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Van de voorzitter

 Op donderdagmiddag 14.00 uur staan 15 leden voor de 
ingang van de Domkerk en luisteren naar Jules Braber. Hij is 
archivaris van het Humanistisch Centrum van de Universiteit 
van Humanistiek en hij leidt een wandeling onder de titel 
‘Dwarse denkers en voorlopers, humanisme in Utrecht vanaf 
de 17e tot de 20e eeuw.’  

Vóór het academiegebouw wordt gerefereerd aan René 
Descartes (1596-1650), die 
als hoogleraar Filosofie werd
aangesteld bij de oprichting 
van de Universiteit in 1636. 
Descartes reflecteerde op de 
enorme chaos in Europa, 
waar een dertig en 
tachtigjarige oorlog heerste 
en tal van andere bloedige 
conflicten. Volgens hem was 
daar een oplossing voor te 

vinden door prioriteit te geven aan de rede, aan rationeel 
denken over oorzaken en gevolgen, doel en middel. Deze 
wetenschappelijk analytische opvatting werd volstrekt niet 
gedeeld door hoogleraar Theologie en later rector- magnificus 
Voetius (1589-1676), een steile calvinistische dominee. 
Descartes kon vertrekken en via een hoogleraarschap in 
Leiden overleed hij als wereldberoemd geleerde te Stockholm.

Achter de Dom wordt stilgestaan bij het geboortehuis van 

Anna-Maria van Schurman (1607-1678), een hoogbegaafde 
vrouw. Zij woonde nagenoeg tegenover het huis van Voetius, 
die haar briljante geest herkende. Zij is de eerste vrouwelijke 
studente in Nederland. Dat moest wel stiekem achter het een 

muur of kamerscherm, want vrouwen mochten officieel niet 
toegelaten worden tot een universiteit. Onder invloed van 
Voetius trad zij toe tot de Orde van de Lambadisten en 
overleed te Wieuwerd in Friesland.

Op het Pieters Kerkhof staan we stil bij de achterkant van de 
huidige Universiteit van Humanistiek. Hier verbleef enkele 
jaren de lijfarts van de Engelse koning John Locke (1632-
1704), tevens filosoof. In Utrecht  schreef hij een groot deel 
van zijn beroemde traktaat “An essay concerning human 
understanding”. Mede door zijn contacten met het Engelse 
vorstenhuis en het parlement werd hij raadsheer van 
stadhouder Willem III en Maria Stuart. Dit bleef hij toen dit 
paar de Engelse kroon besteeg.

Op de Kromme Nieuwe Gracht staan we voor het winterpaleis
van Belle van Zuilen (1740-1805). Ook zij was een zeer 
intelligente vrouw. Zij schreef fabels, novellen, pamfletten, 
toneelstukken, opera’s,  liederen en klaviersonates. 

In de Nachtegaalstraat vertelt Jules bij de woning van Clara 
Meijer- Wichmann (1885-1922), dat zij na haar 
juristenopleiding initiatiefneemster was van de oprichting van 
de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Ze 

was religieus anarcho-socialiste, vrijdenkster, 
geheelonthoudster en pleitbezorgster voor het algemeen en 
vrouwenkiesrecht. Helaas stierf zij jong in het kraambed.    

Descartes woonde buiten de stadsgracht op Maliebaan 36. 
Deze prachtige laan met statige huizen was weliswaar buiten 
het centrum aangelegd en dus buiten de elitaire 
grachtengordel, maar Descartes heeft er blijkens eigen 
aantekeningen met veel genoegen gewoond.
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Op de hoek van de Schalkwijkstraat en de Nieuwe Gracht is 
een groot stenen plaket aangebracht van  Wilhelm Röntgen 
(1845-1923). Röntgen had een Nederlandse moeder. Na een 
verblijf in Apeldoorn vertrok hij voor zijn middelbare 
opleiding naar Utrecht. Hij werd opgenomen in het gezin van 
scheikunde leraar Jan Willem Gunning. Na van de school 
verwijderd te zijn omdat hij niet wilde verraden welke leerling
een spotprent van de rector had getekend, vertrok hij naar 
Zwitserland. Daar maakte hij de middelbare school af, bezocht
de universiteit en ontwikkelde zich tot een briljant 
scheikundige. In 1901 ontving hij de eerste Nobelprijs in de 
natuurkunde.   

Tenslotte eindigen we na ruim twee uur de wandeling bij het 
Paushuis. Adriaan Floriszoon Boeyens (1459-1523) was zoon 

van een Utrechtse timmerman. Na zijn priesteropleiding werd 
hij bisschop in Spanje. In Utrecht liet hij een huis bouwen, 
waar hij als bisschop van Utrecht wilde gaan wonen. Tot zijn 

verbazing en dat van vele anderen werd hij echter benoemd tot
paus. Hij wilde waarschijnlijk schoonschip maken in het 
liederlijke Rome en er zijn sterke vermoedens dat hij een jaar 
later vergiftigd werd. Hij heeft zijn huis nooit gezien. Vele 
eeuwen daarna werd er geen paus meer benoemd buiten Italië.

