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Maandboek van de voorzitter

Op zondagochtend 6 januari volgen Janny en ik bij de 
Walkartgemeenschap een lezing van Leonhard ten Siethoff 

onder de titel Bankieren met hart en 
hoofd. De spreker is senior 
relatiemanager bij de Triodos Bank 
Private Banking in Zeist en vertelt zeer 
boeiend over de achtergronden van de 
bankencrisis, de daarop volgende 
kredietcrisis en daarna de (Europese) 
schuldencrisis. Zijn conclusie is, dat 

geldzucht en dehumanisering ten grondslag liggen aan de 
huidige problemen en dat er een morele en culturele wending 
nodig zal zijn in de richting van zorg voor elkaar en 
duurzaamheid.
Op donderdag 10 januari luisteren we in de kleine concertzaal 
Leeuwenbergh in Utrecht ademloos en verrukt naar een 
concert van het Calefax Riet Kwintet en het strijkkwartet 
Quatuor Danel. Afzonderlijk en gezamenlijk spelen ze werken 
van Debussy.
Op 13 januari bezoeken wij de opening van een expositie in 
het gemeentehuis van De Bilt. We kunnen iedereen aanraden 
(tot 25 februari geopend) de beeldhouwwerken van Ingrid 
Verheul, de schilderijen van Fie de Ferrante en de 
collages/assemblages van Hans Fransen gratis te bezichtigen 
in de fraaie gaanderij van het gemeentehuis, Soestdijkseweg 
Zuid.

Op vrijdag 18 januari zitten we ’s 
avonds in De Werkplaats 
Kindergemeenschap te luisteren en 
te kijken naar een boeiende, met een 
power point ondersteunde, 
presentatie van Daniela 
Hooghhiemstra. Zij heeft eerder die 
week haar proefschrift verdedigd aan 
de UvA en komt die op haar ‘oude’ 
school toelichten. Landelijk krijgt zij 
veel belangstelling en lof voor haar 
boek De geest van dit huis is 
liefderijk, het leven en De 

Werkplaats van Kees Boeke (1884 – 1966). We komen er op 
terug in het praatcafé van 14 februari. 
Een dag later zitten we weer in Leeuwenbergh. In het kader 
van het Brahms weekend  luisteren we naar het Leipziger 
Streichquartett, dat een schitterende uitvoering geeft van het 
Eerste en Derde Strijkkwartet en een pianokwintet.

Op zondag 19 januari bezoek ik de Actieve ledendag van het 
landelijke HV. Na een inleiding van Boris van der Ham 
volgen 65 afdelingsbestuurders inleidingen over diverse 
landelijke cursussen en ideeën voor nieuwe acties. Ik volg de 
fraaie opzet van de levenskunstcursus en de idee van het 
nieuwe aanbod Duurzaamheid en kwaliteit van leven. Over dit 
laatste thema kom ik in mijn Nieuwjaarstoespraak terug (zie 
elders in dit blad).
Op 23 januari komen de voorzitters van de afdelingen 
Soest/Baarn, Eemland, Gooi en Vecht, Heuvelrug/Krommerijn 
bij elkaar. We wisselen informatie uit en gaan na waar wij 
kunnen samenwerken. Vooralsnog betreft het elkaar op de 
hoogte houden van activiteiten, het voorkomen van doublures 
en een nieuwe afspraak in mei in verband met de 
voorbereiding van het seizoen 2013-2014.

Op 24 januari zijn we in de bibliotheek 
van Zeist bij een literaire ontmoeting 
met de filosofe Desanne van Brederode. 
Zij licht haar nieuwe boek De ziel onder  
de arm. Over aandachtig leven toe. Zij 
gaat op aanstekelijke wijze in op 
gedachten over onderwerpen als geloof, 
vrijheid, creativiteit en verdieping.
Op 27 januari is er de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van onze 
afdeling. Het bestuur is verheugd bijna 

40 leden te kunnen begroeten in het Beauforthuis. In een 
goede sfeer wordt aan de hand van korte videofilms en 
toelichtingen van Floris van den Berg en Arie Swager het 
thema Duurzaamheid afgesloten. 
Op 3 februari presenteert Chris Doude van Troostdijk voor de 
Walkartgemeenschap een boeiende een inspirerende lezing 
over Albert Schweitzer. Deze briljante theoloog, filosoof en 
organist verruilde zijn glanzende carrièretoekomst in voor het 
werk als tropenarts onder armen van Afrika.
“Voor Schweitzer klinkt de stem van de plicht op uit het leven 
zelf. “Wees solidair met alle vormen van leven, want je bent 
zelf immers kwetsbaar leven ,” Hoe moeten we tegen deze 
achtergrond van de huidige ecologische, economisch en 
sociale crisis, deze spirituele en filosofische oproep verstaan?”
Op 7 februari houdt de universiteitshoogleraar ‘Hersenen, 
gedrag & educatie’van de Vrije Universiteit in Amsterdam  
Jelle Jolles voor een uitverkocht huis op het landgoed De 
Horst in Driebergen een lezing onder de titel Ontplooiing van 
kinderen en jeugdigen bezien vanuit neuropsychologische 
invalshoek. Op aanstekelijke wijze legt hij uit, welke grote 
invloed ouders en leerkrachten hebben op de 
neuropsychologische ontwikkeling van de scholier en diens 
brein. Ook de context waarbinnen kinderen opgroeien, leren 
en hun vrije tijd besteden is van groot belang. 
Op 14 februari besteden we in het praatcafé Steyn aandacht 
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aan de ondernemer filosoof Ricardo Semler en de oprichter 
van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven Kees 
Boeke. Hoewel vanuit andere achtergrond wijzen zij op de 
zinvolle betekenis van de begrippen liefde en geluk voor 
respectievelijk de gezamenlijke en de individuele ontwikkeling  
in school, bedrijf en samenleving.

