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Samenwerkende humanistische 

organisaties in de regio Rotterdam

•	 Humanistisch	Verbond	Rotterdam-Rijnmond	

•	 St.	Humanisten	Rotterdam

•	 St.	Humanitas	WSNP

•	 St.	Humanitas	ouderenzorg

•	 St.	Humanitas	WSNP	(fin.	hulpverlening)

•	 St.	Humanitaszorg	Zuid-Hollandse	eilanden

•	 Humanistische	Uitvaartbegeleiding

•	 Humanistisch	Vormings	Onderwijs	(HVO)

•	 Jong	HV

Andere samenwerkingsverbanden

•	 Veekleurige	Religies

•	 Huis	van	Erasmus
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Namens het bestuur HV 
Rotterdam-Rijnmond. 

De	 vakantieperiode	 is	 voor	 de	
meesten	weer	voorbij.	De	scho-
len	zijn	weer	begonnen	lees	ik	op	
banners	op	weg	naar	mijn	werk.	
Ook	het	Humanistisch	Verbond	
Afdeling	 Rotterdam	 Rijnmond	
pakt	de	draad	weer	op.	
De	komende	periode	staan	weer	
verschillende	activiteiten	op	het	
programma:	 Zondagochtend	
bijeenkomsten,	 het	 HV	 Café,	
Duivelse	 Dilemma’s	 en	 een	
cursus	 Moderne	 Levenskunst.	
Meer	 hierover	 vindt	 u	 in	 deze	
nieuwsbrief.	
Zoals	al	meerdere	malen	aange-
kondigd	 gaan	we	 in	 het	 najaar	
aan	 de	 slag	 met	 de	 resultaten	
en	aanbevelingen	van	het	leden-
onderzoek	wat	begin	dit	 jaar	 is	
uitgevoerd.	Er	hebben	al	enkele	
mensen	 zich	 aangemeld	 om	
hierover	 mee	 te	 denken.	 Ook	
zullen	we	de	komende	periode	
zoveel	 mogelijk	 leden	 nog	 ge-
richt	 gaan	 benaderen	 met	 vra-
gen	wat	u	kunt	en	wilt	bijdragen	
aan	 de	 activiteiten	 van	 het	HV	
in	Rotterdam	en	omgeving.	
In	het	 voorjaar	 is	 er	 een	filoso-
fische	leesgroep	gestart	en	er	 is	
een	idee	om	een	gespreksgroep	
te	 starten.	Heeft	 u	daar	 vragen	
over	dan	kunt	u	met	mij	contact	

opnemen.	
We	hebben	als	afdelingsbestuur	
ook	contact	gehad	met	het	 lan-
delijk	bestuur	over	de	toekomst	
van	de	stichting	huisvesting	Hu-
manistisch	Verbond	Rotterdam.	
Dit	heeft	geleidt	tot	een	uitbrei-
ding	 van	 het	 stichtingsbestuur.	
Dat	bestuur	gaat	aan	de	slag	om	
een	hernieuwd	beleid	op	te	stel-
len	voor	de	stichting.	
Ik	ben	blij	dat	u	dit	voorwoord	
in	 deze	 papieren	 nieuwsbrief	
leest.	Er	 is	 regelmatig	discussie	
over	 de	 verschijningsvorm	 van	
de	nieuwsbrief.	Moet	deze	niet	
digitaal?	Tot	nog	toe	hebben	we	
er	 steeds	 bewust	 voor	 gekozen	
om	 alle	 leden	 van	 de	 afdeling	
elk	kwartaal	een	geel	boekje	toe	
te	 sturen.	 Door	 verschillende	
ontwikkelingen	moeten	we	 die	
keuze	de	komende	periode	na-
der	bezien.	Hierover	wordt	u	la-
ter	nog	nader	geïnformeerd.	
Voor	 dit	 kwartaal	 hebt	 u	 nu	
in	 ieder	 geval	 een	 papieren	
nieuwsbrief	 in	 de	 hand	met	 in	
het	 midden	 een	 overzicht	 van	
de	 geplande	 activiteiten,	 graag	
ontmoet	 ik	 u	 op	 een	 van	 deze	
bijeenkomsten.	

