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Uitnodiging

HV – Heuvelrug-Krommerijn
Viering Wereld Humanisme Dag

Voor HV-leden, Humanitas-leden en -vrijwilligers
Introducees van harte welkom

Deelname gratis

Zaterdag 22 juni 2013 10:30 – 13:00 uur
Beauforthuis Woudenbergseweg 70, 3711AB Austerlitz

10:30 Ontvangst

11:00 Rein Gerritsen autobiograaf van
 Knock-out en 13 Ongelukken

over Rationeel en Humaan Strafrecht

12:00 Warme Vegetarische Beauforthuislunch

13:00 Sluiting

Voor de liefhebbers aansluitend wandeling 
van 6 km – wandelschoenen nodig!

In verband met ruimte reservering opgeven voor of op 7 juni 2013 bij: 
Ab Blaas Tel. 030 88 98 371 / 06 278 98 006, email ab.blaas@gmail.com

Vervoer nodig? Laat maar weten.

Kommuun Afdelingsblad Heuvelrug-
Krommerijn

Jaargang 40 nummer  3 mei 2013

mailto:ab.blaas@gmail.com


Maandboek van de voorzitter

Op 18 februari volg ik de lezing voor de Bilthovense 
Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie van dr. Henk 
J. Hogeboom van Buggenum met de titel De evaluatie  
van bewustzijn en gedrag volgens Teilhard de 
Chardin. Waar komt het bewust zijn, en daarmee ons 
gedrag, vandaan en hoe heeft het zich evolutionair 
ontwikkeld? 

Op boeiende wijze vertelt hij, hoe de theoloog, 
filosoof, natuurkundige, paleontoloog en geoloog tot 
de gedachte kwam van een  wereldomvattend netwerk 
van bewustzijnen, de noösfeer.
De organisatie van de Museumjaarkaart biedt op 22 
februari de mogelijkheid tot een gratis rondleiding in 
Museum Elburg. In het prachtige gerestaureerde 15de-
eeuwse  kloosterpand zijn kunstenaars gevraagd met 
kunstwerken te reageren op de oude collectie van het 
museum. De curator legt uit welke verbanden de 
kunstenaars hebben gelegd en welke materialen en 
technieken zij hebben gebruikt.
Een dag later presenteert het MuziektheaterPlus in het 
Figi-theater De Kaukasische Krijtkring, een 
toneel/muziekspel van Bertold Brecht. Heel veel 
amateurs zetten een verbluffend goede uitvoering neer. 
Janny geniet, ik vind het verhaal tegenvallen. 
Op 3 maart houdt Jan Greven, oud-hoofdredacteur van 
Trouw, voor de Walkartontmoeting een helder en 
geestig betoog onder de titel ‘Een bot land?’ 
Nederlanders uiten zich nogal recht voor hun raap, 
maar is de intentie alleen ruwe bolster, blanke pit? Het 
lijkt soms meer op egocentrisme of het dikke Ik van 
Harry Kunneman.
Jos Kessels, filosoof, houdt op 7 maart een lezing voor 
het NIVOZ in Driebergen onder de titel ‘Denken helpt 
niet om te veranderen, je moet geraakt worden’. Het 
gaat om gevoel en  inspiratie, die aanzetten tot denken 
en handelen. Hij verwijst naar Socrates, die er op wees 

