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Van de voorzitter
Tijd

De afgelopen periode stond voor mij in het teken van tijd. 
Verleden tijd, hedendaagse tijd, toekomstige tijd, soorten tijd. 
Of de ene tijd vloeiend in de andere tijd. Van nu naar gisteren, 
vorige week, vorige maand, enzovoorts.
   

Nog tot en met 28 augustus is 
in de Oude Kerk te Amsterdam 
de tentoonstelling‘Once in a 
Lifetime’ te bezoeken. Het is 
een interessante  hedendaagse 
beeldende kunsttentoonstelling 

over leven en vergankelijkheid. Acht kunstenaars tonen hun 
werk. De tentoonstelling is georganiseerd in het kader van 70 
jaar Humanistisch Verbond. Een goede omgang met leven en 
dood, met heden en verleden is een belangrijke 
levensbeschouwelijke opdracht. Behalve de tentoonstelling is 
ook de ambiance indrukwekkend. De Oude Kerk staat midden
in het middeleeuwse Amsterdam. In de kerk zijn orgels, 
kapellen, glas -loodramen en meer dan 10.000 graven te 
bewonderen. Even stilstaan bij 700 jaar geschiedenis. 
Heerlijk.
 

Ook tot 28 augustus is in het Stedelijke 
Museum te Amsterdam de tentoonstelling 
‘Wonen in de Amsterdamse school ’ te 
bezoeken. Het biedt een mooi overzicht 
van de binnenhuisarchitectuur van de 
periode 1910- 1930. Dit is heel goed te 
combineren met een bezoek aan de 
Spaarndammer buurt. Er is daar ook een 
klein museum, Het Schip, en er is 

gelegenheid een rondleiding te maken. Een mooi dagje 
Amsterdam.
Half juni kreeg ik een e-mail van Hans Kartman. Hij was 
verhinderd een uitnodiging te aanvaarden om nemen deel te 
nemen aan de Burgerconferentie 2016. Ik vond het 
belangwekkend hem te vervangen en als introducé vroeg ik 
Janny. De Burgerconferentie is een initiatief van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Uit alle provincies, uit willekeurige steden en dorpen, kwamen
ongeveer 300 mensen samen in het Openluchtmuseum te 
Arnhem.  Op 25 juni vertrokken ongeveer 30 Zeistenaren om 
8.45 uur precies per bus vanaf winkelcentrum de Clomp.  In 
een ambiance van het Nederlandse verleden werd onder 
professionele begeleiding in groepen gediscussieerd over 
opvattingen omtrent burenhulp, zorgverlening,  infrastructuur. 
Een zeer goede dag, ook omdat we na enkele decennia weer 

eens een bezoek aan het museum brachten. Begin volgend jaar
wordt daar ook het Nederlands Historisch Museum geopend. 
We kunnen een bezoek aanraden.

In deze tijd wordt de lezingencyclus van de 
Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en 
Psychologie voorbereid onder de titel LEEF 
– TIJD.  Het belooft een zeer interessante 
cyclus te worden, waarbij deskundigen 
vanuit de alpha-, béta- en gamma-

wetenschappen hun licht laten schijnen over het begrip tijd. 
Belangwekkende titels zijn: Tijd en cultuur, Tijd in de 
natuurwetenschappen, Lijden aan het verstrijken van de tijd, 
Tijd en zijn, Andere plaatsen, andere tijden. Houd de website 
van de Bilthovense Kring in de gaten! 
http://bilthovensekring.nl/

Zoals in deze Kommuun blijkt zijn er weer  veel initiatieven 
voor een boeiend jaar van het Humanistisch Verbond 
Utrechtse Heuvelrug/Kromme Rijn.        

Wim van Werkhoven

Hilde Teseling – Eppinga 100 jaar
Op 6 augustus 2016 heeft Hilde haar 100ste verjaardag 

gevierd. Een onvergetelijke dag te
midden van familie en vele 
vrienden en bekenden. En een 
buitengewoon gewaardeerd 
bezoek van locoburgemeester 
Fluitman. Waarvan een mooie foto
samen met verslag in de Zeister 
Nieuwsbode stond. In het  
ledenbestand van het 
Humanistisch Verbond staat dat 
Hilde lid  is sinds 1952. Maar dat 
is haar huwelijksjaar en zij heeft 
haar man leren kennen op een 
humanistische bijeenkomst. Heel 
goed mogelijk dat Hilde Eppinga 
al eerder lid was.
Hilde ervaart die 100 jaar als een 

echte grens, een witte vlakte strekt zich voor haar uit. Ze 
ervaart het met de voor haar zo kenmerkende blijmoedigheid. 

