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Woensdag 29 april
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Dinsdag 14 april
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Donderdag 7 mei
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Ontmoetingsplaats
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Maandag 30 maart
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In dit nummer
Programma voorjaar 2020

Maandag 16 maart
Algemene Ledenvergadering ’t Gooi-Vecht-Almere 3
Vrijdag 20 maart
De 20e-dag-tafel: Restaurant Treasure, Almere 4
Maandag 30 maart
Filosofisch café, Doppio Hilversum 8
Dinsdag 14 april
Lezing Herman Pleij, Kapel Hilversum 5
Woensdag 29 april
Lezing Ivar Schute, Naarden 6
Donderdag 7 mei  
Excursie  Biologische boerderij Lunteren  9
Woensdag 20 mei
De 20e-dag-tafel: Restaurant Zorba de Griek, Bussum 4
Maandag 20 juli 12.30 uur
De 20e-dag-lunch Restaurant Stadzicht, Naarden 4

Verder in dit nummer
Humanitas  Bestuur 12-13
Humanitas  Even voostellen: Frances Admiraal 
en Hans Beekman 12-13
Namen, adressen en telefoonnummers  14-15

In verband met de organisatie (zaal, catering)
helpt u ons door zich (tijdig) aan te melden voor
de activiteiten via: 
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

Heeft u vervoer nodig om deel te kunnen 
nemen aan een activiteit? Neem contact op 
met een bestuurslid van het HV!



Ten geleide
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Het is dit jaar 75 jaar geleden dat ons land bevrijd werd 
van Duitse overheersing. Een overheersing die vooral 
getekend werd door uitsluiting van minderheden: 
joden, roma’s, homo’s, jehovah’s werden ‘vernietigd’, 
omdat ze niet pasten in de reguliere samenleving.

Uitsluiting dreigt nog steeds, nu zijn het de 
‘Chinezen’, Marokkanen, vluchtelingen, en er zijn 
zelfs twee politieke partijen die er hun bestaansrecht 
aan verlenen.

In de week in mei van herdenken en vieren houdt Ivar 
Schute bij het Humanistisch Verbond een interessante 
lezing over opgravingen in concentratiekampen en 
ook de ethische aspecten ervan. We nodigen u daarvoor 
van harte uit. U leest er meer over op pagina 6 en 7. 

Ties Grijpstra

Maandag 16 maart om 20.00 uur
Algemene ledenvergadering 
’t Gooi-Vecht-Almere
De alv van het Humanistisch Verbond van 
de afdeling ’t Gooi-Vecht-Almere wordt op
maandag 16 maart gehouden in kantoor van 
Humanitas, W. Barentzstraat 17a in Hilversum.

De vergadering is van 20.00-21.00 uur, inloop 
19.30 uur.  Bespreking van o.a. de financien, 
evaluatie van het programma 2019 en voor-
stellen voor 2020. De leden worden uitgenodigd 
om mee te denken.



Elkaar ontmoeten

Als vanouds is er namens het Humanistisch 
Verbond en Humanitas een koffie-ochtend in

de HEMA te Hilversum

U bent daar voortaan welkom op de eerste 
woensdag van de maand om 11.00 uur, dus op 
1 april, 6 mei, 3 juni en 1 juli.
Zomaar voor een goed gesprek of een babbeltje 
met gelijkgestemden in een ongedwongen sfeer 
en onder het genot van een kopje koffie. Aanmel-
den vooraf is niet nodig. U komt gewoon als u zin 
hebt. Wilt u toch eerst wat nadere informatie of 
liever geïntroduceerd worden, neem dan contact 
op met Jo Aapkes, telefoon (035) 525 70 65. Nieuwe 
gezichten zijn van harte welkom.

