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AGENDA 
 

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

Zo 17 mei 10.30 uur Wandeling in natuurgebied  ‘De Duunsche Landen 

Di 19 mei  Eten met gespreksstof te Groningen 

Vr 22 mei 10.00-18.00 uur Human Library 

Za 23 mei 11.00-17.00 uur Human Library 

Do 28 mei 19.00 uur Lezing over poëzie en literatuur 

Wo 16 sep  Eten met gespreksstof te Assen 

Wo 28 okt  Eten met gespreksstof te Assen 

Wo 9 dec  Eten met gespreksstof te Assen 

Zo 14 jun 10.30 uur Wandelen in het Reitdiep gebied 

Zo 21 jun 12.00-21.00 uur Wereldhumanismedag; De Tolhuistuin in Amsterdam 

Wo 23 sep  Lezing van Herman Pleij 

Do 4 juni 19.30-21.30 uur Duivelse Dilemma’s on tour; Symbiose 

Di 30 juni 10.30-12.30 uur Laatste activiteit van de Infogroep 

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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Afscheid van onze 1,5 jarige interim-periode 
 
Het is december 2013. Een ongelofelijk bericht bereikt het bestuur van HV Gro-
ningen. Hans van Dijk is plotseling overleden tijdens een boswandeling in fami-
liekring. 
Hans zat sinds 2000 in de redactie van de Hugroniek en groeide uit tot dè redac-
teur van de Hugroniek. 
Wat nu? Een Hugroniek stond op punt van verschijnen. De kopij lag klaar bij 
Hans. Met behulp van echtgenote Riet, die vond 'dat Hans het zo had gewild', 
kon de Hugroniek in januari 2014 toch verschijnen: In memoriam Hans van Dijk. 
 
Wim en ik wierpen ons op als redactie ad interim. We hadden ervaring met re-
dactiewerk en het opmaken van club- en wijkbladen. Dit karwei konden we tijde-
lijk wel oplossen voor het HV in Groningen en Assen e.o. En zo geschiedde, we 
pakten de koe bij de horens en gingen aan de 
slag. 
Al doende bleek het soms meer tijd te kosten 
dan verwacht. Soms was het passen en meten 
om de kopij in de beschikbare pagina's te wur-
men, soms moesten we creatief op zoek naar 
passende kopij om te voorkomen dat er blanco 
pagina's overbleven. En vele malen worstel-
den we met de deadline van de drukker. Dat 
woog alleszins op tegen het plezier en de leu-
ke contacten. 
In 2014 kwam het bestuursbesluit om de frequentie van de Hugroniek te verla-
gen naar 2-maandelijks. Gecombineerd met de verschijning van een online-
versie in kleur. En daarbij de HV-Nieuwsbrieven online. 
 
De Hugroniek met zijn vertrouwde gele kleur viel keer op keer gewoon op uw 
deurmat. En dat vonden wij natuurlijk heel prettig. Met een compliment aan onze 
Verzendgroep en Greetje. 
 
En nu stoppen we en geven het stokje door aan Dick Prak, bestuurslid van de 
afdeling Groningen. Wij wensen hem heel veel plezier en genoegen met het re-
dactiewerk. Uitbreiding van de redactie is aanstaande, begrijp ik. 
 
Lezers en schrijvers, wij danken jullie voor de samenwerking. 
En wij? Verveling? Welnee, nu eerst de tijd om met vakantieplannen aan de slag 
te gaan. 
 

Margot Brettschneider, ook namens Wim van Hardeveld 
 

 
PS, oh ja, de Hugroniek bestaat bij het aanleveren van kopij. Zo simpel is het 
wel. 
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Het Groninger Forum presenteert: 
op 22 en 23 mei a.s. in de Openbare Bibliotheek in de Oude Boteringestraat: 
 

Human Library  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ‘levend boek’ vertelt in een kwartier een persoonlijk verhaal. Het kan een 
verhaal zijn van een vluchteling, iemand met een handicap, een homoseksueel, 
een islamitische vrouw of andere mensen die vanwege hun achtergrond vaker te 
maken krijgen met uitsluiting. Je hoort zo uit de eerste hand wat het effect van 
discriminatie op iemand is. Als ‘het boek’ uit is, mag je vragen stellen. 
The Human Library is in 2000 bedacht door de Deense jeugdorganisatie Stop 
the violence en is sindsdien wereldwijd verspreid. Doel is het wegnemen van 
vooroordelen en barrières tussen groepen en het versterken van de sociale co-
hesie binnen buurten of gemeenschappen. Simpel door mensen bij elkaar te 
brengen. 
 

Programma: gratis 
1. Vrijdag: 22 mei 2015 van 10:00 - 18:00 uur  
2. Zaterdag  23 mei 2015 van 11:00 - 17:00 uur 
 
Locatie: Groninger Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18, Groningen  
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A F D E L I N G 
ASSEN e.o. 

Ida Gerhardt (1905-1997) is een Nederlandse dichteres die tij-
dens haar leven een stempel heeft gedrukt op de toenmalige 
poëzie. Zij legde de lat heel hoog. Was zeer kritisch op haar 
werk en op dat van anderen. Nog steeds wordt haar complete 
werk uitgegeven waaruit blijkt dat het een soort eeuwigheids-
waarde heeft gekregen. 
Haar werk kunnen we beschouwen als een zeldzaam kroonju-
weel binnen de Nederlandse literatuur. 