dat wat je doet, zelf hebt gekozen. Het gaat over 
autonomie en authenticiteit in organisaties vol 
regelgeving en controle, zoals vaak in het onderwijs.
Op 12 maart houd ik met een collega een voordracht 
in Groningen op een congres voor lerarenopleiders. 
We presenteren de inhoud, opzet en onderzoek van 
een door het NIVOZ ontworpen traject Pedagogische 
Tact. We verwijzen ook naar het gelijknamige boek, 
dat in januari is verschenen. ’s Avonds ontmoeten we 
in het praatcafé Humanistisch Geestelijk Verzorger 
Tilly de Kruyf, die een boeiende inleiding geeft over 
haar eigen praktijk van geestelijke verzorging en 
mentaal welbevinden   
Op 16 maart bezoeken Janny en ik in de Winkel van 
Sinkel een conferentiemiddag van de Evert Vermeer 
Stichting. Het is een in 1946 opgerichte stichting, 
verbonden aan de PvdA, die zich bezig houdt met 
ontwikkelingssamenwerking. Max van der Berg 
schetst de aanleiding tot een fusie met de Alfred 
Moser Stichting en er wordt een video over 
hoogtepunten uit het verleden getoond. De stichting 
gaat verder onder de naam Foundation Max van der 
Stoel.
Maandag 18 maart bezoeken we een bijeenkomst van 
het Zeister Historisch Genootschap. Zij laten video’s 
zien over de ezelsociëteit en villa Rozenhof. We 
hadden wel eens de klok horen luiden, maar we weten 
nu waar de klepel hangt.
’s Avonds viert de Bilthovense Kring haar 60-jarig 
jubileum. Het is echt verbazend dat deze club al zestig 
jaar lang elk jaar zeven lezingen organiseert, meestal 
van hoog gehalte. De avond wordt ingeleid met een 
lezing van George Lengkeek over ‘Zelf vorm geven 
aan eigen gedrag’. 

Het Slotconcert op 24 
maart wordt uitgevoerd 
door Rosanne 
Philipsen (viool) en 
Yuri van Nieuwkerk 
(piano). De goed 
gevulde zaal geniet 
van een prachtige 
uitvoering. Bijzonder 
is een wereldpremière 
van de Sonate ‘Deep 

river’, gecomponeerd door de vader van Yuri: Willem 
Wander van Nieuwkerk. 
Op 26 maart viert de Universiteit Utrecht haar Dies 
Natalis. De beroemde bioloog en alumnus Frans de 
Waal ontvangt een eredoctoraat en houdt een geestige 
rede, verlucht met beelden van het gedrag van apen.
Op zaterdag 6 april is er een universiteitsdag voor 
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oud-studenten. Wij volgen de interessante voordracht 
van Herman Wijffels en de bijzonder geestige lezing 
van psychiater René Kahn.
Donderdag 11 april wordt in het praatcafé aandacht 

besteed aan vader en zoon 
Skidelsky, die samen het boek 
‘Hoeveel is genoeg?’ hebben 
geschreven. Ab Blaas en Hans 
Trampe hebben voor een film 
gezorgd, ik houd een inleiding 
over het boek. Het wordt een 
interessante discussie.
Op zaterdag 13 april geniet ik 
van het toneelstuk ‘Strange 
Interlude’ van Eugene O’Neill in 

de Stadsschouwburg. Een verhaal van schuld en boete, 
openheid en bedrog, liefde en afkeer. Een menselijke 
drama dus. 

Wim van Werkhoven

Berichten uit de Afdeling

Donderdag 23 mei 2013, 14:00 – 16:00 uur
Praatcafé 
Onderwerp: Alphons van Dijk spreekt over 
‘Sektarisch Humanisme’
Tijd: 14:00 uur
Plaats: ’t Jagershuys Jagersingel 15, Zeist 
Kosten: Geen
Contact: Hans Trampe
t. 030 6956391
e. hans@trampe.nl

Let op! Het Praatcafé op een ander tijdstip 
en op een andere plaats!
’t Jagershuys opent om 12:00 uur. Wie wil kan vooraf 

lunchen, maar dat is wel voor eigen rekening!

Humanisten: rationalistische betweters of 
geïnspireerde niet-weters?

De Britse filosoof 
John Gray vindt 
dat 
rationalistische 
humanisten met 
hun verachting 
voor het gebrek 

aan rationaliteit bij religieuze mensen namelijk 
evenzeer geloven in de seculiere mythe van 
vooruitgang, als degenen die zij verachten en 
bestrijden. Zulke humanisten miskennen het 
mythische van hun eigen wetenschapsverhaal. En juist 
dat maakt hen bijna tot sektariërs; ze vertonen in ieder 
geval gedrag dat mensen kenmerkt die in 
messianistische bewegingen geloven; ze willen 
anderen bekeren en zijn geheel van het eigen gelijk 
overtuigd.