John	Geurts

Van het Bestuur
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Slavernij

Slavernij;	velen	waren	schuldig.

De	 definitie	 van	 slavernij	 is	 dat	 je	
onder	 dwang	 werk	 voor	 iemand	
verricht	 zonder	 dat	 daar	 een	 fat-
soenlijke	beloning	 tegenover	staat.	
Aan	 deze	misdaad	 tegen	 de	men-
selijkheid	 hebben	 waarschijnlijk	
alle	 volkeren	 ter	 wereld	 zich	 wel	
eens	schuldig	gemaakt.	In	het	oude	
Rome	beschikten	rijke	burgers	vaak	
over	honderden	huisslaven.	

De	slavernij	in	Afrika	was	al	zo	oud	
als	Afrika	 zelf.	 Wanneer	 je	 krijgs-
gevangene	was	gemaakt,	schulden	
had	of	overspel	had	gepleegd,	kon	
je	nog	alleen	maar	als	slaaf	verder	
door	 het	 leven	 gaan.	 Je	 was	 niets	
meer	of	minder	dan	een	beest,	dat	
op	de	markt	verkocht	werd	aan	een	
landgenoot	die	zijn	schaapjes	beter	
op	het	droge	had.	
In	 1640	 kwam	 de	 suikerproductie	
in	Zuid-Amerika	op	gang,	 en	was	
er	 grote	 behoefte	 aan	 goedkope	
arbeidskrachten.	 De	 slavenmarkt	
in	 Afrika	 werd	 interessant	 voor	
de	Europese	handelaren.	De	 	Afri-
kaanse	 inlandse	 koningen	 gingen	
zich	nog	meer	 inzetten	om	aan	de	
Europeanen	 slaven	 te	 verkopen,	
geld	 stinkt	 niet	 zullen	 ze	 gedacht	
hebben.	 Krijgszuchtige	 koningen,	
zoals	de	Ashanti-koning	uit	Ghana,	

haalden	hun	menselijke	roofbuit	in	
oorlogen	 en	 strooptochten	 bij	 om-
liggende	volkeren.	Afrikaanse	han-
delaren	 in	 opkomende	 steden	 aan	
de	 kust	 verkochten	 de	 koopwaar	
namens	de	koning	aan	de	Europe-
anen.	

Johan	 Maurits	 van	 Nassau,	 gou-
verneur-generaal	 van	Nederlands-
Brazilië,	 verdiende	 goed	 aan	 de	
suikerhandel	 en	 de	 slaven	 die	 op	
zijn	 plantages	 werkten.	 In	 1640	
heeft	hij	er	zelfs	het	Mauritshuis	in	
Den	Haag	mee	laten	financieren.	

In	dezelfde	periode	werden	er	Eu-
ropese	 koopvaardijschepen	 in	 de	
Middellandse	 zee	 gekaapt	 door	
Noord	 Afrikaanse	 zeerovers.	 Op	
14	 juni	 1814	 was	 kapitein	 Gerrit	
Metzon	 met	 zijn	 schip	 “de	 Twee	
Broeders”	hier	het	 slachtoffer	van.	
Het	 schip	 en	 de	 lading	 werden	
verbeurd	 verklaard	 en	 de	 onfor-
tuinlijke	bemanning	werd	als	slaaf	
verkocht	op	een	Afrikaanse	markt.		
Om	de		zoveel	tijd	ging	er	een	Hol-
lands	Smaldeel	naar	Noord	Afrika.	
Met	 name	 de	 kust	 van	 Marokko,	
waar	vandaan	de	kapers	hun	over-
vallen	 op	 de	 handelsschepen	 on-
dernamen.	 Met	 het	 geld	 uit	 de	
“Liefdekassen”	van	de	Nederland-
se	kerken	werden	de	Nederlandse	
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zeelui	vrijgekocht.	

