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Van de voorzitter 
 

 

 

 

 

 
Op het praatcafé van donder-
dag 15 oktober gaf Leo van 
Gemert een lezing over zijn 
hobby: schelpen verzamelen, 
benoemen, volgens verschil-
lende systemen categoriseren 
en dan opslaan in dozen en 
doosjes. ’s Morgens had ik te-  

gen Janny gezegd dat ik aan het Walkartzaalstrand uitsluitend 
schelpen verzamelde om mijn zandkasteel te beleggen. Ik 
spaarde sigarenbandjes, suikerzakjes en voetbalplaatjes, maar 
geen schelpen. Tot mijn verrassing zei Janny dat zij dat wel had 
gedaan en pakte ze uit de kast in haar studeerkamer een schoe-
nendoos vol met schelpen. De doos werd meegenomen en Leo 
ontdekte een aantal mooie exemplaren, terwijl Janny die als na-
maak had beoordeeld. Met een prachtige PowerPoint-presentatie 
en een tafel vol met schelpen verbluft Leo me volkomen. Ik 
werd een schatkamer ingetrokken waarvan ik het bestaan niet 
vermoedde. Daarnaast werd duidelijk dat een doorleefde hobby 
heel veel zin aan het bestaan kan geven. En humane zingeving is 
een belangrijk uitgangspunt van het HV. De mensen die niet 
aanwezig waren hebben veel gemist.  
 

Op het praatcafé van november hield ik een inleiding aan de 
hand van filmbeelden over ouderparticipatie in het onderwijs 
met de titel ‘Van wie is de school?’ Helaas bleek er niet veel 
animo voor deze presentatie, want alleen het bestuur van onze 
afdeling was gedeeltelijk aanwezig. Volgens Janny leeft onder-
wijs niet erg als thema.  

 

 

En dat is toch jam-
mer. De heftige dis-
cussie aan de Univer-
siteit van Amsterdam 
tussen studenten en 
College van bestuur 
over hetzelfde thema: 
‘Van wie is de uni- 

versiteit?’ is nauwelijks bekoeld. Al hoor je daar nu ook niets 
meer over. Toch zullen we moeten blijven nadenken over het 
grote belang van onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren. In 
het bijzonder nu we geconfronteerd worden met een stroom van 
asielzoekers. Er zijn bijvoorbeeld in de tachtiger en negentiger 
jaren van de vorige eeuw op dit terrein beslissingen genomen die 
voor een groot aantal allochtonen desastreus heeft uitgepakt. 

Over het geweld om ons heen en ’t blijven zoeken naar 
humane zingeving is het goed dat we er met elkaar op 
donderdag 10 december, de Dag van de Mensen-
rechten, nog eens diep van gedachten over wisselen.                                               

Wim van Werkhoven 
 

Agenda 
 

Zaterdag 28 november 2015, 10:30 – 17:00 uur  
Ledendag met ALV. 
Aanmelden: Bel dan 020 - 521 9000  
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 één van drie parallel sessies: 
 

- een filosofische Darkroom  
 
 

 

Wat moeten we met 
het nieuws en de 
informatie over ver 
weg, en kunnen we 
ons daar betrokken 
bij voelen, of leidt 
alle informatie tot 
een gevoel van on-  

macht en van daaruit onverschilligheid en afstand? 
Laat u verrassen door bijzondere gespreksvormen. 
 

- informatie over de film (en debat) Onder Ongelovigen  

 

Het aantal ongelovi-
gen in de wereld 
groeit, religieuze ag-
ressie tegen hen ook. 
Blasfemiewetten zijn  

vaak het middel om atheïsten, humanisten en vrijden-
kers aan te pakken. Wie zijn de mensen die discrimina-
tie, geweld, gevangenisstraf of zelfs de dood riskeren? 
In de documentaire Onder Ongelovigen van Human en 
Humanistisch Verbond (documentairemaker Dorotée 
Forma) krijgen zij een gezicht.  



