
Beste leden, vrienden en belangstellenden, 
 
Het is juni en dat betekent dat de zomer nadert. In de zomer houden ook wij even vakantie om in 
het najaar, naar wij hopen, weer activiteiten te gaan organiseren. In deze nieuwsbrief komt 
Wereldhumanismedag aan bod. Ook delen we weer een overdenking.  
 
Wereldhumanismedag 
We hebben besloten geen fysieke bijeenkomst te organiseren op 21 juni om Wereldhumanismedag 
te vieren. Zelfs als we alle maatregelen in acht zouden nemen, dan zouden er nog steeds risico’s 
verbonden zijn aan deze bijeenkomst waaraan we u niet willen blootstellen. Bovendien zou het 
feestelijke aspect van de bijeenkomst beperkt zijn is onze inschatting. We kunnen elkaar immers 
geen hand geven, kunnen niet aan kleine tafeltjes zitten om bij te praten en ook het uitserveren van 
hapjes en drankjes zou een heel gedoe worden. Niettemin willen we graag stilstaan bij 
Wereldhumanismedag en onze enige feestdag wel vieren. Dat doen we dit jaar ouderwets per post 
(de toezegging dat we u geen papieren post meer zouden sturen moet wijken door de bijzondere 
omstandigheden). Voor alle leden van onze afdeling geldt dus: houdt uw brievenbus dus in de gaten 
voorafgaand aan 21 juni. Het kan zijn dat u iets ontvangt waarvan u denkt wat is dit en wat moet ik 
ermee, in dat geval zeggen we zand erover, water en zon doen de rest. 
 
Landelijk nieuws 
Het landelijk bureau van het HV heeft twee nieuwtjes die we met u willen delen: 
-Er is een vacature voor een nieuwe voorzitter, zie https://www.humanistischverbond.nl/vacature-
nieuwe-voorzitter-humanistisch-verbond/ Denkt u de juiste kandidaat te zijn, schroom dan niet om 
te solliciteren.  
-Mocht u met het Openbaar Vervoer moeten reizen om noodzakelijke redenen dan is vanaf 1 juni 
een mondkapje verplicht. Het landelijk bureau had mondkapjes met humanistische teksten (uit de 
eerdere actie van de paspoorthoesjes) in hun assortiment opgenomen. Helaas zijn deze momenteel 
uitverkocht. Het is ons niet bekend of er een nieuwe voorraad onder weg is. Mocht u hierin 
geïnteresseerd zijn dan raden we u aan deze site https://www.humanistischverbond.nl/mondkapjes/ 
regelmatig te raadplegen. 
 
Zomeractiviteit 
Vanaf 1 juni is een aantal bijeenkomsten en activiteiten onder strenge voorwaarden weer toegestaan. 
Daarnaast blijven veel Nederlanders gewoon in Nederland tijdens de zomer. Wij zullen kijken of er 
in de humanistische zomer (waar normaal geen activiteiten worden georganiseerd) nog een 
passende activiteit te organiseren is zodat we (wellicht buiten) u weer in het echt kunnen ontmoeten. 
Houdt onze berichtgeving in de gaten. 
 
Uw mening over onze activiteiten 
In het bestuur bepalen we, ook op basis van wat leden tijdens de ALV en andere bijeenkomsten 
inbrengen, welke activiteiten er worden georganiseerd. Er is echter ook een grote stille groep leden 
waarvan we niet horen of we het goed doen of dat er zaken anders moeten. Wij zijn zeer benieuwd 
naar uw mening. Via deze link  https://www.enquetesmaken.com/s/9b66462 kunt u een korte 
vragenlijst (het kost u maximaal 10 minuten) invullen zodat wij beter weten wat we kunnen doen 
om onze leden beter te bedienen. Deelt u uw mening met ons? 



 
Komend najaar 
Het is misschien gek om over het najaar te beginnen terwijl de zomer net voor de deur staat, maar 
we doen het toch. We zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe humanistische 
seizoen. Voorlopig gaan we ervanuit dat er ‘gewoon’ activiteiten worden georganiseerd vanaf 
september. Uiteraard zullen we hierin de richtlijnen van de overheid opvolgen. Uiterlijk eind 
augustus ontvangt u van ons weer een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken. 
 
Verlate poëzie 
Osama Alloush, een Syrische vluchteling die in de jury zat van de gedichtenwedstrijd van 4 mei 
voor basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht, heeft voor ons een gedicht geschreven over de 
foto die we u in de speciale 4 en 5 mei nieuwsbrief lieten zien. Het gedicht kwam helaas pas na 4 
mei gereed, maar we willen het toch alsnog met u delen – het is eerder ook al op onze 
FaceBookpagina gezet.  
 