De 20e-dag-tafel
Het Humanistisch Verbond en Humanitas organise-
ren eetavonden, voor de gezelligheid om samen te eten 
en om elkaar te leren kennen. Bovendien willen we 
graag leuke en betaalbare restaurants ontdekken. We 
doen dat als vast ritme rond de 20e dag van de oneven 
maanden. Deelnemers melden zich steeds aan voor één 
eettafel zonder verdere verplichtingen, het gaat door 
bij minimaal zes personen. De deelnemers worden 
verwacht tussen 18.00 en 18.30 uur.

Vrijdag 20 maart
Restaurant Treasure
Sluiskade 2-10, 1357 NX  Almere (Aziatisch)

Woensdag 20 mei
Restaurant Zorba de Griek
Wilhelminaplantsoen 35, 1404 jb Bussum

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie:
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

De 20e-dag-lunch
Maandag 20 juli 12.30 uur
Restaurant Stadzicht, Naarden

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie:
hbafman@xs4all.nl of telefoon (035) 526 73 10



Lezing  Herman Pleij
‘Oefeningen in genot’, liefde 
en lust in de Middeleeuwen

Dinsdag 14 april, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: De Kapel
’s Gravelandseweg 144, 1217 ga Hilversum
Prijs: q 10

Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het 
huwelijk diende voor de voortplanting en het dempen 
van lusten. Genot was uit den boze. Maar beschikte 
het lichaam niet over een seksuele uitrusting die 
vanzelf genot ontstak? En vormde het sensuele 
Hooglied niet de handleiding daarvoor? Aards 
genieten mocht van de Bijbel. In de late Middeleeuwen 
was de literatuur het aangewezen proefstation voor 
rechtvaardigingen daarvan.
Eerst projecteerde men onder het mom van morele 
verontwaardiging woeste seks op karikaturale boeren. 
Maar rond 1500 schiepen rederijkers een moderne 
literatuur die genotvolle seks ronduit verheerlijkte. 
De seksuele vrijwording leerde ook dat aanranden en 
verkrachten tot de hogere minnekunst behoorden. 
Was dat niet wat vrouwen eigenlijk wilden? 
Daarop volgde een repressie in de zestiende eeuw. De 
kerk dwong genot weer in het gelid van de voortplan-
ting en verkrachting werd serieus vervolgd. Verlopen 
alle seksuele revoluties dan op dezelfde manier?

Herman Pleij (1943), 
emeritus hoogleraar 
middeleeuwse letter-
kunde aan de UvA, houdt 
zich vooral bezig met 
de cultuurhistorische 
betekenis van literatuur, 
de ontwikkeling van een 
burgermoraal.

Aanmelding en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

Bijdrage van A 10,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Pleij’.
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Lezing  Ivar Schute
Beladen erfgoed, beladen 
onderzoek, archeologisch 
onderzoek naar Nazikampen
Woensdag 29 april, 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Witte kerk
Wilhelminalaan 15, 1411 el Naarden
Prijs: q 5 (leden), q 8 (niet-leden)

De laatste tien jaar wordt er in snel toenemende 
mate en in diverse landen archeologisch onderzoek 
uitgevoerd in door Nazi-Duitsland gebruikte kampen. 
Dit betreft werkkampen, concentratiekampen maar 
ook vernietigingskampen. De redenen dat dergelijk 
onderzoek gedaan wordt op dergelijke beladen plek-
ken, kan forensisch van aard zijn, zoals het opsporen 
van massagraven, of wetenschappelijk, zoals het op 
archeologisch non-destructieve wijze in kaart brengen 
van resten en sporen in de ondergrond. 

Het archeologisch onderzoek in vernietigingskamp 
Sobibor toont aan wat de waarde van dat bodemarchief 
kan zijn. Vanaf 2011 is hier grootschalig archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek in Sobibor 
wordt onder grote spanning uitgevoerd en het 
stelt ons ethische vragen. Mag en kan je opgraven 
in een dergelijk kamp? Hoe geef je de herinnering 
vorm? Van wie zijn de aangetroffen voorwerpen? 
Ook het Pools opperrabbinaat stelt eisen die ingaan 
tegen wetenschappelijke motieven. Daarnaast staan 
onderzoekers onder druk van nabestaanden, de media 
en Holocaust-ontkenners.