Ab Blaas

Agenda
Maandag 12 september 2016, 18:00 – 20:00 uur
2de maandag café in Bar Beton op Utrecht CS.
Op de verdieping aan Jaarbeurszijde.

1

Jaargang 43 nr. 5
September 2016 Kommuun Afdelingsblad

Heuvelrug-Krommerijn

http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/heuvelrug-krommerijn
http://bilthovensekring.nl/


Het vierde café.
Waarom CS?
Van uit alle dorpen in onze afdeling 
is CS zonder overstappen met bus 
en trein te bereiken. 
Belangstellenden van harte 

welkom! Je herkent ons aan het bordje rechts.

Wil je deze keer de film van werkgroep Utrecht ook zien? Dan
op tijd op pad naar de werfkelder Witte Lely. Uiterlijk 19:25 
daar. Het is 20 min lopen. Of neem bus 2 naar halte 
Catharijneconvent (vertrek busstation CS Jaarbeurszijde 18:55
en 19:10 – 9 min bus + 3 min lopen door Dorstige Hartsteeg). 
Voor de filmaankondiging zie hieronder.

PS1 De hal van Utrecht CS nadert zijn voltooiing. In 
december vindt volgens berichten de officiële opening plaats. 
Het lijkt erop dat lang voor die tijd de toegangspoorten 
gesloten zullen zijn en dus alleen toegankelijk met OV-Chip. 
Hoe dat gaat uitwerken op de horeca gelegenheden op de 
verdieping (die buiten de poortjes liggen) is afwachten. Deze 
zijn met trap en lift (lift vlak na Bar Beton, tussen spoor 15 en 
18) goed bereikbaar van buiten het poortjes gebied. Mocht Bar
Beton gesloten zijn wegens gebrek aan klandizie, dan gaan we
naar Bistro Centraal. Daar geldt zelfbediening voor 
consumpties.
Van de informatie balie (locatie buiten het poortje gebied aan 
zowel centrum als jaarbeurszijde) vernomen dat als de 
poortjes gesloten zijn, toegang tot het gebied binnen de 
poortjes gratis is zolang je binnen een half uur weer uitcheckt. 
Blijf je langer dan een halfuur dan wordt je starttarief niet 
teruggeboekt!

Volgende 2de maandag café's op: 10 oktober, 14 november, 12
december. Die vallen niet samen met filmavonden!

Zie ook: 
http://www.humanistischverbond.nl/agenda/humanistisch-
cafe-0-2428

Ab Blaas

Maandag 12 september 2016, 19:00 – 22:00 uur
Utrechtse Werkgroep, Filmavond met 
nabespreking
Film: Princes Mononoke (1997)
Regisseur: Hayao Miyazaki
Filmbespreking: Martijn Rozing
Locatie: Werfkelder De Witte Lely, Oude 
gracht 296, Utrecht
Kosten: HV leden en studenten geen, 
anders 5 euro. Zie 

http://www.humanistischverbond.nl/agenda/japans-
filmsprookje-met-nabespreking

Zaterdagen 17 september 2016 en 1 en 22 oktober 
2016, 14:00 – 16:00 uur
Praatcafé's: Ecohumanisme in de praktijk deel 1 - 3 
Locatie: Walkartzaal, Kerkweg 19, Zeist (zie routekaart)
Kosten: geen
Aanmelden: Ab Blaas, niet strikt noodzakelijk maar wel 
prettig
M. 06 278 98 006 E. ab.blaas@gmail.com

Neem belangstellenden vooral mee!
Indeling:
14:00 Kennismaken en bijpraten
14:15 Inleiding, pauze, discussie 
16:00 Sluiting
In de krant stond; er zijn geologen en filosofen, die menen dat 

we het holoceen verruild hebben voor het 
Antropoceen!
Geoloog Alexei Pavlov had dat al in 1922 
door (Wikipedia).

Niet de Pavlov van de Pavlovreactie. Dat was Iwan. Bewijst 
de reactie toen op Alexei meteen het gelijk van Iwan?

Het Antropoceen; tijdperk waarin de invloed van de mens op 
de aarde groter is dan van de aarde op de mens!
Kan de aarde niet meer voor zichzelf zorgen?