In het vegetarisch restaurant De Werfkring aan de Oude 
Gracht rusten we uit en praten we na met een drankje en 
besluit een deel van de groep de zomerse dag met een diner 
aan het water.  

Wim van Werkhoven

Agenda

Maandag 23 mei 2016, 19:00 – 22:00 uur
Utrechtse Werkgroep
Filmavond met nabespreking
Film: Il y a longtemps que je t’aime (2008)
Locatie: De Witte Lely
Kosten: HV leden en studenten geen, anders 5 euro

Website Utrecht: 
http://www.humanistischverbond.nl/agenda/film-van-philippe-
claudel-met-nabespreking

Regisseur: Philippe Claudel
Speelduur: 115 minuten
Filmbespreking: Kim van 
Rijthoven

Juliette en Léa zijn twee zussen die
in het verleden op bruuske wijze 
van elkaar werden gescheiden. 
Juliette verlaat na vijftien jaren de 
gevangenis, een periode waarin ze 
nauwelijks contact had met haar 
familie. Haar jongere zus Léa vangt
haar op bij haar thuis, samen met 

haar man en twee dochtertjes. Maar kennen we werkelijk 
degenen met wie we ooit zo close waren? Kan 
bloedverwantschap alle scheidingen overwinnen? En hoe 
kunnen we duidelijk maken aan de ander wat hij voor ons 
betekent en hoeveel en waarom we hem missen? Hoe 
beslissen we te leven, herboren te worden? Is het überhaupt 
mogelijk?

Geen internet? Geef je op bij Ab Blaas m. 06 278 98 006

Zondag 26 juni 2016

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

Toegangkaarten te koop via: 
http://www.maghetlichtaanfestival.nl/tickets  /

Programma: 

http://www.maghetlichtaanfestival.nl/programma/

Mocht u naar het festival willen en geen internet hebben, 
neem dan contact op met Ab Blaas.

Najaar 2016

'Duurzaam leven is een bevrijdingsfeest' 

Zowel voor iedereen die al ervaring met duurzaamheid heeft 
en/of daar een mening over heeft als voor alle anderen!

Ons voorstel is daar vier zaterdagen aan te besteden en wel 
op:

zaterdag 17 september van 14:00 -16:30 uur en op 1, 15, 29 
oktober zelfde tijd. Vanwege locatie, die nog bepaald wordt, 
kan het zijn dat 29 oktober vervangen moet worden door 22 
oktober.

Als locatie overwegen we Utrecht De Witte Lely een 
werfkelder onder Oudegracht 296 of Pavijoen pOp op 
Westplein 1001 of Zeist de Walkartzaal aan Kerkweg 19. Alle 
drie goed met openbaar vervoer te bereiken.

Er is alleen een beperkte bijdrage van 5 euro per persoon per 
avond nodig.

Graag verneem ik spoedig of u van plan bent te komen.

En mocht u voorkeur hebben voor dinsdagavonden of 
donderdagmiddagen ipv zaterdagen laat me dat dan ook 
weten. Op basis van de opgaven bepalen we dan definitief de 
datums, tijden en locatie. 

Een duurzaam leven, de zorg voor de aarde, het verminderen 
van de klimaatvervuiling en de plastic soep, we willen het 
allemaal. Maar met een zuinigere auto, spaarlampen en netjes 
je afval scheiden ben je er tegenwoordig niet meer. Duurzaam 
leven wordt steeds complexer. Niet in de laatste plaats omdat 
we overspoeld worden met informatie. Bijna dagelijks worden
we op de hoogte gesteld van het effect dat ons moderne leven 
heeft op ons leefklimaat.

Het stelt ons voor praktische keuzes lijkt het. Keuzes zoals het
nooit meer kopen van plastic of het niet meer eten van 
aardbeien in de winter. Maar op basis waarvan maken wij 

deze keuzes? Wat wij doen en wat wij laten, hangt af van de 
waarden die wij aanhangen, wat wij belangrijk vinden en hoe 
wij over de dingen denken.

Met de intentie een duurzaam leven te willen leiden zien we 
ons ook voor vele vragen gesteld die van morele en 
filosofische aard zijn.

Docent: Silvia Benschop.

Dinsdag 8 november 20:00 uur Praatcafé

Zingeving in Muziek

Locatie: wordt nog bepaald

Lennart Kolenberg vertelt over de betekenis van muziek vanaf
Pythagoras tot Pinkpop.

Wat betekent muziek voor Lennart, voor u, voor mij en 
waarom?

U kent vast wel een lied dat uw dag bijzonder maakt. Een lied 
dat u aan iets prachtigs of verdrietigs herinnert. Een lied
waarom u lacht of huilt.
Neem uw favoriete lied mee! Een c.d. of een tekst. 

