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AGENDA 
 

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

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

Za 22 nov middag Opening tentoonstelling 25 jaar Kinderrechtenverdrag  

Zo 23 nov ochtend Wandelen we in het natuurgebied Ydersveen, Yde 

Wo 26 nov avond  ‘Duivelse dilemma’s’, in wijkcentrum “De Componist 

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

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

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

Di 9 dec middag+avond Eten met gesprekstof 

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

dec  avond Thema avond HUB 

Za 13 dec avond Humanistische midwinterviering voor Jonge HV 

Zo 21 dec ochtend Wandelen op het Landgoed de Braak, Paterswolde 

Zo 11 jan middag HV Nieuwjaarsviering 2015 

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 

Ontwikkelingen in de Mantelzorg 
 
Op 28 september openden we het seizoen 2014-2015 
met een themabijeenkomst over de Mantelzorg. 
 

‘80% van alle zorg die thuis wordt gegeven, wordt door 
mantelzorgers gedaan.’ 
 

De heer Roelof Lanting, voorzitter van het Platform Hat-
tinga Verschure te Groningen (www.sphv.nl), was een 
boeiend spreker en vertelde op inspirerende wijze. 
 

‘Er zijn in Groningen 63.000 mantelzorgers.’ 
 

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

HV Nieuwjaarsviering 2015 
 
Het nieuwe jaar lijkt nog ver weg, maar is in aantocht. 
Dat betekent open huis in ons pand in Groningen op: 
 

� Zondag 11 januari a.s.  
� Vanaf 14.00 uur  
� Humanistisch Centrum aan de W.A. Scholtenstraat 2 te Groningen  

 
voor onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. 
Er is plaats voor ontmoeting, een gezellige babbel en elkaar het beste wensen. 
Onder het genot van een hapje en een drankje natuurlijk. Daar zorgen we voor.  
Wilt u ons iets meegeven? Een vertelling, een voordracht , iets muzikaals? het 
kan allemaal. We zien er naar uit. 
We sluiten de deur weer rond 16.00 uur met de verwachting om u weer te zien 
tijdens de mooie lezingen en andere bijeenkomsten die voor 2015 op ons pro-
gramma staan. 

 
 

Het bestuur wenst u een inspirerend 2015 

toe en tot ziens op 11 januari 
 
Margot Brettschneider, 
margot.brettschneider@gmail.com, 0505410596 

De verandering van AWBZ naar WMO (2015) heeft nogal wat consequenties, 
zowel voor de mantelzorger als voor degene aan wie mantelzorg wordt verleend. 
 

‘Mantelzorgers vinden het van-
zelfsprekend om te helpen.’ 
 

Vele vragen werden gesteld en 
beantwoord. Er werd van ge-
dachten gewisseld en levendig 
gediscussieerd. De rondetafel-
setting nodigde daar voor uit. 

>>>>>>>>> 
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PERSBERICHT 
 
Van 12 november tot 1 december 2014 is 
in Groningen een gratis tentoonstelling te 
zien over Plato’s dialoog De Republiek 
(Politeia). Deze meer dan 2400 jaar oude 
tekst geldt nog steeds als één van de be-
langrijkste werken in de filosofie. De Re-
publiek bevat Plato’s beroemde grotverge-
lijking, die bepalend is geweest voor het 
metafysische en religieuze denken in onze 
westerse cultuurtraditie. Daarnaast gaat 
de dialoog over politiek, filosofie en onder-
wijs. 
 
De tentoonstelling maakt Plato’s tekst toe-
gankelijk voor een breed publiek met be-
hulp van infographics, audio-toelichtingen 
en een video.  

Plato’s De Republiek bij het GSp 

NB: Tip van de Redactie: Kijk ook eens op http://frederikboven.nl/republiek/ 
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A F D E L I N G  
GRONINGEN 

Groningen, 1 november 2014 
 
Beste medeleden van het HV Groningen, 
 
Denk met ons mee, doe met ons mee! 
 
Dit voorjaar heeft Marijke van der Hel het voorzitterschap van de afdeling Gro-
ningen na het volmaken van haar termijn neergelegd. Een nieuwe kandidaat 
was er op dat moment niet. Een oproep in de Hugroniek leverde helaas geen 
reacties op. Het afdelingsbestuur zit dus zonder voorzitter. Het bestuur bestaat 
op dit moment uit drie leden: 
 
• Hans Otermann, de penningmeester, die het voorzitterschap waarneemt, 
• Margot Brettschneider, algemeen lid en notulist, die samen met haar echtge-

noot voorlopig de redactie van de Hugroniek vormt 
• Dick Prak, algemeen lid en lid van de werkgroep communicatie. 
 
Geen van drieën is om verschillende redenen in staat of bereid voor het voorzit-
terschap te opteren. 
Daarom wenden wij ons nu rechtstreeks tot u, onze leden 
 
Wat stellen wij ons van een voorzitter voor? In onze ogen is het een man of een 
vrouw die kan inspirerenen het gezicht van de afdeling naar de leden en naar 
buiten wil en kan zijn. Zijn of haar taak is: 
 
• De bestuurswerkzaamheden coördineren 
• De bestuursvergaderingen en de ledenvergadering leiden 
• Contact onderhouden met het HV op landelijk en regionaal gebied 
• Contact onderhouden met andere levensbeschouwelijke clubs in Groningen 
• Aanspreekpunt zijn voor de leden van de afdeling 
• Ideeën helpen ontwikkelen over de toekomst van de afdeling 
 
Leeftijd is geen punt. Bestuurlijke ervaring zou mooi zijn en een pré. Belangrijker 
is de bereidheid tijd en energie te steken in het bestuurswerk. Wij denken dat het 
voorzitterschap ongeveer een dagdeel per week kost, plus geregeld een dag-
deel voor bijeenkomsten van verschillende aard. 
 
Onze vraag aan u: Kent u iemand in uw omgeving of uw netwerk van wie u 
denkt dat deze geschikt, bereid en in de gelegenheid zou (kunnen) zijn als voor-
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zitter van de afdeling Groningen? 
Of bent u zelf wellicht deze persoon? Lidmaatschap van het Humanistisch Ver-
bond is geen voorwaarde vooraf, wel affiniteit met het humanistische gedachte-
goed en bereidheid lid te worden. Zou u deze dan kunnen polsen? Zou u hem of 
haar dan met ons in contact kunnen brengen door zijn of haar adres aan ons 
door te geven. Van vertrouwelijkheid kunt u volstrekt verzekerd zijn. U zou ons 
daarmee een grote dienst bewijzen. 
 
