
16 

 

Groningerland. 

Het was zo'n zomerdag met harde wind 

en witte wolken in een helblauw zwerk. 

Vanaf de dijk zie ik het dorp, z'n kerk 

en boerderijen in een haag van bomen. 

Het is niet nodig om er weg te dromen 

zodat ik dan m'n rust hervind. 

Dit is het land waarmee ik ben verbonden. 

De rug gebogen, naar het wad gekeerd, 

vraag ik me of ik anders had begeerd 

dan hier te zijn. De wind suist in mijn oren. 

In eenzaamheid verlaten en verloren 

heb ik mezelf in 't land hervonden. 

Van een onbekende Dichter 
Ingezonden door Fieneke Stronkhorst 
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Humanistisch Verbond 

A F D E L I N G E N  A S S E N  EO   

Uitnodiging voor een bijeenkomst op 17 april 2014 
 

Peilen van de activiteitenwensen HV leden 
 
Het bestuur van de afdeling Assen e.o. nodigt de HV leden van de afdelingen uit, 
om met het bestuur van gedachten te wisselen, over de te organiseren activitei-
ten. 
 
Onder regie van Elzelien van Duijn als gespreksleider, zullen wij een aantal 
voorstellen doen, waaruit wij, met u, een keus gaan maken voor de activiteiten 
voor nu en de komende jaren. 
 
Na de pauze treedt de toneelgroep het “Hek van de Dam” op met een stuk van 
Tsjechov, voor theater bewerkt door Neil Simon. 
 
Datum: donderdag 17april 
 
Locatie:  Wijkcentrum ‘De Componist” 
  Paganinilaan 15, 9402 VH Assen 
  Telefoon: 0592-
408050 
 
Aanvang : 19.30  uur 
 
Het bestuur stelt aanmelding op 
prijs:  
f.stronkhorst@gmail.com 
tel: 0592-342720 of 06-21363223 
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terlijke aanval op alweer de “heilige 
waarheid”. Niet lang daarna werd de 
lichamelijke ten hemel opneming van 
de maagd Maria door de paus tot 
dogma verheven. Inmiddels heeft de 
Katholieke Kerk evenals een aantal 
protestantse gelovigen het verzet 
gestaakt. Toch zijn er ook nog 
steeds christenen die geloven dat 
geen komma of punt van de bijbel 
mag worden veranderd,oftewel zoals 
dat heet de bijbel van kaft tot kaft 
letterlijk als waar beschouwen. 

Thans worden de resultaten van 
fysiologisch en psychologisch on-
derzoek niet geaccepteerd als deze 
bijvoorbeeld tot een andere benade-
ring van homoseksualiteit, abortus, 
diverse wonderverhalen zouden 
kunnen leiden. De wederkomst van 
Christus wordt weliswaar nog 
slechts door minderheden als iets 
van vandaag of morgen te verwach-
ten beschouwd, maar blijft natuurlijk 
op het programma staan. 

Arjen Struik 
 

 
Of 
 

Ziet ooit een dode naar het leven om? 
Ik zou niet weten hoe men ’t weten kon. 
Geen antwoord kwam er sinds de vraag begon. 
Wij zijn hier doof, of alles is daar stom. 
  
  

Bestaan  
 

Realiteit past eerst wel als een tweede huid, 
Maar op den duur telt toch dat men er aan verslijt. 
Ons leven wordt zo’n nameloos verlaten straat, 
Waar huis na huis vervalt tot er geen steen meer staat. 
  

Situatie 
 

De bergen zullen eenmaal op ons vallen, 
Want elk wordt door ‘t verderf wel ingehaald. 
Het leven kán misschien de mens bevallen, 
Mits hij de dag maar prijst voor de avond daalt. 

mailto:f.stronkhorst@gmail.com
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A R J E N  S T R U I K  
 

Religie: 
omdat wij mens zijn 

 