In	het	jaar	1842	kocht	de	33-ja-
rige	 negerslaaf	 Johannes	 Pau-
lus	Rib,	(slaven	kregen	meestal	
een	 nieuwe	 Europese	 naam	
van	hun	meester)	wonende	 te	
Curaçao,	zich	vrij.	Hij	had	zijn	
afkoopsom	 verdiend	 met	 het	
maken	van	meubels	in	de	vrije	
tijd	waarin	hij	geen	slavenwerk	
hoefde	 te	 verrichten	 voor	 zijn	
meester.	In	1846	begon	hij	zelf	
een	 handel	 in	 slaven.	Hij	 ver-
diende	hiermee	een	aardig	ka-
pitaal.	

Bij	 de	 Haïtiaanse	 Revolutie	
(1791-1804),	 waarbij	 de	 zwar-
te	 slaven	 van	 Haïti	 hun	 on-
afhankelijkheid	 op	 Frankrijk	
bevochten,	 werd	 in	 Haïti	 als	
eerste	 land	 ter	 wereld	 de	 sla-
vernij	 volledig	 afgeschaft.	 In	
Frankrijk	 zelf	 was	 inmiddels	
een	 revolutie	 uitgebroken	 on-
der	de	bevolking	die	geknecht	
werd	 door	 de	 feodale	 Franse	
koningen.	 In	1794	werd	 in	het	
Frankrijk	 van	 na	 de	 Franse	
revolutie,	 besloten	 om	 de	 sla-
vernij	 af	 te	 schaffen.	 In	 1802	
werd	de	 slavernij	hersteld	on-

der	keizer	Napoleon	I.	In	1848	
werd	 ze	 definitief	 afgeschaft.	
Engeland	 volgde	 al	 snel	 met	
de	 afschaffing	 	 en	 als	 laatste	
Europees	 land	 Nederland	 dat	
in	1863	deze	misdadige	praktij-
ken	stopte.	Het	ironische	is	dat	
de	slavernij	in	het	zwarte	Afri-
kaanse	land	Mauritanië	pas	in	
2007	strafbaar	is	gesteld.	

Slavernij	 herdenkingen	 zijn	
goed.	Het	is	alleen	jammer	dat	
het	in	zo’n	verwijtende	context	
wordt	gedaan.	De	Europeanen	
zijn	meestal	de	slechteriken	en	
de	Nederlanders	in	het	bijzon-
der.	 Zwarte	 mensen	 zijn	 per	
definitie	 altijd	 slachtoffer	 van	
deze	 uitbuiting,	 hoewel	 blan-
ken	 ook	 onder	 slavernij	 heb-
ben	geleden.	Laten	we	geden-
ken	dat	aan	het	eind	van	de	18e	
eeuw	als	eerste	land	Haïti	en	in	
2007	Mauritanië	 als	 laatste	 de	
slavernij	 afschafte.	 De	 slaver-
nij	 comités	moeten	 hun	 pijlen	
meer	richten	op	landen	als	In-
dia	waar	nog	miljoenen	illegale	
slaven	werken.	

Henk	Mesman.
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 Cursussen 

 

Zoals	 u	 al	 via	 email	 gemeld	 is	
gaan	we	dit	najaar	van	start	met	
een	cursus	Moderne	Levenskunst.
De	animo	hiervoor	is	zo	groot	dat	
de	cursus	al	binnen	enkele	dagen	
was	volgeboekt.
Maar	 voor	 de	mensen	 die	 graag	
mee	 hadden	 willen	 doen	 zijn	
er	 andere	 mogelijkheden	 in	 het	
voorjaar.
Het	is	niet	gezegd	dat	we	dan	de-
zelfde	cursus	weer	zullen	aanbie-
den,	 want	 behalve	 de	 cursussen	
Introductie	Humanisme,	Klassie-
ke	 Levenskunst	 en	Moderne	 Le-
venskunst	 zijn	 er	vanuit	het	 lan-
delijk	aanbod	nog	diverse	andere	
cursussen	beschikbaar.
Dat	zijn:	
•	Humanisme	in	de	21ste	eeuw,
•	Once	in	a	Lifetime,	over	vergan-
kelijkheid,
•	Kopstukken	van	het	Humanis-

me:	 Socrates,	 Erasmus,	 Voltaire,	
Marx,	Sartre,
•	 Andere	 Kopstukken	 van	 het	
Humanisme:	 Siddharta	 (Boed-
dha),	 Averroës,	 Spinoza,	 Nietz-
sche,	Hannah	Arendt,
•	 Ecohumanisme,	 over	 duur-
zaamheid,
•	 Humanisme	 en	 politiek,	 over	
politiek	burgerschap	 in	onze	de-
mocratie.

