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Van de voorzitter

Op maandagochtend 27 februari word ik op 10.00 uur ’s morgens op de sterrenschool De Ruimte in Almere begroet door de 
directeur, Fred Molenberg. De school is een combinatie van creche, peuteropvang, basisschool en buurthuiswerk. Ik begroet 
daar Jodi Liefhebber van de onderwijsstichting Prisma, enkele ouders van Syrisch-Koerdische afkomst en een driehoofdige 
delegatie uit Rojava. De delegatie bestaat uit Semira Hajali, vice president Minister of Education, Radwan Mohmammad, 
director Education Development en Yousra Darwech, director School Management. Zij bezoeken in de komende week scholen 
voor basis en voortgezet onderwijs, Hogeschool Flevoland, het Nuffic en op de laatste dag, op 7 maart,  ’s morgens Het NIVOZ
en ’s middags het voortgezet onderwijs van de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. 

Rojava is een langgerekt gebied in het noorden van Syrië langs de 
grens met Turkije. In het gebied wonen Koerden, Arabieren en 
Arameeërs. Rojava is sinds 2012 de jure een autonome regio, toen 
de Syrische regeringstroepen zich terugtrokken uit dit gebied en de
controle overlieten aan de Volksbeschermingseenheden (YPG) en 
de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (YPJ). De 
samenwerkende politieke partijen willen een democratisch staat 
verwerkelijken, met gelijke rechten voor man en vrouw, gebaseerd 
op de universele verklaring voor de rechten van de mens en de  
rechten van het kind.
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn veel 
Syrische Koerden voor de terreur van Assad gevlucht naar 
Nederland. Vooral in Almere is een grote groep neergestreken. De 
kinderen van toen zijn nu ouders met kinderen op scholen in 
Almere. Sinds 2012 zijn de contacten tussen de Nederlandse en de 
Syrische Koerden geïntensiveerd en vindt uitwisseling van ideeën 
en plannen voor de toekomst plaats. Ook over het onderwijs.

Met veel moeite en volhardendheid van Jodi Liefhebber is de delegatie zondag op Schiphol gearriveerd. Met veel plezier ga ik 
een paar ochtenden met hen en Jodi op pad.
Overigens is de materiële toestand in Rojava zeer precair. Rojava werd door Syrië beschouwd als een vijandige provincie en 
werd zeer grof onderdrukt. Alle macht lag in Damascus, Alle leraren waren door de overheid benoemde Syriërs. De Koerdische 
taal was verboden. Na 2012 vertrokken alle leraren uit Rojava. Alle onderwijsmaterialen namen ze mee. Sommige scholen 
werden verwoest. 
Met man en macht wordt geprobeerd een onderwijssysteem naar eigen wensen op de bouwen. Dat valt niet mee, gezien de 
vijandigheid van Turkije, de dreiging van IS en de ongemakkelijke relaties met Iran en Irak.

In het praatcafë op 13 april zal ik verslag doen van het bezoek. Vervolgens zal ik dit in verband brengen met andere 
ontwikkelingen in Afrika die passen bij een humanistische levensovertuiging.        

Wim van Werkhoven
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Agenda

Maandag 10 april 2017, 14:00 – 16:30 uur
2de maandag café nr 11 in Bistrot Centraal op Utrecht CS.

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 13 maart waren we met zes; Bart, Arjan, Walter, Leo, Marie-Louise en Ab. 

De volgende 2de maandag café's zijn op 8 mei, 11 juni, 10 juli en 14 augustus. Daarna gaan 
we door, dat staat dan in de volgende Kommuun van eind augustus.

Donderdag 13 april 2017, 14:00 – 16:00 uur
Praatcafé, Walkartzaal, Kerkweg 19, 3701 HD Zeist 
Wim doet verslag van het bezoek van een onderwijs delegatie uit Rojava. Vervolgens zal Wim dit in verband brengen met 
andere ontwikkelingen in Afrika die passen bij een humanistische levensovertuiging.

Rojava een land in opbouw en in oorlog. Kunnen wij wat voor hun betekenen?
Een paar gegevens uit Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Rojava_conflict

Date
19 July 2012 – present (4 years, 8 months 
and 2 weeks)

Location

Al-Hasakah Governorate, Raqqa 
Governorate, and Aleppo Governorate, 
Syria (de facto Afrin Canton, Jazira 
Canton, Kobanî Canton and Shahba region,
Rojava)

Goals

• Democratic confederalism
• Direct democracy
• Eco-socialism
• Social ecology
• Feminism

Methods
• Demonstrations
• Revolutions
• Uprising

Status

Ongoing

• PYD controls parts of northeast and 
northwest Syria

• Rojava leadership declared independent 
federation
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Zaterdag 15 april 2017, 19:00 – 01:00 uur, Thinking Planet, TivoliVredenburg, Utrecht 

Voor kaarten:

https://www.filosofie.nl/thinkingplanet.html

Wereldwijd zien we hoe mensen zich terugtrekken achter grenzen en bang zijn voor het vreemde. Maar waarom zouden we ons 
denken beperken? Er is rijkheid aan gedachten, verspreid over 
alle werelddelen. Van Oosterse wijsheid – Tao, boeddhisme – 
tot Afrikaanse Ubuntu, van soefisme tot inheemse filosofieën 
uit Amerika en Australië. Thinking Planet haalt die wijsheid 
naar Nederland.