-11- 
 

Het begin van de Bijbel is zowel een-
voudig als van grote schoonheid, “In 
den beginne schiep God de hemel 
en de aarde.” Daarna volgt telkens 
een gedeelte dat begint met “En God 
zei…”  en sluit met : “Toen was het 
avond geweest en het was morgen 
geweest: de eerste (tweede enz.) 
dag.” Op de zesde dag is de wereld 
klaar: “En God zag dat het goed 
was”. Dan volgt de schepping van de 
eerste mensen “naar Zijn beeld: man 
en vrouw schiep hij hen.” Hij gaf hen 
vruchtbaarheid en macht over alle 
levende wezens te heersen. Aan de 
mensen zowel als de dieren schonk 
Hij boomvruchten en het groene 
kruid als voedsel. En God overzag 
de volkomen vreedzame wereld die 
hij gemaakt had, “En zie: het was 
zeer goed”. Na al die scheppende 
bezigheid, rustte God op de zevende 
dag; de mens behoort dat daarom 
ook te doen. In dit verhaal draagt 
God de algemene benaming Elahim. 
De tweede versie, waarin God nader 
gespecificeerd wordt als Jahweh (de 
god van het volk Israël), vermeldt dat 
er geen enkel plantaardig leven was 
toen God de hemel en de aarde 
maakte,”want Jahweh had het niet 
doen regenen op aarde en er was 
geen mens om de aardbodem te 
bewerken; wel steeg er een damp op 
uit de aarde, die de gehele aardbo-
dem bevochtigde. Toen formeerde 
Jahweh de mens van stof uit de 
aardbodem en blies de levensadem 
in zijn mens; zo werd de mens tot 

een levend wezen. Hij zette die man 
in een prachtige tuin met bomen en 
rivieren, maakte een heleboel dieren 
en bracht ze naar Adam om ze door 
hem te laten benoemen. Deze ont-
dekte dat ze allemaal een hulpje 
hadden (het vrouwtje); maar hijzelf 
stond er alleen voor. Gelukkig liet 
Jahweh en diepe slaap op hem val-
len, nam een rib uit ’s mans lijf en 
bouwde daaruit een vrouw. Het is nu 
wel duidelijk waarom een man zijn 
vader en moeder zal verlaten en zijn 
vrouw aanhangen: ze zijn immers 
ook van oorsprong één vlees. De 
schepping was een volkomen ge-
slaagde onderneming. De mens is 
blijkbaar in vrijwel alle opzichten een 
tweeslachtig wezen, dus bij voor-
beeld enerzijds gemakzuchtig ge-
noeg om maar te geloven wat hem 
als waarheid wordt verkondigd, an-
derzijds toch soms ook nieuwsgierig 
naar hoe de wereld en hijzelf er uit 
zien als deze met eigen ogen en ver-
stand nader worden onderzocht. 
Vanuit de neiging naar wetenschap-
pelijk onderbouwde kennis kwam 
men ondermeer tot de ontdekking 
dat de aarde om de zon draait en 
niet het middelpunt van het heelal is, 
hetgeen in strijd is met wat eeuwen-
lang als waarheid was beschouwd in 
zowel de bijbelse als in een aantal 
filosofische geschriften. Zon, maan 
en sterren werden trouwens op de 
vierde dag van de schepping ge-
maakt, toen de aarde al een paar 
dagen bestond. Zo was het door God 
meegedeeld aan Mozes, dus zaten 
die geluiden er sowieso naast. Het-
zelfde gebeurt met de ontdekking 
van evolutie als alomtegenwoordig 
werkzaam beginsel in de miljoenen-
jarige geschiedenis van het leven op 
aarde. Deze wèl gefundeerde theorie 
werd direct veroordeeld als godslas-
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Humanistisch Verbond 

A F D E L I N G E N  G R O N I N G E N 

Algemene Ledenvergadering op 12 maart. 
 

Van harte welkom. 
De jaarlijkse ALV is niet alleen een formele vergadering maar vooral een inspire-
rende samenkomst van humanistische geestesverwanten.  
Het blauwe boekje, Jaarverslag 2013 wordt U nog toege-
zonden. 
Uiteraard deze vergadering ook een programmaonderdeel 
na de pauze dat de geest prikkelt. 
 

Graag zien wij u. Zet het alvast in uw agenda. 
 