De Franse filosoof Luc 
Ferry lijkt daarentegen juist 
te streven naar een nieuwe 
mythe of in ieder geval een 
bevleugelend ideaal: de 
liefde. Het lijkt wel of het 
Aquarius tijdperk terugkeert 
dat in de New Age- 
beweging nabij verwacht 
werd, alsof het al voor de 
deur van onze tijd stond. 
Maar Ferry wil vooral naar 

een ‘waarlijk nieuw filosofisch denken’, met liefde als 
leidraad.

In het kader van het Praatcafé stelt Alphons van Dijk 
in een korte inleiding de vraag of er niet meerdere 
humanismen zijn. Waarin komen die verschillende 
visies met elkaar overeen, waarin verschillen ze? 
Heeft het te maken met een verschil in houding: 
humanisme als vrijheid van bevoogding of humanisme 
als streven naar een zo rijk mogelijke menselijke 
waardigheid.

Het is de bedoeling na de korte inleiding tot een 
persoonlijke uitwisseling te komen.

Wie zich wil voorbereiden kan dat doen aan de hand 
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van het Essay: ‘Humanisme en vliegende schotels’ van 
John Gray, in de Groene Amsterdammer van 13 maart 
jl. http://www.groene.nl/2013/11/het-is-waar-maar-
het-klopt-niet  Alleen beschikbaar voor abonnees.

Of je leest het hele boek!
De Volkskrant schrijft:
GRAYS AFWIJZING VAN 
VOORUITGANGSGELOOF 
WORDT DOGMATISCH
De Britse filosoof John Gray 
werd razend populair met 
zijn bijtende kritiek op het 
vooruitgangsgeloof, van 
communisme tot 
neoliberalisme. In De stilte 
van dieren (The Silence of 
Animals) richt hij zijn 
mitrailleur niet op utopische 
stromingen, maar op de 

gedachte dat het individuele leven maakbaar is. Een 
tragisch misverstand, vindt Gray.

Gray is ook te zien en te horen in Buitenhof o.a. via 
http://www.devrijecultureleruimte.nl/John-Gray.html 
(De Kommuun staat ook op onze afdelingspagina. Van daaruit is 
een internetadres makkelijker te openen).

Luc Ferry heeft een mooie  
recensie van het boek  Over 
de liefde in Trouw, 
13.04.2013 
Luc Ferry ziet een tweede 
Humanisme ontstaan. Niet 
alleen privé, maar ook in  
maatschappelijke 
onderwerpen zou liefde een 
veel grotere rol kunnen 
spelen: de mens zet zich in 
voor zijn geliefden in plaats 
van voor een abstract hoger 
doel. Ferry gaat na in 

hoeverre het begrip liefde kan werken als een 
ordenend principe dat vorm geeft aan de wijze waarop 
mensen samenleven. 

Alphons van Dijk

Zaterdag 22 juni 2013, 10:30 – 13:00 uur
Viering Wereld Humanisme dag.
Zie ook de uitnodiging op bladzijde 1

Rein Gerritsen, schrijver van de autobiografieën 
Knock-out en 13 
ongelukken. 
De Samenvatting van 
Knock-out luidt:
“Knock-out is het 
levensverhaal van een 
in meerdere opzichten 
beschadigd mens, die 

over een indrukwekkende veerkracht beschikt. Rein 
Gerritsen vertelt met de nodige distantie en zelfkritiek 
over de eerste vijfentwintig jaren van zijn leven.

Na een moeilijke jeugd als 
ongedoopte jongen op een 
katholiek internaat raakte 
Gerritsen in 1981, op 
tweeëntwintigjarige leeftijd, 
zwaargewond bij een auto-
ongeluk. Zijn moeder en 
halfbroer kwamen om. In de 
eenzame periode vol 
schuldgevoelens die daarop 
volgde, werd hij psychotisch 
en raakte verzeild in het 
criminele milieu. Met zijn 
nieuwe ‘vrienden’ pleegde 
hij een lange reeks 
gewelddelicten, 
culminerend in een 
bankoverval. Tot zijn eigen 
opluchting werd hij 
opgepakt en belandde hij in 
diverse gevangenissen en 
diverse psychiatrische 
klinieken”.

