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AGENDA 
 

Bijeenkomsten worden gehouden in het Humanistisch Centrum,  
W.A. Scholtenstraat 2 te Groningen, tenzij anders vermeld 

Za 13 sep morgen+middag Jaarlijkse uitwisseling Humanisten Groningen-Assen 
e.o. - Emden; te Emden 

Zo 21 sep morgen wandelen in het natuurgebied De Appèlbergen  

Do 25 sep middag Heggespraak 

Zo 28 sep middag Opening seizoen 2014-2015;  
Thema: Ontwikkeling in de mantelzorg  

Di 21 okt middag+avond Eten met gesprekstof 

Do 23 okt. middag Heggespraak 

Za 22 nov middag Opening tentoonstelling 25 jaar Kinderrechtenverdrag  

Wo 29 okt avond Jaarvergadering afd. Assen e.o. in Wijkcentrum “De 
Componist” te Assen 

Di 9 dec middag+avond Eten met gesprekstof 

Di 14 okt ochtend Humanistisch Café; koffiehuis De Buurman te Assen 

Do 6 nov avond Moderne levenskunst, in wijkcentrum “De Componist” te 
Assen 

Di 11 nov ochtend Humanistisch Café; koffiehuis De Buurman te Assen 

Do 13 nov avond Moderne levenskunst, in wijkcentrum “De Componist” 

Do 20 nov avond Moderne levenskunst, in wijkcentrum “De Componist” 

Do 27 nov avond Moderne levenskunst, in wijkcentrum “De Componist” 

Di 9 dec ochtend Humanistisch Café; koffiehuis De Buurman te Assen 

Do 4 dec avond Moderne levenskunst, in wijkcentrum “De Componist” 

Do 11 dec avond Moderne levenskunst, in wijkcentrum “De Componist” 

A F D E L I N G E N 
GRONINGEN en ASSEN e.o. 

Voor de actuele agenda zie de website van:  
HV afdeling Groningen  http://afdeling.humanistischverbond.nl/groningen/      �Agenda 
HV Assen e.o.  http://afdeling.humanistischverbond.nl/assen/      �Agenda 
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A F D E L I N G E N 
GRONINGEN en ASSEN e.o. 

Seizoenopening 
Onderwerp: de ontwikkelingen in de Mantelzorg 
Zondagmiddag 28 september a.s. 
 
De opening van het nieuwe seizoen voor HV Groningen en Assen e.o. is op:  

● zondagmiddag 28 september aanstaande 
● inloop vanaf 14 uur met thee en koffie  
● begin programma om 14.30 uur tot 16.30 uur 
● pauze in het programma 
● na afloop een hapje en een drankje  

 
Deze middag komt de heer Roelof Lanting, voorzitter van het Platform Hattinga 
Verschure, ons iets vertellen over  de komende ontwikkelingen in de mantelzorg. 
Deze hebben nogal wat consequenties, zowel voor de mantelzorger als voor 
degene aan wie mantelzorg wordt verleend. Wat misschien minder bekend is, 
zijn de mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers. 

 
Het Platform Hattinga Verschure is een onafhankelijke organisa-
tie, die opkomt voor de collectieve belangen van mantelzorgers 
in de provincie Groningen. Het platform is een vrijwilligersorgani-
satie. De vrijwilligers zijn mensen met ervaring in de mantelzorg. 
Het Platform onderhoudt contacten met mantelzorgers en regio-
nale instanties voor mantelzorgers in de provincie. 

 
Het belooft een interessante middag te worden over een onderwerp dat ons al-
len aangaat, jong en oud. Er zal alle ruimte zijn voor uw eigen vragen en uitwis-
seling van uw ervaringen. 
 
Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen wij kunnen verwachten, stellen we 
een berichtje over uw komst op prijs: 
 
Margot Brettschneider: 050-5410596, margot.brettschneider@gmail.com 
 
Van harte welkom! 
Besturen HV Groningen en Assen e.o. 
 
 
Nawoord: 
Bent u nieuwsgierig naar het werk van het Platform? Zie: http://www.sphv.nl 
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November - december 2014 organiseren we de cursus 
 

Moderne levenskunst 
 
Tijdens de cursus ‘Moderne Levenskunst’, het leven gezien door de ogen van 
moderne filosofen, maakt u kennis met vele denkers die u voorgingen in het on-
derzoek naar het goede leven. Door u te verdiepen in hun filosofie, leert u hel-
derder denken over uw eigen leven en wat u belangrijk vindt. 
Tijdens de zes avonden die de cursus telt, leert u filosofen kennen als Nietz-
sche, Kierkegaard, Levinas en Foucault. 
De cursusavonden zijn gevarieerd en interactief. U leest, kijkt filmpjes en doet 
oefeningen. Er is veel ruimte voor gesprek, vragen, theorie én praktijk. 
 

● Wanneer: 
Op de donderdagavond 6, 13, 20 en 27 november en 4 en 11 december 2014, 
vanaf 19:30 uur tot 22:00 uur 

● Waar: 
Het wijkcentrum “De Componist”, Paganinilaan 15, 9402 VH Assen 
Telefoon: (0592) 40 80 50 (www.wijkcentrumdecomponist.nl) 

● Wie is de docent: 
Ronald Wolbink  

● Het programma: 
Voor een korte beschrijving van wat er in de cursusavonden aan bod komt, 
verwijzen we u naar de site van het humanistische verbond.  
http://www.humanistischverbond.nl/programma-moderne-levenskunst 

● Voorkennis: 
Er is geen voorkennis vereist. Het cursusboek ‘Mensbeelden en Levenskunst’ 
van Dick Kleinlugtenbelt is bij de cursusprijs inbegrepen. 

● Kosten: 
Voor niet leden Standaard  € 125,00 
   Minima en studenten €   62.50 
Leden   Standaard  €   95,00 
   Minima en studenten €   47.50 

● Aanmelding: 
Fieneke Stronkhorst:  f.stronkhorst@gmail.com of 
    0592-342720 / 06-21363223 
 

Bij aanmelding gelieve de volgende gegevens te vermelden: 
Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en  telefoonnummer 
 

Uw aanmelding dient uiterlijk 13 oktober 2014 bij ons binnen te zijn. 
 
Het bestuur van de afdeling Assen en Omstreken van het HV 

Vervolg HV afdelingen Groningen en Assen e.o. 
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A F D E L I N G 
ASSEN e.o. 

Uitnodiging voor de Jaarvergadering  
met een interactieve lezing  

 

“Het Leven als een reis”. 
 

Woensdag 29 oktober 2014, aanvang 20.00 uur  
 

in Wijkcentrum “De Componist” Paganinilaan 15, Assen 

Het bestuur van de afdeling Assen en Omstreken van het  
Humanistisch Verbond nodigt met genoegen zijn leden - en ook die van de afde-
ling Groningen - uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.  
 
Het verheugt ons zeer het afdelingsbestuur te kunnen versterken met mevrouw 
Elzelien van Duijn. Zij zal zich op deze avond aan u voorstellen. 
 
De agenda voor de vergadering en de te bespreken stukken worden aan het 
begin van de vergadering uitgereikt. 
 