We	willen	graag	weten	of	u	speci-
fiek	belangstelling	hebt	voor	een	
bepaalde	cursus.	Afhankelijk	van	
de	voorkeuren	zullen	we	dan	een	
cursus	aanbieden	in	het	voorjaar.

U	 kunt	 uw	 voorkeur	 voor	 een	
bepaalde	 cursus	 doorgeven	 via	
h.burgbro@xs4all.nl	 of	 010-
4679693.

Wie	 heeft	 er	 belangstelling	 om	
met	 elkaar	 een	gespreksgroep	 te	
vormen?	We	zouden	gezamenlijk	
vragen	naar	voren	kunnen	bren-
gen	 en	 bespreken	 zoals	 :	 op	 de	
maatschappij	gerichte	vragen,	le-
vensbeschouwelijke	 vragen,	 vra-
gen	n.a.v.	actuele	gebeurtenissen,	
tv	programma’s	enz.

De	 vragen	 zouden	 van	 tevoren	
kenbaar	 gemaakt	 kunnen	 wor-
den,	zodat	we	er	eerst	over	kun-
nen	nadenken.
De	 gespreksgroep	 kan	 gehou-
den	worden	 in	 het	Gebouw	van	
Humanitas	 (Pieter	de	Hoochweg	
110).
Belangstelling?	 mail	 naar	 jmam-
bachtsheer@hotmail.com

Gespreksgroepje



Avaaz	 is	 een	 online	 campag-
nenetwerk	dat	de	 stem	van	ge-
wone	mensen	 laat	 doorklinken	
in	besluitvorming	overal	ter	we-
reld.		Het	heeft	circa	45	miljoen	
leden,	die	zelf	 alle	acties	finan-
cieren.	Subsidies	komen	er	niet	
aan	 te	pas.	Sinds	de	oprichting	
in	2007	zijn	er	ruim	300	miljoen	
acties	uitgevoerd.	Daarbij	werkt	
Avaaz	in	17	talen	en	in	173	lan-
den.
Wat	 houden	 de	 acties	 dan	 in?	
Zelf	 formuleren	 zij	 hun	 missie	
als	volgt:	“De	kloof	dichten	tus-
sen	de	wereld	die	we	willen	en	
de	 wereld	 die	 we	 nu	 hebben.”	
Het	gaat	dan	om	het	milieu,	het	
klimaat,	fundamentele	mensen-
rechten.
Avaaz	heeft	de	unieke	kracht	om	
in	weinig	tijd	miljoenen	mensen	
te	 informeren	 en	 te	 activeren,	
bijvoorbeeld	 om	 aan	 despoten	
duidelijk	 te	maken	 dat	we	 ons	
niet	de	mond	laten	snoeren.	

Door	 de	 beste	 advocaten	 in	 te	
huren	 is	 Avaaz	 erin	 geslaagd	
diverse	 mensen	 uit	 gevangen-
schap	vrij	te	krijgen.	In	Turkije	is	
Sevil	Sevimli	vrij	gekomen,	een	
Frans-Turkse	 Erasmusstudente	
die	 in	 Istanbul	 was	 gearres-
teerd.	Andere	successen	zijn	het	
verbod	 op	 vrouwenbesnijdenis	
in	 Somalië,	 de	 hereniging	 van	
vluchtelingenkinderen	met	hun	
familie.	 De	 lijst	 is	 lang,	 geluk-
kig,	 ook	wat	milieu	 en	 klimaat	
betreft.	Kijk	maar	op	de	website:	
www.avaaz.org/page/nl.	En,	als	
u	gemotiveerd	bent	en	nog	geen	
lid,	meld	u	dan	aan!	Want,	hoe	
meer	leden,	des	te	sterker	is	de	
organisatie.
Volgens	 mij	 vertegenwoordigt	
en	versterkt	Avaaz	het	strijdbaar	
humanisme,	dat	we	niet	kunnen	
en	willen	missen.

