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De Hugroniek 
Jaargang 45-

Nummer 2a  

maart 2015 

Uitnodiging 
 

voor de Algemene Ledenvergadering  
 
 
op woensdag 25 maart 2015 
Aanvang 19.30 uur 
 

Het bestuur van de afdeling Groningen en Omstreken van het Humanis-
tisch Verbond nodigt zijn leden - en ook die van de afdeling Assen - met 
genoegen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering 
De agenda voor deze vergadering en de te bespreken stukken staan in 
deze speciale blauwe uitgave van de Hugroniek. 
 
 
Wij zien u graag op woensdag 25 maart. U bent van harte welkom. 
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2. Notulen algemene ledenvergadering Huma-
nistisch Verbond afdeling Groningen en Om-
streken 12 maart 2014 

1. Opening & vaststelling agenda 
 

Aanwezige bestuursleden: Marijke van de Hel, Hans Otermann, Margot 
Brettschneider. Dick Prak als bestuursadviseur communicatie. 
 

Aanwezige leden: 
Er is een presentielijst rondgegaan, zie eind van deze notulen. 
Geen opmerkingen 

 
2. Notulen ALV 13 maart 2013 

 

 Jaarverslag Infogroep: De Stichting Huisvesting heeft de Infogroep een 
etentje aangeboden. 

 Punt 8: Het genoemde strookje om iemand een keer de Hugroniek te stu-
ren is nog niet doorgegaan 

De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Mededelingen & ingekomen stukken 
 

Berichten van verhindering van Bep en Watse Hiddema, Tjeert Duursma en 
Marijke Drees. 

 
4. Jaarverslagen 2014 
 

 Bestuur: Het jaarverslag van het bestuur zit niet in het blauwe boekje, 
wordt staande de vergadering uitgedeeld. 

 Stichting Huisvesting: Sinds begin maart hebben we in het pand eigen 
groene stroom via zonnepanelen. (Applaus) 

 Gespreksgroep Haren: We moeten verder zonder Wobke, maar gaan 
gewoon door. 

 Lees- en literatuurgroep: geen opmerkingen. 
 Gespreksgroep Heggespraak: geen opmerkingen. 
 Wandelingen: we gaan nog steeds door, steeds een beetje korter en met 

geleidelijk minder mensen. 
 Eten met gespreksstof: geen opmerkingen. 
 Jong HV: geen opmerkingen. 
 Infogroep: fout telefoonnummer, wordt hersteld. 
 Hugroniek: Staat op de agenda. 
 Bibliotheek: geen opmerkingen. 
 Exposities: geen opmerkingen. 
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 Humanistisch Vormingsonderwijs: Marijke licht het huidige overheidsbe-
leid toe. 

 Verslag bestuur: geen opmerkingen. 
 
5. Financieel Jaarverslag 2013 + verslag kascommissie + benoeming kas-

cieleden 
 

De kascommissie heeft het financieel jaarverslag in orde bevonden en advi-
seert het bestuur de penningmeester onder dankzegging te dechargeren. 
Dat geschiedt met een hartelijk applaus voor Hans Otermann.  
Daan van Eck treedt af als lid kascommissie. 
Greet Tempel blijft lid kascommissie, Gerrit Vos wordt nieuw lid en Victor 
Bom is reserve lid. 
 
De penningmeester heeft de boekhouding van de Stichting Huisvesting ge-
controleerd en in orde bevonden en stelt de vergadering voor de Stichting te 
dienaangaande te dechargeren. Applaus. 

 
6. Werkplan 2014 van het bestuur + begroting 
 

Er is geen werkplan, wel een begroting. 
 
7. Bestuursaangelegenheden en verkiezing nieuwe bestuursleden 

 

Marijke van de Hel deelt mee dat zij zich tot haar grote spijt genoodzaakt 
voelt het voorzitterschap neer te leggen. Dit vanwege de ernstige overladen-
heid van al haar bezigheden en verplichtingen, zowel in haar werkend leven 
als in haar gezin. De vergadering neemt daarvan met alle begrip kennis en 
bedankt haar voor haar inzet met een warm applaus. 
 