 
- lezing met nagesprek: Filosofe en schrijfster Tinneke 
Beeckman  

 

 

Tinneke Beeckman verkent in haar 
lezing de onmacht die onze wereld 
lijkt te regeren. In de politiek is het 
onduidelijk wie de touwtjes in han-
den heeft. Moderne techniek creëert 
niet alleen mogelijkheden, maar kan 
ook vrijheden van burgers bedrei-
gen. Aanslagen zoals die van Parijs 
leiden tot vragen over vrijheid van 
meningsuiting en godsdienstkritiek 
én getuigen van een algemene rade-
loosheid over politieke ideeën die 

de samenleving vorm moeten geven. En de vluchtelingencrisis 
dwingt ons in Europa te beseffen dat nu zij hier zijn, de globali-
sering waarmee wij natuurlijk al veel langer te maken hebben, 
ineens dwingender is geworden. Zij die eerst nog ‘ver weg wa-
ren’, zijn ineens urgent dichtbij.  
Voor meer informatie zie Human nr 3 2015 en  
http://www.humanistischverbond.nl/ledendag   
 
Donderdag 10 december 14:00 – 16:00 uur  
Praatcafé over de Dag van de Mensenrechten 
Locatie: Walkartzaal, Kerkweg 21 Zeist.  
 
Medelid Erli Esselink over Peter Knoope ‘Zelden zo'n zinnig 
verhaal gelezen’.  
Peter Knoope: ‘Een groot deel van de wereld haat ons. Wat wij 
vooruitgang vinden, vinden zij neokoloniaal.’  
Wat dan met ‘onze’ mensenrechten?  

 

 

Peter Knoope, oud-di-
recteur van het Interna-
tionaal Centrum voor 
Contraterrorisme, waar-
schuwt: wij dringen ons 
denken over geschiede-
nis op aan de rest van de 
wereld, en dat voedt ter-
rorisme.  

 
Aan de hand van Anna Luytens interview met Peter Knoope 
kunnen we onze kijk daarop delen.  

Ab Blaas  
 
Eind december/begin januari ontvangt u van ons informatie  
over de activiteiten in 2016.  
 
Fijne feestdagen, een mooi uiteinde en 

 

 
 
 
 
een goed begin! 

 

 
Uw aandacht al vast voor:  
 
Zondag 10 januari 2016, 10:30 – 12:00 uur  
Walkartontmoeting i.s.m Humanistisch Verbond.  

 

Locatie: Walkartkerk, Kerkweg 
23, Zeist  
Thema: Economie en zingeving 
Spreker: Dr. Aloys Wijngaards  
Vrij entree, collecte na afloop.  

Na jaren van economische voorspoed waarbij de bo-
men tot in de hemel leken te groeien, werd in 2007-
2008 duidelijk dat deze economische droomwereld op 
drijfzand gebouwd bleek te zijn. Hierdoor moest niet 
alleen de tering naar de nering gezet worden, maar 
kwamen ook de vragen naar boven: waar doen we het 
nu eigenlijk voor? Wat is wezenlijk, en wat is overbo-
dig? Waartoe dient onze economie? De crisis kan op 
deze manier gezien worden als een confrontatie met 
vragen naar zin en betekenis van onze economie. Als 
een uitdaging tot ‘soul searching’.  
 
Dr. Wijngaards is gepromoveerd op de relatie tussen 
publieke theologie en economische wetenschap, dat is 
Worldly theology. Hij studeerde religiewetenschap en 
economie en is als beleidsadviseur en Specialist Gov-
ernance verbonden aan de Nederlandse Bank.  
 
De muzikale omlijsting is in handen van Henk Jag-
tenberg, gitaar, en Brigitte Schouten, dans.  
 
Voor meer informatie: 
http://www.walkart.nl/?contentid=1125  
 

En ��� 
 

Bereid u voor op: 
• Nieuwjaarsbijeenkomst eind januari  
• Cursus Ecohumanisme op twee avonden in fe-

bruari.  
 

Daarover meer in de volgende Kommuun. 
 
 

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  

 