Wim van Werkhoven

Nieuwjaarsbijeenkomst en ALV
27 januari 2013

Welkomstoespraak door onze voorzitter.
Beste Humanisten,
Hartelijk welkom op deze 
nieuwjaarsbijeenkomst van de 
afdeling Heuvelrug/Kromme- 
rijn. Het bestuur is blij verrast 
zoveel welkom te kunnen heten 
op deze prachtige plek. De 
weersverwachting voor deze 
dag van sneeuw en vooral ijzel 

heeft het wel spannend gemaakt. Het bestuur heeft toch 
weloverwogen besloten deze bijeenkomst door te laten gaan.
Het thema van vandaag in het bijzonder en van de komende 
jaren in het algemeen zal in het teken staan van duurzaamheid. 
Sinds de foto’s vanaf de maan en vanuit de ISS van Andre 
Kuiper, zien we die prachtige blauw- witte bol in het 
oneindige zwarte heelal hangen en weten we tot nog toe, dat 
wij van de miljarden sterren en planeten uniek zijn. We 
beseffen als humanisten steeds meer, dat wij er met elkaar een 
zingevende betekenis aan moeten verlenen: met elkaar dragen 
we zorg voor het voortbestaan van de aarde en van ons zelf.
Vorig  jarig hebben we het er in het praatcafé al over gehad 
aan de hand van drie hoorcolleges van Henk Manschot en 
hebben we het ecologisch verantwoorde gebouw van het WNF 
bezocht. 
Twee weken geleden organiseerde het Landelijk Humanistisch 
Verbond een Actieve ledendag. Daarin werden ideeën 
besproken over acties en cursussen in dit jaar.

Een van de ideeën was een nieuw 
aanbod onder de naam 
Duurzaamheid en kwaliteit van 
leven. Namens 
Heuvelrug/Krommerijn heb ik ze 
een en ander kunnen vertellen over 
onze ervaringen. Zijzelf hadden 
daarnaast het idee zich aan te sluiten 
bij een actie van het IVN, het 
Instituut voor Natuureducatie en 
duurzaamheid, de No Impact Week. 

In deze week van 10 t/m 17 maart dagen het IVN en mogelijk 
dus ook het HV jullie uit om gedurende die week te 
onderzoeken of jullie je levensstijl zo kunt veranderen dat die 
beter is voor de planeet aarde. Dat gaat niet rigoureus, maar 

stapje voor stapje.
Op zondag 10 maart geen nieuwe dingen kopen, op maandag 
geen afval produceren, op dinsdag uitsluitend vervoer op 
eigen kracht of het OV, op woensdag gezond vers eten, 
donderdag zo weinig mogelijk energie verbruiken, op vrijdag 
minder water verbruiken, op zaterdag als vrijwilliger iets doen 
voor anderen en tenslotte is zondag 17 maart een relax dag. Je 
kijkt terug op deze No impact week en je gaat na, in hoeverre 
je je eigen ecologische voetstap hebt verkleind. Ik verwijs 
naar de website No Impact Week 2013
http://noimpactweeknl.wordpress.com/

Ik laat dit appel voor wat het is en stel voor met het 
programma van vandaag te beginnen, maar niet zonder eerst 
Ab Blaas, Evert Bouws, Arie Swager en Hans Trampe te 
bedanken voor hun intensieve voorbereidingen.   

        
Wim van Werkhoven 

Financiële verantwoording door onze penningmeester Hans 
Trampe. De vergadering dankt Hans met een hartelijk applaus 
en dechargeert de penningmeester.

Duurzame onderwerpen Nieuwjaarsbijeenkomst

Voor diegenen die beschikken over internet onderstaand de 
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internet adressen van de vertoonde video's. (Makkelijker dan 
overtypen van de adressen is naar onze website te gaan en 
vanuit de Kommuun de adressen te openen!)

Herman Wijffels over circulaire 
economie door Ab Blaas.

 

http://www.youtube.com/watch?
v=yQFD-ARfT48

Donderdag Veggiedag door Floris van 
den Berg. Floris breekt gelijk een lans 
voor vergaand vegetarisme.

http://www.youtube.com/watch?
v=lKySc8xChUA

Duurzame Gedichten door Paul 
Mercken. Zie volledige weergave 
verderop in de Kommuun.