Toen Gerritsen na 
tweeënhalf jaar vrij kwam, 
ging hij studeren. Zo 

ontdekte hij, met vallen en opstaan, de mogelijkheden 
van de wijsbegeerte als therapie. In 13 ongelukken 
kijkt hij terug op die periode. 

Met Rein is al kennis te maken op onder andere 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2010-2011/door-
schade-en-schande.html 

Ab Blaas
Volgende Praatcafé bijeenkomsten zijn gepland op 
donderdagmiddagen 19 september, 17 oktober en 
14 november.
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Voer voor Humanisten

Utrecht
Woensdag 1 mei 2013
Open gespreksavond

Over schuldgevoelens, hoe een 
ieder dat ervaart en eventueel hoe 
schuld gezien wordt vanuit het 
humanisme.
We willen de diskussie starten om 
acht uur.
Tijd: 19:30 uur

Plaats: Rumkelaan 76 in Tuindorp Oost (evt. tel 
2615682).
Kosten: geen
Meer informatie: leo@horowitz.nl (tel 030 6877365). 
Nieuwe gasten zijn altijd welkom. Het is niet nodig 
maar wel prettig als je van tevoren meldt dat je wilt 
komen.

Maandag 13 mei 2013
Utrecht - Lezing door Frits Bienfait

Politiek Links vs. Rechts.
Tijd: 20:00 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).

Zaterdag 1 juni 2013
Utrecht - Beeld en Beeldende Kunst in de 
verschillende levensbeschouwingen

Jaarbijeenkomst Utrechts  
Platform voor 
Levensbeschouwing en 
Religie.
Spreker (waarschijnlijk): 
Hans Alma, directeur 
UvH.
Meer informatie: UPLR 
(komend)

Tijd: 13:00 uur
Plaats: waarschijnlijk UvH, KrNweGr. 29
Kosten: nog niet bekend
Meer informatie:gardijn@solcon.nl

Gooi en Vecht
Zaterdag 25 mei 2013
Gooi en Vecht - excursie Bonifatiusstad Dokkum

Na de interessante excursie 
naar Veenhuizen nu naar de 
noordelijkste stad.
Dokkum is bekend als de 
Bonifatiusstad. Maar wat weten 
we van die historische stad met 
zijn originele wallen en 
grachten? Een excursie o.l.v. 
Ties als geboren Dokkumer, 
een wandeling over de wallen 
en bastions, een bezoek aan 
oude gebouwen zoals het 

admiraliteitsgebouw en het stadhuis en ook een 
bezoek aan de hoogste terp van Friesland in 
Hoogebeintum.
En natuurlijk koffie en een lunch op een historische 
plek.

Tijd: 08:00 uur
Plaats: Nader te bepalen
Kosten: €30, niet-leden €50
Opgeven: hv.gooialmere@upcmail.nl

Eemland 
Donderdag 16 mei 2013
Eemland - Humanistisch Café - Kinderarbeid - Hivos

Hivos is een Nederlandse 
ontwikkelingsorganisatie die 
strijdt tegen armoede en 
discriminatie. ‘Stop Kinderarbeid 
- School, de beste werkplaats’ is 
een internationale campagne, 
gecoördineerd door Hivos. Stop 
Kinderarbeid heeft als doel het 
uitbannen van álle vormen van 

kinderarbeid en het verzorgen van regulier 
dagonderwijs voor kinderen. De campagne steunt 
organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika die 
werken volgens het principe‘geen kind hoort te 
werken, ieder kind hoort op school’. In Europa roept 
de campagne consumenten, overheden, organisaties en 
bedrijven op zich actief in te zetten tegen kinderarbeid 
en deel uit te maken van de oplossing.
Meer informatie: email  
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
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Meer informatie: Het Humanistisch Café is een 
initiatief van Humanistisch Verbond Eemland. 
Inlichtingen: Secretariaat HVE, 033 4616029. Inloop 
vanaf 19:30 uur