Locatie                 : Humanistisch Centrum 
 

Adres                    : W.A. Scholtenstraat 2 
 

Datum                  : woensdag 12 maart 
 

Aanvang                 : 19.30 uur 

Humanistisch Verbond 

A F D E L I N G E N  A S S E N  EO  E N  G R O N I N G E N 

Vernieuwde website 
 
Een nieuw digitaal jasje, landelijk en per regio 
 

Er is hard gewerkt door het landelijk HV aan een nieuwe website. Een nieuwe uit-
straling, een iets andere indeling. Hij is inmiddels online en u vindt hem op:  
http://www.humanistischverbond.nl/ 
 

Waar vindt u nu de activiteiten van Groningen en Assen?  
Op diezelfde site bij de landkaart ‘Kies een regio’. 
Of: 
Voor Groningen direct via: http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/groningen 
Hier staat alle informatie over onze HV regio. 
Voor Assen eo direct via: http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/assen 
 Hier staat alle informatie over onze HV regio. 
 

Neem er eens een kijkje, het is de moeite waard! 
 

http://www.humanistischverbond.nl/
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/groningen
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/groningen
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H A N S  R E D D I N G I U S  

Stukje van de maand 
 

Onze wereld wordt opgewarmd, zegt men. Wetenschappelijk staat dat nage-
noeg vast. Nu ik dit schrijf, op 13 januari, is de temperatuur ongeveer normaal, 
zeggen de weermensen. Normaal, dat is een of ander gemiddelde, dus als de 
temperatuur gemiddeld stijgt wordt de normale temperatuur ook steeds hoger. In 
ieder geval heeft het bijna nog niet gevroren, meer dan een maand geleden 
heeft er ooit eens een piepklein beetje sneeuw gelegen, en er bloeien narcissen 
in mijn tuin. 

En vanmiddag, inmiddels 14 januari, zag ik een ooievaar. 
 

Als je dit leest is het februari geworden. Misschien is het dan al zowat lente, 
misschien is het dan eindelijk winter. Want men kan het weer ongeveer een 
week voorspellen, maar niet langer, er kan nog van alles gebeuren en een ge-

FEBRUARI 
 
De zon schijnt door de wel nog kale takken 
dat is toch lang niet slecht voor februari 
de heer met de mercedes neemt zijn grijze hoed af 
groetend de dame met het pluizig hondje 
terwijl op klapkauwgummibanden 
een kar vol knekels ratelend voorbij rijdt. 
 
De zon verwamt de dorre bruine blaren 
een paar insekten die nog net niet zijn bevroren 
beginnen langzaamaan een nieuwe maaltijd: 
de dode vogel die op weg was naar Egypte. 
Een hengelaar graaft fluitend in zijn tuintje, 
in nieuwe stadsbuurten ontwaken jonge liefdes. 
 
Nee, het is lang niet slecht voor februari 
de tekenfilm vangt aan met schettrende muziek, 
de kinderen kopen nu hun eerste ijsjes 
en straks begint de hoofdfilm van het jaar 
en ik zie alles goed want ik zit frontbalkon 
en ik fiets fluitend jasloos rammelend in de zon. 

Blijkbaar was het toen ook lekker warm, en blijkbaar was ik me toen als jong-
mens al goed bewust van het voorbijgaan van de dingen. Dood en leven, begin 
en einde, eten en gegeten worden. Ik kreeg het gedicht nooit gepubliceerd. Mis-
schien is het dus niet een erg goed gedicht maar voor mij zit er wel bijna alles in 
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ke boeken in één band en lazen 
daarom de stukken over Spinoza 
achter elkaar en vervolgens die over 
Rosenberg. 
Het psychotherapeutische karakter 
van de gesprekken van Spinoza en 
Franco en die van Rosenberg en 
Pfister werd irritant genoemd. Hier is 
schrijver Yalom te veel bezig met zijn 
eigen vak. Deze gespreksvorm en de 
kunstmatige scheiding van de hoofd-
stukken maakten dat de groep het 
boek nogal geconstrueerd vond. Aan 
de andere kant leerden we wel veel 
over de filosofie van Spinoza. Diege-
nen die meer willen weten over deze 
filosoof, zijn denkbeelden en de tijd 
waarin hij leefde, zouden het boek 
van Steven Nadler, get i teld 
“Spinoza” kunnen nemen, raadde 
één van onze groep aan. 
 

We hadden interessante discus-
sies over vragen als:  
- Was Spinoza atheïst ?” Nee, want 

hij had een godsbegrip, dat hij 
gelijk stelde aan de natuur. Wel 
was hij tegen kerkleiders, die er 
alles aan doen om hun macht te 
behouden/vergroten. 