N.B.: Ook zoeken wij naar een secretaris (m/v), Voor tips houden wij ons even-
eens graag aanbevolen. 
 
Wij hopen vurig op reacties. Met hartelijke groet. 
 
Hans Otermann 
Margot Brettschneider 
Dick Prak 
 
Reacties naar: 
Dick Prak, R.Schumanstraat 52, 9728 SL Groningen, 050 527 29 46, 
dhp@xs4all.nl 

Thema-avond Humanistische Uitvaartbegeleiding  

De heren Martinus van Hoorn en Meinardus Elema komen de opnieuw opgerich-
te Werkgroep Humanistische Uitvaartbegeleiding (HUB) Groningen presenteren. 
 
Datum:  maandag 8 december 2014 
Tijd:  19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Plaats:  HV Pand Groningen, W.A. Scholtenstraat 2. 
 
De leden van de HUB verzorgen als vrijwilliger, op verzoek van de nabestaan-
den, een toespraak bij de uitvaart van de overledene. Deze toespraak komt tot 
stand na een gesprek met de familie. 
De Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding viert 
dit jaar haar tienjarig jubileum. Ter gelegenheid daar-
van is een boek samengesteld. Alle aanwezigen krij-
gen deze avond een gratis exemplaar van dat boek. 
 
Van harte welkom! 
 
Dick Prak, bestuurslid HV Groningen 
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A F D E L I N G 
ASSEN e.o. 

Uitnodiging voor een bijeenkomst op 26 november a.s. 
 

‘DUIVELSE DILEMMA’S’ 
 
Het bestuur van de afdeling Assen nodigt de HV leden van de afdelingen uit 
voor een filmavond met debat. 
 

In de film “Het Gouden Huwelijk” zet de filmmaker (Paul Ruven) de personages 
voor keuzes tussen kwaden. De film vertaalt knellende maatschappelijke kwes-
ties in aangrijpende persoonlijke dilemma’s. 
De maker ontwikkelde zijn film in samenspraak met bekende Nederlandse den-
kers. Het is een film die het hart raakt en in het hoofd vragen oproept. 
 

Met als gespreksleider, ons bestuurslid Elzelien van Duijn, zullen wij na de film 
met elkaar in gesprek gaan over de dilemma’s van de film. 
 

Datum: woensdag 26 november 2014 
 

Locatie: Wijkcentrum ‘De Componist” 
 Paganinilaan 15, 9402 VH Assen 
 Telefoon: 0592-408050 
 

Aanvang: 19.30 uur 
 
Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen wij kunnen verwachten, stellen wij 
een aanmelding op prijs. 
 

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

U bent van harte welkom. 
(ook andere belangstellenden zijn welkom) 
 
Besturen HV Assen e.o. en Groningen  

Carla wil haar Gouden Huwelijk vieren met 

haar man Frans, die dement is en al jaren 

in een tehuis woont. Wanneer ze arriveert 

om aan dit heuglijke feit gestalte te geven, 

doet ze een ontdekking die alles op z'n kop 

zet.  
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Nogmaals een oproep: 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 humanis-
tische 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. 

Vredesweek in Assen  
20 tot en met 27 september 2014 

In het kader van de Vredesweek organiseerde het PLOA (Platform Levensbe-
schouwelijke Organisaties Assen) een Vredesconcert. Verder waren er nog twee 
Vredesdebatten. Als vertegenwoordiger van het Huma-
nistisch Verbond Assen heb ik, Fieneke Stronkhorst, de-
ze drie bijeenkomsten bijgewoond. 

Vredesconcert 
 

Op donderdag 25 september vond 
het Vredesconcert plaats in de Jozef-
kerk. 
Het verbindende thema was ‘Vrede 
komt vanuit je hart’. 
De inbreng van de verschillende 
groepen was zeer divers. Malu Dance 
Company zorgde voor een bijzondere 
openingsact. Er waren optredens van 
een Molukse muziekgroep en van 
koren van Katholieke, Apostolische 
en Vrijzinnig Protestantse huize. Met 

Op vrijdag 26 september was de eer-
ste van een serie bijeenkomsten met 
portretten van jonge vrouwen die, elk 
op hun eigen manier, strijden voor de 
mensenrechten en democratie in hun 
eigen land. Elke maand vindt een 
gesprek plaats met één van hen. Het 
gaat om landen aan de randen van 
Europa: van Oekraïne tot Grieken-
land, van Armenië tot Tunesië. Het 
eerste Vredesdebat had het actuele 
thema “De oorlog in Oekraïne”.  Deze 
bijeenkomst werd georganiseerd door 
Charles Goudsmit, door Thilla Fran-
ken en Laura Punt van de Prinses-
sendag en door Ralph du Long, inter-
nationaal trainer / consulent mensen-
rechten en tevens lid van het Huma-
nistisch Verbond van de afdeling As-

het optreden van de popband van de 
bewoners van GGZ en van de heer 
Nikola Romashuk met de traditionele 
Armeense muziek op de duduk werd 
het een zeer gevarieerd programma. 
Het concert werd afgesloten met het 
optreden van de singer/songwriter 
Harry Loco. 
Allemaal brachten ze hun eigen kleur, 
klank en culturele achtergrond mee. 
 

Fieneke Stronkhorst 

sen. 
We gingen live, via 
Skype, in gesprek met 
Olexandra Matviychuk. 
Zij heeft een imposante 
staat van dienst en is 
onder meer directeur 
van het Centre for Civil 
Liberties in Kiev. Haar 
organisatie speelde een 
belangrijke rol bij het 
ondersteunen van de 
slachtoffers van de Mai-

dan revolutie in november/december 
vorig jaar. Op dit moment probeert 
het Centre for Civil Liberties mensen-
rechtenschendingen in De Krim in 
kaart te brengen. 
Olexandra, een twintiger, vertelde 

Olexandra 
Matviychuk  

Vredesdebat ‘De oorlog in Oekraine’ 
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Op zaterdag 27 september heb ik het 
Vredesdebat bijgewoond met het the-
ma ‘Het recht op vrije meningsuiting, 
ook op de Molukken’. Het rondetafel-
gesprek is onder de vlag van de Vre-
desweek in Assen opgezet door de 
werkgroep Mensenrechten en Vrede. 
Na een inleiding over de Republiek 
der Zuid-Molukken, in het Maleis 
‘Republiek Maluku Selatan,’ zijn we 
met elkaar in gesprek gegaan. 