Ida Gerhardt 

Uitnodiging voor een boeiende lezing over poëzie en 
literatuur op 28 mei door Assenaar Piet van Wijngaarden 

Datum : Donderdag 28 mei 
Locatie : Boekhandel Iwema  
    Gedempte Singel 11 Assen 
 

Inloop vanaf 19.00 uur; aanvang: 19.30  uur: zaal 1 
 

Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen wij kunnen verwachten, stellen wij 
een aanmelding zeer op prijs. 
 

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

Het wordt een boeiende avond, die we onze leden en andere belangstellenden 
van harte aanraden. 

De activiteiten van onze HV afdeling Assen e.o. nemen het laatste 
jaar behoorlijk toe. Dat vraagt om verdere hulp bij onze activiteiten.  
Wij zoeken nu een enthousiaste redacteur m/v voor ons 2 maande-
lijks blad De Hugroniek en voor de website van de HV afdeling As-
sen. Heb je interesse? Meld je aan bij ons secretariaat:  
 

Fieneke Stronkhorst, 
e-mail: f.stronkhorst@gmail.com 
telefoon: 0592-342720 of mobiel: 06-21363223 

De Hugroniek Gezocht: 
Redacteur Hugroniek / website Assen 
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Wereldhumanismedag 2015 
Op 21 juni vieren humanisten wereldwijd  ‘Wereldhumanismedag’. Op deze dag 
vieren we het leven, mondiale mensenrechten en humanistische waarden. 
 
In Nederland vieren we Wereldhumanismedag met een festival dat als titel mee-
krijgt:   ‘Mag het licht aan?’ 
 
Tijdens dit festival komt de duurzaamheid van de mens aan de orde, met ge-
lijkheid, vrijheid en wederkerig respect als waarden. Deze waarden zullen op 
deze dag op een impliciete manier tot uitdrukking komen in de lezingen, films en 
andere activiteiten. De vragen die centraal staan zijn: wat hebben flexwerken, 
job-hoppen, tijdelijk wonen en sociale flexibiliteit voor gevolgen voor ons mens-
zijn. Ontstaat er nog duurzame kennis? Gaan we nog duurzame relaties aan? 
Heeft ons werk nog een duurzame impact op onze leefwereld? Kortom, zijn we 
nog wel gelukkig? 
 
Tijdens dit festival wordt ook de Van Praagprijs 2015 
(www.humanistischverbond.nl/vanpraagprijs) uitgereikt. De-
ze prijs is een eerbetoon aan de liefde in een wereld waarin 
onverschilligheid al te vaak verleidt tot afstandelijkheid en 
apathie. De prijs wordt uitgereikt aan Adelheid Roosen en 
over haar heeft de jury gezegd: “zij verbindt en geeft een 
stem, aan wat moeilijk te begrijpen valt.” 
 
Omdat het een bijzonder programma is, van 12.00 - 21.00 
uur, op een bijzondere locatie, de Tolhuistuin in Amster-
dam-Noord, zie website (www.humanistischverbond.nl/
agenda/wereldhumanismedag-2015), beveelt het bestuur van de Afdeling Assen 
deze dag van harte aan, aan alle leden van de afdelingen Assen en Groningen. 
Mensen die dit feest met ons en met andere humanisten willen vieren, vragen 
wij dit te laten weten aan Johan Meijer, HVAssen@kpnmail.nl, 0592-408063, 
06-20426122, zodat we, indien mogelijk, samen kunnen reizen naar Amsterdam. 
 
Indien u uw kaart per e-mail (http://www.maghetlichtaanfestival.nl/tickets/) be-
steld voor 1 mei € 12.50, anders € 17.50. 
 
Als er genoeg deelnemers zijn, gaan we een bus huren en delen de kosten, an-
ders eigen kosten openbaar vervoer, of auto. 
 
Het Bestuur van de Afdeling Assen e.o. 

→→ 
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Oproep HV afdeling Assen 
Deelname Eten met Gesprekstof 

Het bestuur van de HV afdeling Assen e.o. spant zich in 
om de leden van de afdeling elkaar te laten ontmoeten op 
een plezierige en ontspannen wijze. Daartoe hebben we 
een aantal initiatieven genomen, zoals het maandelijkse 
HV-café, lezingen, cursussen, een toneelstuk, e.d. We 
streven naar zoveel mogelijk diversiteit daarin. Zo denken 
wij onze leden (en andere geïnteresseerden) te bereiken 
en elkaar te kunnen laten ontmoeten.  
 
Daarom nu een aankondiging van een nieuw initiatief: Eten met gespreksstof. 
Met ingang van september a.s. bieden Lineke van der Burg-Retsema en Ger 
Nekkers de HV-leden (met evt. een introducé) aan bij hen te komen eten. Een 
gespreksonderwerp kan spontaan ter plekke ontstaan. Het wordt ook gewaar-
deerd wanneer een onderwerp vooraf wordt aangemeld. Lineke en Ger nemen 
zich voor elke 6 weken een bijeenkomst te organiseren. Maximaal kunnen in 
september a.s. 12 leden deelnemen. Mocht de animo tot deelname groter blijken 
te zijn, dan wordt voor de bijeenkomsten daarna naar andere locaties of oplos-
singen gezocht.  
Graag uiterlijk 1 week vooraf aanmelden. 

