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Van de voorzitter

Op maandagavond 21 maart brengen Janny en ik de filosofe 
en schrijfster Désanne van Brederode naar de trein. Zij heeft 
de lezingencyclus ‘Over kwaad gesproken’ van de Bilthovense
Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie met een mooie 
bijdrage afgesloten. Zij legt de vinger op de zere plek als het 
gaat om de persoonlijke beoordeling van goed en kwaad. “We 
zien niet dat we zelf vaak kwaadaardig handelen. Het kwaad 
de ruimte geven. Dat kan doordat we eerder al hebben 
besloten niet te oordelen, of ons niet te verzetten tegen 
praktijken of handelingen die ons persoonlijk tegen de borst 
stuiten, maar door een ander wellicht als normaal worden 
gevonden. De houding van ‘Ieder zijn vrijheid’ en ‘Dé 
waarheid bestaat niet’ lijkt op ruimdenkendheid en tolerantie, 
maar van deze vrijheidslievende instelling wordt handig 
misbruik gemaakt. Het aangaan van de discussie is in een pril 
stadium vaak noodzakelijk. Soms komt het op een duidelijk 
‘Nee’ aan, en soms wordt hevig verzet en protest gevraagd. 
Want zwijgen kan in passieve zin medeplichtig maken. En 
‘niets doen’ is ook een daad. Soms zelfs : een ernstig vergrijp. 
Maar hoe vinden we een evenwicht tussen ruimdenkendheid 
en empathie enerzijds, en moedig, actief en doordacht verzet 
anderzijds?” (brochure Bilthovense Kring, p.13). 

Een paar uur na het afscheid van Désanne vinden de aanslagen
in Brussel plaats. Natuurlijk is het wederom een schok. 
Natuurlijk moeten we protest en verzet aantekenen tegen 
dergelijke handelingen en de motieven die er toe geleid 
hebben. Maar de pers schept er met paginalange details en 
foto’s bijna een genoegen in om te laten zien, hoe groot het 
Kwaad heeft toegeslagen. 
Laten we wel even relativeren dat het om een heel kleine 
groep gaat. Dat het aantal verkeersslachtoffers vele malen 
groter is (570 slachtoffers in 2014). Dat in ieder geval in 
Nederland de secularisatie onverminderd doorgaat, met een 
beroep op dialoog, wetenschap, de scheiding van uitvoerende, 
wetgevende en rechterlijke macht, gezond verstand en gezond 
gevoel. In de nieuwe Human wordt één en ander ook treffend 
naar voren gebracht in het nummer ‘Geloof en ongeloof’. Met 
dezelfde post ontvang ik als alumnus van de Universiteit 
Utrecht het blad ‘Illuster’. Daarin een artikel over het eerste 
lustrum van het Utrechts Science Park, voormalig ‘ De 
Uithof’. Een overzichtje: 50.000 studenten, 22.000 
werknemers, 5.000 nieuwe banen in 5 jaar, 400.000 medische 
behandelingen per jaar, 2.500 studentenwoningen. Een 
enorme gemeenschap, voortbouwend op de verworvenheden 
van een humanistisch verlichtingsdenken. Natuurlijk blijven 
we kritisch en in dialoog, maar we laten ons echt niet bang 

maken en wegzetten door een paar door de islam 
geïnspireerde terroristen. 

Wim van Werkhoven

Agenda

Dinsdag 12 April 2016, 20:00 – 22:00 uur
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)
Kosten: Geen
Onderwerp: Gelukkige Samenleving

Is de samenleving af? Kan het beter, gelukkiger? Hoe dan? 
Daar willen we met elkaar over van gedachte wisselen.

Beste humanisten,
Aan het eind van het Praatcafé op dinsdagavond 8 maart, 
besloten de aanwezigen ook het 12 april 2016 Praatcafé te 
houden in Den Dolder bij Pelita.
Menno de Bree stelde die avond in een prikkelend betoog dat 
alles er op wijst dat het onmogelijk is om gelukkig te worden. 
Zeker niet in de liefde, maar ook niet in het werk!
Het plezier dat hij uitstraalde bij dit betoog doet vermoeden 
dat er meer is dan hij ons heeft voorgehouden. Zelfs een aantal
toehoorders dacht geluk ervaren te hebben, ook in werk!

Is geluk dan toch binnen handbereik? Na enig overleg als 
laatste actie die avond gekozen voor 'Samenleving' als 
onderwerp voor 12 april.
Graag zien we circa vijf sprekers uit ons midden in 5 minuten 
vertellen hoe hun (gelukkige) samenleving er uitziet en daarbij
aan te geven wat daarin hun aller belangrijkste punt is.

Laten we de Dialoogregels aanhouden! Luisteren naar de 
vertellers is dan het motto. Hoogstens een vraag om 
verduidelijking als dat echt nodig is.
Daarna bepalen we gezamenlijk over welke belanrijke punten 
we (na de pauze) van gedachte willen wisselen.

Wil je één van de 5 sprekers zijn geef je dan uiterlijk 6 
april bij Ab Blaas op.
De avond indeling:
20:00 – 20:15 Ontvangst en bijpraten
20:15 – 20:45 Sprekers
20:45 – 21:00 Bepaling waarover verder van gedachte 
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gewisseld wordt
21:00 – 21:15 Pauze
21:15 – 21:45 Gedachtewisseling
21:45 – 22:00 Afronding.

Ab Blaas

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

Locatie: St. Josephkerk 
Emmausgemeenschap, 
parochiecentrum, Rozenstraat 

20, 3702 VP Zeist 
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 t: 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.

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 t: 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
Toegangkaarten (met korting) nu al te koop via: 

http://www.maghetlichtaanfestival.nl/tickets  /

Reünie voor leden en oud-leden
van HV Groningen

De afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond 
organiseert een Reünie.
Wie er graag bij wil zijn is van harte welkom.
De Reünie zal plaatsvinden op 21 augustus 2016 in Vries.
Je kunt inlichtingen krijgen en/of je opgeven via:
e: jannita@tiscali.nl
t: Jan Praktiek: 050-4061783, Afke Lanting: 050-3049492

Alphons van Dijk
Heeft ongeveer 10 jaargangen van het Tijdschrift voor 
Humanistiek of de voorgangers daarvan, van 1995 – 2005.
Wie wil ze gratis hebben?
e: dijk8751@planet.nl
t: 030 6962356

4 mei herdenking
Kijk tegen die tijd op de gemeente websites of publicaties 
voor programma's.
https://debilt.nl/
https://www.bunnik.nl/
https://www.zeist.nl/
http://www.heuvelrug.nl/
http://www.wijkbijduurstede.nl/

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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