
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/heuvelrug-krommerijn 

Van de voorzitter

“Arts en globetrotter Floris van den Berg overwintert op de 
Zuidpool. Zijn missie: langdurig onderzoek doen onder 
extreme omstandigheden.” Dat lees ik zaterdag 13 februari in 
de bijlage Sir Edmund van De Volkskrant.
Nu wil ik Floris best in sommige opzichten wel als extreem 
erkennen, maar dit gaat toch te ver. Dinsdag 9  februari heb ik 

met hem nog de eerste cursusavond 
verzorgd over Beter Weten, filosofie 
van het ecohumanisme. Ter 
verduidelijking staat even verder in de
krant “De Nijmeegse huis- en 
expeditiearts Floris van den Berg (niet
te verwarren met de filosoof met 
dezelfde naam) werd vorige jaar uit 
vijftig kandidaten gekozen voor een 
aanstelling van ruim een jaar bij de 
Europese ruimtevaartorganisatie 

ESA.” Een moment van vertwijfeling wordt dus snel opgelost.

Een moment van twijfel ontstaat ook tijdens de 
Walkartontmoeting i.s.m. met het Humanistisch Verbond op10
januari. Dr. Aloys Wijnand spreekt over Economie en 
zingeving. Welke financieel/economische keuzes maken wij, 

waarom en realiseren we ons 
eventuele effecten in termen van goed 
en kwaad? De spreker noemt  als 
voorbeeld zijn keuze voor een kopje 
koffie op weg van Amsterdam naar 
Zeist. Hij neemt die bij Starbuck’s. 
Lekkere koffie, maar het Amerikaanse 
bedrijf is berucht als mogelijke 

belastingontwijker. Moet hij daarom geen andere koffiezaak 
zoeken? Een aantal mensen begrijpt dit voorbeeld van twijfel 
niet. Ik noem een ander voorbeeld uit eigen praktijk.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd ik gevraagd 
gastcolleges te geven in Moskou over onderwijsvernieuwing. 
Uit heel Rusland werden ongeveer 50 leraren ingevlogen. 
Alles betaald door George Soros, miljardair en speculant. 
Moest ik dit wel doen? Ik heb het gedaan uit nieuwsgierigheid
en voor de leraren, maar de reis zelf betaald. Nog een 
voorbeeld van (geen) keuze: ik ben donateur van Greenpeace, 
maar tank bij Shell. Weliswaar V- power, dat minder slecht is 
voor het milieu. Maar toch.

Dit thema van vertwijfeling, twijfel, persoonlijk dilemma 
wordt op fantastische en dramatische wijze aan de orde 
gesteld in het boek ‘Terugkeer ongewenst’ van Charles 
Lewinsky.

Het is het deels waargebeurde, deels 
fictieve levensverhaal van een Joods 
acteur, entertainer en regisseur, die 
triomfen viert in de jaren twintig en 
dertig in Berlijn. Na zijn vlucht in 1933 
komt hij via Wenen en Parijs in 
Amsterdam terecht.
In  1943 komt  hij met zijn vrouw via 
Westerbork in Theresienstadt. Daar wordt
hij door de kampcommandant gevraagd 
een film te maken van deze ‘prachtige 

stad’. Dat wil zeggen een leugen presenteren op het witte 
doek. Weigeren of het verfilmen van de werkelijkheid van het 
getto zal leiden tot transport naar Auschwitz, met zijn vrouw. 
Ingaan op het verzoek zal leiden tot verraad aan zichzelf en 
aan zijn kunst.

Dagelijkse en oppervlakkige, historische en diepingrijpende, 
vrolijke en verdrietige kwesties maken voor mij het leven 
typisch humanistisch. Komende tijd hopen wij als bestuur 
weer een aantal goede thematische en ‘discutabele’ 
bijeenkomsten te organiseren.

Wim van Werkhoven

Agenda
Dinsdag 8 maart 2016, 20:00 – 22:00 uur

Menno de Bree komt ons in 
persoon voor eens en altijd 
uitleggen:

‘Waarom het onmogelijk is om
gelukkig te worden van je 
werk’. 