Eerste datum:  16 september 2015 
Daarna op:  28 oktober en op 9 december 
Kosten:   5 euro p.p. 
Plaats:    Het kanaal 219, 9402 AG Assen 
Aanmelden:   email: avdburg@simpc.nl 
   Tel: 0592-543922 

De Van Praagprijs is een oeuvre-
prijs en wordt sinds 1969 tweejaar-
lijks uitgereikt aan mensendie in le-
ven en werk het humanisme voeden 
met vernieuwende ideeën. Dat is juist 
nu nodig, zeker als het om liefde en 
menselijke relaties gaat. Want indivi-
dualisme, bezuinigingen en terroristi-
sche dreiging zetten menselijke rela-
ties onder druk, met gevoelens van 
angst en onverschilligheid tot gevolg. 
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Samenvatting activiteiten voor de periode mei - juni 2015 
 

Mei  

DINSDAG 
DONDERDAG 

12 
28 

HUMANISTISCH CAFÉ BIJ RESTAURANT ‘DE POORT VAN ASSEN’ VANAF 11.00 UUR 
POËZIE EN LITERATUUR ‘IDA GERHARDT’ PIET VAN WIJNGAARDEN, AANVANG 
19.30 UUR. LOCATIE BOEKHANDEL IWEMA 

Juni 

DINSDAG 
ZONDAG 

9 
21 

HUMANISTISCH CAFÉ BIJ RESTAURANT ‘DE POORT VAN ASSEN’ VANAF 11.00 UUR 
WERELDHUMANIMEDAG TOLHUISTUIN AMSTERDAM ZIE WEBSITE HV ASSEN EN 
HV GRONINGEN 

Van de  

Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Oproep HV leden Assen e.o. 
Praat mee over Humanistische inspiratie en actie 

Het bestuur van de HV afdeling Assen e.o. roept haar leden op deel te nemen 
aan een werkconferentie over de gewenste toekomstige koers van onze afde-
ling.  
 

Het motto van het HV is: zelf denken, samen leven. De 
gebruikelijke activiteiten van het Verbond helpen u na te 
denken (filosofische lezingen, gespreksgroepen e.d.) 
over uw leven en onze samenleving. Maar wat doet u dan 
met dat volgende deel van het HV-motto: samen leven? 
Het gebrek aan een “follow up” van dat denken geeft u 
mogelijk het gevoel een “salon humanist” te zijn. Mis-
schien is dat ook wel de reden dat het HV jongeren niet 
sterk aanspreekt. Herkent u dit idee? Dan is deze oproep heel interessant voor 
u. 
 

Wij organiseren een werkconferentie van 3 dagdelen (avonddeel met overnach-
ting, ochtenddeel en middagdeel) voor de leden van afdeling Assen e.o. in no-
vember van dit jaar. Naast aangenaam samen zijn, zijn de dagdelen als volgt 
ingevuld: 
Een inspirerende spreker doet een aftrap op vrijdagavond. 
Met elkaar de inspirerende aftrap bespreken en onze inspiratie onder woorden 
brengen op zaterdagochtend. 

Op dringend verzoek van onze leden: 
 

Het Humanistisch Café is, zoals bekend, iedere tweede dinsdag van de maand, 
ook tijdens de schoolvakanties. 
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Reserveer deze lezing van  
Herman Pleij over “Moet Kunnen” 

Op 23 september 2015 

Over zijn boek ‘Moet kunnen’ 
Herman Pleij wordt beschouwd als 

een van de beste sprekers van Ne-
derland. Als weinig anderen weet hij 
een breed publiek enthousiast te ma-
ken voor cultuurhistorische onderwer-
pen. Hij geeft inzicht in de historische 
achtergrond van de huidige maat-
schappij, en van wat wij als 'typisch 
Nederlands' beschouwen. Hij doet 
dat door zijn publicaties, lezingen en 
optredens op tv en radio. 
“Moet kunnen” is niet 

Herman Pleij’s eerste 
boek over de eigen-
schappen van de Neder-
landers, maar wel het 
eerste boek waar hij zo 
duidelijk een loflied op de 
middelmaat aanheft. Pleij 

Over Herman 
Herman Pleij (Hilversum, 1943) stu-

deerde Nederlandse Taal- en Letter-
kunde aan de Universiteit van Am-
sterdam. Van 1981 tot 2008 was Her-
man Pleij hoogleraar in de Histori-

Brainstormen over wat onze inspiratie betekent voor ons concreet handelen  (de 
“follow up”) op zaterdagmiddag. 
Vooral in dagdeel 3 willen we vorm geven aan onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid als Humanisten of wat wij doen met onze humanistische levensvi-
sie? De resultaten van deze bijeenkomst zullen, zo mogelijk, de basis vormen 
voor de verdere activiteiten van onze HV afdeling.  
 

De eigen bijdrage voor deze conferentie zal 
maximaal 50 euro zijn. De overige kosten 
dekken wij uit een gift aan onze afdeling. Het 
aantal deelnemers van de conferentie zal 
maximaal 30 kunnen zijn. 
 