Na het officiële gedeelte van de avond zal Elzelien van Duijn ons meenemen op 
interactieve wijze in haar zoektocht naar de kunst van het leven en ouder wor-
den. In deze lezing vertelt ze ons over haar ervaringen opgedaan tijdens de va-
kantieacademie op Kreta. 
 
Wij zien u graag op 29 oktober a.s..  
 

Het bestuur van de afdeling Assen en Omstreken van het HV 
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

UITNODIGING  ‘Humanistisch Café’  Assen 
 
Vanaf dinsdag 9 september a.s. bent u van harte welkom in het ‘Humanistisch 
Café’ Assen. Daar, aan de koffietafel, kunnen onze leden, in klein verband, een 
gesprek voeren. De onderwerpen kunnen ter plekke worden bepaald. Ook po-
tentiële HV leden zijn welkom. 
 
 
Locatie: 

Singelpassage 7, Assen (centrum) 
 
Tijd:  10:00 -12:00 uur 
Kosten: Het eerste kopje thee/koffie is voor rekening van het  
  bestuur. 
 
Wanneer? 
Elke tweede dinsdagochtend van de maand. Vanaf dinsdag 9 september 
a.s. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur van het Humanistisch Verbond afdeling Assen en Omstreken  
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Vrijwilligers gevraagd voor thuisbezoek ouderen 
 
Het bestuur van het Humanistisch Verbond, afdeling Assen, kijkt met veel plezier 
terug op het afgelopen seizoen, waarin we onder andere de volgende activiteiten 
hebben georganiseerd : een thema-avond over Verbindende Communicatie, een 
actieve bijeenkomst over Gezonde Voeding, een lezing over 200 jaar Kierke-
gaard en een discussieavond over de evolutietheorie van Darwin. Als afsluiting 
van het seizoen hebben we een boeiende middag beleefd in het Nationaal Ge-
vangenismuseum te Veenhuizen. 
 

In april hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor de leden om te inventa-
riseren aan welke andere activiteiten nog behoefte bestaat. 
 

Door de leden is de wens geuit om thuisbezoek te organiseren voor de oudere 
HV leden.  Deze wens komt overeen met de opvatting van het bestuur, dat ook 
oudere HV leden die niet meer in staat zijn actief deel te nemen aan bijeenkom-
sten , toch betrokken kunnen blijven bij  het Humanistisch Verbond. 
 

Door Elzelien van Duijn en ondergetekende zijn tien mensen benaderd van ne-
gentig jaar en ouder. Hierbij is gebleken, dat bij deze groep geen belangstelling 
bestaat voor thuisbezoek. Vervolgens  is de groep van tachtig - negentig jarigen 
benaderd. Uit deze groep , van vijfentwintig, heeft een zevental mensen aange-
geven  belangstelling te hebben voor thuisbezoek. 
 

De behoefte van deze zeven varieert erg , zowel in frequentie als in inhoud. Er 
zijn leden die één bezoek per jaar genoeg vinden en anderen willen graag 
maandelijks bezoek ontvangen. In deze bezoeken kan het gesprek gaan over 
het dagelijks leven , het ouder worden, maar ook  over levensvragen of huma-
nistische waarden. 
 

Voor de verdere invulling van deze bezoeken hebben we vrijwilligers nodig, die 
gemiddeld één keer per maand een bezoek aan een andere humanist willen 
brengen.  Het bestuur zal hierin verder een coördinerende rol gaan vervullen, 
waarbij we uiteraard rekening houden met de wensen van de ouderen en ook 
met de wensen van de ‘ bezoekers’. 
Wij nodigen leden uit om zich aan te melden, of om  contact op te nemen voor 
verdere informatie. 
 
Namens het bestuur van het Humanistisch Verbond afdeling Assen 
 

Fieneke Stronkhorst 
Telefoon: 0592-342720 of 06 21363223 
E-mail: f.stronkhorst@gmail.com 
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Van de  
 
 
 
 
Wat vliegt de tijd voorbij. De zomer gaat langzaam over in de herfst. De R is al 
weer in de maand. Hopelijk kijkt u terug op een plezierige zomer. 
 

Het komende seizoen zetten we onze schouders eronder om het activiteitenplan 
2014 – 2015 ten uitvoer te brengen. Activiteiten die passen bij uw wensen, aan-
gegeven op 17 april 2014 tijdens de ledenbijeenkomst. De eerste stappen zijn 
gezet in onze eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Data geprikt, activitei-
ten en onderwerpen gekozen, locaties besproken en gasten benaderd.  
 

Een samenvatting van de activiteiten, voor de komende maanden, vindt u onder-
staand. Voor meer informatie verwijzen we u naar de uitnodigingen elders in dit 
nummer van de Hugroniek en in de komende nummers, evenals in de Nieuws-
brieven. 
 

Eén activiteit willen we speciaal onder uw aandacht brengen, namelijk ons 
“Humanistisch Café”. Een gelegenheid om met elkaar, onder het genot van een 
consumptie,  in gesprek te komen over onderwerpen, die door uzelf worden be-
paald. Op dinsdagochtend  9 september is de eerste bijeenkomst. Vervolgens 
elke tweede dinsdagochtend van de maand. 
 
Namens het bestuur afdeling Assen en omstreken 
 

Johan Meijer, voorzitter 

Samenvatting activiteiten voor de periode september - december 2014 

September: 

DINSDAG 
ZATERDAG 
ZONDAG 

09 
13 
28 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
UITWISSELING HUMANISTEN GRONINGEN - ASSEN EN EMDEN 
SEIZOENSOPENING AFDELING GRONINGEN EN ASSEN 

Oktober 

DINSDAG 
WOENSDAG 

14 
29 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING ASSEN 

November 

DINSDAG 
DONDERDAG 

11 
06-13-20-27 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
CURSUS MODERNE LEVENSKUNST 

DINSDAG 
DONDERDAG 

09 
04-11 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
CURSUS MODERNE LEVENSKUNST 

December 



11 

 

Zaterdag 13 september a.s. JAARLIJKSE  
UITWISSELING Humanisten GRONINGEN-
ASSEN e.o. EMDEN 

Van harte uitgenodigd! 
 
Het Programma van deze internationale Humanistische Bijeenkomst: 
(globale vertaling van het ons toegezonden programma) 

 
Vervoer 
Met (privé-)auto’s, met de trein of met een huurbusje. 
We beslissen in de week voor de uitwisseling over het soort vervoer op basis 
van de aanmeldingen. We beseffen dat ook leden die moeilijker ter been zijn, de 
gelegenheid moeten hebben mee te gaan. 
 
Ben je erbij? Leuk! Zo kun je je aanmelden  
Bij D. van Eck, Melkweg 506 te Hoogezand, tel 0598-32109 of op de intekenlijst 
in het kantoortje van het HV pand in Groningen. Liever via de mail? Ook dat kan 
via: margot.brettschneider@gmail.com, of telefoon: 050-5410596. 
 
Doen! Tot ziens 

‘Die ostfriesischen und 

niederländischen Hu-

manisten vor dem 

Drents Museum in As-

sen Am Sonnaben, 

23.06.2012'  

10:30 Begroeting en ontbijtbuffet in Restaurant Kater van het Grand Café te 
Emden 

11:45 Bezoek aan het Landsmuseum Ostfriesland. Expositie “Toen de kever 
naar Emden kwam, 50 jaar Volkswagen in Ostfriesland”. Rondleiding 
in het Nederlands en Duits. 

