algemeen 
coördinator, tel. 06-49749200. 

En als u internet hebt zie ook  
http://www.humanitasheuvelrug.nl/ 
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