 

De RMS-president 
John Wattilete nam 
als eerste het 
woord. Volgens 
hem is het hoofd-
doel van de RMS-
strijd het herstellen 
van de Soevereini-

teit van de Republiek Maluku Selatan. 
De RMS is een democratische 
rechtsstaat, waarbinnen al haar be-
woners volgens de beginselen van de 
democratie, ongeacht etnische en 
religieuze achtergrond, in vrijheid en 
in welvaart kunnen leven. 
De RMS-strijd is een strijd van het 
Molukse volk voor haar recht op zelf-

beschikking, die volgens artikel 1 van 
de Universele verklaring van de Men-
senrechten van de Verenigde Naties 
een universeel mensenrecht is. Pre-
cies zoals dit verwoord is in de tekst 
van de Onafhankelijkheidsproclama-
tie van de RMS van 25 april 1950. 
 

De onderdrukking van het Molukse 
volk en het ontstaan van de RMS is 
het directe gevolg van een onvoltooid 
dekolonisatieproces. Het blijft de ver-
antwoordelijkheid van de Nederland-
se staat en de internationale wereld-
gemeenschap voor het alsnog vol-
tooien van dit proces. Het hierna vol-
gende debat verliep goed, maar riep 
ook veel emoties op. Een duidelijke 
eindconclusie n.a.v. het debat was 
niet te trekken. Op het ook  aanwezi-
ge PvdA-kamerlid Grace Tanamal, zij 
is van Molukse afkomst, werd een 
dringend beroep gedaan, om het on-
derwerp van de RMS-strijd op tafel te 
krijgen bij de politiek. 
 

Fieneke Stronkhorst, bestuurslid HV 
Assen e.o. 

hoe moeilijk, gevaarlijk, maar ook hoe 
belangrijk het is om te strijden voor 
mensenrechten en democratie in 
haar land. Het is voortdurend tegen 
de stroom in zwemmen, er is geen 
lauwerkrans te verdienen of een riant 
salaris. Er wacht soms intimidatie, 
soms mishandeling, of erger. Vrou-
wen in deze landen hebben boven-
dien een dubbele handicap: het is 
daar een wereld die gedomineerd 
wordt door mannen. 

De aanwezigen konden rechtstreeks 
in gesprek gaan met haar; daar werd 
flink gebruik van gemaakt. 
Het was een boeiende/inspirerende 
bijeenkomst, maar met schrijnende 
verhalen. 
De volgende bijeenkomst, wederom 
met een gesprek met een  jonge 
vrouw, is op 31 oktober a.s. 
 

Fieneke Stronkhorst 

‘RMS-president bij Vredesdebat in Assen’, zo luidde de kop in de krant. 
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Samenvatting activiteiten voor de periode november 2014 - mei 2015 

November 

DINSDAG 
DONDERDAG 
WOENSDAG 

11 
06-13-20-27 
26 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
CURSUS MODERNE LEVENSKUNST 
FILMAVOND MET GESPREK, “DUIVELSE DILEMMA’S” 

December 

DINSDAG 
DONDERDAG 

09 
04-11 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
CURSUS MODERNE LEVENSKUNST 
 

Jaar 2015 

Januari 

ZATERDAG 
DINSDAG 
DONDERDAG 

10 
13 
29 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST GRONINGEN ASSEN 
HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
INLEIDING DOOR JOOST WITTENBERG OVER DUURZAME ONT-

WIKKELING MET ALS TITEL:”WIJ STAAN MET Z’N ALLEN DIEP IN 
HET ROOD BIJ ONZE PLANEET”. 

Februari 

DINSDAG 
DONDERDAG 

10 
19 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
LEZING: “DE TOEKOMST IS NIET MEER WAT HET GEWEEST IS”, 
DOOR COOS SALOMÉ 

Maart 

DINSDAG 
DONDERDAG 

10 
29 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
LEZING: “VLUCHTELINGENWERK/MENSENRECHTEN”, DOOR GER 
MEIJER 

April  

DINSDAG 
? 

14 
? 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
THEMA-AVOND; DATUM EM ONDERWERP ZIJN NOG NIET VASTGE-

STELD 

DINSDAG 
DONDERDAG 

12 
28 

HUMANISTISCH CAFÉ  BIJ KOFFIEHUIS DE BUURMAN 
“POËZIE EN LITERATUUR”, EEN LEZING DOOR ASSENAAR  
PIET VAN WIJNGAARDEN 

Mei  

Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Van de  
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Eten met gesprekstof 

Op 9 december is voor dit jaar de laatste bijeenkomst ‘Eten met gesprekstof’. 
 
Omdat we nu eenmaal eerst gezamenlijk wat eten en dan pas discussiëren, is 
deze volgorde gekozen, maar het uitwisselen van elkaars mening is het hoofd-
doel. Waarom is deze gespreksgroep al zo lang bij een aantal mensen favoriet? 
Ik hoorde eens iemand zeggen: ‘Ik had meestal een mening gefilterd uit kranten 
en televisie, en dan denk je een aardig inzicht te hebben, maar pas als je op 
zo’n avond andere opvattingen hoort, stel je je inzicht bij.’ Het geeft aardig weer 
wat een avond ‘Eten met gesprekstof’ inhoudt. In al die jaren is er nog nooit ge-
brek aan onderwerpen geweest. 
 
Kom gerust eens een keer mee eten en praten. Neem gerust eens een kennis 
mee, tenminste als er plaats is. 15 mensen is wel het maximum. Geef je per te-
lefoon (0598-320706) of e-mail (kees.stada@home.nl) op.  
 
