
Beste leden, vrienden en belangstellenden, 
 
We gaan een vreemde tijd tegemoet. Feestdagen als Sinterklaas, Midwinternacht/Kerstmis en 
Oudjaar vier je normaal met vrienden en familie. Het is onzeker of dat straks wel mag en veilig kan, 
mede daarom vragen we u solidair te zijn met arme gezinnen (zie de voedselbankactie in deze 
nieuwsbrief). Ook als afdeling kunnen en mogen we niet alles. Wat we nog wel mogen en kunnen 
doen, dat doen we echter nog met volle overtuiging en enthousiasme. Hieronder leest u daar meer 
over.  
 
Bloemlegging 
Zoals u wellicht online of in de gedrukte lokale pers al 
had gelezen, hebben we als afdelingsbestuur op 28 
oktober jl. bloemen gelegd ter nagedachtenis van 
Samuel Paty. Deze bloemen hebben we gelegd bij het 
beeld van Joan van der Capellen tot den Pol. Deze 
historische figuur was een voorvechter van vrijheid en 
zelfbeschikking en probeerde de burgers meer bij de 
politiek te betrekken. Hoewel we vrijheid van 
meningsuiting als een vanzelfsprekendheid beschouwen 
geeft de moord op Paty aan dat het minder 
vanzelfsprekend is dan gedacht. Er ligt een belangrijke 
taak bij allen om dit recht te verdedigen en in gesprek te 
gaan met wie niet snapt dat ieder het recht heeft op een 
eigen mening. Het leggen van bloemen is niet alleen een 
teken van respect maar zorgt ook voor bewustwording, 
een eerste vorm van verdediging.  
 
 
Zondagochtendbijeenkomsten 
De bezoekers van de zondagochtendbijeenkomst van oktober stonden door een misverstand bij de 
Groote Sociëteit helaas letterlijk voor een gesloten deur. Dat betreuren we zeer, maar als 
humanisten moeten we een menselijke fout kunnen vergeven. Mensen maken soms fouten, maar 
zolang ze daar lering uit proberen te trekken is dat niet iets om ze zwaar te verwijten. De Groote 
Sociëteit beloofde beterschap, maar moest helaas de deuren in november ook sluiten vanwege de 
aangescherpte maatregelen van de overheid. In november ging de bijeenkomst dus niet door en 
december is erg onzeker. We hopen dat 2021 betere tijden brengt met levendige discussies op de 
zondagochtend.  
 
Humanistisch Café 
Ook het Humanistisch Café heeft last van de maatregelen van de overheid. Het Café ging in oktober 
niet door en zal ook in november helaas geen doorgang vinden. Als bestuur vinden we het jammer 
dat we leden en niet-leden in deze tijd geen plek kunnen bieden om zich te laten inspireren, om in 
discussie te gaan of gewoon gezellig bij te praten. We denken na over alternatieven of een andere 
vorm van een hart onder de riem, maar een pasklaar alternatief hebben we nog niet gevonden.  
 



 
Voedselbankactie: solidair rond de feestdagen 
Leden van het HV worden uitgenodigd om voor de feestdagen solidair te zijn met de minima in 
onze samenleving. We organiseren met onze afdeling een inzamelingsactie voor alle voedselbanken 
in onze regio. Wij vragen u een heel (30 euro) of half pakket (15 euro) te doneren aan uw 
voedselbank naar keuze.  
 
Excursie Anningahof 
Op 10 oktober hebben wij als afdeling een mooie excursie gehad in de Anningahof in Zwolle. Het 
paste precies tussen de steeds strengere maatregelen om 
buiten, op veilige afstand van elkaar, een wandeling door de 
inspirerende tuin van de familie Anninga te maken. Het werd 
zeer gewaardeerd; de kundige inleiding van meneer Anninga, 
de ontmoetingen tijdens de wandeling en het kopje koffie er 
na. En niet te vergeten de prachtige beelden natuurlijk. 
Bedankt voor de enthousiaste opkomst!  
 
 
Landelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Zoals u via de landelijke nieuwsbrieven heeft kunnen 
vernemen is op 21 november de landelijke ALV van het 
Humanistisch Verbond. Deze zou in Utrecht plaatsvinden, 
maar is omgezet naar een digitale vergadering. Op de ALV 
wordt onder andere een voorstel behandeld dat mede door 
een aantal Zwolse humanisten is ondertekend. Hierin wordt 
de onlangs verschenen 'handreiking racisme en kinderen' ter 
discussie gesteld. Ook komt de werkgroep Visie 2020 aan het woord, die met inbreng van leden – 
we hadden u eerder geattendeerd op hun bijeenkomst in Heerenveen afgelopen september – heeft 
nagedacht over nieuwe toekomstplannen voor het HV. 
 