Dick Prak werkt samen met Greetje Hingstman, Donald Elsas, Coos Salomé 
(Assen), René Hoogschagen aan een advies aan het bestuur over onze 
communicatiemiddelen: Hugroniek, nieuwsbrief HV Berichten en website. Er 
is een lezersonderzoek gehouden, waar circa 100 reacties op zijn gekomen. 
Dick licht daar het een en ander over toe. Het bestuur stelt voor hem in het 
bestuur te benoemen. Hetgeen geschiedt. 

 
8. Rondvraag 
 

 Er is verwarring over het exacte aan tal leden op de ledenlijsten. Landelijk 
verwijderen ze soms mensen die al tijden niet betalen. 

 Uit de cursus Socratische Gespreksvoering is een gespreksgroep voort-
gekomen. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Contactpersoon: Ine van 
den Berg. (is er ook een e-mail adres of tel nr. van haar?) 

 Hoe staat het met de plannen voor een muziekgroep? Wordt aan gewerkt 
het is nu aan de 4-5 belangstellenden om er zelf iets van te gaan maken. 
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Humanistisch Vormings Onderwijs in de provincie  
Groningen 
 

Het jaar 2014 strekt zich voor HVO-docenten uit over twee 
schooljaren; te weten schooljaar 2013-'14 en schooljaar 2014
-'15. 
In het kalenderjaar 2014 hebben we vier z.g. regiokringverga-
deringen gehouden in het HV-pand te Groningen, al waar we 
altijd gastvrij worden ontvangen. Tevens vergaderden de drie 
intervisiekringen ook regelmatig. 
Het aantal leerkrachten is constant gebleven, 11. Zij verzorgen in totaal 134 les-
uren op de diverse Groninger openbare basisscholen, voornamelijk in de provin-
cie. Komend kalenderjaar hopen we een nieuwe docente te kunnen begroeten. 
Zij is inmiddels haar kennis aan het opfrissen, daar zij in het verleden reeds HVO
-lessen heeft verzorgd. Zij volgt een traject bij onze zusterorganisatie, het Cen-
trum voor Humanistische Vorming.  
In de provincie kregen we ook dit jaar weer te maken met krimp. Een aantal 
scholen sluit haar deuren en dat zal nog wel even doorgaan. Gelukkig hebben 
we het aantal lesuren nog op peil weten te houden. Ook het fenomeen 
'samenwerkingsscholen' komt voor in het Groninger land. Zolang ze onder het 
openbaar bestuur vallen kan gewoon HVO aangevraagd worden. Voor die scho-
len, die plotsklaps onder een christelijk bestuur komen te vallen is het afgelopen 
jaar dispensatie verleend voor de openbare tak in de school. 
We hebben wederom dit jaar twee gezamenlijke scholingen gevolgd. Eén is een 
wettelijke verplichting geweest in het kader van de wet  'meldcode kindermishan-
deling'. Een nieuwe wet, die iedereen die met kinderen te maken heeft, verplicht 
zich te scholen in het herkennen van kindermishandeling. 
De andere training heet 'Aandachtig communiceren' en heeft met waardevrije 
communicatie te maken, een belangrijk item in ons vakgebied. Bij beide scholin-
gen hebben Gerrit en Jannie Botke prima lunches verzorgd. 
Op 22 augustus hebben wij voor alle noordelijke HVO- en GVO-docenten een 
gezamenlijke startdag in Drachten georganiseerd, al waar ook een scholing kon-
den worden gevolgd. De docenten kwamen uit Groningen, Drenthe en Friesland 
en men vond het een succes, voor herhaling vatbaar. 
Tot slot wilde ik nog vermelden, dat onze docenten kennis hebben kunnen ma-
ken met twee mensen uit onze organisatie HVO Primair, te weten directeur 
Jan van Oudenaarden en Jochem Damstra (penningmeester in het bestuur). 
 