- De rede prevaleert bij Spinoza; 
maar de hartstocht gaat boven de 
rede. Hoe kan dat? Maak de rede 
tot hartstocht.  

- Spinoza was van mening dat men-
sen een vrije wil hebben. Maar 
hoe verhoudt zich dat tot het de-
terminisme? Alles heeft een oor-
zaak. Je bent verantwoordelijk 
voor iets, versus je hebt geen keu-
ze, je wordt gedwongen. Is er al-
tijd een keuze of is alles al van te 
voren bepaald?  

Nog veel meer onderwerpen pas-
seerden de revue. Het was weer een 
boeiende middag.  
 
Op 18 maart bespreekt de leesgroep 
“Stoner” van John Williams bij Rita 
en Gerrit de Pater.  
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HINKE BEUKEMA over de boekbespreking van de literatuurgroep op 28 januari 2014 

Yalom (1939) was in zijn werkza-
me leven psychiater. Behalve boe-
ken op zijn vakgebied over o.a. 
groepstherapie en existentiële thera-
pie  schreef hij, geïnspireerd door de 
filosofie, romans over Nietzsche, 
Schopenhauer en in 2012 over Spi-
noza.   
Het boek bestaat uit 33 hoofdstuk-
ken, afwisselend over Baruch  Spino-
za (1632-1677) en de in Estland ge-
boren Nazi-aanhanger Alfred Rosen-
berg (1893-1946). 

Spinoza werd geboren in Amster-
dam en kreeg daar op z’n 23

ste
 een 

cherem, dat betekende dat hij uit de 
joodse gemeenschap werd gestoten 
en met niemand uit de gemeente, 
ook niet met z’n familieleden, meer 
contact mocht hebben. Yalom verzint 
een joodse vriend voor hem, Franco, 
die hem regelmatig in het geheim 
een bezoek komt brengen. In de dia-
logen die hij met Franco houdt lezen 
we veel over Spinoza’s filosofische 
denkbeelden. Spinoza verhuist naar 
Rijnsburg, waar hij de kost weet te 
verdienen met het slijpen van lenzen. 
Hij verzamelt daar een bibliotheek 
met belangrijke filosofische werken. 
Later verhuist hij naar Voorburg, 
waar hij op 35-jarige leeftijd overlijdt. 

Alfred Rosenberg is gefascineerd 
door Spinoza, voornamelijk omdat de 
grote Duitse dichter Goethe zo posi-
tief is over deze filosoof. Voor Ro-
senberg is het een vraag hoe het 
mogelijk is dat een jood zoveel in-
vloed kan hebben. We lezen verder 
hoe Rosenberg  vanuit Estland naar 
München verhuist en zich daar ont-

wikkelt als partij
-ideoloog van 
de Nazies. Hij 
adoreert Hitler, 
maar voelt zich 
vaak afgewezen 
door hem. Hij 
doet veel anti-
semitische pu-
blicaties ont-
staan, die van-
wege hoogdra-
vende taal voor 
veel mensen uit 
die tijd onlees-
baar waren. 
Terwijl in de oorlog veel joodse bezit-
tingen, waaronder bibliotheken, wer-
den verwoest weet Alfred Rosenberg 
de bibliotheek van Spinoza over te 
brengen naar Frankfurt, waardoor 
deze boeken bewaard zijn gebleven. 
Yalom verzint voor Rosenberg een 
vriend/psychiater, Friedrich Pfister, 
die gesprekken met hem voert, waar-
in we Rosenberg als persoon leren 
kennen. Tijdens deze gesprekken 
worden vaak ideeën van Spinoza 
aangehaald. Volgens Yalom moet 
Rosenberg een eenzame man zijn 
geweest met veel complexen, waar-
onder een sterk minderwaardigheids-
complex. De beschrijving van het 
leven van Rosenberg is wel geba-
seerd op historische feiten. 
 

