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Van de voorzitter

Op 21 juni werd de Wereldhumanistendag gevierd in 
Amsterdam- Noord. Het bijna voltallige afdelingsbestuur was 
aanwezig. Bijna, want de voorzitter zat op dat moment in 
Killary, een prachtig stadje aan de westkust van Ierland. Het 
was onderdeel van een reis via Calais, Peak- en Lakedistrict, 
Isle of Man, Ierland, Wales en Normandië. We hebben 
genoten van een koele, maar droge juni maand.

In juli, vlak voor de zeilvakantie in Friesland, kreeg ik een e-
mail van BNN/Vara met de uitnodiging met leden van onze 
afdeling een uitzending van Pouw bij te wonen. Op 1 
september zaten we van elf tot twaalf uur met 7 leden  in een 
zaaltje van de Westergasfabriek in Amsterdam. Om half twee 
waren we thuis en wilden we natuurlijk zien of we wel in 
beeld waren geweest. Tot half drie naar Uitzending gemist 
gekeken. We bleken enkele malen pontificaal in beeld te zijn 
geweest.
 
Op 10 september gingen we met vier auto’s op weg naar het 
herinneringscentrum Westerbork. Na de lunch hield ons lid 
Arie Swager, architect van het oorspronkelijke centrum, een 
inleiding over het ontstaan van het gebouw. 

Daarna kregen we een 
boeiende uiteenzetting 
over het centrum, het 
museum en het 
kampterrein door een 
medewerker. Het was 
een beklemmende 
ervaring van het 
verschrikkelijke leed dat 
daar in de oorlogsjaren 
heeft plaatsgevonden. 

Het prachtige nazomerweer gaf het een bijzonder cachet.

Op zaterdag 12 september waren we betrokken bij de dag van 
de dialoog. Het gemeentebestuur verzorgde met hulp van de 
middenstand voor een ontbijt op het Wilhelminaplein. Er 
vonden interessante dialogen plaats.

Op 21 september heeft er het halfjaarlijks overleg 
plaatsgevonden tussen de voorzitters van de regio’s 
Heuvelrug, Vechtstreek en Baarn/Soest en Amersfoort. Het is 
goed van elkaar te horen wat de ervaringen zijn en de plannen 
voor de komende tijd. Zo kunnen zaken op elkaar worden 
afgestemd.

Wim van Werkhoven

Agenda

Zondag 4 oktober, Socrates lezing
Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam.
Inloop vanaf 14.15 uur, zaal open om 14.45 uur, start 15.00 
uur.

Ons eenzijdige kennissysteem 
kan leiden tot een nieuwe 
economische crisis. Achter het 
huidige economische stelsel en 
onderwijs gaat een mens- en 
wereldbeeld schuil dat toe is 

aan een update. Ewald Engelen gaat op zoek naar andere 
economische wijsheden.  Zie ook: 
http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/socrateslezing-
over-de-crisis-zijn-de-lessen-geleerd

Zondag 11 oktober 16:00 – 18:00 uur, Zin-Inn van de 
Doopsgezinde Gemeente Zeist.
Pauw van Wieldrechtlaan 29A, 3701 ET Zeist.
Humanisten doen in Zeist deel mee aan het Platform 
Levensovertuiging & Religie. Dat Platform is recentelijk weer
actief geworden. We zijn nog op zoek naar een aantrekkelijke 
invulling. Ik hoop op een groot platform dat zich richt op 
ontmoeting met als basis de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. 

De Doopsgezinde gemeente neemt 
een een mooi initialtief  met: 
FEESTELIJKE OPENING ZIN-
INN ZEIST
Een middag met muziek, stands, 
hapjes, drankjes en alle gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. Voor ieder 

die op zoek is naar inspiratie en zingeving. Burgemeester 
Janssen komt de officiële opening verrichten. 

Donderdag 15 oktober, 14 – 16 uur
Praatcafé.
Plaats: Walkartzaal, Kerkweg 21, Zeist.
Leo van Gemert vertelt over zijn hobby
en waartoe dat kan leiden/lijden?

Bijna iedereen die op een strand schelpen ziet liggen, zal de 
neiging hebben op ze op te rapen, ze te bekijken en ze, als ze 
mooi genoeg zijn, mee naar huis te nemen.  Bij de 
meesten zullen deze schelpen dan na enige tijd in een 
schoenendoos belanden, waarna ze vele jaren later ergens 
onder in een kast worden terug gevonden. Waar kwamen ze 
toch ook al weer vandaan? En het vele stof maakt ze ook niet 
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fraaier, waardoor ze vaak worden weg gegooid. 