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 

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. Keuzes zoals het nooit 
meer kopen van plastic, niet 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. Maar ook; Weten is 
doen.... leven als ecohumanist, hoe doe je 
dat en hoe draagt het op een positieve 
manier bij aan je eigen leven. Inleidingen 

en gespreksleiding: Silvia Benschop.
In drie middagen behandelen we de thema's Energie, Water, 
Voeding, Klimaat, Milieu, Afval. 

Route beschrijving naar Walkartzaal, Kerkweg 19, Zeist

Ingang zaal achterom.
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Maandag 19 september 2016, 20:00 – 22:00 uur
Werkgroep Coalitie voor de Mensenrechten Bunnik

Onderwerp: Is terrorisme een bedreiging voor
onze samenleving?

Locatie: Gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1 
3984 NC Odijk.
Inleidingen:
Dick Leurdijk, Instituut Clingendael
Carina van Eck, College Rechten van de Mens
Hans Martijn Ostendorp, Burgemeester 
Gemeente Bunnik.

Nu, anno 2016, bij het derde lustrum van de 
werkgroep  constateert de werkgroep dat het onderwerp van 
onze eerste twee bijeenkomsten nog steeds zeer actueel is. Om
die reden heeft de werkgroep ervoor gekozen om dit jaar het 
thema terreur nogmaals aan de orde te stellen.

Na de pauze zullen de sprekers graag met de belangstellenden 
in discussie gaan over dit trieste maar nog steeds zeer actuele 
onderwerp.

Zaterdag 24 september 12 – 16 uur, Open AZC dag
Het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers en 
Vluchtelingenwerk 
Nederland organiseren 24 
september voor de tweede 
keer de landelijke Open azc 
dag. Een groot aantal 

asielzoekerscentra opent de deuren en organiseert activiteiten 
voor volwassenen en kinderen. Bekijk bijvoorbeeld een azc 
van binnen tijdens een rondleiding of geniet van mooie 
muziek en lekkere hapjes.
Zie ook http://humanistischverbond.nl/agenda/open-
azc-dag
en http://www.openazc.nl/

Of de agenda's van de lokale Nieuwsbladen.
AZC's in onze regio:
- Kampweg 122, 3707 JZ ZEIST
- Hoogstraat 8, 3956 NB LEERSUM
- Dwarsweg 45, 3959 AE OVERBERG

Zondag 25 september 09:30 uur
Platform L&R Zeist, Afsluiting Vredesweek
Locatie: ingang Wilhelminapark aan de Woudenbergseweg

21 september is de internationale dag
van de vrede, uitgeroepen door de 
Verenigde Naties.

Onze HV afdeling neemt deel aan 
het Platform L&R Zeist. Het bestuur 
vindt dit een mooi intiatief en roept u
op deel te nemen op zondagochtend 
25 september. De afstand van het 
Wilhelminapark naar de 
Doopsgezinde Kerk aan de Pauw van
Wieldrechtlaan 29A is circa 700 m.

Alphons van Dijk laat aldaar het Humanistisch geluid horen.
Hieronder de uitnodiging van het Platform.
 
Het Platform Levensbeschouwing en Religie Zeist sluit de 
Vredesweek af met een Vredesontmoeting.

Een ontmoeting van mensen met verschillende achtergrond 
die de weg naar vrede willen gaan. Vrede in de wereld en 
vrede dichtbij, om te beginnen in Zeist.

De ontmoeting ziet er dit jaar zo uit: 
9.30 uur: Verzamelen bij Wilhelminapark (ingang 

Woudenbergseweg, schuin 
tegenover Lutherkapel). 
Daarna bijeenkomst bij de 
Vredesboom in het park. Hier
wordt ook bekend gemaakt 
wie de Vredesduif overneemt
van Ellen de Boom. De 
Vredesduif wordt sinds 2015 

jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich inzet voor de 
verbinding van gemeenschappen en mensen in Zeist.

‘Walk of Peace’ gaat van het park naar de Doopsgezinde Kerk 
aan de Pauw van Wieldrechtlaan 29A.
10.15 uur: Bijeenkomst in Doopsgezinde Kerk. Thema: Vrede 
verbindt…
Vrede verbindt ons met elkaar: bewoners van Zeist en mensen 
van ver, stadgenoten en vluchtelingen.

Vertegenwoordigers van verschillende religies en 
levensbeschouwingen spreken teksten uit rondom dit thema.
Alphons van Dijk spreekt namens het Humanistisch Verbond 
afdeling Heuvelrug-Krommerijn. Dit alles wordt omlijst met 
muziek.