Passief Wonen door Arie Swager 
http://www.youtube.com/watch?
v=0COFhJfljPo   en

http://www.nioo.knaw.nl/gebouw  voor 
een uitgebreidere versie van de in de 
pauze vertoonde video.

‘Plant!’ Een Groot, Groen, Groeiend, 
Gemeenschappelijk Kunstwerk  door 
Lila Boucher

Wat kan ik als kunstenaar bijdragen aan 
het algemeen belang?  Hoe kan ik mijn 

talent inzetten?
Lila Boucher gaat terug naar de kern: schoon water en 
schone lucht.
Schoon water en schone lucht zijn basis voorwaarden voor 
vrijwel iedere vorm van leven. Een eenvoudige en natuurlijke 
bron om schoon water en schone lucht te verkrijgen en te 
behouden zijn bomen. Bomen slaan CO2 op en verschaffen 

ons zuurstof, houden de grond 
vast, verzorgen schaduw, 
waterdamp kan op bomen 
condenseren tot water etc. 
Als individu ben je doorgaans niet 
in staat om deze basis 
voorwaarden op wereld niveau 
aan te pakken. Maar de 
kunstenaar heeft een podium. Via 

de kunst is het mogelijk mensen te bereiken. En de eerste stap 
op weg naar een schonere wereld is bewustwording.

Bewustwording voor jong en oud. Het probleem is complex 
maar de boodschap is simpel. En we staan er niet alleen voor, 
we zijn met z’n allen. Een kleine handeling door veel mensen 
kan iets groots voortbrengen.

Lila Boucher brengt via haar project ‘Plant!’ het belang van 
schoon water en schone lucht onder de aandacht. Dit doet zij 
door rechtstreeks in contact te treden met de bezoekers van 
haar tentoonstellingen of, zoals in het geval van het 
Humanistisch verbond, een praatje te houden over ‘Plant!’. 
Uitgangspunt is dat er een gesprek op gang wordt gebracht 
over het belang van schoon water en schone lucht en het 
planten en beschermen van bomen. De kracht van ‘Plant!’ ligt 
in het feit dat het niet bij praten blijft. Het gesprek wordt 
omgezet in actie.

De kunstenaar deelt kleine 
cadeautjes uit. Kunstig verpakte 
boomzaden, soms zaailingen. 
Gevraagd wordt deze te planten 
op een plek waar men graag een 
boom zou willen zien groeien.
Door het praten, denken, 
planten en verzorgen en zien 

groeien van de boom wordt op een positieve en actieve manier 
bewustwording gestimuleerd. 
Sinds kort is het, door gebruik van nieuwe media, mogelijk 
om aan dit proces van bewustwording een element toe te 
voegen. We kunnen de verbinding zichtbaar maken tussen alle 
mensen die in ‘Plant!’ participeren. De planter kan via digitale 
fotografie de locatie en omgeving van de geplante boom 
zichtbaar maken op een website. Zo kan men een indruk 
krijgen van de omvang van dit grote, groene, groeiende, 
gemeenschappelijke kunstwerk.
Lila Boucher is in samenwerking met Esri een speciale web-
site voor ‘Plant!’ aan het realiseren. Voorlopig kan met terecht 
op: www.Arttraverse.nl onder het kopje ‘Plant!’.

GEDICHTEN OVER 
DUURZAAMHEID
Paul Mercken droeg gedichten voor 
over duurzaamheid, maar omdat 
niet iedereen die kon horen, werd 
besloten ze ‘met huid en haar’ in de 
Kommuun te plaatsen.
Als je googelt naar dit onderwerp, 
ontdek je dat het Nederlands 
taalgebied slechts goedbedoelde 
rijmelarij heeft voortgebracht, op 
enkele uitzonderingen na. Want, 
omdat men zich daarvan bewust 
was, werden er wedstrijden  
uitgeschreven waarvan de eerste ons 
bekend is door het crossover project 

Duurzaam Dichten 2012, dat als winnaar heeft:

Een indiaan stopt in de grond
gepunte stukken glas om licht

de toegang te verschaffen – en zo
groeit jaar na jaar de aarde dicht,

vooral met nuttige gewassen.
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het gedicht op de 
biologische melk van 
Weerribben Zuivel
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Een vlieg landt op het raam
en klimt langs daken aan de overkant

de eerste flauwe ster voorbij.
Het donker valt, de hemel spant

een diepte die ik niet begrijp.
Sterren zijn als puntjes glas –
ik zou graag nuttig willen zijn

zoals een ingezaaid gewas.

Uft van Duurstede

Het winnende gedicht werd op 26 januari 2012 vertolkt door 
Jessie Ehlhart op muziek van Noortje Braat.
Zie voor de runners up en de publieksprijs:
http://duurzaamdichten.nl/homepage/duurzame-dichtregels-
2012

Uit eigen werk droeg Paul een tanka voor en een speciaal voor 
deze gelegenheid geschreven gedicht.