Het kamp Sobibor is nadat op 14 oktober 1943 een 
opstand en ontsnapping had plaatsgevonden, door de 
Nazi’s afgebroken en de locatie gecamoufleerd door 
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bosaanplant. Het archeologisch onderzoek heeft echter 
grote delen van het kamp blootgelegd. Opvallend veel 
vondsten komen uit Nederland, meegekomen met de 
transporten vanuit Westerbork. 

Ivar Schute studeerde prehistorische archeologie aan 
de Rijksuniversiteit Leiden. Hij trad in dienst bij van 
RAAP Archeologisch Adviesbureau. Sinds 2008 houdt 
hij zich bezig met archeologisch onderzoek naar 
sporen en resten uit de Tweede Wereldoorlog vooral 
op kampterreinen in Nederland en Polen. Bekend-
heid verwierf hij met zijn onderzoek in de kampen 
Amersfoort, Vught, Westerbork, Bergen-Belsen, 
Treblinka en Sobibor. Binnenkort verschijnt zijn boek 
‘In de schaduw van een nachtvlinder’

Aanmelding en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

Bijdrage van A 5,-/8,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Schute’.

Oproep voor kleding
Als humanistisch geestelijk verzorger van de 
Penitentiaire Inrichting Lelystad voer ik gesprek-
ken met gedetineerden en bied ik ondersteuning 
aan hun tijdens de detentie. Een praktische 
vraag die zich ieder jaar voordoet, is de vraag 
naar mannenkleding. Het gaat hierbij om jassen, 
truien, shirts en vooral lange broeken, maar ook 
schoenen vanaf maat 42 voor mannen. 
Bel mij (telefoon 06 - 29 35 14 44) voor het afgeven 
van kleding. Mailen kan ook: 
does_bootsma@versatel.nl of 
hv.gooialmere@upcmail.nl

Vrouwen die in de penitentiaire inrichting in 
Nieuwersluis verblijven, hebben ook dringend 
behoefte aan kleding. Misschien wilt u dames-
kleding afstaan, schoon en heel, die worden 
opgehaald door Liesbeth Volmer, en zij brengt 
het naar Nieuwersluis. Telefoon: (035) 64 00 523.
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Humanistisch filosofisch 
café (max. 12 personen)

Maandag 30 maart, van 14.30 – 16.30 uur 
(inloop 14.00 uur) 
Plaats: Doppio-espresso (achterzaal) 
’s Gravelandseweg 14, 1211 bs Hilversum 
Geen kosten, koffie/thee wordt u aangeboden.

Er zijn maar twaalf plaatsen, dus aanmelden
(vanaf 16 maart) is noodzakelijk 
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl 
Telefoon 06 - 10 83 21 98

Frances Admiraal en Ties Grijpstra organiseren 
tweemaandelijks op de laatste maandag van de 
oneven maanden een filosofisch café.

Een filosofische café is een ontmoetingsplaats 
voor mensen die antwoorden zoeken op vragen of 
uitgedaagd willen worden om na te denken over 
vragen die betrekking hebben op het menselijk 
bestaan.

Het café is bedoeld voor iedereen die wil naden-
ken, luisteren naar aanleiding van een thema, 
waarbij we de verbinding zoeken met de huidige 
samenleving.