 
 

 
Bron: Historisch Centrum Overijssel 
 
 

Brug van pijn  
 
Zwolle 
Ik kan nog steeds het hinniken van jouw paarden horen  
In deze lange nacht 
In de stad van afwezige schaduwen  
En de zielen die wachten om te vertrekken  
Ik wandel alleen  
Kaarsen van waakzame huizen smelten  
achter de muur van de oude kerk  
Een oude engel slaapt diep 
Naast hem een blonde joodse 
 
Ze riep me om me de slapende duiven onder haar oksel te laten zien  
En het groeide lila in haar navel  
En het verborgen liedje in haar lippen  
Ze huilt alleen onder de schaduwen van kerkbomen  
Ze vroeg me als  ik haar verloren hart had gezien  
In Zwolle  
In de lange nacht  
Een blonde joodse kwam terug uit het kamp  



Zonder haar glimlach  
Alles is verdwenen  
Brug van pijn  
schreeuwende soldaten  
bevende lichamen  
De vragen verborgen in de rillende borsten  
Waar brengen de soldaten ons heen papa? 
Wanneer gaan we terug mama? 
In Zwolle  
Een blonde joodse 
Engel slaapt onder de schaduw van kerkbomen  
En ik  
Wij drieën zijn ver van Gods schaduw. 
 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Foto bestuurswissel 
Sinds 1 februari jl. heeft de afdeling een nieuwe voorzitter. Wij delen nog graag (enigszins verlaat, 
maar beter laat dan nooit) de foto waarop Bas de voorzittershamer overdraagt aan Rob. Deze foto is 
nog voor de Corona-uitbraak in Nederland genomen op een bestuursvergadering. 

 
 
Status FaceBookgroep 
In de nieuwsbrief van december stond dat er binnenkort een groep op FaceBook werd opgericht. 
Dat is helaas nog niet gebeurd. We hebben nog geen beheerder van die groep gevonden. Mocht u 
geïnteresseerd zijn om een groep voor discussie en het uitwisselen van nieuwsberichtjes met een 
humanistische inslag te beheren, laat het dan weten. FaceBook is voor ons een medium om een 
bredere doelgroep te bereiken, dus uw inzet zal dan zeker op prijs worden gesteld. 
 
Socrateslezing 
De Socrateslezing die verplaatst was naar begin juni is helaas niet doorgegaan.  
 



Theatertip 
In het perrontheater worden sinds 1 juni weer voorstellingen gegeven. Onder de titel Voorvallen is 
er elke week een wisselende voorstelling. Kaarten kosten €12,50 per persoon. Meer informatie en 
kaarten bestellen: https://www.tgdejongehonden.nl/voorstellingen/voorvallen/  
 
Heeft u zelf een culturele tip die de moeite waard is? Laat het ons weten, wij kunnen deze delen in 
de nieuwsbrief. 
 
Tot slot: Overdenking  
 
De website thehumanist .com heeft eerder tien levende humanistische waarden opgesteld. Wij 
geven deze tien waarden graag ter overdenking aan u mee, in de nieuwsbrief en op FaceBook. Elke 
nieuwsbrief zal 1 of hooguit 2 waarden bevatten. U kunt daar eens over nadenken om u te laten 
inspireren.  
 
De tweede waarde die we u ter overdenking meegeven is: 
 

Kritisch denken 

Omdat we allemaal overladen worden met een constante stroom van informatie, kan het een 
uitdaging worden om te bepalen wat feitelijke en juiste informatie is. Kritisch denken stelt ons in 
staat om deze informatie te begrijpen en al redenerend tot goede oordelen en effectieve oplossingen 
te komen voor de problemen die we tegenkomen. Daarbij ontwijken we bedachtzaam de valkuilen 
van rationalisering, conformiteit en stereotyperen*. Dit denkproces vormt de basis van de 
wetenschappelijke methode, die de deur opent voor nieuwe ontdekkingen door hypotheses te stellen 
en te experimenteren. Kritisch denken is een vaardigheid die aanhoudende aandacht, oefening en 
reflectie vraagt. Het oefenen van onze geest om deze vaardigheid te beheersen stelt ons in staat om 
vooroordelen in onszelf en in anderen aan te vechten, daarmee maakt het de weg vrij voor een 
eerlijk, open-minded en autonoom perspectief dat een multiculturele wereldblik bevordert. 

*Met rationalisering wordt bedoeld het bewust inzetten van een redenering voor het rechtvaardigen 
van acties (die achteraf onverstandig bleken). 
Met conformiteit wordt de drang bedoeld om niet uit de toon te vallen in de samenleving, zich te 
voegen in de heersende meningen en modes. 
Met stereotyperen wordt het verschijnsel bedoeld dat we een beeld ontwikkelen van een bepaald 
type mensen en dat van toepassen op alle mensen van dat type (zoals het beeld van een notaris als 
een oudere, saai geklede man, terwijl er ook jongere notarissen zijn die veel hipper zijn gekleed). 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Brechtje, Gertjan, Rob 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 
 
 