Bunnik
Dinsdag 24 september 2013 
vindt de jaarlijkse avond plaats 
van de Coalitie voor de 
Mensenrechten in het 
gemeentehuis te Odijk.
Deze keer is het thema Zorg. 
De inleider zal zijn Prof. Mr 
Jos Dute, die als jurist en 

medicus binnen het College voor de Rechten van de 
Mens het onderwerp zorg
behartigt.

Uitgangspunt voor de bijeenkomst is artikel 25 van de 
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens:

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die 
hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van 
zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige 
verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, 
alsmede het recht op voorziening in geval van 
werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de 
echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan 
bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van 
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder 
en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. 
Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde 
sociale bescherming genieten.

Jos Dute zal het onderscheid belichten tussen recht op 
gezondheid en recht op gezondheidszorg.

Een (on)gewoon lid van de afdeling
Wie is Janske Dwars-Peetoom? 

Op de Nieuwjaarsreceptie in januari kom ik met haar 
aan de praat. Ze vertelt dat ze niet meer ’s avonds 
buiten komt en dus helaas ook niet naar het praatcafé.  
Een bijeenkomst overdag wil ze niet missen. Ze blijkt 
ook voorzitter te zijn geweest van onze afdeling. Alle 
reden voor een nadere kennismaking.  

Janske wordt op 7 mei 1929 geboren in Nieuwe 
Niedorp in West-Friesland, Noord-Holland. 
Zij groeit op in een kleine boerderij in Winkel, op het 
oude land, gelegen aan de voet van de West-Friese 
dijk. Staande op die dijk kijk je uit op het nieuwe land 
van de drooggemaakte Groetpolder. Haar vader heeft 
na het overlijden van zijn schoonvader het gemengde 
boerenbedrijf voortgezet. Daar woont en werkt het 
gezin: vader, moeder, twee jongens en twee meisjes. 

Het is het vlakke land van boomgaarden, weilanden en 
aardappelvelden. Uitgestrekt land en hoge luchten.. 
Vader en moeder hebben alleen lagere school, maar 
ontwikkelen zich in een gebied waarin veel gedaan 
wordt aan maatschappelijke en culturele vorming. 
Janske herinnert zich in dat verband dominee 

Schermerhorn en een sfeer van 
vegetarisme en antimilitarisme. 
Er is belangstelling voor 
politieke bewegingen, maar men 
is vooral geïnteresseerd in het 
humanisme: zingeving zoeken 
met en bij elkaar. Dat stimuleren 
ze bij de kinderen. Janske 
herinnert zich dat haar vader 
zegt: “Onderzoek alle dingen en 
behoudt het goede.” Dat is niet 

aan dovenmansoren gezegd. Janske gaat veel naar de 
bibliotheek en als zij wel eens wil weten hoe het 
toegaat in een katholieke kerk, dan wordt haar geen 
strobreed in de weg gelegd. Janske doorloopt 
moeiteloos de lagere school en volgt de ULO in 
Winkel. 

Het is oorlogstijd. De eerste jaren merkt ze er nog niet 
veel van, maar de laatste twee jaar herinnert ze zich de 
lange rijen voedselzoekende, hongerige mannen, 
vrouwen en kinderen op de dijk. Haar ouders helpen 
zoveel mogelijk met wat ze thuis hebben: kaas, boter, 
aardappelen, suiker. Er zijn evacués in huis uit 
Woudenberg. De Wieringermeerpolder wordt onder 
water gezet en weer zijn er evacués in huis. ’s Avonds 
vliegen onheilspellend de zware bommenwerpers over 
de boerderij naar en van Duitsland. Ook overdag zijn 
er soms incidenten. Je bent je leven niet zeker. De 
Duitsers hebben de school geconfisqueerd, de school 
wordt ondergebracht in de kerk. Maar Janske herinnert 
zich vooral de goede, veilige basis van een hecht 
gezin.