Op de volgende data is er ‘Eten met gesprekstof’: 

Kees Stada 
Tel: 0598-320706 
E-mail: kees.stada@home.nl 

2014 dinsdag 9 december 

2015 dinsdag 10 februari 

2015 woensdag 25 maart 

2015 dinsdag 19 mei 

2015 woensdag 1 juli 

2015 dinsdag 8 september 

 

 

aansluitend de Algemene LedenVergadering  

 

 

 

2015 woensdag 14 oktober  

2015 dinsdag 24 november  
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Expositie in de zaal van het Humanistisch Verbond 

De Stichting Huisvesting HV gaat na jarenlang tentoon-
stellen het roer omgooien. Voorheen hing aan de wanden 
veel kunst van gevestigde kunstenaars. Nu zullen de der-
dejaarsstudenten van de Klassieke Academie, schilderen, 
in Groningen hun werken tonen. Na dit derde jaar volgt de 
tweejarige masteropleiding. 
 

Ze reageerden enthousiast op de vraag of ze wilden ex-
poseren. Ik hoop dat door deze expositie meer aandacht 
voor de opkomende kunstschilders zal komen. Wie weet 
bent u wel de eerste die een van de mooie werken wil 
kopen. Omdat de verhuur van ons centrum prima loopt 
zullen de kunstuitingen door veel mensen worden beke-
ken. 
 

Wat is nu de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst 
in Groningen? Het is een autonoom kunstenaarscollectief 
en is gevestigd aan de Akerkhof 43c. 
Ze kent geen eenzijdige opvatting hoe ‘juiste’ kunst er uit moet zien. 
Alles draait om de overdracht van zuivere vakkennis naar nieuwe generaties. 
Deze vakkennis wordt namelijk niet meer, of nog uiterst summier, op de regulie-
re academies onderwezen. 
 

Tussen de kunstacademies van Nederland neemt de Klassieke Academie voor 
beeldende kunst een uitzonderlijke positie in. Het is een onafhankelijke, onge-
subsidieerde kunstvakopleiding, sinds 2005 gedreven door ca. 40 klassiek ge-
schoolde kunstenaars. De Klassieke Academie heeft de ANBI status. 
Wilt u op internet een kijkje nemen? www.klassiekeacademie.nl 

 
Kees Stada 
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De Literatuurgroep 

De literatuurgroep besprak op 16 september bij Rita en Anton Hamers thuis het 
boek De eenzaamheid van de priemgetallen, de eerste roman van Paolo Giorda-
no in de vertaling van Mieke Geuzebroek en Pietha Voord (2009). 

Giordano, geboren op 19 december 
1982 in Turijn, zoon van een gynae-
coloog en een lerares Engels, stu-
deerde in 2007 cum laude af in de 
deeltjesfysica. 
 

Hans Reddingius, die het boek in-
leidde, vertelde dat Giordano was 
begonnen een aantal fragmenten te 
schrijven, waaruit hij daarna het boek 
vormde. Ook vertelde hij, dat de 
schrijver pas achteraf had begrepen, 
waarom hij op de pijnlijkste momen-
ten zijn personages alleen liet. Waar 
het om hevige emoties ging, koos de 
schrijver voor onderkoeld taalgebruik. 
Het verdere verloop van indringende 
gebeurtenissen liet hij over aan de 
fantasie van zijn lezers. Het verhaal 
speelt van 1983 tot 2007. 
 

In de eerste twee hoofdstukken wor-
den de twee hoofdpersonen voorge-
steld, Alice en Mattia.  Alice moest al 
op jonge leeftijd van haar vader op 
skitraining. Ze kreeg een skiongeluk 
en was voor de rest van haar leven 
invalide. Alice was eenzaam en onge-
lukkig en ontwikkelde anorexia. Mat-
tia was autistisch, zijn tweelingzusje 
Michela was mentaal zwaar gehandi-
capt. Toen de tweeling naar een par-
tijtje ging, liet Mattia zijn zusje achter 
in het park. Uren later kwam hij terug. 
Zij was verdronken in de rivier en 
werd nooit teruggevonden. Vanaf die 
dag beschadigde Mattia zichzelf.  
Mattia had op school alleen contact 
met Denis, een homoseksuele jongen 
die verliefd op hem was. Alice kreeg 
op school te maken met Viola, ge-

vreesd, bewonderd en omringd door 
meelopertjes, die Alice een smerig 
gemaakt snoepje deed eten. Voor 
korte tijd maakte Alice daarna deel uit 
van het groepje. Toen leerden Mattia 
en Alice elkaar kennen. 
Alice en Mattia zochten elkaar, trok-
ken samen op, maar konden hun on-
derlinge afstand niet overbruggen. 
Mattia ging wiskunde studeren en 
bleek zeer begaafd: hij studeerde 
cum laude af.  
Alice en hij waren, bedacht hij, een-
zaam als een stel tweelingpriemgetal-
len, die gescheiden door een ander 
getal elkaar nooit bereiken.  
Alice stopte met haar studie en ging 
in de leer als fotografe. Met haar va-
der ging het steeds slechter, haar 
moeder lag op oncologie. In het zie-
kenhuis leerde zij de arts Fabio ken-
nen. 
Mattia kreeg een promotieplaats in 
het bui-
t e n l a n d 
aangebo-
den. Daar 
leerde hij 
N a d i a 
kennen. 
A l i c e 
kreeg de 
kans zich 
op Viola 
te wre-
ken, toen 
zij als 
fotografe 
haar hu-
w e l i j k 
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moest vastleggen. Zij trouwde met 
Fabio, maar kon en wilde haar 
anorexia niet overwinnen. Dat bete-
kende het einde van het huwelijk.  
Alice dacht Michela, die zij nooit had 
gezien, te herkennen: de ogen van 
Mattia. Zij stuurde de foto die zij als 
kinderen van zichzelf hadden ge-
maakt, Mattia en zij verkleed als 
bruidspaar, naar Mattia met op de 
achterkant geschreven ‘je moet ko-
men, Ali’. Mattia kwam, maar op-
nieuw vonden zij elkaar niet. Mattia 
ging terug naar de universiteit in het 
buitenland voor zijn promotiewerk. 
Alice had toen al begrepen, dat het 
Michele niet was geweest. 
 