Locatie: Wijksteunpunt Pelita, Dr. Ramaerlaan 2, 3734 EB 
Den Dolder (400 m van station via Dolderseweg richting 
Soest/Baarn, links Willem Arntszlaan en dan rechts Dr. 
Ramaerlaan)
Tijd: 20:00-22:00 uur
Kosten: Geen 

ˮMenno weet 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.

Cv: Menno de Bree (1974) 
studeerde filosofie, en werkte bij
Heineken en Nyenrode. Sinds 
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2003 is hij verbonden aan het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Voor zijn onderwijs daar won hij diverse awards. 
Vanuit zijn bedrijf Menno Denkt (mennodenkt.nl) verzorgt hij 
filosofie-lezingen en denktrainingen voor professionals.”

Wij humanisten geven ons leven zelf vorm en zijn wel 
gelukkig! En de liefde? Ons motto is 'Zelf denken, samen 
doen'.
Misschien kunnen we Menno helpen gelukkig te worden?

We houden ook onze jaarlijkse ALV en zoals inmiddels 
gebruikelijk een hele korte (15 min). 
Het Financieel Jaarverslag 2015 met de Begroting 2016 en 
ook het  Activiteiten overzicht 2015 vindt u in  de Kommuun 
nr1 2016. Zie  
http://humanistischverbond.nl/cms/files/afdelingen/heuvelrug-
krommerijn/Kommuun_1_2016_versie_01.pdf

Dinsdag 12 of Donderdag 14 April 2016 

Praatcafé
Na onze bijeenkomst van 8 maart besluiten we of de april 
bijeenkomst 's avonds (dinsdag 12 april 20:00 – 22:00) of 's 
middags (donderdag 14 april 14:00 – 16:00) wordt gehouden 
en waar.

Onderwerp: Laat ons voor 12 maart 2016 weten 
welk onderwerp u na aan het hart ligt!

Woensdag 20 april 2016, 18:00 – 20:00 uur.
Derde bijeenkomst Platform L&R Zeist

Locatie: wordt nog bepaald
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).

Ook deze maal hanteren we weer dezelfde formule, dus we 
verzoeken ieder mee te nemen:
- introducee(s)
- eten en drinken voldoende voor zich zelf en de introducee(s).

Tijdens de bijeenkomst wordt voedsel naar behoefte 
geruild/gegeven.

En er wordt een korte inleiding gehouden, waarover we met 
elkaar van gedachte kunnen wisselen.

Pieter Meester, voorzitter
Ab Blaas, secretaris

Belangstellenden zijn van harte welkom. Meld u aan bij 
mij:
Ab Blaas, E ab.blaas@gmail.com M. 0627898006

Donderdag 12 mei 2016, 14:00 – 16:00 uur
Excursie Humanistisch Utrecht.

“Dwarse denkers en voorop-lopers, humanisme in Utrecht 
vanaf de 17e tot de 20e eeuw” 

Gedurende onze wandeltocht door Utrecht zullen bekende en 
minder bekende denkers, voorop-lopers, dwarse figuren en 
tegendraadse lieden die in Utrecht hebben gewoond en 
gewerkt de revue passeren. Ook komen de tegenstanders van 
deze personen aan bod. Op diverse adressen in de stad zullen 
we stilstaan bij het leven en werk van de voormalige bewoner/
bewoonster. Aan bod komen onder andere René Descartes en 
diens bestrijder Voetius, Anna Maria van Schu(u)rman, Belle 
van Zuylen, Clara Meijer-Wichman en Paus Adrianus VI.

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.

Maximaal aantal deelnemers is 20.

Met vriendelijke groet,
Jules Brabers.

Voor wie wil kan er daarna worden geborreld en gedineerd. 
Meldt u voor beide afzonderlijk aan bij mij: 
Ab Blaas, E ab.blaas@gmail.com M. 0627898006

Zondag 26 juni 2016
Viering Wereldhumanisme dag

Het festival is in voorbereiding. Volg de voortgang via 
http://humanistischverbond.nl/agenda/mag-het-licht-aan-
festival

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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