Door de oorlog loopt Janske, zoals iedereen in het 
middelbaar onderwijs, een jaar studievertraging op. In 
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1946 doet ze eindexamen en in het jaar daarna bereidt 
ze zich thuis voor om meteen in de 2e klas van de 
Kweekschool in Alkmaar geplaatst te kunnen worden. 
Maar in de hete zomer van 1947 wordt Janske 
getroffen door een hersenvliesontsteking. Er volgt een 
langdurig herstel en vader moet een koe verkopen om 
de ziekenhuiskosten te kunnen betalen. Als Janske 
hersteld is, zit een verdere opleiding er niet in. Janske 
moet thuis werken in de huishouding en op de 
boerderij. Maar ze is geen vrouw die het daarbij laat. 

Ze wordt actief in de JGOB: de 
Jongeren Geheel Onthouders 
Bond. De club heeft 30 leden 
en er wordt van alles 
georganiseerd: volksdansen, 
kampeer-weekends, 
gesprekken. Janske geniet er 
intens van. Daarnaast besluit ze 

toch de kweekschool te doen, maar dan als driejarige 
schriftelijke cursus. Na nooit een docent of een mede- 
cursist gezien te hebben doet zij in 1950 staatsexamen 
en slaagt. De Inspecteur van Onderwijs is onder de 
indruk en vraagt haar na afloop om als onderwijzeres 
te werken op een openluchtschool bij een 
herstellingsoord voor kinderen in Nunspeet.

De ouders zijn heel trots op haar en hopen dat zij een 
betrekking aanvaardt op een school in de buurt. Maar 
ze hebben er ook begrip voor dat Janske het avontuur 
zoekt aan de andere kant van het IJsselmeer: de 
Veluwe, de bossen, de Bible Belt, dat is toch even heel 
iets anders dan West- Friesland. Janske komt in huis 
bij een vriendelijke hospita, waar na het eten gelezen 
wordt uit de bijbel. Hoewel ze er niets mee heeft, 
vindt ze het wel interessant. Ze komt in contact met 
een groepje mensen dat zich baseert op het 
humanistisch gedachtegoed. In 1952 bezoekt zij in 
Gouda het 6de jaarlijkse congres van het Humanistisch 
Verbond. Door deze contacten en vrijwilligerswerk 
voor het Humanistisch Centrum met zingen en 
lezingen van Bijleveld en Van Praag in het 
vakantieoord De Ark, kijkt Janske ook op deze periode 
met genoegen terug. 

Ondertussen spaart ze en vraagt een beurs aan voor 
een opleiding Kinderbescherming in Middeloo. Ze 
heeft kennis aan een vriend, die dat ook heeft gedaan. 
De opleiding behelst een studiejaar en een praktijkjaar. 
Haar praktijkjaar doet ze als onderwijzeres – 
vervangend groepsleidster in een internaat voor 
meisjes van 14 – 16 jaar (‘Roverestein’ in 

Maartensdijk). De vriend werkt in Loosdrecht in de 
kinderbeschermingsinstelling De Schutsluis. In 1955 
trouwen Jan Dwars en Janske en gaan wonen in een 
soort houten directiekeet op het terrein van de 
instelling. Jan werkt als groepsleider en maakt lange 
dagen van 7 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds met 
twee uur vrij tussen de middag. Er worden twee 
kinderen geboren. Janske wil nog wel wat doen aan 
haar ontwikkeling en gaat een opleiding Frans doen in 
Hilversum. Verder zijn ze lid van de Humanistische 
Jongeren Gemeenschap in dezelfde plaats.