Maandag 24 april 2017, 19:00 – 22:00
Film: The Sunset Limited
Regisseur: Tommy Lee Jones

Speelduur: 91 minuten
Filmbespreking: Kim van Rijthoven
Tijd: 19.00 – 22.00
Plaats: De Witte Lely Utrecht

Gesitueerd in een New Yorks huurappartement richt het verhaal zich op twee zeer verschillende 
mannen. De zwaar religieuze zwarte ex-gevangene (Samuel L. Jackson) dwarsboomt de 
zelfmoordpoging van een asociale blanke professor (Tommy Lee Jones) die zichzelf voor de 
aanstormende metrotrein ‘The Sunset Limited’ probeerde te gooien. Terwijl de ene man contact 
probeert te maken op een rationeel, spiritueel en emotioneel niveau, blijft de andere standvastig in 
zijn zuurverdiende wanhoop steken. Opgesloten in een filosofisch debat verdedigen beide mannen 
hun persoonlijke credo en proberen ze de ander daarvan te overtuigen.

Volgende filmavonden staan door Hvfilm gepland op; 29 mei en 26 Juni 2017. Film titels worden nog bekend gemaakt. 

Voor meer informatie zie: http://www.humanistischverbond.nl/agenda/film-met-nabespreking-3

Dinsdag 2 mei 2017, 20:00 – 22:00 uur, Platform voor Levensovertuiging & Religie Zeist
In de Trouwzaal van het gemeentehuis, Het Rond 1

Angstcultuur

Dinsdag 2 mei a.s. organiseert het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies 
Zeist een discussie avond over ‘de angstcultuur’ die aan het ontstaan is in onze 
samenleving. Niemand is vrij van angsten.

Door de huidige snelle veranderingen in de samenleving lijkt de angst, m.n. de 
onderlinge angst, steeds verder toe te nemen.
We gaan erover met elkaar in gesprek.

De avond wordt begeleid door Prof. Dr. A. Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie. 

De avond is voor iedereen toegankelijk, u bent allen van harte welkom. Toegang vrij, na 
afloop een vrijwillige bijdrage.

Informatie:
Ellen de Boom, e-mail: ellen.deboom@kpnmail.nl
Andrea van Sark, e-mail: a.vansark@ziggo.nl
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Woensdag 10 mei, 19:30 (inloop vanaf 19:00 uur)
LEZING+ ONGELOVIG: VRIJDENKERS OP DE VLUCHT

Locatie: Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht

Kosten: €5 | Gratis voor studenten (neem studentenpas mee) en leden Humanistisch Verbond.
Aanmelden verplicht in verband met beveiliging!
Via:
https://infohuman.formstack.com/forms/ongelovigutrecht
of indien geen e-mail? Bel dan 020 - 521 9000 

U dient een ID bewijs mee te nemen, zonder vertoon van ID komt u niet binnen.

Ongelovigen hebben het in asielzoekerscentra niet makkelijk. Op de vlucht voor religieus extremisme, komen ze terecht in het 
vrije Nederland. Maar hoe vrij en veilig voelen ze zich tussen andere, wél gelovige asielzoekers? De eerste vraag die aan hen 
gesteld wordt luidt steevast: “Ben je moslim?”

In de 2Doc: Ongelovig - vrijdenkers op de vlucht    (HUMAN) van Dorothée Forma maak je kennis maken met vrijdenkers uit 
verschillende landen. Zoals Fauzia en Syed uit Pakistan, Ayman uit Syrië, een stel uit Afghanistan en de blogger Saikat uit 
Bangladesh. Het zijn uitgesproken atheïsten, gevlucht voor intimidaties en levensbedreigend geweld uit landen waar mensen 
doorgaans alleen in het geheim ongelovig kunnen zijn. In Nederland leren ze elkaar kennen bij het Humanistisch Verbond dat 
een platform voor hen heeft opgericht.

Na de film ‘Ongelovig’ volgt debat onder leiding van journalist Bahram Sadeghi met Boris van der Ham, en natuurlijk 
vrijdenkers uit de film en andere betrokkenen zoals beleidsmakers en politici.

Zondag 28 mei 2017, 15:00 uur
Socrates lezing; Er is een land waar ouderen willen wonen: een pleidooi voor de emancipatie van ouderen.
Hedy d'Ancona geeft de lezing en Hadassah de Boer leidt het debat.  