 Gerrit Halbersma 
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Bibliotheek 
 

In 2014 zijn er 12 boeken, 2 DVD ’s en 3 nummers van het tijdschrift Waarden-
werk uitgeleend. 
 
Vier boeken werden aangeschaft of ontvangen. Deze zijn: 
 

Paul Scheffer Alles doet mee met de werkelijkheid. Herman Wolf 
1893-1942 (2013) 

Christa Anbeek Overlevingskunst. Leven met de dood van een ander 
( 2010) 

Harry Kunneman Kleine en grote waarden. Normatieve professionalise-
ring als politiek perspectief (2013) 

Prof.Mr.Dr. Leo Polak Een erflater van onze beschaving. Herdacht door vrien-
den en collegae, gevolgd door de voordracht: De zin 
van de dood (1946) 

 

Het tijdschrift Waardenwerk/Journal of Humanistic Stu-
dies verscheen met de nummers 54/55, 56 en 57. 
 

 Jeannette Stavenga-Visser 

Expositie Schilderijen 
 

Sinds 2014 is de expositie in de zaal van het Humanistisch Verbond met andere 
schilderijen gevuld dan eerdere jaren. De Stichting Huisvesting HV heeft na ja-
renlang tentoonstellen het roer omgegooid. Voorheen hing aan de wanden veel 
kunst van gevestigde kunstenaars. Nu hebben de derdejaarsstudenten van de 
Klassieke Academie, Schilderen, in Groningen hun werken er hangen. Het doel 
is om de opkomende kunstenaars wat meer aandacht en kansen te geven. De 
Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen is een onafhankelijke, 
ongesubsidieerde kunstvakopleiding, sinds 2005 gedreven door ca. 40 klassiek 
geschoolde kunstenaars. De Klassieke Academie heeft de ANBI status. 
De schilderijen zijn te koop, maar er zijn plannen om voor een bepaalde tijd een 
schilderij te kunnen huren. In maart zullen er afspraken gemaakt worden 
Wilt u op internet een kijkje nemen? www.klassiekeacademie.nl 
 

 Kees Stada 
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10. Sluiting 
 
Hans Otermann bedankt Marijke met een boeket. Daan van Eck krijgt een 
bloemetje voor zijn inzet voor de kascommissie de afgelopen twee jaar. 

Willy de Jong, 
Alien Bosker, 
Ineke Rouwé 
Gerrit Vos 
Anneke Hellendoorn 
Bart van der Grinten 
Marí Francissen 
Keest Stada 
Gerda van der Riet  
Lien van Herwerden 
Harma Pama 
Henk Venema 
Marli Vroom 
Ino vd Berg 

Victor Bom 
Kees Praagman 
Jeanette Stavenga 
Louise Dols 
Donald Elsas 
Doekle Stavenga 
Hans Reddingius 
Evelien Buter 
Eric Nip 
Greet Tempel 
Henny Stada - Vis 
Daan van Eck 
Siena Middel 
Hen Middel 

Presentielijst: 

http://www.klassiekeacademie.nl
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Stichting Huisvesting Humanistisch Verbond Groningen 
 
Zaalverhuur 
 

De zaal was in 2014 72 dagdelen aan de afdeling of aan de afdeling gerelateer-
de groepen verhuurd en 227 dagdelen aan derden. 65 dagdelen waren gehuurd 

4. Jaarverslagen 2014 
van het bestuur, van diverse werksoorten, activiteiten en groe-

pen. 