Bij onze bespreking van het boek 
bleek, dat er verschillend over ge-
dacht werd. Sommige van ons waren 
door het boek geroerd. Maar er werd 
ook met afkeuring op het boek gerea-
geerd. De woorden drama, intens, 
spannend en goed beschreven vie-
len.  
Maar er werd vooral gepraat over de 
interpretatie van de gebeurtenissen 
en de menselijke verhoudingen die in 
het boek zijn beschreven. De ouders 
zijn niet uitgebreid beschreven in het 
boek, maar het was duidelijk dat die 
geen goede ouders waren. De vraag 
kwam naar voren, of autisme een 
functie heeft. Ook werd gesugge-
reerd, dat de anorexia van Alice on-

der invloed van haar moeder was 
ontstaan.  
Impliciet leek in de discussie te spe-
len, dat we als lezers verschillend 
geïnformeerd zijn en ook verschillend 
denken over wat de beschreven per-
sonen tot de extreme personen 
maakt die ze zijn. De schrijver zelf 
zegt hierover, dat iedereen wel iets 
van zichzelf in hen terug kan vinden. 
 
De volgende keer zullen we Vaders 
en Zonen van Ivan Toergenjev lezen. 
 

Donald Elsas 

HV Nieuwsbrief komt per e-mail 
Informatie over activiteiten en nieuwsitems wordt ook, zo nodig, per e-mail-
Nieuwsbrief verzonden.  
Mocht u de email-Nieuwsbrief nog niet ontvangen, geef dan uw e-mailadres op 
bij:  
♦ redactieadres van de Hugoniek of  
♦ secretariaat van afdeling Assen e.o. p/a Fieneke Stronkhorst: 

f.stronkhorst@gmail.com 
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Jong HV  

Jonge Humanisten Groningen - Filmavond Euthanasie 
Door Remmelt Ellen 

Op 26 september kwamen 8 jonge 
humanisten (nou ja de grenzen ver-
schuiven, velen zijn de 30 gepas-
seerd) bijeen om een film bekijken 
met de thema euthanasie. De locatie 
rouleert vaak rond woonkamers van 
leden, maar ditmaal kwamen we in 
het Humanistisch Centrum terecht. 
 

Het was een Spaanse film, genaamd 
’Mar Adentro’, vertaald De Zee van 
Binnen.  Kort gezegd gaat het over 
Ramón Sampedro, een man die 26 
jaar tot de nek verlamd in bed heeft 
gelegen na een duikongeluk.  Hij 
vindt zijn leven onwaardig en wil er 

op een legale manier een eind aan 
maken, hetgeen niet geaccepteerd 
word door de Spaanse wetgeving. Er 
komen twee vrouwen in zijn leven, 
een advocate die hem in zijn juridi-
sche strijd steunt en een vrouw uit het 
dorp, die het leven altijd de moeite 
waard blijft vinden, hoe dan ook. 
 

Het was fascinerend om de kleurige 
karakters te zien: 
• Ramón, die er van overtuigd is dat 

hij niet meer wil leven, en gekwetst 
reageert als iemand hem tracht om 
te praten. 

Humanistische midwinterviering voor Jonge 
Humanisten 
 

zaterdag 13 december 2014 
 

De atheïstische filosoof Alain de Botton betoogt dat wij, als seculieren of ongelo-
vigen, veel kunnen leren van religie, op het gebied van moraal, gemeenschaps-
zin, rituelen en symbolen. De atheïstische gemeente 'Sunday Assembly' brengt 
dit in de praktijk door kerkdiensten te organiseren waarin het samenkomen, het 
samen zingen van popsongs en het bijwonen van lezingen centraal staan. 
 

Dat kunnen wij toch ook... 
 

Het midwinterfeest grijpen we daarom aan om op eigen wijze te experimenteren 
met rituelen, tijdens een humanistische ‘dienst’ met een seculiere liturgie. Ui-
teraard zonder gebed, psalmen, orgelmuziek en preken over hel en verdoeme-
nis, maar op een humanistische manier proberen we verbinding te zoeken en 
inspiratie te ontlenen aan bijvoorbeeld filosofie, muziek, wetenschap en litera-
tuur. De thema’s van de dienst zijn compassie en vrijdenken. Vanzelfsprekend 
zorgen we tijdens deze viering voor bourgondische hapjes en drankjes. 
 

Aanmelden: ivo_hengst@hotmail.com 
 

Locatie: Humanistisch Centrum, Groningen 
Tijd: 19:30-23:00 uur 
Kosten: 3 euro voor de hapjes en drankjes 



19 

 

Vervolg Jong HV 

• José, de oudere broer die niks van 
zelfdoding wilt horen en zich con-
stant bezighoudt met familieleden 
fel over te halen. 

 

• Pastoor Francisco, ook tot zijn nek 
verlamd, die beoordeelt dat het 
eindigen van leven alleen God’s 
besluit is. 

 

• Manuela, de advocate, die lijdt aan 
leukodystrofie en langzaam contro-
le over haar lichaam en geest kwijt-
raakt.  Zij besluit om met Ramón 
samen zelfmoord te plegen, maar 
krabbelt op het laatste moment 
terug, en kan uiteindelijk Ramón 
niet meer herinneren. 

 

• Of Rosa, een vaak vrolijke vrouw 
ondanks haar eigen zorgen, die 
gelooft dat het leven het altijd 
waard blijft. 

 

De film gaf veel diepe discussievoer. 
Bijvoorbeeld, als je van iemand 
houdt, moet je haar/hem dan ook 
steunen in haar/zijn doodswens? 
Wat maakt een aandoening ondrage-
lijk en verschilt dit per persoon? 
Moet je per se doorleven, ook al kun 
je dat niet meer? 
 

De film biedt geen zekerheden, geen 
voorbestemde gelukkige afloop, geen 
“good guys” wiens overtuiging je 
makkelijk achter kan staan. Net zoals 
het echte leven. Het was voor ons 
allen een aangrijpende film, des te 
meer omdat een groepslid zelf ook te 
maken heeft met het thema, en het 
bleef nog even stil nadat de aftiteling 
eindigde. Als u ’s avonds eens twee 
uur de tijd heeft om voor de buis te 
hangen, zou ik deze film zeker aan-
bevelen. 
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Jeannette Stavenga-Visser, bibliothecaris 
tel. 050 5346602, e-mail jmstavenga-visser@planet.nl 
 

Nieuws uit de bibliotheek 
 

Nieuwe aanwinst 

Prof. Mr. Dr. Leo Polak 
Een erflater van onze beschaving 
Herdacht door vrienden en collegae 
Gevolgd door de voordracht: De zin van de dood 
 

Samengesteld door P. Spigt 
G.W. Breughel, Uitgever, Amsterdam, 1946 
 

Leo Polak (1880-1941) werd in 1928 hoogleraar 
rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit in Groningen; 
hij overleed op 6 december 1941 te Sachsenhausen. 
Dit boekje, geschonken door Ludoviek Jansen, bevat 
de weergave van de herdenkingen, die in het open-
baar in Amsterdam en Groningen zijn uitgesproken. 
Dit document is een waardevolle aanvulling op onze 
reeds bestaande collectie literatuur van en over Leo Polak. 