Vanaf 14:15 Ontvangst Rode Hoed. U krijgt een koffie of thee aangeboden.
15.00-16:45 Programma lezing en nagesprek
16:45           Borrel 

Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Voor meer informatie en kaartverkoop zie:

http://www.humanistischverbond.nl/agenda/socrateslezing-hedy-d-ancona

 HumaanLokaal

Enkele leden (waaronder ikzelf, Ab Blaas) vindt dat het 
humanisme meer van zich kan laten horen in de politiek. In 
gesprek van een van onze leden met het hoofdbestuur bleek 
daar wel enig voorzichtig begrip voor te zijn. Als we als 
afdeling daar een weg in proberen te zoeken, mag dat van het 
hoofdbestuur.

Datzelfde lid is ook de motor in die zoektocht naar 
Humanistische Politiek. De Gemeenteraadsverkiezing volgend 
jaar maart is zijn volgende doel.

Veel ideeën over zijn visie op Humanistische Politiek heeft hij  
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neergelegd op de Website http://www.humaanlokaal.be/

Op woensdag 19 april 2017 19:00 uur wordt een boekpresentatie van het Humanistisch Manifest gehouden in Het Wapen van 
Odijk aan de Meent te Odijk. Meer informatie op http://www.humaanlokaal.be/spreekuren-humaan-lokaal/
Toegang 10 euro, Leden van het HV 5 euro en leden van HumaanLokaal gratis.

Raoul Martinez is een belangrijk inspiratie bron, leid ik af uit de website HumaanLokaal.

Martinez; "Vrije markt, vrije verkiezingen, vrije wil, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
drukpers. Vrijheid is het fundament van onze democratie, van onze manier van leven – van wat het is 
om mens te zijn. Maar het is vervormd en lijkt vaak het tegenovergestelde te rechtvaardigen: 
toenemende ongelijkheid, de erosie van de democratie, een irrationeel strafrechtelijk systeem en een 
onmenselijk buitenlandbeleid."

In Hoe vrij zijn wij? ontrafelt Raoul Martinez de heilige mythe van de vrijheid. Aan de hand van 
bevindingen en ideeën uit de neurowetenschappen, criminologie, psychologie, politiek, 
klimaatwetenschap, economie en filosofie, laat hij zien dat de overtuiging dat onze instituten 
onafhankelijk zijn en het idee dat wij beschikken over een vrije wil, gebaseerd zijn op onjuiste 
aannames. Van de plek waar we geboren zijn en de sturende invloed van de media tot de 
blikvernauwende realiteit van macht – dit manifest demonstreert hoe anders we ons zouden gedragen 
als we de wereld zouden accepteren zoals die werkelijk is. Maar dat we die met empathie, 

verbeeldingskracht en vastberadenheid wél radicaal kunnen hervormen. uitgeverij atlas contact
Ik heb het boek (nog) niet gelezen. De laatste zin van voorgaand stukje belooft veel.

Janita Naaijer schrijft in de Volkskrant "Hoopvol en intelligent pleidooi voor progressieve toekomst"
http://www.volkskrant.nl/recensies/hoopvol-en-intelligent-pleidooi-voor-progressieve-toekomst~a4481419/

Stuart Jeffries schrijft in The guardian een uitgebreidere recensie.
https://www.theguardian.com/books/2016/dec/13/raoul-martinez-writing-creating-freedom-artist

Tenminste, ik neem aan dat Creating Freedom het originele engelstalige boek is.

 
Dorpsbijeenkomsten

Als bestuur hopen we dat er belangstelling bestaat voor lunch of diner bijeenkomsten per dorp.
We denken aan de mei – augustus.
Hieronder een overzicht van de leden per dorp.
Vanzelfsprekend zijn belangstellende partners, vrienden of bekenden ook van harte welkom.
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Dorp Leden Vrouw Man

OVERBERG 1 1

AMERONGEN 5 4 1

LEERSUM 6 3 3

DOORN 12 7 5

MAARSBERGEN 2 1 1

MAARN 16 6 10

DRIEBERGEN-RIJSENBURG 32 16 16

LANGBROEK 3 3

COTHEN 4 2 2

WIJK BIJ DUURSTEDE 9 4 5

HOLL. RADING 4 1 3

MAARTENSDIJK 7 5 2

GROENEKAN 1 1

BILTHOVEN 43 24 19

DE BILT 19 9 10

BUNNIK 17 8 9

ODIJK-WERKHOVEN 7 5 2

ZEIST 74 37 37

BOSCH EN DUIN 2 1 1

DEN DOLDER 8 5 3

HUIS TER HEIDE 2 2

AUSTERLITZ 3 1 2

4 3 1

280 143 137

UTRECHT, LEUSDEN, 
RENSWOUDE, VEENENDAAL
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http://www.humaanlokaal.be/


Graag verneem ik (Ab Blaas) of u het een leuk idee vindt.
Het bestuur helpt graag met het organiseren van een bijeenkomst.

Ab Blaas

Cursus in de omgeving
2 mei 2017 start Klassieke Levenskunst Utrecht
Zie voor meer informatie:
http://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-klassieke-levenskunst-utrecht-3118

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