Opwarming
O Moeder Aarde

het gaat niet zo best met U
U voelt zich niet goed –
U lijdt aan opvliegingen
U bent in de overgang

Ondanks de droeve toon behelst dit een positieve
boodschap: de huidige toestand van de aarde op het einde van 
een lange vruchtbare periode uitgebuit en verprutst door de 
heb- en gemakzucht van de mens, de periode van de
door de mens veroorzaakte opwarming, is slechts een periode 
van overgang en zal gevolgd worden door een nieuwe, 
stabiele, zij het veel minder vruchtbare periode, waarin de
tot inkeer gekomen mensheid de schaarse overgebleven 
vruchten op een duurzame wijze zal gebruiken en niet meer 
misbruiken.

Duurzaamheid
Dit is de vleesgeworden idee

de cirkel der perfectie
de Enso van Zen

de niet geheel gesloten cirkel
het schoongeveegde bospad

hier en daar weer met herfstbladeren
bestrooid

de Om mani padmé hum
de kosmische A en Ω

recycling
terugkeer in de cirkel

de kringloop van het leven
de cyclus der seizoenen

de Maya kalender
het wentelen van de Samsāra
het wiel van geboorte en dood

van leven en sterven
Eros en Thanatos
de reïncarnatie

from cradle to cradle (1)
de terugkeer naar het beginpunt

het panta rhei van Herakliet
het liefde-en-haatprincipe van Empedocles

de eenheid der tegengestelden
de dialectische harmonie
de eeuwige verandering
het enige dat blijvend is

the constancy of change (2)
rust in actie

weitermachen! (3)
(1) Waarom niet het evenwaardig Nederlands ‘van wieg tot 
wieg’ gebruiken? Zie in verband met deze andere soort van 
vervuiling http://www.dickvanzijderveld.nl/pages/dvzwdl_
6.html
(2) Een literair pareltje uit de overigens haast niet te lezen 
roman Ulysses van James Joyce. Hij heeft het over de maan 
als symbool van verandering en van de vrouw (La donna è
mobile) maar ziet daarin geen chaos, integendeel, zijn genie 
wijst ons naar de orde en regelmaat van de stonden van de 
maan(d).
(3) Vanuit de rust van zijn graf in Berlijn roept de filosoof 
Marcuse ons op tot het voortzetten van onze duurzaaamheids-
actie.
Met zijn kritiek op onze kapitalistische consumptiemaat-
schappij in zijn De eendimensionale mens (1964), werd hij de 
goeroe van de hippie-beweging van de jaren ’60 en ’70.

Patty Klein
Ook in Renkum werd een wedstrijd duurzaam
dichten 2012 uitgeschreven, die werd gewonnen
door de dorpsdichter Patty Klein (beter
gekend als striptekenaar Patty Scholten) met
deze twee sonnetten:

Duurzaam Renkum
Gemeente Renkum, met ’t milieu begaan,
legt zelf het energiegebruik aan banden.

Geen tuinafval op vuurtjes buiten branden,
geen CO2 uit kolen, geen methaan.

In het stadhuis pakt men het grondig aan:
koud-warmte opslag, isolatiewanden.

Voor burgers is er veel advies voorhanden
en ook uw dorpsdichter eet scharrelhaan.

Ik tikte slordig ‘dorsdichter’ en lachte.
Misschien doe ik dát wel. Ik zaai, ik dors en

ben
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dorsdichter in ’t diepst van mijn gedachte.
Met vlegels slaan we energiek de aren

en scheiden kaf van koren zonder morsen
waar Renkum maant: vooral duurzaam besparen.

Een duurzame eik
De buurman voert een ongelijke strijd

tegen de eik die op mijn erfgrens groeit.
Omhakken mag van mij niet, dus hij snoeit

steeds takken, hopend dat hij overlijdt.
Hij heeft hem ook getopt en sinds die tijd

lijkt het of de gekwelde eik opbloeit.
Een stage stroom van blad en eikels vloeit

te voorschijn, of hij in de strijd gedijt.
Zijn eikels zijn zaadlustig levenskrachtig.

Een crèche vol eikjes is mijn tuin deelachtig,
alsof de oude eik beseft: ik loop gevaar.

Ik wens u een nieuwjaar vol heil en zegen.
Maar zit het leven onverhoopt wat tegen:
wees als mijn sterke eik in ’t nieuwe jaar.

Algemene Seniorenvereniging
Zeist

Tijdens de zeer geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst in het 
Beauforthuis heb ik voorzichtig reclame gemaakt voor de 
Algemene Seniorenvereniging Zeist waarvan ik 

medeoprichter ben.De 
nieuwe(plaatselijke) 
vereniging stelt zich ten doel 
op te komen voor de lokale 
belangen van senioren in 
Zeist en het bieden van 
contactmogelijkheden zodat 
senioren in staat zijn om 
actief deel te nemen aan de 

samenleving. Het eerste doen wij in samenwerking met de 
ouderenbonden in de Stichting Samenwerkende Bonden van 
Ouderen Zeist (SBO Zeist). Het tweede doel gaan we samen 
met onze leden (op dit moment al 200!) realiseren. Alles wat 
we gaan doen is gericht op het bevorderen van de 
maatschappelijke participatie.  
Het thema duurzaamheid van de nieuwjaarsreceptie sprak mij 
geweldig aan. Het was tijdens de oprichting een van de 
redenen voor de initiatiefnemers te kiezen voor de 
Triodosbank. De huidige generatie senioren heeft volop 
geprofiteerd van de welvaart, nu het wat minder gaat ervaar ik 
dat het juist de senioren zijn  die willen meedenken op welke 
wijze we de wereld goed kunnen overdragen aan onze 
kinderen en kleinkinderen. Het thema duurzaamheid zal 
binnen de nieuwe vereniging dan ook zeker de nodige 
aandacht krijgen.