Ontvangen tijdschrift: 
Waardenwerk / Journal of Humanistic Studies 
Jaargang 15, september 2014, nr. 57 
Uitgeverij SWP Amsterdam 
 
Inhoud 
Redactioneel: Harry Kunneman en Caroline Suransky 
Amartya Sen: Denken over rechtvaardigheid in onze tijd 
Caroline Suransky in gesprek met Martha Nussbaum en Ingrid Robeyns 
Reflectie -  Normatieve vragen in de zorg 
Praktijken -  Aandacht en de plek der moeite 
Vervolg  Waardenwerk Gezag (3e deel) 
Column Heleen Rippen & Recensie Adri Smaling 

In het tijdschrift Waardenwerk worden 
artikelen gepubliceerd die zowel we-
tenschappelijk als praktisch inhoud 
willen geven aan de inzet van de hu-
manistiek als nieuwe mensweten-
schap: ofwel het verbinden van zinge-
ving en humanisering op persoonlijk 
en maatschappelijk niveau. Die inzet 
impliceert een duidelijke positiekeuze, 

hetgeen getoond wordt in  verschil-
lende normatief geladen vormen van 
kennisontwikkeling en onderzoek.  In 
dit nummer komen diverse aspecten 
van deze inzet aan de orde. 
 

Allereerst wordt aandacht gegeven 
aan het vijfde lustrum van de UvH en 
de ere-doctoraten die ter gelegenheid 
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van het 25-jarig bestaan op 29 januari 
jongstleden zijn verleend aan Amartya 
Sen, Joan Tronto en Carol Ryff. 
In de eerste artikelen van dit nummer 
wordt het werk van Amartya Sen be-
sproken door Caroline Suransky.  Sen 
is een invloedrijke econoom en filo-
soof, bekend door zijn werk over eco-
nomische en ethische aspecten van 
armoede. Hiervoor kreeg hij in 1998 de 
Nobelprijs voor de Economie. Kernbe-
grippen in zijn werk zijn: rechtvaardig-
heid en vrijheid. Deze begrippen ver-
bindt hij met economische ongelijk-
heid. Aanvullend hierop bevat het 
nummer de toespraak van Sen bij de 
aanvaarding van zijn eredoctoraat; een 
gesprek met Prof. Ingrid Robeyns, die 
studeerde en promoveerde bij Amartya 
Sen, en een gesprek met Martha 
Nussbaum over Liberal arts education 
en Humanistiek. 
 

In het tweede en derde themagedeel-
te van dit nummer komen reflecties 
van professionals op hun handelen in 

de forensische psychiatrie, in de 
zorg en bij het politiewerk aan bod. 

NB: Tip van de Redactie: Klik ook eens op http://waardenwerk.net 

A R J E N  S T R U I K  
 

Religie: 
omdat wij mens zijn 

 
15 (slot) 

 

Onder een levensovertuiging verstaat 
men: ”Een oriënteringssysteem, een 
samenhangend geheel van voorstel-
lingen en gedachten gericht op een 
mens- en wereldbeeld”. In de kultuur-
geschiedenis van de mensheid kreeg 
dit meestal gestalte in de vorm van 
godsdiensten en theologieën. Ik ben 
het eens met de ruime definiëring van 
Erich Fromm, die onder religie ver-

staat: “Elk gemeenschappelijk sys-
teem van denken en handelen dat het 
individu een oriënteringskader geeft 
en een object van toewijding. Er is 
geen cultuur in het verleden geweest 
en het ziet er naar uit dat er geen cul-
tuur zal zijn in de toekomst, die geen 
religie heeft in de brede zin van deze 
definitie. Dit wordt als volgt nader toe-
gelicht: “Het is de disharmonie binnen 
het menselijk bestaan die behoeften 
kweekt welke die van zijn dierlijke 
oorsprong verre te boven gaan. Deze 
behoeften verenigen zich in de dwin-
gende noodzaak en drang eenheid 
en evenwicht tussen zichzelf en de 
wereld te herstellen. Dit leidt in elk >>> 



22 

 

geval tot de constructie van een al-
omvattend wereldbeeld in  geestelijke 
zin, dat moet dienen als verwijzings-
systeem waaraan men antwoorden 
kan ontlenen op de vraag waar men 
staat en wat men doen moet”. Karl 
Jaspers beklemtoont dat dit niet 
slechts een individuele zaak betreft: 
“Zu den Bedingungen des Men-
schens gehört die Gestalt des ge-
meinschaftlichen Grundwissens als 
eine geordnete Totalität von Begriffen 
und Symbolen .“In vroeger tijden stel-
den mensen zich een soort hyper-
machten en superpersonen voor, aan 
welke behalve in de natuur ook zeg-
genschap wordt toegeschreven over 
het doen en laten van de mens. Eerst 
in de loop van de tijd kon pas duide-
lijk worden wat hier feitelijk aan de 
hand was: ver-beeldingen leidden tot 
in-beeldingen, die als “hogere”, 
“heilige”, of “demonische” psychische 
realiteiten invloed uitoefenden op het 
persoonlijk en maatschappelijk be-
staan. Zo ontstonden als het ware 
”tweede werelden”, die gestalte ga-
ven aan menselijke behoeften en no-
den. Volgens velen, waaronder ook 
de humanisten, zijn wat men wel 
“goddelijke openbaringen” pleegt te 
noemen, in werkelijkheid menselijke 
scheppingen, die ondermeer zoveel 
verschillen tonen omdat er met niet 
aantoonbare “entiteiten” en bedachte 
“constructies” wordt gewerkt. Zelfs in 
monotheïstische godsdiensten zijn de 
beelden van de ene God niet aan 
elkaar gelijk. Als bij voorbeeld een 
gemeenschap overwegend vreed-
zaam is, zijn hun goden dat ook; een 
krijgsachtige groep pleegt navenante 
goden te eren. Het ziet er naar uit, 
dat religies èn moralen een afspiege-
ling zijn van verhouding tussen men-
sen onderling en tot de natuurlijke 