Hebt u in principe belangstelling voor deze 
conferentie? Meld u dan aan, vooralsnog 
vrijblijvend, bij ons secretariaat:  
Fieneke Stronkhorst, 
email: f.stronkhorst@gmail.com, 
telefoon: 059-2342720 of mobiel: 06-21363223 

probeert te verklaren waarom we in 
Nederland bepaalde beslissingen 
nemen en waarom we ons op 'n be-
paalde manier gedragen: een land 
dat bedreven is in compromissen en 
draagvlakken. Ook eigenschappen 
als lompheid en directheid worden 
vaak aan Nederlanders toegeschre-
ven.  
De horizontale samenleving nodigt 

ieder uit het zijne van alles te zeggen, 
wat resulteert in een enorme ideeën-
rijkdom.  
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Vervolg HV afdeling Assen e.o. 

Herman komt naar Smilde op woensdag 23 september.  
Reserveren kan via info@bibliotheeksmilde.nl 
Organisatie: Humanistisch verbond afdeling Assen e.o., Culturele Raad 
Smilde en de Bibliotheek Smilde 
Locatie: Bibliotheek Smilde of Kompas 
Entree € 6,00 

Rectificatie 
 

In de vorige Hugroniek stond een artikel over het bezoek van het bestuur van afde-
ling HV Assen e.o. aan het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen. Een woon-
zorgcentrum bestaande uit 4 lokaties in Hoogeveen, voortgekomen uit de humanisti-
sche achtergrond van de naamgever. 
Er stond een prachtige foto bij het artikel, maar dit was niet de bezochte locatie van 
het  Jannes van der Sleedenhuis aan de Eisenhouwerstraat, maar locatie Wolfsbos. 
De website: www. jannes.nl, brengt nadere informatie die we u niet willen onthouden. 
 

Locatie Eisenhowerstraat 
Locatie Eisenhowerstraat is de eerste en oudste locatie van het Jannes van der 
Sleedenhuis en staat ook wel bekend als ‘het Jannes’. Al bijna veertig jaar is het 
Jannes van der Sleedenhuis een begrip in Hoogeveen. 
De nieuwe locaties van het Jannes van der Sleedenhuis zullen locatie Eisenhower-
straat uiteindelijk vervangen. 
 

Wie was Jannes van der Sleeden? 
Jannes van der Sleeden was een Hoogeveense onderwijzer die zich ruim driehon-
derd jaar geleden afzette tegen de verzuiling. In plaats van het instituut, zette hij met 
zijn opvattingen de mens centraal. In het Jannes van der Sleedenhuis zijn mede-
menselijkheid, betrokkenheid en zelf richting en vorm aan het leven geven, belangrij-
ke uitgangspunten die uit deze humanistische achtergrond voortkomen. Niemand 
wordt uitgesloten, iedereen is welkom. 
 

Koepel 
Het Jannes van der Sleedenhuis maakt onderdeel uit van de Zorgkoepel NNCZ, 
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen  

sche Nederlandse Letterkunde aan 
de Universiteit van Amsterdam. Van 
1990 tot 1992 was hij decaan van de 
Faculteit der Letteren. 
Herman Pleij is vooral geïnteres-

seerd in volksliteratuur en -cultuur, 
toneel, de rederijkers, de ontwikkeling 
van een burgermoraal en in een Ne-
derlandse identiteit. 
Pleij zegt hier zelf over "Ik wil de term 
volksaard of -karakter niet gebruiken. 

Dat suggereert 
genetische ei-
genschappen en 
dat is gevaarlijk, 
want daaraan 
kan superieure 
of inferieure be-
tekenis worden 
toegekend. Col-
lectieve mentaliteiten is beter, en ook 
een dynamischer begrip." 

Van de redactie, Margot Brettschneider 
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Duivelse Dilemma's on tour in Groningen  
 
Datum:  donderdag 4 juni a.s.  
Locatie:  Groninger Forum, Groningen 
Tijd:  19:30-21:30 uur 
 

Met: 
 

Kosten:  €6,50 Humanistisch Verbond en Human-leden ontvangen €1,50 
  korting 
 
Hoe kan je een goed mens blijven onder extreme omstandigheden? In Duivelse 
Dilemma’s stellen prominente filmmakers hun personages voor een keuze tus-
sen twee kwaden. Human en het Humanistisch Verbond gaan 'on tour' met 5 
van de meest spraakmakende Duivelse Dilemma's. Op donderdag 4 juni om 
19.30 uur is dat 'Symbiose'. 
 
Koen (30), de zoon van 
Sophie (57), is verstande-
lijk gehandicapt. Hij is vol-
ledig afhankelijk van zijn 
moeder. Eerdere pogingen 
om hen in een tehuis onder 
te brengen zorgden voor 
serieuze zelfdestructie. 
Sophie beloofde zichzelf en 
haar zoon dat ze hem nooit 
meer alleen zal laten. Maar 
kan zjj haar belofte waar-
maken als bij haar een 
vorm van dementie wordt 
vastgesteld. Wat moet ze doen? Symbiose is gebaseerd op een waar gebeurde 
geschiedenis in Amsterdam. Met oa Elsie de Brauw en Fabian Jansen. 
 
Regie: Mijke de Jong 
Scenario: Mijke de Jong en Jolein Laarman 
 
 

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

Symbiose 

>>> 
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Op 4 juni kijkt u niet alleen 'Symbiose' op een groot 
scherm. Vooraf gaat vindt een gesprek plaats met er-
varings-, maatschappelijke- en filosofische deskundi-
gen. 
 
Thema's: 

Een moeder brengt haar zoon en zichzelf om het 
leven in de overtuiging daarmee het goede te doen. 
Is deze daad op te vatten als een ‘crime passionel’ of 
is het egoïsme? 

