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Inhoud: 

- ACTIVITEITEN: nog € 400.000 te verdelen; 2,5 cursus georganiseerd; 2 Huma café’s gehouden, 2 
wandelingen gemaakt, 12 nieuwsbrieven laten rondgaan en 6 kettingbrieven. 

- MENSEN: Irma Bannenberg weg, Theo Veltman weg, Karin Molenaar erbij, Gijs Reudink erbij, 
Nanda van Bodegraven stapje terug, Geertje van Berlo erbij. 

- PUUR BESTUUR: géén algemene ledenvergadering. 

- SPECIAL: Vrijheid van Amsterdam 

- VOORUITZICHT 2021 
 
 
ACTIVITEITEN 
Ik ontkom er niet aan: 2020 is een mislukt jaar. Corona heeft ons gevloerd.  
Van alle activiteiten die we ons hadden voorgenomen, zijn de meesten gecanceld. Wat bleef over? 
 

- Eén van onze leden had in 2016 een erfenis nagelaten ten bate van ‘humanisme in Amsterdam. 
Daarvan was nog € 400.000 te verdelen. Dit bedrag is fiftyfifty verdeeld over de tentoonstelling 
Vrijdenkers in Amsterdam, die mei a.s. open gaat in het Amsterdam Museum - if corona permits 
-, en Vrijheid van Amsterdam, een wandelproject van Nanda van Bodegraven.  
Op de inhoud van het laatste project kom ik straks terug, hier wil ik vooral de mensen 
bedanken die betrokken waren bij het selectieproces: Theo Veltman, onze voormalige 
voorzitter; Stefan Hermsen, onze penningmeester; Christa Compas, directeur Humanistisch 
Verbond Nederland; Magdeleen Sturm, partner bij adviesbureau Lysias en op diverse manieren 
betrokken bij Omroep Human; en tot slot Boris van der Ham, toen voorzitter, nu ex-voorzitter 
Humanistisch Verbond Nederland. 

- we hebben tweeëneenhalve cursus kunnen laten doorgaan: Socratisch Gesprek door Wouter 
Belier, Moderne Levenskunst door Reine Rek; Humanistisch mediteren door Hans Bomhof 
hebben we moeten afbreken.  

- er zijn twee Huma cafés geweest, in januari met een workshop Rituelen door Chantal Suissa-
Runne en in februari met een lezing over Rituelen door Ger Groot. Op 20 september hebben 
we tussen de corona door nog twee wandelingen kunnen organiseren langs de struikeltegels 
van Vrijheid van Amsterdam, het project wat hierboven ook al genoemd werd en waar ik nog 
op terug kom. 

- we hebben elke maand een nieuwsbrief doen uitgaan, 

- én, tot slot van deze opsomming, van eind april tot begin juni een serie kettingbrieven, 
waarvan de inhoud een goede afspiegeling gaf van wat Nederland dacht en voelde bij corona: 
de inhoud ging van een pleidooi voor recht op risico en vrijheid tot het ongemak, dat gevoeld 
werd bij het volledig isoleren van de verpleeg- en zorghuizen; van de vraag of jongeren nu echt 
zo strak in toom moesten worden gehouden tot de vraag wat er nu essentieel was aan deze tijd 
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om te onthouden; van een activistische oproep TE BLIJVEN GAAN tot de vraag wat jij zou doen 
als je zou weten dat er over 200 jaar geen menselijk leven meer bestaat.    

 
MENSEN 

- Irma Bannenberg ging weg. We hebben van alles geprobeerd om haar ertoe te bewegen langer 
te blijven, maar ze moest haar aandacht aan andere zaken gaan geven. Jammer voor ons, want 
ze zat (en zit) vol ideeën en was tevens onze website-deskundige. Irma, bedankt! 

- Theo Veltman had al afscheid genomen als voorzitter en wilde alleen nog de bestemming van 
het erfenis-geld in goede banen leiden. Zodra dat gebeurd was, trad hij ook als bestuurslid af. 
Theo, nogmaals bedankt!  