Na afloop is er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

Zondag 2 oktober, Walkartgemeenschap Zeist, 
10:30 – 12:00
Ontmoeting; Ouderen in een digitale 
wereld
Spreker: Drs. Martijn Rozing 
Plaats: Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist 
De kunst van het ouder worden lijkt een 
onmogelijke opdracht geworden in onze 

huidige hoogtechnologische wereld.

Martijn Rozing (1971) studeerde aan de Universiteit voor 
Humanistiek te Utrecht. Hij heeft aan diverse 
onderwijsinstellingen lesgegeven over levenskunst, filosofie 
en ethiek. Hij werkt als humanistisch geestelijk begeleider in 
een ziekenhuis en houdt zich daarnaast bezig met het 
onderzoeken van een contemplatieve levenskunst voor onze 
moderne tijd. 

 http://www.walkart.nl/activiteiten/walkartontmoetingen-
2016-2017/2-oktober-2016
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foto: Leonie de Jong 

http://www.un.org/en/e
vents/peaceday/
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Zaterdag 15 oktober, 13:00 – 01:00 uur, Brainwash 
Festival

Een enorm grote gebeurtenis met vele sprekers/denkers (38!) 
op meerdere plaatsen in Amsterdam.

Ook alleen voor de opening zijn kaarten te koop.
Opening: 13:00 – 14:45 in de Nationale Opera & Ballet.

Filosofen Susan Neiman en Markus Gabriel en econoom 
Tomáš Sedláček verrassen je met een nieuwe kijk op de 
toekomst. Cabaretier jan Jaap van der Wal trapt de opening 
af door zijn eigen komische licht te schijnen op deze grote 
uitdagingen van onze tijd. 

School of Life en Human zijn mede producenten en 
organisatoren van het festival.
Zie http://brainwashfestival.nl/ 

Woensdag 26 oktober 18:00 – 20:00 uur
Platform L&R Zeist, Eetbijeenkomst nr 4

Locatie: wordt vastgesteld
We houden het ook deze keer weer eenvoudig, precies zoals 
de vorige keren en vragen u zelf wat te eten en te drinken mee 
te nemen.
Ruil naar behoefte.

Neem familie, vrienden en bekenden mee.
Kinderen die graag meegaan zijn van harte welkom.

We zijn van plan een thema aan de orde te stellen, waar u als 
het u aanspreekt, over van gedachte kunt wisselen met uw 
tafelgenoten.
 

Week van de Dialoog 4 tot 13 november

Het bestuur roept op om mee te doen. 

Nederland in Dialoog meldt: het belangrijkste moment 
waarop een ervaring met de dialoogmethodiek wordt 
aangeboden is tijdens de Dag van de Dialoog. De eerste 
Dag van de Dialoog vond in 2002 in Rotterdam plaats.
Nederland in Dialoog heeft de Dag van de Dialoog sinds 
2005 door Nederland verspreid. Inmiddels zijn er 100 
plaatsen in Nederland waar een Dag van de Dialoog 
wordt georganiseerd.

In Wijk bij Duurstede en Zeist wordt jaarlijks meegedaan 
aan dit initialtief van nederland in Dialoog
Zie: http://www.nederlandindialoog.nl/nederlandindialoog/

Dinsdag 8 november 20:00 uur Praatcafé
Zingeving in Muziek

Locatie: wordt nog 
bepaald
Kosten: geen
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.

Maandag 14 november 19:00 uur

Socrateslezing 2016 II: Moderne Bildung. Hoe 
jongeren hun leven vorm kunnen geven - door 
Joep Dohmen

Locatie: Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Aanmelden: Aanmelden nog niet mogelijk
Tijd: 19:00-21:00 uur 

Veel ouders laveren in de opvoeding tussen 
‘vrijlaten’ en ‘hypercontrole’. Het onderwijs 
worstelt met de vraag welke kennis en 
vaardigheden een schoolverlater in 2032 echt
nodig heeft. Overheid en maatschappij 
willen de burger van de toekomst vormen. 
Maar hoe? "Wat opvoeders nodig hebben", 
aldus humanistisch filosoof Joep Dohmen", 
is een ideaal van moderne Bildung. Hoe 

leren jongeren hoe ze hun persoonlijk leven en hun 
maatschappelijke rol actief vorm kunnen geven?
Zie http://www.humanistischverbond.nl/socrateslezing

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

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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