Op 30 maart is het thema: 
‘Technologische ontwikkeling’
De razendsnelle ontwikkelingen in de bio- en 
informatietechnologie zorgen voor verwarring.
Zijn ze een zege of zijn we er bang voor, of allebei?
Literatuur genoeg hierover, maar kan filosofie 
hierbij ook van belang zijn?
Welke filosofische vragen borrelen er bij u boven?
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Excursie & lunch 
Biologische boerderij 
Remeker in Lunteren
Donderdag 7 mei 12.30-15 uur)
Plaats:  Boerderij Remeker 
Postweg 110, 6741 ML Lunteren
Prijs: q 10 (leden), q 14 (niet-leden)
lunch op eigen kosten

We brengen op 7 mei een bezoek 
aan de biologische veehouderij 
van Maatschap De Groote Voort 
in Lunteren. Op het familie-
bedrijf worden Jersey Leiden 
gehouden, van de melk wordt 
Remeker kaas gemaakt. Er wordt 
gewerkt zonder antibiotica, kunstmest en conserve-
ringsmiddelen. Kenmerkend voor hun werkwijze is 
bijvoorbeeld ook dat de koeien niet onthoornd worden 
en dat de vaarskalveren zogen bij de moeder. 

De bijzondere excursie bestaat uit
• Introductie door (een van) de boeren over: – de enorme 
en spannende ontwikkeling die het bedrijf (heeft) 
door(ge)maakt – de kringloop van bodem, plant en 
dier, - het natuurlijk en duurzaam werken - de smaak 
van het product (kaas) in relatie tot werkwijze en 
bodem 
• Een bezoek aan het gebouw/de stallen. Een korte 
wandeling in de wei, met het nader bekijken van de 
bodem/grond. Uiteraard is er gelegenheid om vragen 
te stellen en producten te kopen.
Voor meer info zie www.remeker.nl 
• Lunch. Van 12.30 tot 13.30 willen we lunchen in 
Restaurant ‘Wormshoef’ in Lunteren.

Vervoer 
We gaan naar Lunteren met een aantal auto’s, we 
willen dus graag weten wie er wil rijden en hoeveel 
mensen er mee kunnen rijden, en wie mee wil rijden.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon 06 - 10 83 21 98

Bijdrage van A 30,-/45,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Lunteren’.
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boekgroep 1
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 
is op donderdag 11 juni om 20.00 uur. 
Besproken wordt ‘Wees onzichtbaar’ van Murat 
Isik. Zij komen bijeen bij één van de deelne-
mers. Als u zin heeft om zich aan te sluiten, 
kunt u contact opnemen met: Heleen Kruys, 
telefoon 035-6210127.

boekgroep 2
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 
is op woensdag 1 april om 20.00 uur in het 
kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, 
Hilversum. We bespreken dan het boek ‘Het 
hoge huis’ van Roxanne van Ieperen. 
Er is een wachtlijst. Als u mee wilt doen, kunt u 
contact opnemen met 
hv.gooialmere@upcmail.nl of 
06 – 10 83 21 98 (Ties).

Boekgroepen
Het Humanistisch Verbond heeft twee boek-
groepen. We zouden voor beide groepen graag 
enkele nieuwe deelnemers willen begroeten. Als 
u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met 
hv.gooialmere@upcmail.nl of 06 - 10 83 21 98 (Ties).
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Ook onze afdeling gaat op Facebook. Zo 
kunnen wij jullie naast de Humanscoop en 
mail nog beter bereiken.
https://www.facebook.
com/Humanistisch-
Verbond-t-Gooi-Vecht-
Almere-1929953003923267/

Heeft u al Facebook of zou Facebook willen 
installeren maar u weet niet hoe?
Mail uw vragen over Facebook ook naar: 
hv.gooialmere@upcmail.nl  
Misschien zoeken we u? 
Bent u zeer bekend met Facebook en kunt u 
daarbij het bestuur helpen, meld u dan even 
bij Arjen Schouten, tel. 06-51647456

Humanistisch Verbond 
’t Gooi, Vecht, Almere 
op Facebook

boekgroep 2
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 2 
is op woensdag 8 juni om 20.00 uur in het 
kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, 
Hilversum. We bespreken dan het boek 
‘Houtrot’ van Rinske Hillen. 
Er is een wachtlijst. Als u mee wilt doen, kunt u 
contact opnemen met 
hv.gooialmere@upcmail.nl of 
06 – 10 83 21 98 (Ties).
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                  Bestuur