Gerard	Nieuwenhuijsen.
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 Weet u, wie of wat AVAAZ is?



De	 afdeling	Humanistisch	 Verbond	
Rotterdam-Rijnmond	–HVRR	–heeft	
ruim	 zevenhonderd	 leden.	 Enige	
tientallen	 leden	 bezoeken	 geregeld	
onze	activiteiten,	zoals:
						-	zondagmorgenbijeenkomsten,	1	
x	per	maand
						-	Humanistisch	Café,	 1	 x	 per	
maand
						-	filmclub,	1	x	per	maand
						-	cursussen,	 2	x	per	jaar	4	–	
6	avonden
						
Dit	kwartaalblad	verschijnt	momen-
teel	een	keer	per	kwartaal	waarin	o.a.	
deze	activiteiten	beschreven	staan	en	
het	wordt	door	veel	van	onze	leden	
zeer	gewaardeerd.	

Dit	 alles	 wordt	 verzorgd	 en	 draai-
ende	gehouden	door	enkele
bestuursleden	 en	 de	 Activiteiten	
Commissie.	 Zij	 	 hebben	 daar	 best	
veel	werk	aan.	

Wij	 zouden	 graag	 het	 aanbod	 uit-
breiden,	met	meer	maar	ook	andere	
activiteiten.	Daartoe	zijn	we	op	zoek	
naar	mensen	die	zich	hiervoor	willen	
inzetten.	

Daarbij	denken	we	aan:

•	iemand	die	HVRR	in	de	sociale	me-
dia	op	de	kaart	kan	zetten	en	houden	
•	 iemand	die	 bezoeken	 aan	 theater	

en	 tentoonstellingen	kan	 	organi-
seren,	iemand	die	(een)	excursie(s)	
kan	 organiseren,	 en	 	 ontmoetin-
gen	met	 andere	 afdelingen	 in	 de	
regio	 en	 bezoeken	 aan	 plaatsen	
met	bijzondere	betekenis	voor	hu-
manisten,	
•	 iemand	 die	 kan	 faciliteren	 bij		
meer	 cursussen	 –	 daar	 is	 aanbod	
en	belangstelling	genoeg	voor
•	iemand	met	nieuwe	ideeen	voor	
…..

Bij	 het	 ledenonderzoek	 begin	 dit	
jaar	 hebben	 we	 vastgesteld	 dat	
veel	 leden	 zich	 betrokken	 voelen	
bij	het	Humanistisch	Verbond.	We	
komen	 graag	 in	 contact	 met	 die	
mensen	die	daar	op	een	of	andere	
wijze	 meer	 invulling	 aan	 willen	
en	kunnen	geven.	Ook	zoeken	we	
mensen	 met	 kennis	 en/of	 kunde	
op	een	bepaald	terrein	die	dat	wil-
len	 delen	 met	 anderen,	 bijvoor-
beeld	door	een	lezing	te	geven.

Wie	 wil	 deze	 uitdaging	 met	 ons	
aangaan?

U	 kunt	 een	 bericht	 sturen	 naar	
rotterdam-rijmond@regio.huma-
nistischeverbond.nl	 of	 contact	
opnemen	 met	 John	 Geurts	 (06-
23228744)
																																																									

Het	bestuur.
8
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Duivels dilemma 5

Op	woensdag	10	januari	organiseren	wij	voor	de	vijfde	keer	een	Duivels	
Dilemma.	
Dit	keer	gaat	het	over	de	HUMAN-film	‘Getuige’.	Een	jonge	psychiater	
is	in	Zuid-Amerika	om	te	assisteren	bij	een	resocialisatieprogramma	van	
jeugdige	criminelen.
Daar	is	hij	getuige	van	het	begin	van	een	gewelddadige	verkrachting	,	
maar	verzuimt	in	te	grijpen.	In	een	split	second	als	het	er	op	aan	komt,
faalt	hij.	
Om	zijn	geweten	te	sussen	wordt	hij	de	nieuwe	liefde	van	de	vrouw	die	
hij	aan	haar	lot	overliet.		
Zij	denkt:	Godzijdank	bestaan	er	ook	nog	beschaafde	mannen	die	je	kan	
vertrouwen.