- Karin Molenaar volgde een cursus Klassieke Levenskunst, viel op door haar rustige manier van 
kritiek geven en zei tot haar eigen verbazing ‘ja’, toen we haar vroegen bestuurslid te worden. 
Omdat we vanwege corona geen vergadering georganiseerd kregen, is ze dat nog steeds niet, 
maar ondertussen werkt ze al actief mee en het zittend bestuur is daar heel content mee. 

- Gijs Reudink heeft al eens eerder in ons bestuur gezeten en meldde zich dit jaar opnieuw. Niet 
dat Gijs oud is (nog geen vijftig) of inactief (hij heeft een uitgeverij) maar gewoon, omdat hij het 
leuk vindt te doen én het humanisme belangrijk genoeg acht om er tijd en energie in te steken. 
Het bestuur draagt hem graag voor als nieuw-te-benoemen-bestuurslid.  

- Nanda van Bodegraven is uit het bestuur gestapt. Dat hangt samen met het project waar zij de 
initiatiefnemer van is, Vrijheid in Amsterdam. Toen dit opeens geld dreigde te krijgen uit de 
erfenis (zie hierboven), trok zij zich als bestuurslid terug. Wel is zij nog lid van het 
activiteitencomité. 

- Geertje van Berlo is onze nieuwe, betaalde, digitale deskundige met gevoel voor taal en een 
hart voor humanisme. Zij onderhoudt Facebook, Instagram en de website, levert daarvoor 
inhoud, tekst en beeld en geeft ondersteuning bij alle digitale communicatie. Zonder haar 
waren we nauwelijks zichtbaar geweest dit jaar.   

 
PUUR BESTUUR 
We hebben in 2020 geen algemene ledenvergadering kunnen houden. De reden luidt : corona. In 
januari 2021 zullen we nu een jaarvergadering 2021 houden met daarin op de agenda ook de 
stukken, die we in 2020 hadden moeten behandelen. Het wordt een digitale vergadering via 
ZOOM. 
Wat betreft het juridische aspect: het is geoorloofd het op deze manier te doen, met dankzij de 
aangepaste regelgeving die in april 2020 is aangenomen door de Tweede Kamer.  
 
SPECIAL: ‘de vrijheid van Amsterdam’ 
Er liggen inmiddels tien tegels in de Amsterdamse binnenstad en er komen nog bijna evenzoveel 
objecten bij in de wijken daaromheen: wie weet hoe moeilijk het is om iets voor elkaar te krijgen 
in de openbare ruimte van de hoofdstad, beseft meteen hoe razend knap het is dit voor elkaar te 
krijgen én hoe goed het project wel moet zijn, dat het überhaupt mag. Nanda van Bodegraven is 
de grote vrouw achter dit project en hoewel zij altijd de eerste is, die zegt dat ook mijnheer X of 
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mevrouw Y een belangrijke bijdrage heeft geleverd, één ding wil ik hier duidelijk stellen: Van 
Bodegraven is de grote inspirator én organisator. Verder verwijs ik graag door naar de website: 
www.vrijheidvanamsterdam.nl. 
 
VOORUITZICHT 2021 
Nu de Huma-café’s niet kunnen doorgaan, werken we aan Huma-wandelingen zodat we elkaar 
kunnen blijven ontmoeten. Met een podcast in de oren, een duffelse jas aan en koffie drinken na 
afloop buiten aan de rand van het Amsterdamse Bos.  
Zo zouden we ook cursussen kunnen organiseren, met niet meer een bijeenkomst in Huis de Pinto 
of in Theater Perdu, maar ook gewoon buiten, lopend door de stad of langs de Amstel.  
We hopen dat de tentoonstelling in het Amsterdam Museum, Vrijdenkers van Amsterdam. in mei 
inderdaad kan open gaan. We hebben een nieuwe voorzitter landelijk: Mardjan Seighali (ze komt 
even digitaal langs op de jaarvergadering 2021). 
En bovenal: we hopen echt dat we dat virus onder de knie krijgen.  
 
 
Guus Bakker, 
voorzitter  


