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In dit nummer
Programma voorjaar 2020

Maandag 20 januari
De 20e-dag-tafel: Restaurant ’t Zusje, Hilversum 6
Maandag 27 januari
Filosofisch café, Doppio Hilversum 8
Donderdag 27 februari 
Cursusdag Vrouwen van de Verlichting, Hilversum 4
Woensdag 4 maart
Lezing Tijn Berends ‘Klimaat door de eeuwen heen’ 7
Donderdag 5 maart
Rondleiding Singer ‘Spiegel van de ziel’ 9
Maandag 16 maart
Algemene ledenvergadering ’t Gooi-Vecht-Almere 3
Vrijdag 20 maart
De 20e-dag-tafel: Restaurant Treasure, Almere 6

Verder in dit nummer
Humanitas  Bestuur 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 (035) 624 58 01

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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vn-baas Guterres vroeg zich bij de klimaattop in 
Madrid af of onze generatie wil worden herinnerd 
als degene die de kop in het zand steekt, we dreigen 
slaapwandelend het ravijn in te lopen. Rob Jackson 
van de Stanford-university stelt dat de wereld zich 
als een verslaafde gedraagt. En Paul Kingsworth 
(‘Tegenlicht’ vpro) gelooft niet dat de wereld nog te 
redden is. 

Maar de leiders van de belangrijkste landen zijn niet 
in staat om afspraken te maken. De premier van 
Australie, Morrison, gaat daarna eerst maar eens op 
vakantie naar Hawai, alvorens gedwongen naar zijn 
brandende thuisland te vertrekken.

En u, en ik, raken wij ontmoedigd of sterkt het ons 
om erover na te denken wat onze mogelijkheden zijn?

Het Humanistisch Verbond organiseert een lezing 
met Tijn Berends over de geschiedenis van het 
klimaat. Ik zou daarna graag meer bijeenkomsten/ 
lezingen willen organiseren over dit belangrijke 
thema. Misschien bent u er al bij op 4 maart.     
  

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 voorstellen voor 2020. De leden 
worden uitgenodigdommee te denken.
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Cursusdag  ‘Vrouwen van de 
Verlichting’

Donderdag 27 februari, 10.30-16.00 uur 
(max. 16 deelnemers)
Plaats: De Kapel
’s Gravelandseweg 144, 1217 ga Hilversum
Prijs:  incl. lunch q 25 (leden), q 35 (niet-leden)

Op 27 februari organiseren we weer een cursusdag met 
de docent Jos de Wit.

Bij de Verlichting wordt over het algemeen gedacht 
aan mannen als Voltaire, Rousseau, Diderot en Kant. 
Minder bekend is dat de Verlichting als sociaal-
culturele en filosofische beweging voor een belangrijk 
deel ook door vrouwen werd gedragen. In de eerste 
plaats vanwege de grote rol die vrouwen speelden in 
het dagelijks leven van de grote filosofen, bijvoor-
beeld Emilie du Châtelet, de minnares, intellectuele 
vriendin en ondersteunster van Voltaire. Daarnaast 
speelden vrouwen een sleutelrol bij het bij elkaar 
brengen van de geleerde mannen door de vele door 
vrouwen opgerichte salons en filosofische kringen. 

De cursusdag ‘Vrouwen van de Verlichting’ wil twee 
van deze originele vrouwen uit de Verlichting voor het 
voetlicht brengen. Deze vrouwen zijn:

Belle van Zuylen 
Belle van Zuylen (1740-1805), van Nederlandse, 
adellijke komaf, die zich na haar huwelijk in Zwit-
serland vestigde.  Met haar uitgaven Le Noble, Lettres 
Neuchâtelloises en Mistress Henley zette zij zich af 
tegen de archaïsche adellijke en vrouwonvriendelijke 
omgangsvormen, maar ook tegen dogmatische 
levensopvattingen in het algemeen.
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Germaine de Staël
Germaine de Staël (1766-1817), dochter van de 
schatrijke Zwitserse bankier en Frans minister van 
financiën Jacques Necker, die van dichtbij actief de 
Franse Revolutie meemaakte en de grote politieke 
tegenspeelster werd van Napoleon. Ze schreef politieke 
essays en romans en onderhield intensieve contacten 
met een grote internationale kring van schrijvers, 
filosofen en staatslieden.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Bijdrage van A 25,-/35,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Cursusdag 27/2’.