13:30 (ca) Even vrijaf om op eigen gelegenheid de binnenstad te bezoeken 

15:00 In gesprek bij een kop koffie of thee ‘mit kuchen’. In duits-nederlandse 
groepjes op losse wijze met  elkaar in gesprek. Er zijn onderwerpen 
die ons allen zullen aanspreken en tot discussie aanleiding geven. We 
kunnen ervaringen uitwisselen. Hopelijk nemen alle deelnemers op 
deze wijze talrijke indrukken en impulsen mee naar huis. 

16.30 (ca) Afsluiting van de dag 
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Contact met onze Duitse buren 

Sedert langere tijd onderhouden we in Groningen en Drenthe contact met onze 
humanistische buren in Niedersachsen, Duitsland. 
Zaterdag 13 september zullen we elkaar weer ontmoeten, of hebben ontmoet , 
deze keer in Emden. 
Alle humanisten in Groningen en Assen e.o. zijn hiervoor uitgenodigd. 
 

Ook onze Duitse humanistische buren 
hebben een prachtige website, net als wij. 
Het is een aanrader om deze website eens 
te bezoeken: www.hvd-niedersachsen.de. 

 
De geschreven Duitse teksten zijn niet moeilijk leesbaar. Ook met weinig kennis 
van de Duitse taal is het goed te doen. 
Als u op de website bent kunt u kennis maken 
met het wel en wee van onze buren, hun acti-
viteiten, hun contacten, e.d. Ongeveer 1x per 
kwartaal verschijnt hun nieuwsbrief: de Rund-
brief. Die kun je lezen via de website.  

 
 
 
 
 
 
 

Ook de jonge humanisten laten in Niedersachsen van zich horen.  
Via de website www.hvd-niedersachsen.de kun je doorklikken naar hun face-
book pagina. De moeite waard en 
leuk om te lezen over de Junge 
Humanisten. 
 
Die Jungen Humanisten sind der 
Jugendverband des Humanisti-
schen Verbandes Niedersachsen 
(HVN). www.junge-humanisten.de 
 
 
In de volgende Hugroniek leest u over het bezoek aan onze buren.  
Maar… u komt toch ook? 
 
Margot Brettschneider, HV Groningen 

Junge Humanisten im HVD Niedersachsen 
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De cursus werd begeleid/gegeven 
door Joep Dohmen, humanistisch 
filosoof en docent aan de Universiteit 
voor Humanistiek. Wij (mijn man en 
ik) hadden deze cursus gekozen als 
voorbereiding op mijn pensionering. 
Joep Dohmen is namelijk gespeciali-
seerd in Levenskunst, en de kunst 
van het ouder worden. 
We waren met 10 deelnemers, varië-
rend van 42 tot 77 jaar, een heel di-
vers gezelschap: mensen die al veel 
bezig zijn met filosofie, en leken op 
dat gebied, zoals wij. 
Het programma was heel afwisse-
lend: hoorcolleges, groepsgesprek-
ken, excursies naar plekken die  een 
metafoor waren voor het thema van 
de betreffende dag, en ook vrije tijd 
waarin we naar het strand, of naar 
bezienswaardigheden gebracht kon-
den worden. 

Ik had tevoren mijn vraagtekens bij 
hoorcolleges, zelf heb ik als trainer 
altijd interactief met groepen gewerkt. 
Maar tot mijn verbazing hingen we 
met zijn allen aan Joep’s lippen en 
genoten we van de informatie die hij 
ons gaf. Joep is echt een heel goede 
spreker. Voor mij kregen de filosofen 

Verslag van de cursus ‘Het leven als een reis’ op de Vakantie-

academie in Kreta. 1 tot 8 juni 2014 

De vakantieacademie op Kreta is een initiatief van Hans Rutten en Jacques 
Poot. Zij hebben een prachtige locatie gebouwd op een rots met uitzicht op de 
bergen en de zee. Ze zijn fantastische gastheren, die alles rondom het verblijf 
(inclusief verrukkelijke maaltijden) verzorgen. De naam van de vakantieacade-
mie is Evdaimonia, dat betekent Gelukzaligheid. Een heel toepasselijke naam! 

die behandeld werden een gezicht en 
zag ik samenhang tussen de thema’s 
die zij behandelen. 
En die thema’s waren: vrijheid, speel-
ruimte, de vrije wil, autonomie, zelf-
zorg,  zingeving, geluk. Allemaal 
thema’s die voor ieder een betekenis 
hebben, maar die je ook van meerde-
re kanten kunt bekijken. En  je daar-
door aan het denken zetten. 
Voor mij was de filosoof Bieri, die als 
romanschrijver Pascal Mercier heet 
en Nachttrein naar Lissabon schreef, 
de belangrijkste ontdekking. Hij biedt 
een methode: ‘handwerk’ als hulp-
middel om erachter te komen wat 
voor mij ‘goed leven’ is: grondig zelf-
onderzoek, het begrijpen en het be-
oordelen. Dit gaat dus over de toe-
eigening van de vrije wil. Het zelfon-
derzoek begint met de vraag: ‘wie wil 
ik zijn’. Klopt dat met wie ik ben 
(geworden). 

De kernvragen die in deze cursus 
voor mij opgeroepen zijn, of die op-
nieuw actueel werden, houden mij 
nog volop bezig. Bijvoorbeeld de 
vraag welke van de keuzes die ik 
maak / gemaakt heb, zijn autonome 
keuzes en welke niet. En hoe ver-
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houd ik mij daartoe. Concreet is dit 
aan de orde in relatie met mijn moe-
der van 90, en met mijn kleinkinde-
ren. Voor hen beiden wil ik zorgzaam 
zijn. Maar de keuzes daarin zijn niet 
altijd autonoom. 
Op 23 oktober mag ik tijdens de le-
denvergadering van de afdeling As-
sen (na de pauze) uitgebreider vertel-
len over deze prachtige cursus op 
Kreta. 
Ik raad u aan de website van de va-
kantieacademie te bekijken, daar 

vindt u het gevarieerde aanbod van 
filosofie, literatuur, wandelcursussen. 
www.vakantieacademie.com 
 
Ten slotte nog het volgende:  
Ik ga zelf een cursus die ik al meer-
dere keren gegeven heb, het volgend 
najaar op Kreta geven. Dit is de cur-
sus: ‘Werken met je biografie’. Een 
cursus die je kunt zien als onderdeel 
van het grondige zelfonderzoek dat 
Bieri noemt. Een brochure over deze 
cursus kunt u bij mij opvragen. 

Pascal Mercier, pseudoniem van Peter Bieri, (Bern, 23 juni 1944) is een Zwit-
sers filosoof en schrijver van romans. Hij is als hoogleraar filosofie verbonden 
aan de Vrije Universiteit Berlijn. Hij studeerde filosofie in Londen en Heidelberg. 