Wat vond onze groep van het 
boek?  
Sommigen  vonden de per hoofdstuk 
wisselende perspectieven vervelend; 
zij ervoeren het als twee afzonderlij-

Het raadsel Spinoza van Irving D. Yalom  
(oorspronkelijke titel  The Spinoza Problem, New York 2012) 
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wat ik te zeggen heb. 
Hoe het ook zij waarde lezer: binnenkort komen de bloemen en de insecten 

weer als ze er nog niet zijn, en gaan de vogels weer zingen. Net als in 2013 zul-
len er ook dit jaar weer allerlei mensen doodgaan, en worden weer andere gebo-
ren. Over de toekomst van wie nu leven of gaan leven valt niets te zeggen be-
halve dat voorlopig toch de seizoenen elkaar zullen afwisselen. 

Ook al wordt het steeds warmer. En dat is onze eigen bloedige rotschuld. We 
rijden te veel auto, we eten te veel vlees, we dragen te goedkope kleding, we 
voeren te veel oorlog, we vliegen te veel naar te luxe vakantiebestemmingen en 
ga maar door. 

Voel je je schuldig? Niet doen. Helpt niks. Eet maar wat vaker tofu, zie hoe de 
seizoenen komen en gaan, luister naar de vogels en fiets vrolijk in de zon. 

licht op het water 
telkens als ik buitenkom 
zie ik het blinken 

Een aanrader voor de liefhebber 
 

Denker des vaderlands  
 

René Gude is Denker des Vaderlands.  
In mei 2013 volgde hij Hans Achterhuis op. 
 

Gude is al ruim 10 jaar bezig met het populariseren van filosofie 
 

Op 24 januari j.l. was Gude te gast in het t.v. programma '24 uur met ......' van de 
VPRO. De presentatie was in handen van Theo Maassen. 
 

Uitzending gemist? zie: www.uitzendinggemist .nl 
 

Fieneke Stronkhorst, secretaris HV Assen e.o. 
 



6 

 

Tip van de maand 
 
It’s all in the mind! 
 

Hoewel ik me soms gedraag als een verstokt Behaviorist (iemand die zich bij het 
bestuderen van ‘de mens’ richt op het gedrag) realiseer ik me ook dat een nieu-
we manier om zaken te bekijken van groot belang kan zijn om een probleem 
makkelijk(er) op te lossen. De realiteit doet zich heel vaak aan ons voor over-
eenkomstig onze perceptie ofwel hoe we de realiteit zelf benaderen. 

Soms geldt de oude waarheid: het is maar hoe je het bekijkt. 
 

Bij deze een aardig verhaaltje* dat dit uitgangspunt illustreert. 
 
Kenny, een stadsjongen, toog naar het platteland en kocht van 
een oude boer voor 100 dollar een ezel. De boer beloofde het 
beest de volgende dag af te leveren. De dag erop verscheen de 

boer en zei: ‘Het spijt me jongen, ik heb slecht nieuws. De ezel is dood.’ 
 
‘Hm, geef me dan mijn geld maar terug,’ antwoordde Kenny. ‘Dat kan ik niet’, 
zei de boer, ‘want ik heb het al uitgegeven.’ 
 
‘Oké, dan’, zei Kenny, ‘laad de ezel dan maar uit.’ De boer vroeg: ‘Wat wil je 
er dan mee?’ 
 
Kenny: ‘Ik ga hem verloten.’ De boer: ‘Je kunt toch geen dode ezel verloten?’ 
Kenny: ‘Maar natuurlijk kan ik dat. Let op – Ik vertel gewoon niemand dat hij 
dood is.’ 
 
Een maand later ontmoetten Kenny en de boer elkaar opnieuw. ‘Hoe is het 
met de dode ezel afgelopen?’ vroeg de boer. Kenny: ‘Geweldig! Ik heb hem 
verloot. Ik heb 500 loten verkocht voor 2 dollar per stuk en in totaal een winst 
van 898 gemaakt.’ ‘En niemand heeft geklaagd?’ ‘Alleen de winnaar. Die heb 
ik zijn twee dollar teruggegeven.’ 

 
 
We wensen u veel slimme of leuke ingevingen de komende maand! 
 
Vriendelijke groet, 
 
BUREAU DEKKER bv 
Training en Advies 
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jaloezie, van spelen tot bouwen, van 
onze nieuwsgierigheid en ontdek-
kingszin tot hebzucht, van ons recht-
vaardigheidsgevoel tot agressie. En 
ze besluit haar bijdrage dan ook met: 

Hoe we ons tot deze biologische 
basis kunnen verhouden, is een 
vraag die vervolgens buiten de biolo-
gie onderzocht dient te worden. Een 
vraag die bij uitstek een plaats heeft 
binnen het multidisciplinaire domein 
van de humanistiek. 