Jaarverslag van het bestuur 
 
Het bestuur van de afdeling vergaderde afgelopen jaar iedere maand, behalve in 
de zomervakantie.  Sinds het najaar zijn deze vergaderingen om en om samen 
met het bestuur van de afdeling Assen en iemand van jong HV. Dus de ene 
maand alleen Groningen en de volgende maand Groningen, Assen en Jong HV. 
 

Het bestuur heeft niet veel menskracht dus het aantal activiteiten bleef beperkt. 
Vanuit het bestuur werden de volgende activiteiten (mede)georganiseerd. 
Verder organiseerde de afdeling een Basiscursus Humanisme van 4 bijeenkom-

sten in mei/juni. Hier deden 12 mensen aan mee. De cursus werd gegeven door 
een docente uit de landelijke pool: Patricia Bierling. 
 

Jeanette Stavenga gaf een interview  aan Academische Pabo-studenten.  Het 
interview vond plaats op 9 mei 2014. Er waren 3 studentes met hun begeleider 
aanwezig. In het kader van hun studie krijgen de studenten de opdracht informa-
tie te verzamelen over verschillende levensbeschouwingen en religies. Dankzij 
hun docent wordt het Humanistisch Verbond hiervoor ook gevraagd. 
 

Op 14 dec voerde Hans Otermann namens de afdeling het woord tijdens de 
lichtceremonie van het platform voor religie en levensbeschouwing in Groningen. 
 
 Hans Otermann, penningmeester en voorzitter a.i. 

12 jan. 
22 maart 
21 juni.  
 
28 sept.  
22 nov.  
 
 
8 dec.  
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Nieuwe leden middag 
Werelhumanismedag en afsluiting seizoen gezamenlijk met afd 
Assen. Bezoek aan Veehuizen. 
Seizoensopening met als thema de participatiesamenleving 
Bijeenkomst in de openbare bibliotheek samen met het Humanis-
tisch Vredesberaad. Thema 25 jaar kinderrechten verdrag en uitrei-
king prijs journalist voor de vrede. 
Avond over de Humanistische Uitvaartbegeleiding, die weer actief 
is in Groningen. 
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De Hugroniek 
 
In het jaar 2014 is de Hugroniek, ons huisorgaan, 8x op de deurmat gevallen 
van de HV leden van Groningen en Assen en omstreken. Dat betekent t/m april 
maandelijks een uitgave en vanaf mei 2-maandelijks. Ondanks het verlagen van 
de frequentie van maandelijks naar 2-maandelijks blijft het een enorme klus. 
Gelukkig komt er nog steeds voldoende copij binnen om de Hugroniek van een 
volwaardige inhoud te voorzien. Voorwaarde voor adequate verwerking van copij 
is aanlevering per bijlage bij een mail. Andere aanlevering werkt vertragend. 
 

Om de ontwikkelingen in de moderne media te volgen zij we online gegaan. Dat 
houdt in dat de Hugroniek-online vanaf april 2014 een 400-tal leden ook per 
email bereikt. In 2014 een 6-tal maal. De Hugroniek-online vergt van de eindre-
dacteur a.i. extra tijd en aandacht. De opmaak is nml wezenlijk anders dan voor 
de papieren versie. De Hugroniek-online wordt volledig in kleur uitgegeven en is 
ook te vinden op onze website via www.humanistischverbond.nl/nieuwsbrief-
groningen. 
 

Inhoudelijk zijn de artikelen enigszins veranderd: minder tijdgebonden, langere 
termijn georiënteerd en meer gerubriceerd in Algemeen, Groningen en Assen 
e.o.. Ook de Agenda bevat activiteiten voor zowel de kortere als voor de langere 
termijn. In 2014 meer terugblikken op activiteiten, gelardeerd met foto('s). De 
toename van inbreng van HV Assen e.o. is duidelijk waarneembaar in zowel 
artikelen als geagendeerde activiteiten. Ook de toename van artikelen van Jong  
HV is een verrijking voor de Hugroniek. 
 