Augustus 2014, Elzelien van Duijn; e.vanduijn@expressief.com 
tel. 0593-543340 / 06 83454016 

De filosoof Peter Bieri schreef onder het pseudoniem Pascal Mercier een inter-
nationale bestseller met Nachttrein naar Lissabon. In zijn nieuwe boek Hoe wil-
len wij leven? zet hij zijn levensfilosofie uiteen. “De dag dat je beseft dat je het 
verkeerde leven leidt, is het volstrekt aanvaardbaar dat je afscheid neemt van 
vrouw en kinderen, ook al weet je dat ze zullen lijden en dat jij met schuldgevoe-
lens zal worstelen.” 
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H A N S  R E D D I N G I U S  

En zo roept de dichter het beeld op 
van een panter in een dierentuin die 
in zijn kooi niets anders doet dan klei-
ne rondjes lopen waarbij aldoor maar 
door de staven of stangen van de 
kooi aan hem voorbijtrekken alsof het 
er duizend zijn – en behalve die stan-
gen ziet hij niets. Zoals veel katachti-
gen heeft een panter een knipvlies 
dat hij voor zijn ogen kan trekken om 
fel licht te dempen. Af en toe trekt hij 
dat terug en ziet iets. Maar wat hij 
dan ook ziet, van binnen raakt hem 
dat niet meer, want hij kan er toch 
niets mee, gevangen als hij is. Het is 
een gedicht over totale machteloos-

heid: zijn machtig willen is verstijfd. 
Dat prachtige sierlijke dier, vol gratie 
en kracht, kan niets anders dan dom-
me kringetjes draaien, omringd door 
stangen. Daar kun je je als mens wel 
wat bij voorstellen: men kan gevan-
gen zitten in conventies en verplich-
tingen, in gewoonten en procedures, 
in altijd-maar-weer-hetzelfde-zinloze-
gezeur. Men hoort over allerlei dingen 
die zich in de wereld afspelen, soms 
dringt er iets van tot je door maar je 
kunt er niets mee beginnen, je ver-
geet het weer en gaat terug naar je 
dagelijkse sleur. 

Nee, eigenlijk is deze uitzichtloze 

DE PANTER 
 
in de Jardin des Plantes, Parijs 
 
Zijn blik is van het langsgaan van de stangen 
zo moe geworden dat hij niets meer ziet. 
Wel duizend stangen houden hem gevangen 
en meer dan duizend stangen is er niet. 
 

De zachtheid van zijn lenig sterke pas 
die steeds de allerkleinste kring beschrijft, 
is als een dans van kracht rondom een as 
waarin een machtig willen is verstijfd. 
 

Niet vaak meer trekt het scherm voor zijn pupillen 
geluidloos op -. Dan gaat een beeld erdoor 
naar binnen, glijdt door het van spanning stille 
lijf naar zijn hart - en gaat teloor. 

Uitzichtloosheid 

Bron foto: Wereld Natuurfonds, Panter in vrijheid 

Geen opgewekt gedicht, dit. Maar ook somberheid heeft zijn plaats in het leven 
en ooit moet het er eens van komen. Dit gedicht behoort nu eenmaal tot mijn 
favorieten. Volgens vertaler en commentator Peter Verstegen schreef Rilke dit 
beroemde gedicht in de nacht van 5 op 6 november 1902, nadat de beeldhou-
wer Rodin hem had aangeraden maar eens goed te gaan observeren door bij-
voorbeeld naar dieren te kijken.  
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somberheid voor mij niet iets om in te 
blijven. Men hoeft niet te leven als 
een gekooide panter. Ik, en vermoe-
delijk ook jij, lezer(es), zijn niet door 
omstandigheden gedwongen om, 
zoals die panter, te blijven ronddraai-
en in zinloze cirkels. Ook al lukt het 
verbeteren van de wereld nu even 
niet, het is best mogelijk om nieuwe 
dingen te beginnen, om te genieten 
van wat er is, om af en toe iets fat-
soenlijks te doen. Waarom ben ik dan 
toch gesteld op dit gedicht? Omdat 
het de droefheid die me ook af en toe 
overvalt zo fraai verwoordt? Om het 
trefzekere beeld van een gekooid 
dier? De compassie? De prachtige 
taal? Tja, om een combinatie van dat 
alles. 

Wat de taal betreft: Peter Verste-
gen heeft geprobeerd het rijm, de 
klank en het ritme van Rilke in het 
Nederlands weer te geven. Dat is erg 
moeilijk. Vergelijk de eerste strofe 
bijvoorbeeld met het Duitse origineel: 

Sein Blick ist vom Vorübergehn der 
Stäbe 
so müd geworden, daß er nichts 
mehr hält. 
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 
und hinter tausend Stäben keine 
Welt. 
 

De blik van de panter is zo moe 
geworden dat die niets meer vast-
houdt, niets meer pakt. Verstegen 
maakt ervan: dat hij niets meer ziet. 
Het is hem (de panter) alsof er dui-
zend staven waren, en achter die dui-
zend staven bevindt zich geen we-
reld. Bij Verstegen houden de staven 
hem gevangen, en is er niets dan die 
staven. De staven worden bij Verste-
gen stangen en daarmee bereikt hij 
dat hij de derde regel op de eerste 
kan laten rijmen, net als bij Rilke, en 
bovendien bereikt  hij veel fraai bin-
nenrijm: langsgaan van stangen, 
stangen gevangen. De strekking van 
het gedicht blijft natuurlijk in de verta-
ling wel behouden en het prettige van 
een tweetalige uitgave als deze is dat 
je de vertaling kunt vergelijken met 
het origineel en dat je niet aldoor in 
een woordenboek hoeft te bladeren. 
Voorts is een sterk punt van Verste-
gen de toelichtingen die hij geeft en 
waarin hij ook de keuzes die hij in de 
vertalingen maakt verantwoordt. 

Bron: Rainer Maria Rilke, Nieuwe gedichten. 
Het eerste deel. Vertaald en van commentaar 
voorzien door Peter Verstegen. G.A. van Oor-
schot, Amsterdam 1997. 

Bron afbeelding Wikipedia, 
Rainer Maria Rilke afgebeeld door Paula Mo-
dersohn-Becker 
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Jong HV  

Jonge Humanisten terug naar de basis:  
wat is humanisme eigenlijk?  

Zeven jonge Groningse humanisten kwamen eind mei bijeen bij een van de le-
den thuis voor een gesprek over wat humanisme nou eigenlijk inhoudt en wat 
humanisme voor hen betekent.  

Hoewel onze bijeen-
komsten op de een of 
andere indirecte ma-
nier altijd wel een hu-
manistisch tintje heb-
ben, spreken we 
zelden zo expliciet 
over het humanisme. 
Enkelen van ons vol-
gen ook de introductie-
cursus humanisme 
waardoor zij vanuit die 
hoek over munitie voor 
de discussie beschik-
ten. 