Maar	zijn	 leven	 is	 een	 leugen	waaraan	hij	 alleen	nog	kan	ontsnappen	
door	wat	hij	nooit	van	zichzelf	gewild	heeft:	zich	zichtbaar	maken	door	
te	handelen,	zo	nodig	met	geweld.
Zal	hij	de	moed	opbrengen	uit	te	komen	voor	wat	er	is	gebeurd?	
Zal	hij	een	volgende	keer	wel	ingrijpen?					

Plaats:	het	NIVON	 in	de	Dirk	Smitsstraat,	dat	goed	bereikbaar	 is	met	
tramlijn	7	en	8,
halte	Noorderbrug.	Ook	is	in	die	omgeving	na	18.00	uur	vrij	parkeren.

Gespreksleider:	Nico	van	Scheijndel.
Aanvang:	20.	00	uur
toegangsprijs	vijf	euro

Getuige
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Oktober

Maandag	9,	16,	23	en	30
Cursus Moderne Levenskunst
Zie pagina  8

Zondag	15
Is een humanist beter een apa-
theïst?
Door	Nico	van	Scheijndel
Zie pagina 16, 17

Donderdag	26
Humanistisch	Café
Meldcode en huiselijk geweld
Door	Jorina	Gelderblom
Zie pagina 18

De	 filmclub	 gaat	 in	 wisselende	
samenstelling	 1	 keer	 per	 maand	
naar	de	bioscoop.
Alle	leden	krijgen	per	e-mail	een	
uitnodiging	 met	 alle	 informatie	
over	 de	 film	 waar	 we	 die	 keer	
naar	toe	gaan.	Na	afloop	drinken	
we	nog	iets	en	praten	we	nog	een	
poosje	na	over	de	film.	
Krijgt	 u	 geen	 uitnodiging,	 maar	
wilt	u	ook	eens	mee?	Meld	u	dan	
aan	 via	 ons	 e-mailadres	 rotter-
dam-rijnmond@regio.humanis-
tischverbond.nl

November

Maandag	6	en	13
Cursus Moderne Levenskunst
Zie pagina  8

Zondag	19
Schopenhauer’s metafysica van de 
“Wil” en paranormale verschijnse-
len
Door	Albert	Roodnat
Zie pagina 16, 17

Donderdag	30	
Humanistisch	Café
vervolg zelfgekozen levenseinde.
Door	Corrie	Kreuk	en	Mieke	Heijer-
man.
Zie pagina 18
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Kijk ook eens op: 
http://www.humanistischverbond.nl/agenda
http://www.humanistischealliantie.nl/agenda 
www.humanistischcafe.nl
www.arminius.nl
www.eur.nl/studium

Wilt	u	een	bijdrage	leveren	aan	
de	komende	nieuwsbrief	of	rea-
geren	op	een	van	de	artikelen	in	
deze	nieuwsbrief,	mail	of	schrijf	
dan	(ruim)	vóór	1	december2017	
aan	de	redactie	van	het	nieuws-
blad,	gburger9@xs4all.nl.

December

In	december	zijn	er	geen	acti-
viteiten.

Vooruitblik	2018

Januari 2018

Woensdag	10
Duivels Dilemma 5: Getuige
Nivon,	Dirk	Smitsstraat	76,
20.00	uur.
Zie pagina 11.
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Hij	zat	weer	zijn	dag	te	verdoen

In	café	Vlag	en	Wimpel

Met	uitzicht	op	de	Hef.

In	regens	van	bliksem

Snelden	treinen	voorbij

Naar	steden	waar	hij	niet	meer	kwam,

Om	wat	ook	te	zoeken:

Een	uitvlucht,	een	uitweg?