Bart Heller is als bestuurslid gestopt omdat het niet 
meer te combineren valt met zijn werk en gezin. Hij 
heeft zich vele jaren ingezet m.n. in het contact met 
TA en het overleg met gemeentes over subsidiever-
strekking. We danken hem daarvoor zeer.
We zijn blij dat de vacature in het bestuur van 
Humanitas ’t Gooi is ingevuld met de benoeming van 
Hans Beekman. Hij stelt zich in deze Humaniscoop 
aan u voor, en heeft namens het bestuur als taak het 
contact met de Financiële Thuisadministratie.

Petra Twisk-Roomer, jarenlang coördinator van TA is 
gestopt in verband met haar reguliere baan, we dan-
ken haar zeer voor de grote inzet die ze als coördinator 
heeft verricht.

Frances Admiraal 
Vriendschappelijk huisbezoek

Nadat ik mijn werkzame leven in het onderwijs heb 
afgesloten, blijken er .veel nieuwe en leuke uitdagin-
gen voor me te liggen.
Ik ben 66 jaar en naast vaste oppas voor mijn klein-
dochter ben ik lid van het Humanistisch Verbond. 
Het HV biedt me interessante activiteiten maar ook 
de mogelijkheid om 
mijn hobby filosofie in 
de praktijk te brengen 
door het aanbieden van 
filosofische gesprekken.
Omdat ik graag in 
contact ben met diverse 
mensen, luisteren 
en communiceren 
prettig vind, lijkt me 
het coördineren van 
vriendschappelijke 
huisbezoeken echt iets voor mij.
Hoe fijn is het als je mensen samen kan brengen, ieder 
vanuit zijn of haar eigen behoefte.
Ik hoop in de toekomst veel mensen plezierige 
contacten te bieden.
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                  Even voorstellen

Hans Beekman  Bestuurslid 
Thuisadministratie

In mei 2018 heb ik 
mijn bedrijf verkocht 
en ben sindsdien, na 
40 jaren gewerkt, niet 
meer werkzaam. Ben 
nu 62 jaar oud, heb 
vele leuke bezigheden/
hobby’s. Echter voel 
nu ook de behoefte om 

mijn energie in te zetten voor iets nuttigs. 15 jaar 
geleden ben ik lid geworden van Humanitas door een 
enthousiast verhaal van een oom die zich inzette als 
vrijwilliger bij Thuisadministratie van Humanitas. 
Met kinderen woonachtig in Australië, Dubai en 
Amsterdam, lange zeilreizen door de middellandse 
zee zocht ik een activiteit die verenigbaar is met mijn 
frequente afwezigheid. De aanstelling tot bestuurslid 
Thuisadministratie is voor mij een mogelijkheid om 
iets nuttigs met het aangename te verenigen. Mijn 
bestuurlijke ervaring in diverse schoolbesturen in 
het verleden en mijn managementervaringen uit het 
bedrijfsleven komen hopelijk van pas bij het verder 
uitbouwen van de activiteit Thuisadministratie 
afdeling ’t Gooi. Ik heb er zin in en bemerk dat het 
enthousiaste en ervaren team van coördinatoren 
en vrijwilligers Thuisadministratie, maar ook het 
bestuur van de afdeling mij enorm helpt om in korte 
tijd de materie eigen te maken. 