Gespreksgroep ‘Heggespraak’ 

Aankondiging van een bijeenkomst 
 

Wanneer: Do 27 februari 14.00 uur 
Waar:  Humanistisch Centrum, Groningen 
 
Dr. Paul Lucardie, gepensioneerd politicoloog aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen, spreekt over zijn recent verschenen boek: 
“All power to the people. Democratic extremism in theory and practice” 
 
Joop Hippe.  
 
P.S. Bijeenkomst maart op donderdag de 27ste. 

Hierna volgen twee artikelen die een 
deel van De Waals werk bespreken: 
- Cor van der Weele, Moraal voor 

en na religie: Wie kijkt er naar 
ons?  

- Erik Borgman: De Bonobo en de 
godgelovige. 

 
De andere thema’s komen zo moge-
lijk een andere keer aan bod. 
 

Misschien bent u al gebeld door een vriendelijke persoon met een 
vriendelijke stem die u vriendelijk vraagt lid te worden van de aspirant-
omroep Human. Human verdwijnt namelijk tenzij er 50.000 
'investeerders' komen, mensen die breedbeeld willen met diepgang. U 
ontvangt geen t-shirt, geen badhanddoek, geen reistas – u ontvangt 
inhoud, inspiratie, invloed, als gevolg van uw kleine jaarlijkse bijdrage 
van twaalf euro vijftig. Tot 14 januari gingen 34.343 mensen u voor. 
Sluit u aan? Sluit u aan!  
 
Ludoviek Jansen-Stubij 

Wordt nu lid van HUMAN 

OPROEP! 
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Jeannette Stavenga-Visser, bibliothecaris 
tel. 050 5346602, e-mail jmstavenga-visser@planet.nl 

 

Nieuws uit de bibliotheek 
 

Ontvangen tijdschrift: 
Tijdschrift Waardenwerk /Journal of 
Humanistic Studies 
Jaargang 14, nr. 54/55, 192 pagina’s 
Uitg. SWP Amsterdam, 2013. 
 

Dit dubbelnummer bevat een re-
dactionele inleiding van Harry Kun-
neman over de volgende thema’s: 

 Jürgen Habermas wint de Eras-
musprijs. Over Europa, technolo-
gie en religie. 

 Frans de Waal: Over de menselij-
ke moraal. 

 Waardenwerk in zorg en welzijn: 
empirische ethiek, psychiatrie, 2 
dossiers, recensie. 

 Waardenwerk in organisaties: 
Geweld en de vraag “Wat nu?” 

 Dossier Theo de Wit: reacties op 
zijn “Grensgangers en geestelijke 
weerbaarheid”. 

 Meer nog over Paul Ricoeur, poli-
tie-gezag en kennis van emoties. 

 

In het eerste thema wordt in vier 
bijdragen aandacht gegeven aan de 
filosoof en politiek denker Jürgen 
Habermas. Habermas ontving op 6 
november 2013 de Erasmusprijs. 
Maria Grever, bestuurslid van de 
Stichting Praemium Erasmianum, 
benadrukt in haar laudatio het belang 
van de humanistische denkbeelden 
en betrokkenheid bij de toekomst 
van Europa van Habermas. In de 
daarop volgende drie artikelen wor-
den aspecten van Habermas’ denk-
beelden verder besproken. 

In het tweede 
thema wordt de 
actuele betekenis 
van het humanis-
me vanuit een 
heel andere in-
valshoek bespro-
ken. Aan de 
hand van het 
werk van Frans 
de Waal komt de 
evolutionaire ont-
wikkeling van 
menselijk gedrag 
aan de orde. 
In het eerste artikel geeft Iris Hartog 
een kort overzicht van het werk van 
De Waal. Daarbij refereert zij aan de 
eerste publicaties van De Waal over 
het gedrag van primaten. Hierin laat 
hij patronen en mechanismen zien 
die voor mensen heel herkenbaar 
zijn, zoals macht, politiek, agressie, 
verzoening, zorgzaamheid en altruïs-
me. De laatste jaren ligt de nadruk in 
zijn boeken op empathie en moraal. 
Centrale gedachte bij deze al ge-
dragsuitingen is voor De Waal 
steeds dat ons gedrag evolutionaire 
wortels heeft, wortels die wij delen 
met onze soortgenoten. Hartog 
meent dat de grote aandacht die em-
pathie en moraal in het huidige debat 
hebben de andere uitingen van men-
selijk gedrag naar de achtergrond 
doen verdwijnen. In haar onderzoek 
naar normatieve professionalisering 
wil ze dan ook het hele spectrum 
erbij betrekken: van altruïsme tot 
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Socrateslezing 2014:  
Susan Neiman over een Verlicht Europa 
 