Aan	een	tafel	ver	van	de	deur

Zaten	de	zware	gokkers.	Met	hun

Verfrommelde	gezichten	en	biljetten

Hadden	zij	toch	maar	een	doel	voor	ogen,

Stonden	voortdurend	op	scherp,

Hingen	als	haviken	op	te	letten.

Noordereiland
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Voor	het	raam	stond	in	die	dagen

Een	kribbe	van	triplex	op	kerstmos.

Twee	wijzen	uit	het	oosten	staarden

Dof	naar	een	kindje	in	doeken.

Bing	Crosby	kwam	uit	de	juke-box

Want	de	wereld	is	wel	van	god	los

Maar	blijft	onveranderlijk	draaien.

De	Mededinger	uit	Wemeldinge

Lag	voor	de	wal.	Old	Crosby	bleef	zingen.

Treinen	bleven	de	tijd	aangeven

In	regens	van	bliksem.

Jan	Eijkelboom
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In	 Rijnsburg	 bij	 Leiden	 staat	
een	Spinozahuis	–	er	zijn	er	nog	
twee,
in	 Amsterdam	 en	 Den	 Haag.	
Dat	in	Rijnsburg	is	een	typisch	
zeventiende-eeuws	 huisje	 dat	
doet	 denken	 aan	 een	 schilderij	
van	Johannes	
Vermeer	of	Pieter	de	Hoogh.
Eind	 19e	 eeuw	 dreigde	 het	 te	
worden	afgebroken.	Een	Leidse	
geleerde	 heeft	 toen	 een	 fund-
raising	 avant	 la	 lettre	 op	 touw	
gezet,	
en	 dit	 cultureel	 erfgoed	 gered	
voor	 het	 nageslacht.	 Er	 is	 toen	
ook	een	
Vereniging	ontstaan	–	met	vele	
illustere	namen	–	die	het	verval-
len
arbeidershuisje	liet	opknappen.
	Spinoza	(1632	–	1677)	geldt	al-
tijd	al	als	een	belangrijk	filosoof,
maar	krijgt	vooral	de	laatste	tijd	
steeds	meer	aandacht.	Hij	heeft	
veel	meer	geschreven	maar	om	
drie	 dingen	 is	 hij	 nu	 weer	 erg	
relevant.
In	de	eerste	plaats	wordt	hij	nu	
gezien	als	voorloper	van	de	
Franse	revolutie	en	dus	van	de	

Westerse	democratie.	Ten	twee-
de	was	hij	een	vurig	verdediger	
van	de	Vrijheid	van	Meningsui-
ting.	
Ten	 derde	 leerde	 hij	 dat	 God	
volledig	 samenvalt	 met	 de	 na-
tuur	en	dat	Hij	als	zodanig	zich	
nergens	mee	bemoeit.
Met	name	om	dat	laatste		werd	
hij	 op	 zijn	 23e	 uit	 de	 Amster-
damse
synagoge	gegooid,	en	vervloekt,	
zodat	zijn	familie	en	alle	andere	
joden	 meer	 dan	 vier	 meter	 bij	
hem	 vandaan	 moesten	 blijven	
en	 niet	met	 hem	mochten	 pra-
ten.
Hij	 is	 toen	 naar	 Rijnsburg	 ge-
gaan	waar	al	een	aantal	andere	
'Nieuwlichters'	 van	 christelijke	
herkomst	 huisden,	 en	 die	 hem	
respecteerden.	Spinoza	studeer-
de	 verder	 en	 publiceerde	 ano-
niem.	
In	 zijn	 levensonderhoud	 voor-
zag	 hij	 als	 lenzenslijper.	 Later	
verhuisde	hij	naar	Voorburg	en	
Den	Haag.
Toen	 hij	 stierf	 moest	 zijn	 hele	
hebben	en	houden	worden	ver-
kocht	 om	 de	 begrafenis	 te	 be-