Bij zoeken naar schuldigen bij noodlottige incidenten wordt vaak gewezen 
naar de (falende) hulpverlening. 
Schiet de hulpverlening te kort? 
Of zijn het de ouders die zich onvoldoende realiseren dat hun gehandicapte 
kind hen zal overleven? 

 
De avond wordt gepresenteerd door humanisticus Reine Rek.*) 
 
Kaartjes en korting 
Koop en/of reserveer uw kaartje bij de Groninger Forum. Dit kan online, telefo-
nisch of aan de kassa. Ga naar www.groningerforum.nl. 
Leden van het Humanistisch Verbond en Human krijgen €1,50 korting aan de 
kassa als ze de nieuwsbrief die ze hebben ontvangen uitgeprint meenemen. 
Geen nieuwsbrief ontvangen maar wel lid? Stuur dan een e-mail naar: 
info@humanistischverbond.nl.   
 
'Symbiose' is een coproductie van Human en Talent United. 
 
Deze avond is een coproductie van Humanistisch Verbond, Humanistisch Ver-
bond afdeling Groningen en Human. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Otermann, Penningmeester HV-Groningen. 

Reine Rek is programmamedewerker Visie 
& Beleid bij het Humanistisch Verbond van 
2011-heden. Zij heeft gestudeerd aan de 
Universiteit voor Humanistiek. 

Note van de redactie *) 
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Jong HV  

NL Doet 2015 - Multiculturele middag  
NOVO is een stichting waar 
"Kinderen en volwassenen verschil-
lende vormen van ondersteuning, 
begeleiding en behandeling kunnen 
krijgen, waarbij het uitgangspunt is 
dat zij de regie over hun eigen leven 
voeren. Een leven dat past bij de mo-
gelijkheden, wensen en ambities van 
de individuele cliënt. Cliënten en hun 
vertegenwoordigers denken en be-
slissen mee over de juiste begelei-
ding en behandeling". 

Zoekend naar een geschikte klus 
om uit te voeren voor de jaarlijkse 
actie "NL Doet" sprong deze stichting 
eruit als humanistisch bij uitstek. Zo 
togen Ivo, Eric, Gijs, Remmelt (op de 
fiets uit Assen) en Jelle voor NL Doet 
2015 op zaterdag 21 maart naar de 
Mangaanstraat, om in een woonge-
meenschap voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking te hel-
pen bij de organisatie van een multi-
culturele middag. Doel hiervan was 
het verbeteren van het contact tussen 
bewoners en omwonenden, dat nogal 
te lijden had onder incidentele ge-
luidsoverlast. 

Rond half 12 
kwamen we 
aan en wer-
den direct 
vergast op 
een brunch 
met de bege-
leiders en 
b e w o n e r s . 
E n i g s z i n s 
gênant was 

dat het soms niet lukte deze uitelkaar 
te houden. Toen het brandalarm af-

ging (door een te hete douche) en 
een minuut later de veroorzaker met 
getatoeerd bovenlijf de woonkamer 
binnenschuifelde was hierover geluk-
kig weinig twijfel mogelijk. De bewo-
ners waren allemaal vrij jong (20-30) 
en erg aardig, maar wel een beetje 
cynisch over de activiteit. "We heb-
ben hier al zo vaak zoiets gehad, 
maar er is nog nooit iemand komen 
opdagen", aldus 1 van de bewoners. 

We bereidden hapjes, bliezen bal-
lonnen op en hingen vlaggetjes en 
andere versieringen op. 
Om half 3 (de officiële starttijd was 2 
uur) was er nog steeds niemand, en 
we begonnen ons een beetje zorgen 
te maken. Gijs, Remmelt en Jelle be-
sloten om de buurt nog eens te herin-
neren aan deze feestelijke middag vol 
spelletjes, muziek en gratis versnape-
ringen. In steeds grotere cirkels bel-
den we aan bij omwonenden, waar-
van sommigen (tot mijn verbazing 
vooral ouden van dagen) zich enthou-
siast toonden. De opkomst was niet 
overdonderend, maar een aantal 
buurtbewoners kwam toch langs voor 
een hapje, drankje, praatje en een 
kleine rondleiding. 

Rond 5 uur was het feest ten einde. 
We hielpen met opruimen, speelden 
nog wat op onze vier meegebrachte 
gitaren, en gingen toen naar huis. Ik 
vond het een bijzondere ervaring om 
eens buiten mijn gebruikelijke sociale 
omgeving te komen en te zien hoe 
het eraan toegaat bij stichting NOVO. 
Volgend jaar weer een NL Doet! 

Jelle Nauta, Jong HV  
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Infogroep Bep Hiddema 
� 050-8503761 

Verslag van de activiteiten van de Infogroep. 
 
Op 27 januari en 17 maart heeft de Infogroep een bijeenkomst georganiseerd. 
Beide keren vertoonden we een DVD van HUMAN TV: 
Niet alles is te koop van M.J.Sandel en 
Geloven, van Mijke de Jong. 
De eerste keer waren 12 leden aanwezig en de tweede keer 9 leden. 