Mede namens Susan Neiman nodig ik u van harte uit voor de Socrateslezing op 
zondagmiddag 2 maart in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.  
Hieronder vindt u alle informatie. Ik hoop u te mogen verwelkomen. 
 

Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond 

Socrateslezing 

 

Op weg naar de Europese verkiezingen lijkt passie 
voor Europese idealen ver te zoeken. Hoe kunnen 
Verlichtingsidealen ons opnieuw bezielen? Dat vraagt 
moraalfilosofe Susan Neiman zich af in de Socratesle-
zing 2014. Het Humanistisch Verbond organiseert de 
lezing op 2 maart in Amsterdam Pakhuis de Zwijger.  
 

Europa lijkt een twijfelend continent. Veel humanisten vinden Europa belangrijk, 
maar het geluid van eurosceptici klinkt luid en de verwachte opkomst is laag. 
Susan Neiman vindt het 'onbegrijpelijk dat we niet trotser zijn op de Verlichtings-
idealen en vluchten in angstig pessimisme.’  
 

Vrijheid, gelijkheid, broederschap 
Neiman bekritiseert het gebrek aan morele idealen bij burger en politiek. Waar-
om lukt het Europese politici niet om die aansprekend te verwoorden? Volgens 
haar zijn de Verlichtingsidealen vrijheid, gelijkheid en broederschap de beste 
uitvinding van Europa. En meer dan waar ook ter wereld onderdeel van ons den-
ken en dagelijks leven. Een gedeeld besef van die verworvenheden is nodig om 
het vertrouwen in Europa te herstellen. Gevoed door het denken van de filosoof 
Immanuel Kant, zoekt Neiman de juiste taal om geluk, hoop, redelijkheid en eer-
bied weer glans te geven. Zij bepleit een optimistische morele positie, vanuit de 
overtuiging dat de toekomst van Europa niet afhangt van economische groei, 
maar van het vermogen idealist te zijn met je voeten in de modder. 
 

Programma: 
14.30 - 14.55 uur Inloop 
15.00 - 16.00 uur Socrateslezing 
16.00 - 16.45 uur Pauze 
16.45 - 17.30 uur Vragen 
17.30 - 18.30 uur Borrel 
 

Kosten: Leden betalen 7,50 euro. Niet-leden 10,00 euro. 
 
Taal: De lezing is in het Engels. 

Susan  Neiman 

http://www.humanistischverbond.nl/socrateslezing-door-susan-neiman
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Viering Wereldhumanismedag 2014 
 
Over een half jaar, op zaterdag 21 juni 2014, vieren we weer We-
reldhumanismedag met z’n allen.  
 
Alvast wat informatie: 
Net als vorig jaar kunnen afdelingen en organisaties zelf iets or-
ganiseren op 21 juni en zullen we daar gezamenlijk aandacht 
voor genereren via onze websites en sociale media en 
www.wereldhumanismedag.nl.  
 
Er wordt een gezamenlijk evenement georganiseerd op zaterdag 21 juni. De 
bedoeling is dat het een aansprekend en feestelijk evenement wordt. De project-
groep, bestaande uit medewerkers van HVO, UvH, Human, Humanistisch Ver-
bond, Humanitas, Hivos en de medewerkers van de Humanistische Alliantie, is 
daar mee bezig. De locatie van het evenement is inmiddels bekend: we hebben 
gekozen voor het prachtige theater De Philharmonie in Haarlem. 
Wat betreft het thema is inmiddels ook gekozen. Met de projectgroep van We-
reldhumanismedag is gezocht naar een actueel maatschappelijk vraagstuk, 
waar we vanuit de humanistische beweging onze eigen visie zichtbaar voor wil-
len maken. 
 