In 1960  verhuist het gezin naar Doorn. De Schutsluis 
heeft een geheel nieuw centrum ingericht op een 
twaalf hectare groot terrein. Er zijn gezinshuizen 
gebouwd en Jan wordt hoofdleider van twee van de 
vier jongenshuizen. Ze wonen zelf in een mooi 
vrijstaand huis  op het terrein. In 1963 wordt hun 
tweede zoon geboren. Al vrij spoedig komt iemand 
van het Humanistisch Verbond op bezoek en nodigt 
Janske uit voor een vergadering in Zeist. Al snel wordt 
zij opgenomen in het ledencontactwerk van het HV. 
Leden worden thuis bezocht, er wordt geluisterd, 
gepraat en toegelicht. Er bestaat een groep van 
ongeveer 12 contactpersonen en in de loop van de tijd  
organiseert Janske elk jaar een bijeenkomst van de 
contactpersonen. In 1968 besluit Janske de tweejarige 
opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs te volgen. 
Daarna volgt zij de HBO-opleiding aan het 
Humanistisch Onderwijs Instituut (HOI) te Utrecht en 
behaalt ze  in 1975 haar diploma Humanistisch 
Geestelijk Verzorger.

Ze gaat werken bij de Heygraaf in Woudenberg. Het 
gaat om de persoonlijkheidsvorming van de 
groepsleiding als onderdeel van de opleiding. 
Vervolgens wordt ze als eerste humanistisch geestelijk 
Raadsvrouw aangesteld in het psychogeriatrisch 
verpleeghuis ‘De Biltse Hof’ in Bilthoven. 

Van 1974 tot 1994 is Janske voorzitter van de 
afdeling, met als blad De Kommuun met de ondertitel 
‘Humanistische Kommuun (= Gemeenschap) voor 
Zeist en ommelanden.’ 
Janske hikt er tegen aan dat er geregeld in het bestuur 
aan de orde komt: “Hoe bereiken we de jeugd?” 
Volgens haar is de praktijk dat het daar niet om gaat. 
Het gaat om de gemeenschap van de mensen die met 
elkaar in contact willen komen en zijn. Zij 
concentreert zich daarom op de gespreksgroepen. In 
het begin zijn er twee gespreksgroepen in de afdeling, 
in 1989 zijn het er twaalf. Er wordt thuis bij mensen 
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gesproken over films, boeken, toneelstukken en 
thema’s zoals waarden en normen. Er zijn studenten 
van de Universiteit van Humanistiek als stagiair om te 
begeleiden. Er worden bustochten georganiseerd. 
Ondertussen volgt ze ook nog een cursus aan de 
Sociaal pedagogische en maatschappelijke opleiding 
De Horst te Driebergen. Janske kijkt erop terug als een 
heel goede, super-actieve periode.

Op haar 65ste jaar houdt ze vrij abrupt op met het 
voorzitterschap. Ze wijdt haar volle aandacht aan de 
verzorging van Jan. Hij is sinds de fusie van de 
Schutsluis met Valkenheide in Maarsbergen in een 
steeds ernstiger depressie geraakt. 
In 2006 overlijdt Jan. Ze hebben altijd samen het HV 
beleefd, hij meer als ondersteuning voor haar actieve 
bezigheden. Volgens Janske hebben mensen behoefte 
bij een groep te behoren. Vooral ouderen vinden dat 
leuk, willen aandacht, een kaartje, een bloemetje, 
opgehaald en gebracht worden. Gewoon de 
intermenselijke relatie.

Thans geniet Janske van het zingen in een koor.
Ze zit (natuurlijk) in het bestuur. Ze maakt  samen met 
anderen muziek in een blokfluitgroep. Ze leest veel en 
kijkt graag naar informatieve programma’s op 
televisie zoals Buitenhof.
Terug rijdend naar huis bedenk ik dat de generatie van 
Janske met een dergelijke leergierige, daadkrachtige, 
humanistische zienswijze van Nederland een gelukkig 
en stabiel land hebben gemaakt. 

       
     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

Voor de adressering wordt gebruik gemaakt van de 
landelijke ledenadministratie.
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/ 

Wilt u een herinnering kort voor bijeenkomsten per 
email ontvangen, geef dan uw emailadres op aan het 
landelijk bureau in Amsterdam.

A.B.
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