De rode draad in de 
voordracht van San-
del is dat we alles 
gaan vermarkten, 
ofwel de markteco-
nomie ontwikkelt 
zich tot een markt-
samenleving. In het 
onderwijs, de ge-
zondheidszorg en 

het veiligheidsbeleid lijkt de economie 
allesbepalend te worden en de vraag 
is dan, willen we dat wel. 
De voorbeelden die Sandel gaf waren 
een stuk extremer dan wij hier in Ne-
derland ervaren, maar uit onze dis-
cussie bleek, dat ook wij ons zorgen 
maken over ‘Amerikaanse toesta-
nden’. 
 
De DVD ‘Geloven’ was heftig! 
We volgden een vrouw, moeder, 
huisarts en politiek actief in de fase 
waarin haar dochter, 19 jaar, uit huis 
gaat. Ze heeft zich bekeerd tot de 
islam en verhuist met hulp van haar 
nieuwe moslimvriendinnen naar een 
woongroep. De moeder respecteert 
het besluit van haar dochter, maar 
begint een gevoel te krijgen dat ze 
haar dochter helemaal kwijt raakt. 
In een laatste scene, een afscheids-
maaltijd die door de moeder klaar 
gemaakt is, zijn de vriendinnen zo 
met elkaar en het geloof bezig, dat de 

moeder zich totaal buitengesloten 
voelt. Dan breekt er iets bij haar. Ze 
loopt weg en als ze weer terug komt 
draagt ze van hoofd tot de voeten 
een lange witte mantel. De vriendin-
nen schrikken en vertrekken. De 
dochter wil mee, maar haar moeder 
sleurt haar mee en sluit haar op in 
haar oude kamer. De moeder doet de 
deur op slot en vervalt in diep verdriet 
en razernij. Na uren, het wordt al 
licht, doet ze deur open en biedt haar 
dochter excuus aan voor haar uitbar-
sting. De dochter, met hoofddoek en 
lange mantel, geeft haar moeder een 
glimlach en vertrekt. Dan komt ze 
terug en 
geeft haar 
moeder een 
omhelzing, 
en gaat dan 
weg. 
We waren er 
stil van. Zo 
heftig en zo 
herkenbaar 
waren de 
g e vo e l e n s 
van de moeder voor ons. 
We hebben er lang over nagepraat. 

N.B. De DVD’ s liggen voor uitleen in 
de bibliotheek  
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Vervolg Infogroep 

Laatste activiteit van de Infogroep 
 
Op 30 juni a.s. is de laatste Info-ochtend. 
Na 32 jaar houdt het bestaan van de Infogroep op. 
Leden worden van harte uitgenodigd om deze ‘opheffing’ bij te wonen. 
Inloop 10.30 uur met koffie/thee en taart. 
Van 11.00 tot 12.00 uur zal Niek Stavenga ons vertellen over een leuke manier 
van vensterbank- tuinieren: het kweken van kiemen. In een aantal dagen kun je 
zaden laten groeien in huis, die je dan kunt toevoegen aan je maaltijd. Niek laat 
de verschillende kweekmethoden zien en welke zaden voor het kweken geschikt 
zijn. 
Een aantal kiemen kan worden geproefd en er kan een (gratis) proefpakketje 
worden meegenomen. 
(Graag dan wel even aanmelden.) 
Het einde van de ochtend is om 12.30 uur, maar met het geschenkje is er ook 
weer nieuwe uitdaging. 

Jeannette Stavenga-Visser 
Tel. 050 5346602 
Email: jmstavenga-visser@planet .nl 

Uit de bundel ‘Utopia is ver van hier’ van Martha Buitenkamp-Dijkstra 
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De Literatuurgroep Hans Reddingius 
� 050-5345750  
� hansreds@kpnplanet.nl 

Verslag van de boekbespreking op 24 maart 2015 ten huize van de fam. Hamers 
te Bedum. 
 

Boek: De Boerenoorlog 
Auteur: Martin Bossenbroek 

Over de schrijver. 
Martin Bossenbroek (geb.1953) stu-

deerde geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam waar hij in 
1980 cum laude afstudeerde. Vervol-
gens promoveerde hij in 1992 aan de 
Universiteit van Leiden. 
Thans is hij universitair hoofddocent 
aan de Universiteit van Utrecht. 
Hij heeft een aantal publicaties op zijn 
naam staan, waaronder: 
Volk voor Indie (1992) 
Holland op zijn breedst (1996) 
De Meelstreep (2001)  
 

Met zijn boek “De Boerenoorlog” 
won hij in 2013 de Libris Geschiede-
nisprijs. Het boek was van meet af 
aan een publiekssucces, mede dank 
zij de lovende recensies (DWDD !) 
Dat was wel verwonderlijk omdat 
boeken over geschiedenis doorgaans 
een klein publiek trekken. 
Maar Bossenbroek is er in geslaagd 
door zijn originele aanpak en zijn 
boeiende schrijfstijl dit stramien te 
doorbreken en een stukje, bijna ver-
geten, geschiedenis voor een breed 
publiek toegankelijk te maken. 
 
Over het boek. 
De Boerenoorlog woedde van 1899 

tot 1902 en ging tussen de Engelsen 
en de beide Boerenrepublieken in 
Zuid-Afrika. De Engelsen hadden de 
Kaapkolonie veroverd en de afstam-

melingen van de van oorsprong Ne-
derlandse kolonisten waren, om on-
der het juk van de nieuwe kolonisator 
uit te komen, naar het Noorden ge-
trokken en hadden daar de zelfstandi-
ge Boerenrepublieken Transvaal en 
Oranje Vrijstaat gesticht. 
De koloniale aspiraties van Engeland 
(gebiedsuitbreiding !) leidden in eer-
ste instantie tot wat wederzijdse 
schermutselingen, maar later groeide 
dit uit tot een echte oorlog. 
 