Een enkeling, zoals ik, probeert een systematische 
verzameling op te zetten. In welke wonderlijke wereld kom je 
dan terecht? Het is enerzijds een wereld van nomenclatuur, 
morfologie, taxonomie, fylogenie, systematiek, strenge regels 
en moeilijke, onbegrijpelijke, tongbrekende Latijnse namen. 
Oftewel de wereld van de malacologie of de weekdierkunde. 
En anderzijds een wereld van een fantastische veelvoud, 
ondanks het eenvoudige basisplan, aan vormen, kleuren en 
leefgewoonten. Hoe kan zoiets bestaan? En, niet te vergeten, 
malacologie is een activiteit van malacologen. Mensen zoals u
en ik, met hun eigenaardigheden en hun persoonlijke 
geschiedenis.

Ik zal proberen van deze sterk uitleen lopende aspecten van 
het schelpen verzamelen het een en ander te  vertellen en 
vooral te laten zien. En als u nog ergens een 
(schoenen)doos met schelpen heeft, neem deze dan mee!  Het 
maakt niet uit op welk strand in de wereld ze zijn verzameld. 
Het lijkt mij erg leuk om te trachten u iets te 
vertellen over uw schatten. Misschien vindt u schelpen 
verzamelen dan ook wel een beetje leuk.

Leo van Gemert

En 's avonds!
Donderdag 15 oktober, 19:30 Soest-Baarn
Theater de Speeldoos, Rembrandtlaan 35, 3741 Baarn.

Een avondprogramma over de 'digitale 
snelweg',met als titel 'De Internetgeneratie'
georganiseerd in de kleine zaal van theater
'De Speeldoos' in Baarn. Wim van 
Werkhoven houdt een inleiding over de 
lofzang van de Franse filosoof Michel 
Serres over de internetgeneratie. Is de 
samenleving nog voor te stellen zonder 
laptops, tablets en smartphones? Zijn er 
ook schaduwkanten? Daarover de tweede 

inleider, de filosoof Hans Schnitzler. Na de pauze kunnen 
vragen aan een forum worden voorgelegd.
Kaarten à €8.50 ( in voorverkoop) kunnen worden besteld via 
het HV, emailadres :hvsoetsbaarn@ziggo.nl of via 035-
5417168. (Francine zal u dan verder informeren over de 
betaling en de kaartreservering). 's Avonds aan de zaal is de 
toegangsprijs € 10.=.(indien voorradig). Zie ook: 
http://www.humanistischverbond.nl/agenda/Internetge
neratie

Woensdag 28 oktober 20:00 – 22:00 uur Apeldoorn
Lezing+ documentaire en debat Onder Ongelovigen
Podium & Filmtheater Gigant, Nieuwstraat 377, 7311 BR 
Apeldoorn

Het aantal ongelovigen in de 
wereld groeit; religieuze 
agressie tegen hen ook. 
Blasfemiewetten zijn vaak het 
middel om atheïsten, 
humanisten en vrijdenkers aan 

te pakken. Wie zijn zij die discriminatie, geweld, 

gevangenisstraf of zelfs de dood riskeren? In de Lezing + 
Onder Ongelovigen geven Boris van der Ham, voorzitter van 
het Humanistisch Verbond, en documentairemaker Dorothée 
Forma hun een gezicht. Zie: 
http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/lezing-onder-
ongelovigen

Donderdag 12 november, 14:00 – 16:00 uur Praatcafé.
Onderwerp: Onderwijs door Wim van Werkhoven
Plaats: Walkartzaal, Kerkweg 21, Zeist
Studenten van de UvA hebben onlangs het Maagdenhuis bezet
om inspraak af te dwingen bij het onderwijsaanbod en de 
onderwijsorganisatie. Van wie is de universiteit? Van het 
management, de docenten en/of de studenten? 45 jaar geleden 
speelde dezelfde discussie in universiteiten, hoge scholen, 
voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Op 3 december 1970 
zond de VPRO op televisie de documentaire 'Van wie is de 

school?' uit.
Wim van Werkhoven was 
destijds als jong onderwijzer 
werkzaam op de school, die 
als voorbeeld gold van 
ouderparticipatie. De 
Elbertsschool in Zwolle. Er 
ontstond een landelijke rel, 

omdat de onderwijsinspectie de toegang van de ouders 
verbood. Die film staat op dvd en wordt vertoond, na een 
video-column van een recent bezoek van Wim aan die school. 
Na de pauze volgt een discussie over onderwijs: toen, nu en in
de tussentijd.

Wim van Werkhoven

Zaterdag 28 november 2015, 10:30 – 17:00 uur
Ledendag met ALV.
Locatie: Beeld en Geluid, Hilversum
Thema; Ledendag: Waar is de grens?

Ieder mens wil zich in vrijheid 
optimaal ontwikkelen. Maar heb je 
voldoende macht en invloed om je 
te verzetten tegen onvrijheid van 
jezelf en van anderen, dichtbij huis, 

maar ook elders in de wereld? Op 28 november ervaart u de 
grenzen van uw betrokkenheid met, en invloed op de wereld 
in een filosofische Darkroom. Daarnaast informeren we u 
graag over de film (en debat) Onder Ongelovigen. 

Voor meer informatie zie Human nr 3 2015 en
http://www.humanistischverbond.nl/ledendag

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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