Aan de hand van de 
slogan "zelf denken, 
samen leven" schreven we onze as-
sociaties met het humanisme op. Bij 
elk woord en elk zinsdeel uit de slo-
gan zijn associaties te vormen. Zelf 
denken werd bijvoorbeeld geassoci-
eerd met vrijheid, zelfsturing, verant-
woordelijkheid. Samen leven werd 
onder andere geassocieerd met de 
mens als sociaal dier, compassie, 
idealen, maatschappelijke betrokken-
heid en wederom verantwoordelijk-
heid. Aangezien we niet willen pre-
tenderen dat alle aspecten van het 
humanisme in de slogan verwerkt zijn 
was er ook ruimte voor andere asso-
ciaties zoals 'de mens centraal'. Op-
vallend (of is het zo opvallend?) was 
dat er weinig associaties met atheïs-
me of antireligieuze associaties wa-

ren. Seculariteit lijkt voor ons een ge-
geven te zijn en niet meer iets wat 
bevochten hoeft te worden. Ja! We 
willen van dit leven iets maken en 
goden spelen voor ons geen rol van 
betekenis maar we definiëren ons 
niet zozeer a- of antireligieus. 

Als slot noemden we elk een woord 
of begrip dat ons uit de discussie is 
bijgebleven en dat voor ons het be-
langrijkst is voor het humanisme. Er 
was geen begrip dat er bovenuit stak 
maar tezamen is met de opgesomde 
begrippen (cursief) een aardige defi-
nitie te vormen: 

Humanisme is een levensbeschou-
wing waarin de mens centraal staat, 
waarin het belangrijk is om je eigen 
en andermans overtuigingen te blij- >> 
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ven bevragen en om op basis van 
menselijke bronnen te streven naar 
zingeving die onder andere bestaat 
uit persoonlijke groei en het tonen 
van compassie in contact met ande-
ren. 

We waren nog lang niet uitgespro-

ken dus de definitie is vast nog niet 
compleet. Ook kwamen we er bijvoor-
beeld niet aan toe om met elkaar te 
bespreken hoe we zelf bij het huma-
nisme zijn uitgekomen. Waarschijnlijk 
komt er dus nog een vervolg.  

Ivo Hengst 

Ingezonden brief van Helmut Sikma juli 2014  

Humanistisch Verbond en Humanitas. 
 
Ik ben geboren in 1930. In 1962 werd ik benoemd bij de gemeente Rolde en 
kwam ik te wonen naast een humanist die gelijk ook een vriend werd. Wij waren 
ook beiden lid van het H.V. en wilden wel iets doen en zijn toen gevraagd door 
de heer C.H. Schonk, schrijver van het boek “HUMANISME, ook uw kijk op het 
leven”, om deel te nemen aan een cursus voor gespreksleider van groepen ar-
beiders die toentertijd in de polders in grote aantallen in barakken woonden. 
Schonk zei: “Humanisme is geen academisch vraagstuk maar een levende ge-
zindheid. De cursus ging over humanisme in het dagelijkse leven. Ik was ook lid 
van Humanitas, toen ik in Rolde kwam wonen, kwam een lid mij opzoeken om 
me welkom te heten en wat ze voor me konden doen. Ouderwets zegt men nu.  
Ik ben vanaf toen altijd actief geweest in beide verenigingen.  
Bestuurlijk op allerlei posities. Vrijwilligerswerk bij het H.V. Uitvaartbegeleiding, 
Stervensbegeleiding en Rouwverwerking. Bij Humanitas met Marijke Mulder sa-
men de “Ja Cultuur” (bevorderen eigen regie van oudere mensen in tehuizen), 
SamSam, Rijnmondkinderen en Sinterklaasactie. Ik voelde me het meest thuis 
bij Humanitas omdat het daar om het humanisme in het dagelijks leven gaat. 
Mijn activiteiten bij het HV draaiden ook om het persoonlijke contact met men-
sen.  
Er is een periode in Assen geweest dat HV en Humanitas regelmatig contact 
hadden. Dat resulteerde erin dat we gezamenlijke jaarvergaderingen hielden en 
een gezamenlijk afdelingsblad hadden. 
De jaarvergaderingen waren dan het eerste halfuur per vereniging apart voor de 
jaarstukken en daarna een inhoudelijke bijeenkomst in overleg gevuld. 
Ikzelf ben daar altijd een voorstander en een “voorganger” van geweest. 
Wellicht zou dat iets zijn om nu ook te proberen. Het HV doet nu mee met het 
krantje van de afdeling Groningen, maar misschien zou dat in Assen ook kun-
nen, want Humanitas geeft ook periodiek een Nieuwsbrief uit. Er zou daarom 
dan ook meer contact moeten zijn tussen de besturen. 

Vervolg HV Jong 
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Het HV in Groningen heeft ook doe-bezigheden als wandelen en boeken lezen. 
Vroeger waren er in onze afdeling ook gespreksgroepen. Ik heb in de gespreks-
groep Rolde gezeten, die 20 jaar heeft bestaan. Ik heb ook twee keer in een 
groep in Assen gezeten, maar die hebben geen van beide lang bestaan. In die 
groepen waren de leden vaak lid van beide verenigingen. 
De besturen van beide verenigingen moeten elkaar niet zien als concurrenten, 
maar als het versterken van elkaar.  
 
Het contact tussen HV en Humanitas, wat close was en ik boven noemde, is 
gestrand en voor zover ik heb ervaren, omdat het HV Assen een vrijwel éénper-
soonsbestuur kreeg, wat geen belang had bij Assen en omgeving, maar liever 
meeliftte met het sterke Groningen. 
Eén van de verschillen in de verenigingen is ook dat bij Humanitas-activiteiten 
ook veel vrijwilligers deelnemen die niet lid zijn van Humanitas en soms van al-
lerlei, ook godsdienstige  stromingen  zijn. 
Mijn leeftijd is gegroeid maar mijn technische mogelijkheden afgenomen Die 
waren al minimaal en gezien de toenemende technologisering van het maat-
schappelijk gebeuren, zeg maar de sociale media, raak ik verder achterop. Of er 
op dat gebied mogelijkheden zijn, kan ik niet overzien. 
Er is negatief en positief gebruik.  
Ik heb dit stukje geschreven omdat er een gesprek is geweest tussen de bestu-
ren van beide verenigingen en niemand daarvan de “geschiedenis” van de beide 
verenigingen kende of had beleefd.  
 
Helmut Sikma. 

Nawoord van bestuur Assen e.o. 
Het bestuur Assen heeft dit al eerder onderkend en heeft het beleid ingezet om 
nieuwe leden te benaderen en hen welkom te heten. Verder proberen we ook de 
overige leden te benaderen en actief te betrekken bij onze activiteiten. 
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J O O P  H I P P E  
 

God, het kwaad en de logica 
 

Het is een ook in onze kring gang-
baar argument tegen het bestaan van 
een God aan wie de eigenschappen 
volkomen goed en almachtig worden 
toegeschreven. Als deze God het 
kwaad en het lijden dat in de wereld 
bestaat veroorzaakt of toelaat is hij 
niet volkomen goed, als hij het niet 
kan voorkomen is hij niet almachtig. 
Conclusie: het kwaad en het lijden in 
de wereld zijn logisch niet te vereni-
gen met een volkomen goede en al-
machtige God. 
Geen speld tussen te krijgen, zou je 
denken. Toch denk ik nu dat we dit 
argument naar de prullenbak moeten 
verwijzen. 
 