Albert van Kuijk
Ga voor meer informatie naar www.seniorenzeist.nl

Berichten uit de Afdeling

Dinsdag 12 maart 2013, 19:30 – 21:30 uur
Praatcafé

Humanistisch Geestelijk Verzorger Tilly 
de Kruyf geeft een inleiding uit haar eigen 
praktijk over geestelijke verzorging en 
mentaal welbevinden. Daarna is er ruimte 
om over ‘Levensvragen’ in gesprek te 
gaan.

Tijd: 19:30 uur
Plaats: Steyn Appartementen Steynlaan 41 Zeist
Kosten: Geen
Contact: Hans Trampe
t. 030 6956391
e. hans@trampe.nl

Donderdag 11 april 2013, 20:00 – 22:00 uur
Praatcafé 

Onderwerp nog te kiezen. Suggesties zijn 
welkom!
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Steyn Appartementen Steynlaan 41 Zeist
Kosten: Geen
Contact: Hans Trampe
t. 030 6956391
e. hans@trampe.nl

Voer voor Humanisten

Donderdag 7 maart 2013
Eemland - No Impact avond
IVN Amersfoort organiseert in samenspraak met 
Humanistisch Verbond Eemland op 7 maart 2013 een No 
Impact avond in De Oude Viltfabriek. U wordt verwelkomd 
door de benefiet Klezmerband Kletzmaar uit Amersfoort. Om 

20.00 uur wordt de film ‘No impact man’ 
vertoond. Tijdens de film is er een mini-
repaircafé, een kledingruilbeurs en kunt u 
intussen “proeven” van bio/vega hapjes. 
Neem kapotte kleding mee voor het 
repaircafé! Neem waardevolle boeken en 
kleding mee voor de ruilmarkt. Kom op de 
fiets!
Meer informatie: IVN Amersfoort
Tijd: 19:30 uur

Plaats: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47, Amersfoort T 
033 4619300
Kosten: Toegang is gratis
Meer informatie: Gratis film, ‘No Impact man’ van Collin 
Beavan. Lekker eten en drinken, een nieuw boek, een nieuw 
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kledingstuk en je kapotte kleding weer heel. Dat is weinig 
Impact op het milieu, maar wel 100% genieten.

Zondag 10 maart 2013
Soest/Baarn - Gezamenlijk koffiedrinken
Elkaar informeel ontmoeten bij een kopje koffie.
Tijd: 11:00 uur
Plaats: De Korte Duinen, Birkstraat 108 Soest
Kosten: De eigen consumpties
Opgeven: Niet nodig.

Dinsdag 19 maart 2013
Utrecht - Open gespreksavond.
Over Kunst en Humanisme, in te leiden door Paul . Kunst als 
inspiratiebron voor zingeving en meer. We willen de diskussie 
starten om acht uur. 
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Bisonspoor 21 82 te Maarssen (600 m van station, evt. 
tel 0346 562348)
Kosten: geen
Meer informatie: leo@horowitz.nl (tel 030 6877365). Nieuwe 
gasten zijn altijd welkom. Graag van tevoren melden dat je 
wilt komen.

Vrijdag 22 maart 2013
Gooi en Vecht - 'Vrij man'
Wandel door het Rotterdam en Leiden van de Gouden Eeuw; 
ontdek verdwenen ambachten; ruik bederf en dood, en reis 
mee naar de Nieuwe Wereld. Kortom, duik in de wereld van 
Menno Molenaar, die worstelt met religie en traditie in deze 
fascinerende, veelgelaagde roman van Nelleke Noordervliet.
Het dilemma van Molenaar is universeel: met angst en vrees 
ontworstelt hij zich aan het religieuze denken en de moraal 
van zijn tijd – maar ten gunste van wat?
Een gevoel dat iedereen zal herkennen, die zich losmaakt van 
de denkbeelden uit zijn jeugd en het gezin waarin hij 
opgroeide. Een vrij man? Menno is het duidelijk niet; in zijn 
tijd kun je wel alles denken, maar niet zeggen. Dat wij dat nu 
wel kunnen, is terug te voeren op de strijd die hij en zijn 
tijdgenoten leverden tegen het gezag. En zij filosofeerden al 
over het probleem van nu: dat die vrijheid niet echt vrij maakt.
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Bovenzaal Openbare bibliotheek, Huizen
Kosten: €10, niet-leden €12,50
Meer informatie: aanmelden (noodzakelijk) of informatie: 
hv.gooialmere@upcmail.nl of 035-6245801.