Bossenbroek beschrijft deze oorlog 
vanuit drie hierbij zeer betrokken per-
sonen t.w. 
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− de Nederlandse jurist Willem Leyds 
− de Engelse oorlogscorrespondent 

Winston Churchill 
− de Boerencommando Deneys 

Reitz 
 

In Nederland bestond veel sympa-
thie voor de zaak van de Boeren die 
uiteindelijk grotendeels van hun voor-
ouders afstamden. Willem Leyds was 
een van hen en wilde als jurist de 
Boeren helpen, zowel nationaal als 
internationaal. Hij kreeg al spoedig 
naam door zijn diplomatieke werk en 
werd naar Zuid-Afrika uitgenodigd om 
daar de regering van Transvaal bij te 
staan. Uiteindelijk werd hij daar 
staatsprocureur.en gezant van de 
Boeren in Europa. 
We krijgen een zeer boeiend verslag 

te lezen over zijn diplomatieke werk, 
met name zijn pogingen om internati-
onale steun te krijgen voor de z.i. 
rechtvaardige zaak van de Boerenon-
afhankelijkheid. 
Het bleek uiteindelijk een wespennest 
te zijn waarin hij zich had gestort; te-
gen het machtige Engeland viel niet 
op te boksen. 
 

De 2e figuur die Bossenbroek zijn 
verhaal laat vertellen is Winston 
Churchill, toen nog een beginnend 
verslaggever van een paar Engelse 
kranten. Toen de oorlog echt op uit-
breken stond kreeg hij het voor elkaar 
om als verslaggever uitgezonden te 
worden. Het leek hem een geweldig 
avontuur en dat werd het uiteindelijk 
ook. Churchill wordt afgeschilderd als 
een zeer eigengereid persoon, voor 
de duvel niet bang en bereid elke ge-
legenheid aan te grijpen om zo dicht 
mogelijk bij het krijgsgewoel te ko-

men. 
Maar hij dacht ook goed na over 

wat hij allemaal meemaakte, deed 
er open en kritisch verslag over naar 
het thuisfront, inclusief zijn observa-
ties over de wandaden die (aan bei-
de zijden) in die oorlog werden ge-
pleegd. De Engelsen met name gin-
gen grof te werk; ze pasten de tac-
tiek van de verschroeide aarde toe 
en stopten vrouwen en kinderen van 
de Boeren in concentratiekampen, 
waarbij veel slachtoffers vielen. 
Door zijn oorlogservaringen veran-
derde hij van een arrogante Engels-
man in een genuanceerd observator  
en dit vormde zo de basis voor zijn 
latere politieke carriere. 
 

De 3e figuur is Deneys Reitz die 
een beeld laat zien hoe de Boeren 
zelf de oorlog beleefden. Zijn hele 
familie vecht mee en ze raken el-
kaar ook regelmatig kwijt waarna ze 
aan het eind elkaar toch weer ont-
moetten. Met de moed der wanhoop 

Vervolg De Literatuurgroep 

Martin Bossenbroek 
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vechten ze tot het laatst toe door 
maar door de overmacht van de En-
gelsen en het ontbreken van steun 
door andere partijen bleek het uitein-
delijk een verloren zaak.  Het is voor-
al het verhaal van hoe door idealen 
gedreven mensen in een oorlog we-
ten te overleven. 
 

Het belang van dit boek ligt vooral in 
het feit dat dit het eerste complete 
verslag is van de Boerenoorlog, inclu-
sief de Nederlandse inbreng daarin. 
Het mag gerust een standaardwerk 
worden genoemd. Daarbij valt ook op 
dat het niet een dor verslag vol feiten 
en feitjes is geworden, maar een ver-
haal over levende mensen in moeilij-
ke tijden. Het is vooral ook daarom 
dat het een zeer lezenswaardig boek 
is geworden. 

Wat vonden onze lezers ervan ? 
Voor de meesten van ons was het 
lezen van dit boek een boeiende er-
varing, ondanks de forse lengte van 
ruim 600 pagina's en de grote hoe-
veelheid namen en getallen die in het 
boek worden genoemd. 
En, als je dan niet zo van oorlogsver-
halen houdt, is het moeten lezen 
daarvan een hele opgave ! 
 

Wat ook opviel was de uitgebreide 
verslaglegging van het diplomatieke 
spel dat zich achter deze oorlog vol-
trok. Iets wat je in een standaard oor-
logsroman niet vaak tegenkomt en 
toch heel boeiend kan zijn. 
 

Verder was de discussie heel geani-
meerd en werden ook de nodige zij-
paden bewandeld. 
 

Volgende bijeenkomst. 
De volgende keer, op 19 mei a.s., 
gaan we op bezoek bij Hans Reddin-
gius en bespreken dan het boek 'De 
Laatkomer’ 
geschreven 
door Dimitri 
Verhulst . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerrit de Pater 
Dimitri Verhulst . 
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Wandelingen Lien van Herwerden 
� 050-4061258 

De HV Wandelgroep gaat op: 
  

Zondagmorgen 17 mei a.s. om 10.30 uur wandelen in het natuurgebied de 
Duunsche Landen in het 
  

HUNZEDAL ten oosten van Annen in Drenthe 
 

We verzamelen ons op de P-plaats. 
Route: Vanaf de N34 Groningen Emmen, bij afslag Anloo-Annen richting Annen 
,in Annenrichting Veendam-Spijkerboor, Paddestoel rechtsvan de weg 
nr.15641/002 richting Eexter-Zandvoort, hier einde rechts P-terrein = verzame-
len. 
 