Vrije wil  

Die verandering van mening ge-
beurde toen ik het boek: “God bewij-
zen: argumenten voor en tegen gelo-
ven” van de theoloog Stefan Paas en 
de filosoof Rik Peels las. Paas en 
Peels zijn orthodoxe christenen en 
hoewel de titel van hun boek een 
nogal neutraal karakter heeft, gaat 
het de auteurs er om aan te tonen dat 
geloven in God heel redelijk is. Op de 
achterzijde van het boek wordt dit 
werk van Paas en Peels door de 
atheïstische filosoof en hoogleraar 
Herman Philipse als “buitengewoon 
toegankelijk” aanbevolen. Het boek 
heeft nogal wat aandacht in de publi-
citeit gekregen. 
Het probleem van de hierboven ge-
schetste logische tegenstrijdigheid is 
een van de aspecten die aan de orde 
komen in de lange paragraaf “God 
zou nooit zoveel lijden toelaten”. De 
auteurs vermelden de redenering van 

de orthodox-christelijke Amerikaanse 
filosoof Alvin Plantinga, waarmee de-
ze wil aantonen dat het mogelijk is 
dat een volkomen goede God kwaad 
toelaat. Plantinga doet daarbij een 
beroep op het begrip “vrije wil”. Men-
sen kunnen alleen moreel goed of 
moreel kwaad doen als zij een vrije 
wil hebben. Als ze die niet hebben 
dan zijn het eigenlijk robots die ook 
kwaad kunnen aanrichten, maar dat 
kun je hen niet verwijten en kun je 
dus niet van moreel slecht spreken. 
Volgens Plantinga is het goed moge-
lijk dat een vrije wil bij de mens en de 
daarmee corresponderende verant-
woordelijkheid voor zijn handelen zo 
waardevol is dat God de mens die 
vrije wil geeft en daarbij aanvaardt 
dat deze dan ook voor het kwaad kan 
kiezen. In die situatie, aldus Plan-
tinga, is er geen logische contradictie 
in de bewering dat God volkomen 
goed en almachtig is terwijl er toch 
ook kwaad in de wereld is.  
Het was niet zo zeer de redenering 
van Plantinga als zodanig die mij tot 
de overtuiging bracht dat het argu-
ment van de logische tegenstrijdig-
heid niet te handhaven is, maar voor-
al het effect dat de redenering van 
Plantinga in de filosofenwereld heeft 
gehad. Want met het argument van 
de Amerikaanse filosoof is, aldus 
Paas en Peels, iets gebeurt 
“……..wat je zelden aantreft in de 
filosofie: het is algemeen aangeno-
men als overtuigend, zowel door ge-
lovigen als niet gelovigen” (pagina 
211). Atheïstische filosofen zeggen 
nu alleen nog dat het bestaan van het 
kwaad de existentie van een volko-
men goede en almachtige God on-
waarschijnlijk maakt.  
In een voetnoot vermelden de au-
teurs dan nog dat ook Philipse erkent 
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dat het argument van de logische 
tegenstrijdigheid geen doel treft. Ik 
heb de betreffende pagina (293) in 
het boek van Philipse - God in the 
Age of Science? - even opgezocht. 
Philipse noemt daar het voorbeeld 
van Plantinga niet en werpt een paar 
pagina’s verder in een ander verband 
zelfs even de vraag op of het argu-
ment van “de vrije wil” er wel in slaagt 
het probleem van de logische tegen-
strijdigheid uit de wereld te helpen. 
Maar inderdaad laat ook Philipse het 

argument van de logische tegenstrij-
digheid - ondanks de aantrekkelijk-
heid die het volgens hem op het eer-
ste gezicht heeft - vallen. Want dan 
moet je de logische onmogelijkheid 
aantonen van de veronderstelling dat 
een volkomen goede en almachtige 
God goede redenen kan hebben om 
kwaad in de wereld toe te laten. En 
dat is, aldus Philipse, een hels kar-
wei. ( a heavy burden of proof). 
 
Waarschijnlijk niet  

Zoals gezegd stellen 
atheistische filosofen nu 
dat op grond van de aan-
wezigheid van het kwaad 
het bestaan van een vol-
komen goede en almach-
tige God niet waarschijn-
lijk is. Zo beargumenteert 
Philipse dat op basis van 
het concrete bestaande 
kwaad in de wereld de 
hypothese dat God be-
staat veel minder aanne-
melijk is dan bepaalde 
andere hypotheses zoals 
een atheistische hypothe-
se gecombineerd met 
onze kennis over de geo-
logie van de aarde en de 
evolutionaire geschiede-
nis van het leven. (pagina 
293 - 302).  

Stefan Paas en Rik Peels,  
God bewijzen: argumenten voor 
en tegen geloven, Amsterdam, 
2013.  
 
Herman Philipse,  
God in the Age of Science? A 
Critique of Relitious Reason, 
Oxford, 2012. 
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Jeannette Stavenga-Visser, bibliothecaris 
tel. 050 5346602, e-mail jmstavenga-visser@planet.nl 
 

Nieuws uit de bibliotheek 
 

Nieuwe aanwinst 

Harry Kunneman 
Kleine waarden en grote waarden 
 

Normatieve professionalisering als 
politiek perspectief 
 

Humanistics University Press / SWP, 
2013 
 
Dit is een uitgave van de rede die 
Harry Kunneman op 12 november 
2013 heeft uitgesproken bij het aan-
vaarden van het persoonlijk ordinari-
aat “Sociale Filosofie, in het bijzonder 
theorie en praktijk van normatieve 
professionalisering”, aan de Universi-
teit voor Humanistiek. De inhoud 
geeft een beknopte weergave van 
zijn werk van de laatste decennia en 
geldt tevens als kader voor verder 
onderzoek voor de komende jaren. 
 

Kunnemans werk komt voort uit ver-
ontrusting over de tijd waarin wij le-
ven: het dominante neoliberale be-
leid, met de voortdurende druk op 
onbegrensde economische groei en 
meer presteren en de denktrant dat 
alle problemen die er zijn opgelost 
kunnen worden met meer weten-
schap en technologische ontwikkelin-
gen. Daar waar wetenschap en tech-
niek een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren, bijvoorbeeld aan de immen-
se ecologische problemen, moeten 
ze hiervoor ingezet worden. Maar 
Kunnemans hoop is met name ge-
richt op ontwikkelingen om 
‘menswaardige’ antwoorden te vin-
den, die voornamelijk door mensen 
zelf worden ingebracht en waardoor 

“aftakkingen” van het neoliberale be-
leid in gang worden gezet. 
Daarvoor stelt hij de grote waarden, 
individuele vrijheid, rationaliteit en 
autonomie, die ook belangrijke huma-
nistische waarden zijn,  onder kritiek. 
De ontwikkeling van deze waarden, 
mede onder invloed van het Verlich-
tingsdenken en het modernisme zijn 
voor die historische periode van 
enorm belang geweest. Echter deze 
waarden zijn in onze tijd tot absolute 
waarden verheven en lijken nu zelfs 
ook onze organisaties te overheer-
sen. 
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“De vrijheid en de autonomie van het 
moderne individu blijken inmiddels 
ook de vrijheid en de autonomie van 
een globaliseringsproces dat onbe-
grensde economische groei als hori-
zon heeft en in naam daarvan de mo-
derne wetenschap en techniek voor 
een groot deel in gijzeling heeft geno-
men. Dat proces blijkt vanuit nationa-
le democratieën nauwelijks gecontro-

leerd te kunnen worden”. 
 