Zaterdag 26 november ALV en Ledendag
Details worden nog door HV landelijk bekend gemaakt.

Verder

Zondag 29 mei 2016 15:00 uur
Gluren bij de buren festival
Datum en tijd: zondag 29 mei, 15.00-21.00 uur
Locatie: het Theater van Het Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven
"Gluren bij de buren festival" met speciale aandacht voor de
"nieuwe buren" uit Syrië:  http://www.bluck.nl/
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Er is muziek, een lezing (reserveren 
gewenst) en een maaltijd voor 5 €  
(Reserveren is vereist. Stuur 
hiervoor een e-mail naar 
info@bluck.nl vóór maandag 23 
mei a.s. ).

Toegang gratis, iedereen welkom.

Evert Bouws 

Once in a Lifetime

Tot en met 28 augustus 2016
Met dit lied van de Talking Heads uit 1986 maakte ik vrij laat 
in mijn leven kennis met pop music. Gisteren, 11 mei 30 jaar 
later, heb ik samen met Walter Bakhuis genoten van de 
opening van de tentoonstelling die het Humanistisch Verbond 
samen met de curator van de Oude Kerk in die kerk tot en met
28 augustus organiseert. HV-voorzitter Boris van der Ham 
en curator Nina Folkersma spraken het welkomstwoord 
uit. 

Humanisten weten dat het leven een zoektocht is. Waar men 
bij een kunsttentoonstelling vaak moet zoeken naar de 
betekenis van de kunstwerken, is het leuk dat je hier ook nog 
eens op zoek moet gaan naar de kunstwerken zelf. Gelukkig 
krijg je een map mee met een schema van het gebouw en de 8 
zeer uiteenlopende vormen waardoor de auteurs/acteurs onze 
menselijke conditie verbeelden en bevragen. Je wordt er 
uitgenodigd om na te denken over je eigen leven van begin tot
einde. Zo is er een met opzet er nogal primitief uitziende 
video te schouwen van de geboorte van het kind van Stan 
Brakhage (US), "niet voor weekhartigen." Daniëlle van Ark 
(NL) toont onder de titel La mémoire collective een installatie 
die het midden houdt tussen een huiselijke kast en een 
museale vitrine met onder meer doorgeknipte liefdessloten 
van een Parijse brug. Maar moest de betekenis van een dozijn 
verzilverde dansschoenen nou echt tot in den treure uitgelegd 
worden? Zo verkracht men de verbeelding. De snavels die de 
twee liggende bustes, Everything Falls, in plaats van een neus 
hebben zouden de dramatiek van het werk intenser maken 
volgens de beeldhouwer Michaël Borremans (Gent), maar mij 
doen ze denken aan Pinokkio. Een verzameling handzeepjes 
ontgoochelt doordat ze in een glazen kast liggen en dus niet 
kunnen geroken worden, hetgeen volgens mij tot de essentie 
van gebruikte zeepjes hoort. Was men bang dat ze zouden 

verdwijnen. Die angst heeft Job Koelewijn gelukkig niet, die 
de kerk gevuld heeft met bloemen, staand, liggend, in vazen, 
zo maar op de grond, die er niet om geeft dat rozenblaadjes 
een meter in het rond worden verspreid door de onachtzame 
voeten van bezoekers.

Intiem doet Heritage van Folkert de Jong (styrofoam en 

piepschuin, NL) aan: een oude man en een jongen zittend op 
een pallet. Een groot zwart-wit schilderij met extatisch 
dansende jongeren en een ander, ook zwart-wit, met een 
openbrekend wolkendek boven een desolate snelweg met een 
paar opgerolde slaapzakken hebben iets dreigends mysterieus. 
Het laatste was tevens het decor voor de herhaalde 
performance van vijf professionele zangers van een sacraal 
motet uit de Renaissance. Tenslotte toont het videowerk The 
lightworkers van Yehudit Sasportas (Israël) een onheilspellend
landschap, opgebouwd uit meer dan 150 tekeningen, vol 
vreemde droomachtige elementen. 

De enige kritiek van ondergetekende was het karige en 
eenzijdige hapje en drankje. Het eerste bestond uit niets 
anders dan bitterballen, dus niet aan vegetariërs besteed, en 
het andere uit de keuze tussen een flesje bier of een glas water.
Povertjes, maar wel gratis.

Programma zie:
http://www.humanistischverbond.nl/once-in-a-lifetime-
tentoonstelling

Paul Mercken

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

4

http://www.humanistischverbond.nl/once-in-a-lifetime-tentoonstelling
http://www.humanistischverbond.nl/once-in-a-lifetime-tentoonstelling
mailto:ab.blaas@gmail.com
mailto:wvanwerkhoven@kpnmail.nl
mailto:info@bluck.nl