Mocht u zich nog willen aanmelden voor de digitale ALV, dat kan nog via: 
www.humanistischverbond.nl/ledendag/  
 
 
Brieven naar lokale politici over demonstratieverbod  
Het bestuur is door enkele leden aangeschreven over pro-life demonstraties bij de abortuskliniek op 
de Oosterlaan in Zwolle. Het verbaasde de leden dat deze demonstraties ongestraft kunnen 
doorgaan terwijl er al veel gemeentes zijn waar een bufferzone wordt ingesteld. Dat betekent dat er 
gedemonstreerd mag worden, maar op een veilige afstand - vaak zo'n 50 meter van de voordeur. Op 
die manier kunnen vrouwen die een abortus nodig hebben vrij toegang krijgen tot de kliniek zonder 
bemoeienis van derden. D66 heeft na onze brief een statement op hun site geplaatst, en GroenLinks 
heeft aangeboden om met ons hierover in gesprek te willen. Dit gesprek zal binnenkort plaats 
vinden. Ook het CDA heeft gereageerd op onze brief. Het is fijn om te merken dat we op deze 
manier, met hulp van actieve leden, een belangrijke stap hebben kunnen zetten voor de emancipatie 
van vrouwen. 
 
 
Kort nieuws en oproepjes 
 
Boom planten 
In het voorjaar zouden we een boom planten ter nagedachtenis van Anke Jelsma. Dat werd toen 
uitgesteld naar het najaar, maar door het aanhoudende Corona-virus is het wederom uitgesteld. Wij 



hopen in 2021 alsnog deze boom te planten. 
 
Radioprogramma 
Er is weer een verse lichting eerstejaars studenten tot de redactie van het radioprogramma 
Ongelofelijk: Humanisme in Overijssel toegetreden. De continuïteit van het programma is daarmee 
voorlopig gewaarborgd en daar stemt tot tevredenheid. In dit radioprogramma worden diverse 
onderwerpen aangesneden. Het wordt uitgezonden op zondagavond om 22.30 op RTV Oost, maar is 
ook terug te luisteren via de website. https://www.rtvoost.nl/radio/programma/834/Ongelofelijk-
Humanisme-in-Overijssel/gemist  
 
Podcast 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is gemeld hebben we een podcast laten maken. Heeft u deze al 
geluisterd? Wij zijn benieuwd naar uw mening. Voel u vrij om (kritisch) te reageren op onze 
podcast. Ook als u ideeën heeft voor sprekers of onderwerpen horen we dat graag van u. Uiteraard 
staat het u vrij deze podcast te tippen aan vrienden, bekenden en familie. Nogmaals de link: 
https://soundcloud.com/user-416917634/durf-te-spreken-aflevering-1-hanneke-poelmans  
 
Cursussen 
Graag zouden we u een cursus aanbieden om u te verdiepen in een interessant onderwerp. De 
fysieke cursussen liggen zoals u zult begrijpen nu even stil. We hopen in de tweede helft van het 
komende voorjaar u een cursus aan te kunnen bieden, maar helaas zijn er geen garanties of dat gaat 
lukken. We houden u op de hoogte en melden ons als er nieuws is. 
 
500e lid 
Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid is het feliciteren van het 500e lid een paar 
weken uitgesteld. 
 
 
Tot slot: Overdenking  
 
In de vorige nieuwsbrief ontbrak de gebruikelijke overdenking, maar we pakken de draad weer op: 
De website www.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 vierde waarde die we u ter overdenking meegeven is:  
 

Milieubewustzijn 

Los van onze individuele identiteiten delen we allemaal het zelfde thuis: planeet Aarde. Zoals wij 
afhankelijk zijn van de planeet om ons te voorzien van haar kostbare hulpbronnen, zijn de 
ecosystemen van deze planeet afhankelijk van ons om goede beheerders te zijn en de 
verantwoordelijkheid te nemen voor de menselijke activiteiten op de gedeelde planeet. Het niet-
omkijken naar de grootschalige effecten die mensen hebben op onze leefomgeving heeft grote 
schade aan de ecosystemen van deze aarde toegebracht. Ondanks dit is de mensheid ook in staat tot 
positieve milieutechnische veranderingen die de wederzijdse afhankelijkheid van al het leven tot 
elkaar op de planeet respecteren. Ieder van ons moet onze collectieve en individuele fouten 
erkennen, reeds toegebrachte schades herstellen en doelgericht werken naar het doen groeien en 
laten bloeien van rijke, diverse en bestendige ecosystemen. 



 
 
Met vriendelijke humanistische groet, 
 
Bas, Brechtje, Gertjan, Rob 
Bestuur van afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond 
 
 

 