Donderdag 4 april 2013
Eemland - Humanistisch Café - Studenten UvH-
presentaties
De Universiteit voor Humanistiek leidt jonge humanisten op. 
De afgestudeerde jonge mensen gaan na afloop van hun studie 
hun humanistische bijdrage leveren aan de wetenschap en aan 
de maatschappij. Wat hebben zij geleerd en hoe hopen zij hun 
steentje aan een humanistische samenleving te kunnen 
bijdragen? Deze avond vertellen enkele (bijna) afgestudeerden 
over hun inspiratiebronnen en hun afstudeerproject.
Meer informatie: 
http://mailto:HumanistischVerbondEemland@gmail.nl
Tijd: 20:00 uur

Plaats: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47, 3817CA 
Amersfoort, T 033 461 93 00
Kosten: De toegang is gratis
Meer informatie: Het Humanistisch Café is een initiatief van 
Humanistisch Verbond Eemland. Inlichtingen: Secretariaat 
HVE, 033 4616029. Inloop vanaf 19:30 uur.

Maandag 22 april 2013
Utrecht - Film 'Gesneuvelden' van R.Oey, met 

nabespreking. Met Erwin Kamp expert 
op dit gebied.
Meer informatie: De originele 
aankondigingen op 

http://holas.nl/algemeen/WebAgenda.aspx?WebID=57
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Werfkelder 'De Witte Lely' Oudegracht 296 Utrecht
Kosten: HV-leden en studenten geen, anderen E 5
Opgeven:Graag via website holas.nl, of anders per email of 
telefoon (cornelie@wijwell.xxnl xx weghalen, 030 23 10 
380). 

Walkartgemeenschap
Kerkweg 23, 3701 HD ZEIST 

Zondag 3 maart 2013
Jan Greven Een bot land?
Tijd: 10:30 – 12:00 uur.

Zondag 7 april 2013
Mieke Schoonderbeek
Waardig sterven.

Tijd: 10:30 – 12:00 uur.
Zie voor nadere inlichtingen www.walkart.nl

Vrijdag 15 maart  2013 20:15
Theater Slot Zeist

PAS DE DEUX III
Door Tejaterthuis 
Naar Hugo Claus
Een oudere actrice is, wegens 
bezuinigingsmaatregelen, uit 
Nederlands grootste 
theatergroep gezet. 

Aanvankelijk is haar medespeler, een acteur van middelbare 
leeftijd, ook uit de groep gezet. Zij delen heimelijk een 
verleden van hartstocht en passionele strijd. In de coulissen 
gebeurt meer dan het gewone publiek doorheeft. "Pas de deux 
III" geeft een kijkje achter de schermen van het Nederlands 
Toneel in de huidige culturele kaalslag en dan blijken acteurs 
ook maar gewone mensen te zijn. Een spel van fictie en 
realiteit.

Acteur: Howard van Dodemont
Actrice: Elisabeth Loot Verlee
Regie: Mark Colijn
Productie: Tejaterthuis
Voor reserveren zie  http://www.theaterslotzeist.nl/

Maandag 18 maart  2013
Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie
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Drs. George Lengkeek
Zelf vormgeven aan het eigen gedrag
De voordrachten worden gehouden in Woon en zorgcentrum 
‘De Koperwiek’ in Bilthoven van 20.00-22.15 uur
Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
Anne Marijke Geuzebroek
Telefoon: 06 24881323
e-mail: amg@qfast.net 

Vrijdag 12 april  2013 20:15
Theater Slot Zeist

STERKE DRANK IN OUD ZUID
Door Theater Slot Zeist van Ton 
Vorstenbosch en Guus Vleugel.
Amsterdam-Zuid is de bakermat van 
de linkse intellectuele elite begin 
jaren tachtig. Ate en haar vrienden 
behoren tot een randgroep rondom 
de bekende schrijvers, kunstenaars 
en denkers van die tijd. Zij vinden de 
wijsheid meer in de fles en voor hen 
is cultuur een reden om te zwelgen 
en zwetsen.
Wanneer de profiteur Leander zijn 

entree doet in dit wankele gezelschap, raakt het evenwicht 
verloren en gaat het rap bergafwaarts. Wat overblijft zijn 
verloren illusies, blijvende beschadigingen.... en een hoop lege 
flessen.
Deze briljantje komedie van Guus Vleugel en Ton 
Vorstenbosch legt genadeloos de pretenties bloot van een 
vrijwel uitgestorven subgroep, in een tijdvak waarin cultuur in 
hoog tempo populariseerde. Tegelijk roept het weemoed op 
naar een tijd waarin verdieping nog de norm was, ook al ging 
dat vaak gepaard met een flinke slok.
Spel: Alda de Kruijf, Jose Witteveen, Astrid Onderwater, 
Martin Samsom, Trees Roest, Rindert Raap, Bert Jan 
Landman, Wim Scherphof.
Regie: Pieteke Raap.
Regieassistentie: Regien Kleefstra.