Voor snelle berichtgeving is de nieuwsbrief 'HV Bericht Groningen&Assen' in het 
leven geroepen. Berichten worden aangeleverd aan Greetje Hingstman. Dat kan 
attentie zijn voor een komende activiteit als een lezing, een discussie- of een 
themamaavond. Greetje verzorgt de toezending van deze online-nieuwsbrief per 
email aan de leden. 
 

Met een interim redactie verkeert de Hugroniek in 
wankel evenwicht. De zorg is dat verder uitgave in 
2015 nog hele klus gaat worden. 
 
 Margot Brettschneider 

http://www.humanistischverbond.nl/nieuwsbrief-groningen
http://www.humanistischverbond.nl/nieuwsbrief-groningen
http://www.humanistischverbond.nl/nieuwsbrief-groningen
http://www.humanistischverbond.nl/nieuwsbrief-groningen
http://www.humanistischverbond.nl/nieuwsbrief-groningen
http://www.humanistischverbond.nl/nieuwsbrief-groningen
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Na de zomerstop pakten we in september de draad weer op met een filmavond 
in het Humanistisch Centrum. Deze keer stond 'Mar Adentro' (de zee van bin-
nen) op het programma, een Spaanse dramafilm over het thema euthanasie. Na 
de film was er ruimte om interessante, persoonlijke ervaringen rondom het the-
ma te bespreken. 
 

De novemberbijeenkomst stond in het teken van 'Duivelse Dilemma's', de tv-
serie van Human. Bij een van de leden thuis bekeken we de korte film 'het offer' 
over een rechter die voor het dilemma staat om zijn zoon of het recht trouw te 
blijven. Hierna volgde een interessant gesprek over moraal en rechtvaardigheid. 
Het humanistisch jaar sloten we in december af met een midwinterviering in het 
Humanistisch Centrum. Met negen mensen was dit de best bezochte samen-
komst. In de vorm van een seculiere 'dienst' met ruimte voor rituelen en symbo-
len vierden we het licht en het leven en ontleenden we inspiratie aan filosofie, 
wetenschap, muziek en literatuur. 
 

Naast deze samenkomsten bezochten we regelmatig een lezing of debat van 
Studium Generale of ForumImages over uiteenlopende onderwerpen als Noord-
Korea, psychopathie, vrijwilligerswerk in ruil voor uitkering, Piketty, onderwijs, 
the big bang theory en preconceptuele screening. Onderwerpen die allen een 
mooie ingang boden voor een goed gesprek en van daaruit een gezellige avond. 
En een goed gesprek in combinatie met gezelligheid is toch waar het om draait 
bij de Jonge Humanisten. 
 

 Ivo Hengst 

De Infogroep 
 

Onze Info-groep bestaat nog uit 6 mensen nl: Daan van Eck, Anneke Hellen-
doorn, Lien van Herwerden, Fransje Martens, Jeannette Stavenga-Visser en 
Gerrit Vos. We zijn open op dinsdagochtend van 10.30 tot 12.30. 
Er zijn zeer weinig bezoekers. Daarom is besloten tijdens de openingstijden af 
en toe een film te vertonen met discussie na afloop. Deze bijeenkomsten worden 
geleid door Jeannette Stavenga en Anneke Hellendoorn en iedereen is welkom. 
De eerste heeft plaatsgevonden op 27 januari j.l. 
 

 Gerrit Vos 

9 

 

door de Dominuscursus, een groep rechtenstudenten die aan tentamentraining 
deden, deze komen waarschijnlijk dit jaar niet meer terug. 
Onze huurders vormen een bijna vast bestand en nieuwe huurders komen nu 
hoofdzakelijk van mond tot mond reclame. Ook voor 2015 zijn de vooruitzichten 
gunstig. 
Ook in 2014 kon weer door de goede inkomsten worden geïnvesteerd in verbe-
tering en vervanging. 
 