In zijn betoog vraagt Kunneman meer 
aandacht voor de complexiteit op het 
niveau van persoonlijke gevoelens in 
relaties en in werk. Niet alleen het 
economisch nut, maar ook persoonlij-
ke gevoelens   spelen bij  een goed 
leven, samen leven en samen werken 
een belangrijke rol. 

Harry Kunneman 
 

Harry Kunneman (1948) studeerde in 1974 af in de 
sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum 
laude) en promoveerde aan deze universiteit in 1986 
in de wijsbegeerte op het boek De Waarheidstrechter 
(cum laude). Van 1974 - 1989 was hij als universitair 
docent sociale filosofie verbonden aan de Faculteit 
Wijsbegeerte van de UvA, waar hij zich vooral bezig-
hield met kritische theorie, i.h.b. het denken van Jür-
gen Habermas. In 1990 werd hij hoogleraar aan de 
Universiteit voor Humanistiek waar hij de leerstoel 
Sociale en politieke theorie bekleedt. Hij publiceerde 
een tiental boeken en bundels en vele artikelen op 
het gebied van de sociale theorie en de filosofie van 
de menswetenschappen. i.h.b. het postmoderne den-

ken. Zijn huidige onderzoek is vooral gericht op vragen rond postmoderne mora-
liteit, kritische menswetenschap en de vernieuwing van het hedendaagse huma-
nisme. Sinds 2001 is hij voorzitter van de Humanistische Alliantie. Kunneman 
was 2000-2004 rector van de universiteit. 

Bron:www.uvh.nl 

Ontvangen tijdschrift: 
Tijdschrift Waardenwerk / Journal of Humanistic Studies. 
Jaargang 15, nr. 56. 128 pagina’s 
Uitg. SWP  Amsterdam. Mei 2014. 
 

Inhoud: 
Redactioneel Waardenwerk: Harry Kunneman 
Waardenwerk Onderwijs 
Harry Kunneman in gesprek met Frans de Waal 
Waardenwerk Psychiatrie: vier bijdragen uit de discussiegroep Het Medisch Model 
Lezing Sadik Harchaoui over normatieve professionaliteit 
Vervolg waardenwerk gezag, en recensie: Geld en Goed 
Column Spijkerhard 
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A R J E N  S T R U I K  
 

Religie: 
omdat wij mens zijn 
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Omdat zelfs in de twintigste eeuw 
veel theologische bezinning geken-
merkt werd door een zekere naïviteit 
ten aanzien van de grondslagen 
waarop kunstige bouwsels werden 
geplaatst, zijn de meeste destijds be-
roemde namen thans geheel verge-
ten. Rudolf Otte echter behoort tot 
degenen die met hun studies de kern 
van een kwestie bespreekbaar ma-
ken; men zal niet gemakkelijk toeko-
men aan een definitieve beslissing. 
Dit geldt ook voor vragen die kunnen 
worden gesteld bij de demonische 
uitbarstingen van geweld in een eeuw 
van ongekende ontwikkelingen op 
allerlei gebied. Maar ook veel dat wij 
positiever plegen te waarderen, be-
hoort intrinsiek tot het  numineuze. 
Otto citeert in dit verband ondermeer 
Goethe als “ervaringsdeskundige”. 

“Het demonische” is datgene wat 
door verstand en rede niet kan wor-
den geanalyseerd. In de poëzie, is 
beslist iets demonisch; en wel voor-
namelijk in het onbewuste, waarbij 
alle rede en verstand te kort schieten. 
En die daarom ook zo boven alle be-
grippen uit de mens raakt. Iets derge-
lijks vinden we in de hoogste regio-
nen van de muziek, waar het ver-
stand evenmin bij kan. Er gaat van-
daar een kracht uit, die alles beheerst 
en waarvan niemand zich rekenschap 
kan geven. De religieuze cultus kan 
het daarom onmogelijk zonder haar 
stellen. Zij is een van de eerste mid-
delen om wonderbaarlijk op de men-
sen in te werken. 

- Vele schepselen zijn helemaal de-
monisch, in andere werken bepaal-
de aspecten ervan. Het vreselijkst 
toont zich dit demonische, wanneer 
het bij de een of andere persoon 
overheerst. Het vormt een met de 
zedelijke wereldorde zo niet tegen-
gestelde, dan toch wel haar door-
kruisende macht, zodat je de ene 
voor de schering, de andere voor 
de inslag zou kunnen houden. Er 
wordt hier gewezen op duistere 
mogelijkheden in natuur en mens. 
Het leidt bij Goethe tot een veron-
derstelling die wij meermalen in de 
godsdienstgeschiedenis tegenko-
men. Er zou een demonische ener-
gie in de schepping werkzaam zijn, 
die niet alleen als opponent van 
het goede maar wellicht ook als 
complement daarvan tot de grond 
van het bestaan behoort: een soort 
dialectiek als kenmerk van het 
vaak te eenzijdig beschouwde 
“surplus” zo men wil dus ook van 
het goddelijke. Het boek “Job” in 
de bijbel geeft er naar de interpre-
tatie van velen een sublieme en 
onrustbarende illustratie van. 

Er zijn inderdaad verschijnselen die 
verbazingwekkend en soms zelfs ver-
bijsterend zijn, zowel voor de perso-
nen die ze ondervinden als voor hen 
die ze waarnemen. We hoeven maar 
te denken aan het optreden van pro-
feten die bij voorbeeld namens God 
spreken, af aan charismatische lei-
ders die grote invloed op hun volge-
lingen uitoefenen, of aan kunstvor-
men als poëzie en muziek waarvan 
de beleving zowel bij de schepper als 
bij een ontvankelijk publiek elke ratio-
nele overweging te buiten gaat. Aan 
de andere kant van het spectrum 
vindt men uiterste gewelddadigheid of 
ziekten als anorexia, het ene leidend 
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tot moord en het andere tot zelfdo-
ding. De vraag rijst als vanzelf wie of 
wat bij deze mensen de zaak heeft 
overgenomen. 

Zelfs al zouden gevoel van pijn in 
geval van ziekte, emoties van vreug-
de en verdriet, denken aan een pro-
bleem, maar ook belevingen als bo-
vengenoemd te traceren zijn in onze 
hersenen, - dan nog betekent dit niet 
dat tussen waarneembare hersenacti-

viteit en onze gevoelens, emoties, 
gedachten, een ‘is gelijkteken” moet 
worden geplaatst. Anderzijds zal we-
tenschappelijk onderzoek ongetwij-
feld tot meer kennis leiden dan een 
speculeren over demonen, waarmee 
we waarschijnlijk geen inzicht krijgen 
in de processen (fysiologisch, psy-
chisch, mentaal) die nu juist een rol 
spelen bij zogeheten “uitzonderlijke” 
ervaringen. 

N.B. In het voorgaande heb ik geprobeerd, althans enige indruk te geven van 
Rudolf Otto’s zienswijze, omdat deze makkelijk terug te vinden valt in een aantal 
apologetische beschouwingen van moderne christelijke theologen. De huidige 
posities t.a.v. de vraag naar het “bestaan” van God zijn de volgende: 
1. Fundamentalisme: Er bestaat een persoonlijke God, die alles heeft ge-

schapen; een heilig boek ( Tenach, Bijbel, Koran) bevat onfeilbare mede-
delingen. 