omstandigheden. Zelfs de wijze So-
crates (of Plato) vergiste zich, toen hij 
stelde dat God “klaarblijkelijk” één 
was. Zoals we van fantasieën mogen 
verwachten, vallen die over God en 
daarmee verwante zaken juist ver-
schillend uit. Wat de diverse gelovi-
gen als “absolute” waarheden plegen 
te beschouwen, blijkt in werkelijkheid 
uiterst “relatief” te zijn. Overigens 
hoeft het erkennen van dit feit niet 
altijd waardering van een geloof in de 
weg te staan. Elke religie, dus ook die 
van het ongodsdienstig humanisme, 
leidt tot praktische aktiviteiten op de 
gebieden van geestelijke vorming en 
verzorging en concrete stellingname 
in kwesties van levensbeschouwelijk 
belang. Ik sluit af met een mijns in-
ziens behartenswaardige overweging 
van Erich Fromm: “Wij hebben niet 
alleen behoefte aan een oriënterings-
kader dat zin geeft aan ons bestaan 
en dat we met onze medemensen 
kunnen delen: wij hebben ook be-
hoefte onze toewijding aan de voor 
ons hoogste waarden tot uitdrukking 
te brengen door middel van handelin-
gen in gemeenschap met anderen 
….Een ritueel is, in de brede zin van 
het woord, een handeling tezamen 
met anderen die uitdrukking geeft aan 
een gemeenschappelijk streven en 
geworteld is in gemeenschappelijke 
waarden. De behoefte aan ritueel is 
onloochenbaar en wordt in hoge mate 
onderschat.” 
 

Een goed voorbeeld van ritueel is ook 
wat gebeurde na de ramp met de 
MH17. We zagen de aankomst in 
Nederland van vliegtuigen met de 
resten van slachtoffers. Eén voor één 
werden deze in kisten naar een voor 
elk gereedstaande auto gedragen, 
onder doodse stilte van de daarbij 

Vervolg op pagina 22 >> 
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Reactie op ‘Religie:omdat wij mens zijn’ 

Onder deze titel schrijft Arjen Struik een hele reeks artikelen in de Hugroniek. 
Hij vraagt om een reactie. 
Hierbij een reactie van mij, Wiet van der Zijpp. 

Ik vond het een intrigerende titel en 
een boeiend onderwerp. 
Zegt Arjen Struik met deze titel dat 
religie bij ons mens zijn hoort? Dat 
het er een onderdeel van is? 
Ik vermoed dat Arjen Struik in deze 
artikelen wil zeggen dat er een soort 
religie is die niet in strijd is met het 
humanisme. Klopt dat?  
 

Vaak had ik bij de teksten in deze 
artikelen behoefte aan meer uitleg. 
Er is binnen het humanisme al heel 
lang ook sprake van religieus huma-
nisme. Maar in de beschrijving van 
religie gaat het hier m.i. om een an-
dere benadering, een benade-
ring waarvan Arjen Struik zegt dat die 
terug te vinden is bij veel moderne 
christelijke theologen. Hij demon-
streert die benadering van religie o.a. 
met citaten van Rudolf Otto en 
Goethe. 
B.v. op bl. 18 van nr 7 van de Hugro-
niek 2014 staat het volgende citaat 
van Rudolf Otto: “De aanleg die de 
menselijke rede bij de intrede van de 
soort “mens” in de geschiedenis mee-
bracht, werd deels door prikkels van 
buitenaf,deels door een druk van bin-
nenuit,tot bezieling,een religieuze 
impuls die in tastende beweging, in 
zoekende voorstellingsvorming, in 
steeds vooruitstrevende ideeën pro-
ductie over zich tot helderheid wil ko-
men, en tot helderheid om door ont-
plooiing van de donkere ideeëngrond-
slag zelf, waaruit bezieling zelf is ont-
sprongen….” ( ik heb deze zin wel 10 
keer gelezen!) 

En op bl. 22 van nr. 8 wordt Goethe 
aldus geciteerd: “Er wordt hier gewe-
zen op duistere mogelijkheden in na-
tuur en mens” en “niet alleen als op-
ponent van het goede maar wellicht 
ook als complement daarvan“ 
Er wordt hier gesproken over een 
bezieling die ontsprongen is uit don-
kere ideeën en over duistere moge-
lijkheden in natuur en mens,die tot de 
grond van het bestaan behoren. Ik 
vond het heel intrigerend, ook heel 
moeilijk te volgen. Ik heb behoefte 
aan meer uitleg. 

Johann Wolfgang von Goethe  
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aanwezigen; waarna een waarlijk stil-
le tocht van de onafzienbare stoet 
“lijkwagens” langs rijen zwijgende 
toeschouwers volgde. Dit alles werd 
zonder enig commentaar via de tv 
uitgezonden, zodat de stilte ook onze 
huiskamers binnenkwam. Een groot 
getal werd in eenheden opgesplitst, 
want al die doden waren een mens 
geweest. Dit was een ritueel waarbij 
we onze mond hielden in het besef 
van zoveel vernietigde levens. 
 

P.S. Het woord “religie” wordt vaak 
afgeleid gedacht van het latijn 
“religar”: verbinden, ver- (her-)enigen; 

ook  m et  de  beteken is  van 
“verzamelen” van bijv. troepen die 
verstrooid waren geraakt tijdens een 
gevecht. Maar we kunnen ook den-
ken aan “religere” dat sloeg op de 
voorzichtigheid, nauwlettendheid, 
zorgvuldigheid die mensen past bij 
het gebruik van rituelen, maar ook in 
de omgang met elkaar. Het tegen-
overgestelde van “religio” is “nec-
lego” (negligé!), d.w.z. nalatigheid, 
onzorgvuldigheid, ongepastheid. In 
dit verband werd ook wel “pieta” ge-
bruikt: schroom, die de mensen tot 
werkelijk “humane” wezens maakt. 