Een (on)gewoon lid van de afdeling
Wie is ….. Floris van der Berg

Op 15 november 2012 presenteerde 
Floris in het praatcafé zijn boek 
Geleefde Brieven lll: Ikaros. Hij noemt 
zijn boek een roman. Een biografie 
ontbreekt. Op Wikipedia staat onder zijn 
naam uitsluitend zijn geboorteplaats en 
jaartal genoemd en veel over zijn 
verschenen boeken en artikelen,  
televisieoptredens en overige 
activiteiten, maar niets over zijn leven. 

In zijn boek komen sporadisch verwijzingen voor naar de 

buurt rond Bunnik en Zeist. Dat maakte mij nieuwsgierig.

Floris wordt in 1973 geboren in Naarden. Hij is het eerste kind 
van een katholiek gezin, waarin later nog een zusje wordt 
geboren. Uit de periode tot het gezin in 1978 naar Bunnik 
verhuist, herinnert Floris zich niet veel meer. Eigenlijk vooral 
dat hij regelmatig bij zijn oma en opa logeert in de Prinses 
Irenelaan in Zeist, waar achter de flat heerlijk gespeeld kan 
worden in de bossen.
Het gezin verhuist in 1978 naar Bunnik. Moeder werkt in 
Bunnik en vader werkt in De Bilt, dus een woning in deze 
omgeving is wel zo praktisch. Floris volgt de Barbaraschool. 
Hij herinnert zich de lagere schooltijd als een kalme, 
gelukkige tijd. Het gezin gaat nog wel eens naar de kerk, maar 
het geloof staat niet op de voorgrond. Zijn zusje is een stuk 
jonger en gaat haar eigen weg. Floris kan goed leren en gaat 
naar het Christelijk Lyceum in Zeist, waar hij het gymnasium 
volgt.
Er ontstaat dan een omslag in zijn literaire belangstelling. 
Waren het eerst nog de avonturen van Karl May, nu krijgen 
Nederlandse, Engelse, Franse en vooral Griekse literatuur zijn 
grote interesse. Hij leest als het ware alles wat los en vast zit. 
Zijn belangstelling voor letterkunde, geschiedenis en filosofie 

wordt gewekt. Daarnaast besteedt Floris 
veel tijd aan sport. Atletiek en de Japanse 
gevechtsporten judo, jiu jitsu en karate. 
Hij behaalt de zwarte band bij judo en jiu 
jitsu. Hij krijgt pianoles en volgt scouting 
op zaterdagmiddag in Zeist. Terugkijkend 
op deze pubertijd beschouwt hij zich als 
een generalist. Hij is in alles heel 
bekwaam, maar haalt net niet de top. Als 

hij deze periode over zou mogen doen, dan koos hij 
uitdrukkelijk voor literatuur. Zijn ouders steunen hem in zijn 
keuzes en Floris kijkt terug op een heel leuke tijd, gericht op 
eigen mentale en fysieke ontwikkeling. Samen met 
leeftijdgenoten, maar even makkelijk ook alleen. Een 
evenwichtig leven, zonder behoefte aan uitgaan, roken of 
drinken. 
In 1991 behaalt Floris zijn gymnasiumdiploma. Zijn ouders 
stellen hem voor naar Nijenrode in Breukelen te gaan, de dan 
nog Economische Hogeschool. Zij zijn allebei werkzaam in 
het bedrijfsleven en weten dat een dergelijke opleiding bijna 
een garantie biedt voor een goed betaalde baan. Floris bezoekt 
weliswaar Nijenrode op de open dag, maar heeft in zijn hoofd 
al een studie geschiedenis aan de universiteit in Leiden. 
Hoewel het hem wordt ontraden, neemt Floris er nog een 

tweede studie bij, Japanse taal en 
cultuur. Hij wil nader kennis maken 
met een traditionele, ontwikkelde 
cultuur. Chinees komt voor hem in 
verband met het communistisch 
systeem niet in aanmerking. De 
studie Japans staat sterk in de 

belangstelling vanwege de economische vooruitgang in Japan 
en de toenemende hoogwaardige Japanse producten van onder 
andere Sony en Toyota. Er zijn 120 eerstejaars en na een jaar 
krijgen de twintig beste kandidaatsstudenten een studiebeurs. 
Die studiebeurs geeft het recht een jaar in Japan te studeren in 
het nagebouwde Huis den Bosch, tevens een dependance van 
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de Universiteit Leiden. Het onderwijsprogramma Japans is 
hetzelfde als in Leiden. Hij ontmoet daar de studente 
Annemarieke die ook een beurs heeft gekregen. Sinds die tijd 
zijn ze onafscheidelijk.
Na een jaar samen studeren in Japan gaan ze samenwonen 
eerst even in Den Haag daarna in Leiden. Ze gaan beiden door 
in de Japanse taal en cultuur. Floris verwisselt geschiedenis 
voor filosofie en Annemarieke kiest als tweede vak 
kunstgeschiedenis. Er worden allerlei bijvakken gevolgd, 
waaronder sinologie en sterrenkunde. Het is sprake van een 
flow aan leergierigheid. Tot 10 uur ’s avonds studeren in 
Leiden, dan tot 3 of 4 uur ’s nachts lezen, discussiëren en 
wandelen. Dan om 12 uur weer op, als er ‘s morgens geen 
college is. Er is sprake van een soort omkering van het dag en 
nacht ritme. Floris volgt filosofie bij o.a. Herman Philipse en 
Paul Cliteur en verdiept zich in het atheïsme. Ze verhuizen 
naar Leiden en het hectische leven gaat door. Ze wisselen 
huishoudelijke taken af: de een wast af of hangt de was op, de 
ander leest voor en ze discussiëren. Ze krijgen van een tante 
een kano en struinen daarmee de Leidse grachten af. Ze 
bezoeken zoveel mogelijk musea in Nederland en tweede 
hands boekhandels. Flarden uit deze periode staan beschreven 
in het boek. 
In 1996 studeren Floris en Annemarieke beiden tegelijk af in 
de Japanse taal en cultuur. De bul wordt opgehaald door de 
ouders, want zij zitten al in Japan met een 3-jarige beurs. In 
Kyoto valt het verblijf enorm tegen. Ze komen in een rigide, 
autoritair onderwijssysteem terecht. Ze krijgen aanvaringen 
met de Japanse docenten. 