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



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 
8 januari, 5 februari, 4 maart.
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, minimaal 
zes personen. De deelnemers worden verwacht tussen 
18.00 en 18.30 uur.

Maandag 20 januari
Restaurant ’t Zusje
Herenstraat 10, 1211 cb Hilversum (t.o. Filmtheater), 
drie gangen voor A 29,90.

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

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Vervoer nodig? Bel 06 - 10 83 21 98
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Lezing  ‘Klimaat door de 
eeuwen heen’

Woensdag 4 maart, 20.00-22.00 uur
Plaats: Zaal Witte kerk 
Wilhelminalaan 15, 1411 el Naarden
Prijs:  q 5 (leden), q 8 (niet-leden)

Elke politicus heeft 
inmiddels een mening 
over het klimaatpro-
bleem, en er gaat geen 
week voorbij zonder 
tenminste één nieuw 
nieuwsitem rondom het 
klimaatakkoord. Maar 
waarom horen we altijd 
alleen maar de politici, 
de activisten en de nieuwslezers over dit onderwerp? 
Als het echt gewoon harde wetenschap is, waar zijn de 
wetenschappers dan?

Tijn Berends is zo’n wetenschapper, werkzaam als 
promovendus bij de Universiteit Utrecht. Hij zal het 
hebben over klimaatwetenschap, met de focus op 
zijn eigen vakgebied: paleoklimatologie, oftewel het 
klimaat van vroeger. Wat voor klimaatveranderingen 
hebben er vroeger zoal plaatsgevonden, en hoe 
verhouden die zich tot wat er tegenwoordig allemaal 
gebeurt?

De lezing gaat niet over het klimaatakkoord, en de 
zin en onzin van het politieke debat daarover – Tijn is 
een wetenschapper. Hij zal zijn best doen u een idee 
te geven van zijn bevindingen over het klimaat, en 
hoopt dat u daarna een beter geïnformeerde keuze 
kunt maken over wat u daarmee doet. Uiteraard is er 
voldoende ruimte om vragen te stellen.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

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 ‘Klimaat’.
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Humanistisch filosofisch 
café (max. 12 personen)

Maandag 27 januari, 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 13 januari!) is noodzakelijk 
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl 
Telefoon (035) 624 58 01

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 27 januari is het 
thema: ‘De meeste 
mensen deugen’ n.a.v. 
het boek van Rutger 
Bregman.
Met elkaar gaan 
we filosoferen over 
wat een deugd is en 
welke deugden er 
zijn. Waarom is het 
eigenlijk belangrijk 
om over deugd te 
filosoferen? 

Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor 
niet-leden van het Humanistisch Verbond of 
Humanitas. Neem dus gerust iemand mee!
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Rondleiding Singer ‘Spiegel 
van de ziel: Toorop tot 
Mondriaan’ 
Donderdag 5 maart, om 11.15 uur en 13.15 uur 
Singermuseum
Oude Drift 1, 1251 bs Laren 
Prijs q 7 (leden), q 10 (niet-leden) 
Entree met museumkaart gratis, anders q 17, 
rondleiding q 7 (leden), q 10 (niet-leden)

Gelijktijdig en als reactie op (de oppervlakkigheid van) 
het impressionisme, richt een aantal kunstenaars zich 
op de intimiteit van de binnenwereld met thema’s 
als de besloten tuin, het interieur, het stilleven en de 
geesteswereld van de kunstenaar. Bekende kunste-
naars als Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, Vincent van 
Gogh, Matthijs Maris, Willem Witsen en Piet Mondri-
aan gunnen de kijker een blik in hun diepere zelf.
Ook minder befaamde kunstenaars komen aan bod 
zoals Gijs Bosch Reitz, Jacobus van Looy, Jan Veth, 
Antoon Derkinderen en Richard Roland Holst. Met 
ruim 70 schilderijen, aquarellen en tekeningen biedt 
deze expositie een nieuwe kijk op de Nederlandse 
kunst rond 1900. 

Spiegel van de ziel: Toorop tot Mondriaan is een samen-
werking met het Rijksmuseum Amsterdam. De 
rondleiding wordt zoals altijd verzorgd door Bert van 
den Bosch.

Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
E-mail: hv.gooialmere@upcmail.nl
Telefoon (035) 624 58 01

Bijdrage van A 7,-/10,- storten op bankrekening
nl 31 trio 0198 3781 57 t.n.v. Humanistisch 
Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere, onder 
vermelding van ‘Singer’. Ook graag het tijdstip  
vermelden!
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boekgroep 1
De volgende bijeenkomst van de boekgroep 1 
is op woensdag 12 februari om 20.00 uur. 
Besproken wordt ‘De geniale vriendin’ van 
Elena Ferrante. Zij komen bijeen bij één van 
de deelnemers. 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 12 februari om 20.00 uur in het 
kantoor van Humanitas, Willem Barentzweg 17a, 
Hilversum. We bespreken dan het boek ‘Tikkop’ 
van Adriaan van Dis. Als u mee wilt doen, kunt u 
contact opnemen met: 
Ties Grijpstra, hv.gooialmere@upcmail.nl.

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 06-10832198 (Ties).
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Activiteiten, die u misschien 
ook aanspreken

Lezing  Schilderijen en gedichten 
van Marc Chagall

Vrijdag 17 januari,  10.00-12.00 uur
Bibliotheek Gooi-en-meer, 1404 jb Bussum
Entree vrij

Op vrijdag 17 januari  is er van 10.00-12.00 uur in de 
Bibliotheek van Bussum een thema-ochtend over 
leven en werk van Marc Chagall (herhaling van 
Loosdrecht).

De Joods-Russische kunstenaar Marc Chagall heeft 
in zijn lange leven vele schilderijen gemaakt, maar 
ook gebrandschilderde ramen in  kathedralen, en 
prachtige gedichten. Zowel zijn schilderijen als zijn 
gedichten spreken vaak over zijn jeugd, zijn ouders, 
zijn Russische dorp, zijn liefde, de oorlogsperiode en 
ballingschap. 

Ties Grijpstra geeft met veel beelden van de kunstwer-
ken van Chagall een presentatie van zijn leven, en leest 
gedichten voor. 
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                  Bestuur

Silvana Sanches, coördinator Vriendschappelijk 
huisbezoek, is gestopt met haar taak, omdat ze 
werkafspraken heeft in Suriname. We bedanken haar 
en wensen haar alle goeds.

Inmiddels hebben we in Frances Admiraal een 
nieuwe coördinator gevonden, daarmee kan het 
nodige werk doorgaan.

We nodigen de vrijwilligers uit voor een intervisie-
bijeenkomst op woensdag 25 maart.
 
Het bestuur van Humanitas is nog op zoek naar een 
bestuurslid met als portefeuille Thuisadministratie, 
er is een advertentie geplaatst maar u kunt ook 
informatie vinden op de website:
www.humanitas.nl/afdeling/t-gooi/vacatures/

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.

Als u de maandelijkse nieuwsbrief niet ontvangt, 
hebben we misschien niet uw mailadres. Als u 
snel geïnformeerd wilt worden, geef dan even uw 
mailadres door op hv.gooialmere@upcmail.nl.
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Sponsoring Rabobank
Op 7 oktober j.l. ontving Humanitas-’t Gooi ook 
dit jaar een gift van Rabobank Gooi- en Vechtstreek 
tijdens de jaarlijkse Coöperatiebijeenkomst van de 
bank in ’t Spant. Na een boeiend verhaal van André 
Kuipers over life-in-space mochten Alex Maas en Nel 
Barendse namens Humanitas ’t Gooi de gift van 5.000 
euro ontvangen! 

Het bedrag is bestemd voor de Kindervakantie-
weken. Dankzij coördinator Annelies van Amerongen 
en de sponsoring van de Rabobank hebben we in de 
afgelopen zomervakantie 18 kinderen op een kamp-
week kunnen trakteren.

In totaal ontvingen 42 maatschappelijke organisa-
ties een cheque met een totaalbedrag van 213.000 euro.
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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
Bart Heller, 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: 
Silvana Sanches (coördinator), 06 – 15213789 
Richard Vervoort (coördinator), 06 – 51 48 92 27 
Thuisadministratie: 
Knut Bouwman (coördinator), 06 – 35 12 05 90 
Anja Simons (coördinator), 06 – 13 76 35 97 
Petra Twisk-Roomer (coördinator), 06 - 35118193
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

N
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