2. Theïsme: Voor een deel als bovenstaand, echter met meer ruimte voor 
interpretatie en dus vaak minder intolerant, 

3. Pantheïsme: God en de wereld zijn een; alles is in God en God is in alles. 
Hij is de ene, alomvattende, substantie, zodat Spinoza b.v. spreekt van 
“God of de natuur”. 

4. Ietsisme: Er is iets “hogers”, dat aan alles ten grondslag ligt en zich onder 
meer laat voelen in de verwondering over het bestaan. 

5. Deïsme: God maakte de door wetten geleide schepping en bemoeit zich 
sindsdien niet meer met het reilen en zeilen van de wereld. 

6. Agnosticisme: De vraag of God bestaat of niet is onbeantwoordbaar. 
7. Atheïsme: God bestaat niet; de echte “werkelijkheid” wordt steeds meer 

ontdekt door natuurkundig onderzoek. 
 
Volgens mij is humanistische beleving en beschouwing in zake het doel en de 
betekenis van ons leven niet gebaat bij stoplappen over de beperktheid van alle 
menselijk kennen en kunnen. “De kunst van het leven is te kunnen leven zonder 
zekerheid zonder door onzekerheid te worden verlamd”. (Bertrand Russell.) 
Maar dit is nogal eens moeilijker dan one-liners soms suggereren. 
 

 A.S 
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Do. 25 sep. 14.00 uur Humanistisch Centrum 
Arjen Struyk spreekt over: “De humanistische geestelijke verzorging 
in een sterk veranderende tijd”. 

 
Do. 23 okt. 14.00 uur Humanistisch Centrum 

Onderwerp nog niet bekend. Info na 25 sep. bij Joop Hippe - tel: 
0592 - 407175. 

Feest op het drie-provinciën-punt van Groningen - Friesland - Drenthe 
Een weekend lang feest in het natuurvriendenhuis Allardsoog van vrijdag 
31 oktober tot en met zondag 2 november. 
Geboden wordt een bruisend programma met thema's waar het Nivon 
voor staat: duurzaam, eerlijk & groen en rood, met een snufje nostalgie. 
Toegankelijk voor iedereen van alle leeftijden, leden en niet leden, voor 
een dagje of een weekend. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op 
www.nivonnoord.nl  

NIVON 90 jaar lief, links en lastig! 

Gespreksgroep ‘Heggespraak’ 
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ENKELE NUTTIGE ADRESSEN 
 
Coördinatie van activiteiten 
bibliotheek: 

Jeannette Stavenga-Visser 
tel.: 050-5346602 

discussie ‘humanisme nu’: 
Hans Reddingius,  
tel.: 050-5345750 

exposities in humanistisch centrum: 
Margo van Ulsen 
tel.: 050-5417341 

eten met gespreksstof: 
Gerrit Botke, 
tel.: 06-21800348 

gespreksgroep Haren, waarnemend: 
Lien van Herwerden, 
tel.: 050-4061258 

gespreksgroep Heggespraak: 
Joop Hippe 
tel.: 0592-407175 

infogroep: 
Bep Hiddema 
tel.: 050-8503761 

lees- en literatuurgroep: 
Watze Hiddema 
tel.: 050-8503761 

platvorm voor religie en levensbeschou-
wing: 

Marijke van de Hel 
e-mail: marijkevandehel@gmail.com 

wandelingen: 
Lien van Herwerden 
tel.: 050-4061258 
 

Jong HV (tot ca 35-40 jaar) 
Ivo Hengst, 
e-mail: ivo_hengst@hotmail.com 

 

Humanistisch Vormingsonderwijs 

- HVO in het onderwijs: Dienstencen-
trum GVO en HVO: 
www.gvoenhvo.nl 

- HVO opleiding: www.hvo.nl 
 

Ziekenbezoek 
Aly Kranenborg, tel.: 0598-612492 
- UMCG, Groningen 
- Martini ziekenhuis, Groningen 
- Refaja ziekenhuis, Stadskanaal 
- St. Lucas ziekenhuis, Winschoten 

Thuisbezoek 
Henny Stada,  
Aak 16, 9606 PZ  Kropswolde 
tel. 0598-320706 
E-mail: henny.stada@gmail.com 

 

Humanistische Uitvaartbegeleiding 
Via coördinatie Drenthe, 
tel.: 0900-3302020 

 

Geestelijke verzorging 
Universitair Medisch Centrum Groningen: 

Agaath Heijboer, 
tel.: 050-3613884 of 050-3612030 
e-mail: a.a.heijboer@umcg.nl 

Wildervanckhuis en Westerhaven: 
Hilda Schipper-Baptist, 
woensdag 10.00-16.00 uur 
donderdag 10.00-16.00 uur 

 

Humanistische geestelijke verzorging 
bij inrichtingen van justitie 
Dr. S. van Mesdagkliniek, Groningen 

Jeanette van de Meijde, 
tel.: 050-5221221 

Penetentiere inrichting Ter Apel 
Eva Boer, tel. (werk): 08807-42165 
e-mail (werk): e.boer@dji.minjus.nl 

 

Praktijk voor geestelijke begeleiding 
Mirabelle A. Schaub-de Jong, 
tel.: 06-20732179 of 050-5252253 

 

Praktijk voor levensvragen, Humanis-
tisch raadsvrouw 

Hilda Schipper-Baptist, 
Rijksweg 19, 9917 PS  Wirdum. 
telefonisch bereikbaar na 19.00 uur: 
0596-571349 

 

Humanitas afdeling Groningen 
www.humanitas.nl/afdeling/groningen/ 
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Het Humanistisch Centrum 
Groningen 
 
W.A. Scholtenstraat 2, 

9712 KW  Groningen. 

Telefoon: 050-3128750, met ant-
woord apparaat. 

e-mail: hvgroningeneo@gmail.com 
 

Dit centrum is de thuisbasis van de 

afdeling Groningen van het Humanis-
tisch Verbond. Het bevindt zich op 

vijf minuten lopen van de Matinito-
ren. 

 
Er worden bijeenkomsten gehouden 

en er zijn regelmatig exposities. Er is 

er een collectie boeken en andere 
publicaties over humanisme en aan-

verwante onderwerpen. Deze kunt u 
raadplegen of lenen. 

 

Het centrum is geopend voor 
bezoekers op dinsdag van 10.30 

tot 12.30 uur. 
 

Dan zijn vrijwilligers aanwezig om u 

te ontvangen en informatie te ver-
strekken. 

Loop eens binnen voor een kopje 
koffie of thee, om de bibliotheek te 

raadplegen of om een expositie te 
bekijken. 

Indien onbestelbaar, s.v.p. retour 

aan: 
Humanistisch Verbond Groningen, 

W.A. Scholtenstraat 2, 
9712 KW  Groningen. 

Zaalhuur 

De zaal is te huur, voor bijvoorbeeld een 
vergadering, lezing of een cursus. Allerlei 

faciliteiten zijn aanwezig.  
Contactpersoon: Gerrit Botke, e-mail: 

botke@planet.nl, tel. 06-21800348.  