14

Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere 

Bestuur
Ties Grijpstra, voorzitter 
 Eerste Nieuwstraat 55, 1211 jp Hilversum
 Telefoon: (035) 624 58 01
 E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Betsy Ooms, secretaris
 Telefoon: (036) 523 05 22
 E-mail: b.ooms.1950@kpnmail.nl
Arjen Schouten, penningmeester
 Telefoon: 06 – 51 64 74 56
 E-mail: arjenschouten@xmsnet.nl
Hans Afman
 Telefoon: (035) 526 73 10
 E-mail: hbafman@xs4all.nl
Leonore Meijboom
 Telefoon: (0294) 26 19 24
 E-mail: lameijboom@gmail.com
Raymond Middelveld 
 Telefoon (035) 694 98 48
 E-mail: middelveld@hetnet.nl

E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
iban: nl 31 trio 0198 3781 57 
t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. ’t Gooi, Vecht, Almere
 
 Landelijk Bureau
www.humanistischverbond.nl
Postadres: Postbus 75490, 1070 al Amsterdam
Kantoor: Ambonplein 73, 1094 pw Amsterdam
E-mail: info@humanistischverbond.nl
Telefoon: (020) 521 90 00

 Humanistische uitvaartbegeleiding
Voor humanistisch geïnspireerde uitvaartbegeleiding 
7 dagen per week telefoon 0900 900 50 30 (B 0,15 p/m) of 
Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding, 
Ambonplein 73, Postbus 75490, 1070 al Amsterdam. 
Telefoon: (020) 521 90 11
E-mail: contact@humanistische uitvaart.nl. 
Website: www.humanistischeuitvaart.nl

 Humaniscoop – redactieadres 
Jannie de Groot | Grafische vormgeving
Ruitersweg 101, 1211 kv Hilversum
E-mail: info@janniedegroot.nl

 Meer informatie
Telefoon: (035) 624 58 01
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
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Afdeling ’t Gooi 

 Bestuur
Cor van der Voet, voorzitter
 E-mail: v.d.voet@hotmail.com 
Ties Grijpstra, secretaris
 E-mail: tegrijpstra@upcmail.nl 
Alex Maas, penningmeester
 E-mail: amaas001@gmail.com 
Nel Barendsen, lid 
Sebastiaan Cobelens, lid
Hans Beekman, lid
Nathalie Niestadt, lid
Hein Roters, lid

 Websitemaster 
Ellen Roling, kopij via tegrijpstra@upcmail.nl

 Projectcoördinatoren
Steun bij rouw: Sjoerd Barends en Mirjam van Kreel (coördinator), 06 – 35 
11 81 84
Lotgenotengroep: Nicky van Oudenhoven, (035) 623 15 97
Vriendschappelijk huisbezoek: 
Richard Vervoort (coördinator), 06 – 51 48 92 27 
Frances Admiraal (coördinator) 06 – 57 34 59 17 
Thuisadministratie: 
Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90 
Anja Simons (coördinator), 06 – 13 76 35 97 
Peter Scholze (coördinator), 06 –  35 11 79 90 
Kindervakanties: Annelies van Amerongen (coördinator), 06 – 35 11 93 62

 Bureaucoördinator
Hein Roters
Kantoor: Willem Barentszweg 17 a

1212 bk Hilversum
Telefoon: (035) 628 60 93 
E-mail: tgooi@humanitas.nl
iban: nl87 rabo 0393803066
t.n.v. Humanitas ’t Gooi/Almere

Lezers in Flevoland die gebruik willen maken van de diensten
van Humanitas kunnen contact op nemen via:
Humanitas, afd. Almere/Zeewolde
Busplein 26, 1315 kv Almere
Telefoon: (036) 539 70 40
E-mail: almere@humanitas.nl

Hetzelfde voor de lezers in Abcoude via: 
Humanitas, afd. Utrecht-Stad,  Marshalllaan 289, 3527 th Utrecht
Telefoon: (030) 252 40 30
E-mail: utrecht@humanitas.nl  

 Landelijk Bureau Humanitas
www.humanitas.nl
Postadres: Postbus 71, 1000 ab Amsterdam
Kantoor: Sarphatistraat 4-6, Amsterdam
Telefoon: (020) 523 11 00
E-mail: info@humanitas.nl
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