Op Wereldhumanismedag 2014 willen we gezamenlijk een antwoord geven op 
de vraag: 
“Sturen wij de technologische ontwikkelingen of sturen de technologische ont-
wikkelingen ons?”  
 
We focussen voornamelijk op de ontwikkelingen in de virtuele wereld en de in-
formatica en hoe deze ontwikkelingen invloed hebben op ons mens-zijn 
(persoonlijk) en op de samenleving. 
 
Met andere woorden: “Maken wij de computer, of maakt de computer de mens?” 
 
Voor elke organisatie zal de precieze invalshoek verschillen. Gemeenschappelijk 
hebben we dat we allemaal putten uit onze eigen expertise, of dit nu theoretisch 
of praktisch is. De vraag raakt vele facetten van ons bestaan in deze samenle-
ving, zoals de maakbare mens, onze tijdsbeleving, Bildung, veiligheid, privacy, 
democratie, autonomie, medialogica/mediawijsheid, moraal in het internettijd-
perk.  
 
Het zou erg mooi zijn als de andere georganiseerde bijeenkomsten/
Wereldhumanismedagvieringen in het land aansluiten op het thema (uiteraard 
kan iedereen een invalshoek kiezen die bij de eigen organisatie past), maar ui-
teraard staat het iedereen vrij om een eigen thema te kiezen. Het belangrijkste is 
dat we samen van Wereldhumanismedag een mooie en aansprekende dag  
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maken. Tips voor sprekers en relevante aanwezige expertise binnen de huma-
nistische beweging is welkom. 
 
Netwerkmanager Humanistische Alliantie 
Weteringschans 259, 1017 XJ Amsterdam 
tel: 020 521 90 12  
internet: www.human.nl/humanistischealliantie 
http://nl.linkedin.com/in/fannydegroot 

Lezersonderzoek Hugroniek en HV Berichten 
 

Na het overlijden van Hans van Dijk nemen Margot Brettschneider en Wim van 
Hardeveld de redactie van de Hugroniek waar. Het bestuur is daar erg blij mee. 
We zoeken nog naar een derde redacteur. Als er onder de leden iemand is, die 
dat boeiende werk op zich wil nemen: aarzel niet en laat dat weten. 
 
Vragenlijst 
Het bestuur vraagt de nieuwe redactie een voorstel te doen over de aanpak en 
de formule van de Hugroniek. Daarvoor is het belangrijk dat wij een beeld heb-
ben van de wensen van onze leden. Daarvoor dient de bijgevoegde vragenlijst. 
Het beantwoorden van de vragen vergt hooguit een paar minuten. De vragenlijst 
gaat ook als bijlage bij de email-nieuwsbrief HV Berichten. Deze kunt u na invul-
len terugsturen via de reply-functie van het e-mailbericht. Wij verzoeken u papie-
ren vragenlijsten per post te retourneren, graag binnen twee weken. U zou ons 
een groot plezier doen met uw medewerking en danken u daarvoor bij voorbaat. 
 
Website 
Ook maken wij u attent op de geheel vernieuwde landelijke website van het HV. 
Wij zijn heel benieuwd naar uw bevindingen over de informatiewaarde, de duide-
lijkheid en het gebruiksgemak. Deze zouden wij graag willen gebruiken voor een 
reactie aan het Landelijk Bureau. 
 
Retouradres en voor vragen en opmerkingen: Dick Prak, R.Schumanstraat 52, 
9728 SL Groningen / (050)5272946 / dhp@xs4all.nl. 
 
Namens bestuur en de HV werkgroep Communicatie 
Dick Prak 

Humanistisch Verbond 

A F D E L I N G E N  A S S E N  EO  E N  G R O N I N G E N 

file:///Z:/Humanistsch%20Verbond/Hugroniek/Hugroniek%20jaargang%2044%20no%202%20februari%202014/www.wereldhumanismedag.nl
file:///Z:/Humanistsch%20Verbond/Hugroniek/Hugroniek%20jaargang%2044%20no%202%20februari%202014/www.human.nl/humanistischealliantie
http://nl.linkedin.com/in/fannydegroot
mailto:dhp@xs4all.nl