U bent van harte welkom en bij deze uitgenodigd mee te wandelen en na afloop 
na te praten en samen wat te drinken. 

Lien van Herwerden 
Contact kunt u opnemen met Lien van Herwerden, tel. 050-4061258 

Van de redactie 
Duunsche Landen 
 
Het Natuurgebied de Duunsche Landen gelegen in het Hunzedal staat bekend 
als ´De Bulten´. 
Informatie over dit gebied van Reest.nl, het Drentsch Landschap en WDM 
Een leuk wandel-en fietsgebied is de Duunsche Landen, vlak achter Annen. Dit 
gebied staat ook bekend als De Bulten. Het 35 ha grote terrein wordt door de 
WMD (waterleidingbedrijf) gebruikt als waterwingebied. Je ziet dan ook hier en 
daar deksels van waterputten in het gebied, maar storend is het niet. Hier is een 
oude meander aangekoppeld aan de beek. Opvallend is de schitterende flora. 
Door verschraling van de bodem krijgen allerlei plantensoorten een kans. Vooral 
de laatste jaren is het aantal soorten toegenomen: moerasspirea, ratelaar, ogen-
troost, dagkoekoeksbloem, zwarte toorts en rode pimpernel zijn hier niet zeld-
zaam. Door het afwisselende reservaat lopen twee korte maar erg mooie wan-
delroutes. Je wandelt hier over een oude rivierduin en hoge zandkoppen die uit 
de ijstijd stammen: “Bulten”. Als het hele Hunzedal er weer zo uit komt te zien, 
dan belooft dat wat.  
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Wandelingen Lien van Herwerden 
� 050-4061258 

De HV Wandelgroep gaat op: 
 

Zondagmorgen 14 juni a.s. om 10.30 uur  wandelen in een gebied tussen  
 

Reitdiep en Van Starkenborgkanaal 
 

We verzamelen bij Tien van der Steen, Neptunusstraat 33, Groningen, Padde-
poel om 10.30uur 
Daarvandaan rijden we naar het startpunt.  
Aanmelden graag bij Tien, 0505776739 of 
per email: 10@venetis.nl. 
 
Het wordt een wandeling langs het Reitdiep 
tot aan de Dorkwerdersluis, of via  de Pad-
depoelsterweg naar Van Starkenborgka-
naal. Het is een redelijk oud gebied benoor-
den Paddepoel en benoorden het Zernike Sciencepark en industrieterrein. 
 

Tien van der Steen 

Reitdiep 
In 't kort 
Wie vanuit de stad Groningen het 
Reitdiepgebied in fietst, kan het niet 
ontgaan: de overweldigende rust en 
stilte. Het gebied is het oudste cul-
tuurlandschap van West-Europa en 
ademt dan ook een lange geschiede-
nis. Wierden, dijken, sluizen en kron-
kelende wegen vertellen het verhaal 
van 2600 jaar bewoning. Liefhebbers 

van cultuurschoon kunnen er hun hart 
ophalen. 
Ons natuurbeheer in het Reitdiepge-

Van de redactie 

bied is gericht op het verbeteren van 
leefomstandigheden voor weidevo-
gels. Het Groninger kleigebied be-
hoort tot de belangrijkste weidevogel-
gebieden van het land. De graslan-
den zijn in trek bij grutto's, tureluurs, 
scholeksters en kieviten. Maar grutto-
s bijvoorbeeld zijn kieskeurig en stel-
len hoge eisen: het land moet voch-
tig, licht bemest en open zijn. Daar-
naast moet het natuurbeheer zorgen 
voor afwisseling van kortere en ruige-
re delen. Ook buiten het broedsei-
zoen strijken er veel vogels neer op 
doortrek of om te overwinteren. On-
der andere de goudplevier komt dan 
in grote getale voor. 
 

Met dank aan: 
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ENKELE NUTTIGE ADRESSEN 
 
Coördinatie van activiteiten 
 

� bibliotheek: 
Jeannette Stavenga-Visser, 
� 050-5346602 

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

� exposities, zaal HV: 
 Kees Stada, 
 � 0598-320706 
 � kees.stada@home.nl 

� eten met Gespreksstof: 
 Kees Stada, 
 � 0598-320706 
 � kees.stada@home.nl 

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

� gespreksgroep Heggespraak: 
 Joop Hippe, 
 � 0592-407175 

� infogroep: 
 Gerrit Vos, 
 � 050-5416653 

� lees- en literatuurgroep: 
 Hans Reddingius, 
 � 050-5345750  
 � hansreds@kpnplanet.nl 
� platvorm voor religie en levensbe-

schouwing: 
 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 
                      
�   

- 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, 
� 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, 
� 050-5252253 of �06-20732179  

 

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.humanitasgroningen.nl 
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Indien onbestelbaar, s.v.p. retour aan: 

Humanistisch Verbond Groningen, 
W.A. Scholtenstraat 2, 

9712 KW  Groningen. 

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. 

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.  