25 Jaar Kinderrechtenverdrag 
 
Bibliotheek Groningen 
 
Zaterdag 22 november 2014, 13:00 - 16:00 
 
Programma Jeugd op de Jeugdafdeling 
 

13.00 uur Theatervoorstelling Vrij! (vanaf 6 jaar) 
13.45 uur Opening van de tentoonstelling Tekeningen voor Vrede 
 
Programma volwassenen in de Wolters-Noordhoffzaal 
 

14.30 uur Lezing 25 jaar Kinderrechten, wat heeft het ons gebracht 
15.30 uur Prijsuitreiking Journalist voor de vrede 2014 
 
Centrale Bibliotheek | Jeugdafdeling & Wol-
ters-Noordhoffzaal 
In samenwerking met Humanistisch Verbond 
Groningen en Humanistisch Vredesberaad 
 
Toegang    Gratis 
 
U bent van harte uitgenodigd! 
 
Zie ook de Vooraankondiging in Hugroniek 
juli-augustus 2014 
 

Vervolg van pagina 20 >> 
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Ik was niet in Liverpool ! 
 
…. mijn emailadres is weer veilig! 
 

In oktober jl werd ik verrast door een Nigeriaanse bende. Zij hadden geen leuk 
kado voor mij in petto. Mijn emailadres en wachtwoord bleken gehackt en via 
Amsterdam in Lagos Nigeria te zijn terechtgekomen. Binnen een half uur was 
het gepiept, op die vrijdagmorgen. 
Het was mijn zoon die mij op die bewuste vrijdagmorgen om 10.45 uur ongerust 
belde in een vergadering bij Humanitas. “Mam, ik weet dat je in vergadering zit, 
maar…..” De volgende die belde was mijn zus en bleken ook alle collega’s in de 
vergadering die rare mail al binnen te hebben. 
En toen was het hek van de dam. Vele ongeruste kennissen, familie en vrienden 
belden: “ Klopt het wel Margot? Ik krijg toch zo’n vreemde mail ?” Het Meldpunt 
van Humanitas kreeg het ineens  druk met alle ongeruste telefoontjes. Dat kwam 
er ook nog eens bij. 
 
Al de emailadressen die ik gebruik of heb gebruikt bleken verdwenen en mis-
bruikt. En dat zijn er honderden, helaas ook van leden van het Humanistisch 
Verbond. Al mijn emailcontacten kregen een bedelbrief, een zogenaamde 
‘fishingmail’, ondertekend met het Humanitas-logo en mijn naam en gegevens.  
Ik zou in Liverpool zijn gestrand en direct zo’n 1300 pond nodig hebben om weer 
thuis te komen. Over te maken op........, niet mijn rekeningnummer,  natuurlijk. 
Ja, hoe verzin je het. 
Inmiddels heb ik aangifte gedaan bij de Politie en is mijn e-mailadres weer her-
steld en dubbel beveiligd. En ik haal opgelucht adem en hoop dat u ‘mijn be-
delmail’ direct in de prullenbak hebt gegooid en verwijderd. Weg ermee! 
 

Margot Brettschneider, margot.brettschneider@gmail.com, 050-5410596 
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Wandelingen 

De HV Wandelgroep gaat op:  
 

Zondagmorgen 23 november a.s.  
 

wandelen in het natuurgebied Ydersveen bij Yde de Punt, voorbij het Bolhuisgat 
en de daarbij liggende Veenplas, naast vliegveld Groningen airport Eelde. 
We gaan ons verzamelen om 10.30 uur bij het huis van Lien van Herwerden aan 
de Rijksweg 65 in Glimmen.  
We gaan dan samen naar de startplaats.  
 
Zondagmorgen 21 december a.s.  
 

wandelen op het Landgoed de Braak in Paterswolde. We verzamelen ons om 
10.30 uur bij de ingang van het Landgoed: Hoofdweg 266 in Paterswolde. 
 
U bent van harte welkom om mee te wandelen en na te praten. 
Contact kunt u opnemen met: Lien van Herwerden, tel. 050-4061258 

de veenputten van Yde 

Yde de Punt, Ydersveen 
Prachtig gelegen natuurgebied 
met bijzondere waarde op het 
gebied van flora en fauna. 

Landgoed De Braak in Paterswol-

de bestaat uit een monumentaal parkbos 
met vijvers en weilanden. Het parkbos is 
door tuinarchitect Roodbaard in de negen-
tiende eeuw in de landschapsstijl ontwor-
pen. In het voorjaar staan de percelen voor 
landhuis De Braak vol met allerlei bloeien-
de stinsenplanten.  

de vleermuiskelder 
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ENKELE NUTTIGE ADRESSEN 
 
Coördinatie van activiteiten 
bibliotheek: 

Jeannette Stavenga-Visser 
� 050-5346602 

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

exposities in humanistisch centrum: 
Margo van Ulsen 
� 050-5417341 

exposities, zaal HV: 
Kees Stada, 
� 0589-320706 
� kees.stada@home.nl 

eten met Gespreksstof: 
Kees Stada, 
� 0589-320706 
� kees.stada@home.nl 

gespreksgroep Haren, waarnemend: 
Lien van Herwerden, 
� 050-4061258 

gespreksgroep Heggespraak: 
Joop Hippe 
� 0592-407175 

infogroep: 
Bep Hiddema 
� 050-8503761 

lees- en literatuurgroep: 
Watze Hiddema 
� 050-8503761 

platvorm voor religie en levensbeschou-
wing: 

Marijke van de Hel 
� marijkevandehel@gmail.com 

wandelingen: 
Lien van Herwerden 
� 050-4061258 
 

Jong HV (tot ca 35-40 jaar) 
Ivo Hengst, 
� 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, � 0598-612492 
- UMCG, Groningen 
- Martini ziekenhuis, Groningen 
- Refaja ziekenhuis, Stadskanaal 
- St. Lucas ziekenhuis, Winschoten 
 

Thuisbezoek 
Henny Stada,  
Aak 16, 9606 PZ  Kropswolde 
� 0598-320706 
� henny.stada@home.nl 

 

Humanistische Uitvaartbegeleiding 
Via coördinatie Drenthe, 
� 0900-3302020 

 

Geestelijke verzorging 
Universitair Medisch Centrum Groningen: 

Agaath Heijboer, 
tel.: 050-3613884 of 050-3612030 
� 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, 
� 050-5221221 

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

 

Praktijk voor geestelijke begeleiding 
Mirabelle A. Schaub-de Jong, 
� 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. 

� 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.  