Floris en Annemarieke 
vinden de Japanse 
cultuur zeer esthetisch, 
bestaande uit een 
fantastische 
levenskunst. Maar dit 
blijkt volkomen los te 
staan van de dagelijkse 
werkelijkheid. De beurs 

wordt daarom na driekwart jaar afgebroken en zij komen 
gedesillusioneerd en berooid in Nederland aan. Floris en 
Annemarieke kunnen terecht op de zolder van zijn ouders in 
Bunnik. Ze zoeken een baantje en maken hun tweede 
studievakken filosofie (Floris en kunstgeschiedenis 
(Annemarieke) af. Het is een periode van drie jaar, waarin een 
groot beroep wordt gedaan op hun veerkracht en 
doorzettingsvermogen.  Floris vindt het atheïsme niet 
voldoende en beargumenteert onder andere in zijn tweede 
boek waarom hij voor het humanisme kiest. 
In 1999 krijgt Floris een betrekking bij Studium Generale van 
de Universiteit Utrecht. Het klikt tussen hem en de directeur, 
Andre Klukhuhn. Ze hebben allerlei ideeën voor cursussen en 
symposia. Annemarieke krijgt een baan op het bureau van de 
Faculteit Geowetenschappen. In het eerste decennium van de 
21e eeuw verandert Floris nog van baan en wordt docent 
filosofie bij Milieuwetenschappen en rond hij zijn proefschrift 
in de ethiek af bij Paul Cliteur. Ze verhuizen van een 
benedewoning in Utrecht naar een eigen huis in Bunnik en 
krijgen twee kinderen. Het gaat het hele gezin nu goed. 
Binnenkort verschijnt in het Engels zijn boek Filosofie van 

een betere wereld. Floris hoopt universitair docent te worden, 
waardoor hij onderzoekstijd krijgt. Hij hoopt de komende 
jaren een oeuvre op te bouwen, veel lezingen te geven en 
debatten aan te gaan zoals Filosoferen op het scherpst van de 
snede. Daarin staan 250 argumenten voor het eten van vlees 
bestreden.

Na een uur moet Floris naar pianoles. Hij grist een partituur 
van Philip Glass van de console en loopt naar zijn fiets. Ik 
naar de mijne en fiets naar huis, overdenkend een heel 
boeiende man te hebben gesproken van wie wij in de 
humanistische toekomst nog veel zullen horen. Op de 
Nieuwjaarsbijeenkomst heeft hij dan ook een korte inleiding 
gehouden over duurzaamheid.

       
     Wim van Werkhoven

Contact
Bestuur
- Wim van Werkhoven, voorzitter
t: 0306914239
Steynlaan 95, 3701 ED Zeist
e: wvanwerkhoven@kpnmail.nl

- Alphons van Dijk, secretaris
Couwenhoven 5218 3703ER Zeist
t: 0306962356
e: amgvandijk@planet.nl

- Hans Trampe, penningmeester
e: hans@trampe.nl 

- Paul Mercken, lid en eindredactie Kommuun
Kampweg 32 3981KK Bunnik 
t: 0306562753
e: merckenp@gmail.com

Redactie
Ab Blaas, redactie Kommuun
Sophialaan 39 3708HD Zeist
t: 0308898371
e: ab.blaas@gmail.com 

Adressering Kommuun
De adressticker voor de verzending van de Kommuun wordt 
door het HV landelijk bureau van uit hun ledenadministratie 
gemaakt. Daarin wordt ook uw lidmaatschap van onze 
afdeling geregistreerd en als u daar prijs op stelt, uw 
emailadres.
Onvolkomenheden daarom graag melden aan het landelijk 
HV-adres:
•Bezoekadres: Weteringschans 259, 1017 XJ Amsterdam
•Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
•Telefoon: (020) 521 90 00
•Fax: (020) 521 90 80

•E-mail: info@humanistischverbond.nl

•Website: http://www.humanistischverbond.nl/ 
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