Onderhoud en investering 
 

In maart 2014 zijn zonnepanelen geplaatst 
op het dak van 2A. Deze panelen hebben 
een capaciteit die de behoefte aan stroom 
min of meer dekken over een jaar. In 10 
maanden tijd is 1720 kWh opgewekt, goed 
voor 360 €. Bij dit rendement is de investe-
ring in 11 jaar terugverdiend, terwijl de le-
vensduur van deze installatie op 25 jaar 
wordt geschat. 
Onze oude CD speler begon te haperen en 
is vervangen door een nieuwe Marantz en 
ook de oude luidsprekerboxen zijn vervan-
gen door 4 nieuwe waardoor het geluid van 
de installatie aanmerkelijk is verbeterd en nu goed te horen is in de hele zaal. 
Onze oude vertrouwde Philipsstofzuiger is na jaren trouwe dienst met pensioen 
gegaan en opgevolgd door een krachtige Dyson. 
De CV/werkkast is opgeknapt. Muren en plafond opnieuw (wit) geschilderd en 
ramen en vloer waterdicht gemaakt. Vloer iets verhoogd en geëgaliseerd.  
 

Energie en ecologische voetafdruk 
 

Dankzij het zachte winter/voorjaarsweer, de nieuwe isolatie van de ramen in de 
zaal en onze eigen stroomvoorziening was het energie verbruik ca. 60% van 
vorig jaar, ondanks het feit dat de zaal een 33% hogere bezetting had. We zijn 
nog niet uitgeïsoleerd. 
 

Bestuur 
 

Volgens rooster zijn in 2014 afgetreden de heren Stada en Botke. Deze hebben 
zich weer herkiesbaar gesteld en zijn weer aangetreden voor een periode van 3 
jaar.  
De bestuurssamenstelling is gelijk gebleven, Kees Stada voorzitter, Kees Praag-
man penningmeester en Gerrit Botke secretaris en als zodanig beheerder van 
het Humanistisch Centrum. 
Het bestuur vergadert hoofdzakelijk via email.  
 

 Gerrit Botke, secretaris Stichting Huisvesting, januari 2015. 
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Wandelingen 
 
Een maal per maand gaan we op zondagochtend naar "de kerk van het onge-
korven hout". Oftewel we gaan met elkaar wandelen. Ik vond dit een merkwaar-
dig gezegde dat ik ergens tegen kwam. Onze wandelingen zijn niet lang, zo 
ongeveer een uur, daarna drinken we ergens koffie. Zo bezochten we dit 
jaar o.a. De Zeyer strubben, Zeegse, Appelbergen, Scharlaken bos, Bolhuis 
gat en Anloo. Aanvang 10:30 uur. Zie Hugroniek voor aankondigingen.  
 

 Lien van Herwerden 

Gesprekgroep ‘Haren’ 
 
Ons groepje wordt kleiner, maar we proberen door te gaan. Het zijn kamer bij-
eenkomsten. Dus om de beurt bij iemand thuis. Dit jaar hadden we als onder-
werpen: Actualiteiten, Veranderingen in de zorg, Een boek bespreking. 
We proberen 1x per maand bij elkaar te komen.  
 
 Lien van Herwerden 

Lees- & literatuurgroep 
 
De leesgroep kwam vijf keer bij elkaar. Besproken 
werden achtereenvolgens: ‘Het raadsel Spinoza’ door 
Irvin D. Yalom; ‘Stoner’ door John Williams; ‘Een 
beetje opstandigheid’, een biografie van Johanna 
Westerdijk door Patricia Faassen; ‘De eenzaamheid 
van de priemgetallen’ door Paolo Giordano; en 
‘Vaders en zonen’ door Ivan Toergeniev. Van de be-
sprekingen werden verslagen gepubliceerd in de Hug-
roniek. De groep bestaat nu uit zeven leden. Op de 
bijeenkomst van mei moesten we helaas afscheid ne-
men van Watze en Bep Hiddema. Jaren lang verzorg-
de Watze de inleidingen en de verslagen en hield Bep 
de lijst bij van boeken die op de nominatie stonden om 
besproken te worden. Problemen met gezicht en ge-
hoor maakten het Watze onmogelijk om nog actief te 
kunnen deelnemen. Zijn taken worden nu bij toerbeurt 
door de andere leden verzorgd: degeen die een boek heeft voorgesteld geeft de 
inleiding, en per keer wordt afgesproken wie het verslag maakt. 
   Nog een ander lid moest wegens ouderdomsklachten afhaken. Enkele nieuwe 
leden zouden dus welkom zijn. 
 
 Hans Reddingius 
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Jong HV in Groningen 
 

2014 trapten we in januari af met een nieuwjaarsreflectie-
spel. Acht jonge humanisten kwamen bijeen in het Humanis-
tisch Centrum om met hulp van discussiekaartjes en een 
dobbelsteen spelenderwijs te reflecteren op wat er in het 
voorbije jaar was gebeurd in de wereld en ons eigen leven. 
De vragen op de kaartjes gaven zoveel stof tot gesprek dat 
slechts een klein deel van de vragen aan bod kwamen. 
Naast reflecteren stond ook genieten op het programma wat 
we met hulp van lekkere hapjes en drankjes dan ook met volle teugen deden. 
 

Begin maart was een deel van de groep op uitnodiging van ons Leeuwarder lid 
aanwezig bij een lezing van HV Fryslan. Joachim Duyndam van de Universiteit 
voor Humanistiek gaf een lezing over veerkracht. De lezing gaf aanleiding om op 
open wijze bij onszelf na te gaan op welke momenten wij veerkracht het hardste 
nodig hadden. 
 

Eind maart hebben we ons ingezet voor het goede doel. De landelijke vrijwilli-
gersactie NLdoet van het Oranjefonds was voor ons aanleiding om onze huma-
nistische waarden in een concrete actie om te zetten. Het was bovendien erg 
leuk om te doen. Samen met andere vrijwilligers en verstandelijk beperkte bewo-
ners van Stichting Novo hebben we een vossenjacht georganiseerd voor kinde-
ren in de wijk van een van de locaties van Novo. Allen gekoppeld aan een bewo-
ner en samen verkleed als bijvoorbeeld Tiroler of voetballer hadden we een ge-
zellige middag. 
 

Begin mei hadden we een filmavond in het Humanistisch Centrum. De Deense 
film Jagten werd vertoond; een indrukkende arthouse-
film over vooroordelen en vriendschap die voldoende 
stof tot napraten gaf. 
Eind mei kwamen we met zeven mensen bijeen bij een 
van onze leden thuis. Onderwerp van gesprek was 'het 
humanisme'. Als jonge humanisten komen we regelma-
tig bijeen maar niet vaak gaat het expliciet over wat hu-
manisme eigenlijk is. Aan de hand van de slogan 'zelf 
denken, samen leven' schreven we onze associaties op 
met elk woord en zinsdeel uit de slogan en kwamen we 
tot een gezamenlijke voorlopige, definitie rondom de 
begrippen de mens centraal, het blijven bevragen van 
overtuigingen, zingeving, persoonlijke groei en compas-
sie. 
In juni, op Wereldhumanismedag, zouden we gaan pick-
nicken en filosoferen over het landelijke thema van deze 
dag: sturen wij de technologie of stuurt de technologie ons? Het weer speelde 
niet mee waardoor het een knusse lunch binnenshuis werd, maar de discussie 
was er niet minder interessant om. 
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Gesprekgroep ‘Heggespraak’ 
 

De gespreksgroep Heggespraak is ook in 2014 7 keer bij elkaar geweest voor 
het luisteren naar een inleiding. Drie maal werd deze inleiding verzorgd door een 
buitenstaander, vier keer was een lid van de gespreksgroep aan het woord. 
 
De volgende onderwerpen werden behandeld. 
1. “De rol van Jezus in het christendom”. Groepslid Justus Verster sprak hier-

over n.a.v. het verschijnen van zijn boek: “De oorsprong: Het begin van het 
christendom”. 

2. De politicoloog dr. Paul Lucardie hield een inleiding over zijn recent versche-
nen boek: “Democratic Extremism in Theory and Practise: All power to the 
people”. 

3. Een beschouwing over de betekenis en functie van literatuur n.a.v. de boe-
ken “Wat alleen de roman kan zeggen” (Oek de Jong) en “Dit zijn de na-
men” (Tommy Wieringa). 

4. Voormalig groepslid Oto Meyling behandelde de stand van zaken rond actie-
ve euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het laatste met name als dat door niet-
artsen gebeurt. 

5. “De rol van de humanistische geestelijke verzorging in een veranderende 
samenleving”. 

6. Een inleiding over de vraag “Hebben ongelovigen een intellectueel probleem 
met de moraal” n.a.v. een hoofdstuk uit het boek “God bewijzen” van Stefan 
Paas en Rik Peels. 

7. Mr. Yvonne Lucardie – onafhankelijk vertrouwenspersoon – sprak over 
“Juridische bewegingskunst”. Een pleidooi voor een andere filosofie als basis 
van ons rechtssysteem. 

 
De jaarlijkse buitendag werd gehouden in het park 
Nienoord in Leek. Er werd o.m. een bezoek gebracht 
aan `Het Joodse Schooltje` van de Samuel Levie 
Stichting. 
 

 Joop Hippe 
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Discussiegroep ‘humanisme nu’ 
 
De groep kwam zes keer bijeen. De eerste twee bijeenkomsten waren gewijd 
aan hoofdstukken uit het boek ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab. De derde 
bijeenkomst gebruikte als uitgangspunt het boekje ‘Verhalen waarin wij geloven’ 
van Philipp Blom. Na de zomervakantie lieten wij ons in de vierde bijeenkomst 
inspireren door de Kousbroeklezing vn 11 april :  ‘Alfa’s, Auto’s, bèta’s en tec-
nologiekritiek’ door Maxim Februari. In de vijfde bijeenkomst deed Hans Reddin-
gius verslag van zijn wetenschappelijke en filosofische ontwikkeling, waaruit een 
aantal stellingen waren gedestilleerd om als leidraad voor het gesprek te dienen. 
Tenslotte bespraken wij in de laatste bijeenkomst het boek ‘Niet alles is te koop’ 
van M. Sandel. De bijeenkomsten werden bezocht door gemiddeld 9,67 perso-
nen, met een standaardafwijking van 2,34. Drie personen zegden af, een per-
soon kwam er bij. 
 

 Hans Reddingius 

Eten met gespreksstof 
 
In 2014 werd met verschillende samenstelling van deelnemers gegeten en ge-
discussieerd. 
 

In het kort het verloop: Iedereen kiest een onderwerp. Hieruit wordt een onder-
werp gekozen om over te praten. Al jaren voldoet dit goed en een enkele keer 
wordt er gevraagd om eerder thuis het thema te bestuderen, zodat er thuis over 
nagedacht kan worden en een deskundiger oordeel te geven. Er werd over ge-
stemd en een eenstemmig besluit kon niet worden gegeven. De een vindt het 
fijn om thuis voor te bereiden en een ander vindt dat hij of zij in het nadeel is 
want heeft er geen tijd voor of heeft geen zin in. We gaan dus op de oude spon-
tane voet verder. 
 

Meestal koken Jannie en Gerrit Botke of Henny en Kees Stada. Altijd zijn er wel 
mensen die willen helpen de groente te snijden, de aardappelen te schillen of de 
tafel gezellig in te richten. 
 
 Kees Stadal 