Bedevaartsoord voor 
Humanisten
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kostigen.	 Daar	 is	 een	 notaris	
aan	 te	 pas	 gekomen	 die	 een	
nauwkeurige	 inventarisatie	
maakte	 van	 zijn	 bibliotheek.	
Dat	 document	 is	 bewaard	 ge-
bleven.
Dankzij	 een	 rijke	 filantroop	
mag	 het	 Rijnsburgse	 Spinoza-
huis	 zich	verheugen	 in	de	bij-
na	 tweehonderd	boeken	–	een	
voor	die	tijd	grote	bibliotheek	–	
die	Spinoza	ooit	bezat.	Nou	ja,	
het	zijn	niet	de	originelen	maar	
uitgaven	die	daar	zo	dicht	mo-
gelijk	 bij	 liggen	 –	 de	 meeste	
echt	 zeventiende-eeuws.	 Die	
folianten	 en	 andere	 ruggen	
staan	er	achter	glas.	Ik	zag	tus-
sen	 de	 Griekse	 en	 Romijnse	
klassieken	ook	een	christelijke	
Biblia,	 en	 een	 dikke	 Calvijn.	
Spinoza	 was	 kennelijk	 breed	
georiënteerd.
Die	bibliotheek	is	de	trots	van	
het	museum.	Maar	ook	het	
bezoekersboek	 is	 kostbaar.		
Talloze	 twintigste-eeuwse	 ge-
leerden	zijn	er	wezen	kijken.	In	
een	oud	gastenboek	onder	glas	
lazen	wij	 tussen	allerlei	sierlij-
ke	handtekeningen	in	beschei-
den	lettertjes	'Albert	Einstein'.	
Behalve	 wat	 eeuwenoude	

meubels	is	er	dan	nog	een	zeer	
soliede	 eikenhouten	 apparaat	
opgesteld	 om	 lenzen	 mee	 te	
slijpen.	Dat	is	zo'n	elementaire	
constructie	dat	je	als	leek	met-
een	 begrijpt	wat	 de	 bedoeling	
was.	Maar	van	het	vereiste	vak-
manschap	kon	ik	me	geen	
voorstelling	maken.	Ook	deze	
lenzenslijpmachine	is	geen	ori-
gineel	bezit	van	Spinoza,	maar	
ongetwijfeld	net	 zo'n	machine	
als	waar	hij	mee	werkte.
In	de	tuin	achter	het	huis	staat	
behalve	 een	 verroeste	 zonne-
wijzer	een	veel	gefotografeerd	
borstbeeld	 van	 een	 bepruikte	
zeventiende-eeuwer.	Dat	is	net	
als	 de	 bekende	 geschilderde	
portretten	 een	 verzinsel.	 Ook	
van	de	grootste	beroemdheden	
van	voor	1700	is	privé	meestal	
erg	weinig	bekend.	Hun	bete-
kenis	ligt	in	hun	werk,	en	over
Spinoza	wordt	nog	steeds	veel	
geschreven.
Enfin,	 in	 dit	 interessante,	
prachtige,	verstilde,	kleine	mu-
seum	 hoort	 iedere	 Hollandse	
humanist	 weleens	 te	 zijn	 ge-
weest.

Gerard	Burger
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Zondagochtend
bijeenkomsten

 Zondag 15 oktober.
Is een humanist beter een apatheïst?
 
Tijdens	de	aflezing	van	Zomergas-
ten	waar	 Frans	 de	Waal	 drie	 uur	
mocht	 vullen	 met	 dat	 wat	 hem	
bezighoudt,	 leerde	 ik	 een	 nieuw	
woord:	 apatheïst.	 De	 rest	 van	 de	
avond	 en	 de	 maandag	 daarop	
hield	dit	nieuwe	woord	mij	bezig.	
De	Waal	zei	dat	hij	het	woord	ge-
bruikte	 omdat	 het	 hem	 niet	 uit-
maakt	of	er	nu	wel	of	niet	een	god	
bestaat.	Kijk	 je	 op	 internet	 dan	 is	
het	woord	in	gebruik	om	aan	te	ge-
ven	dat	de	hele	discussie	over	het	
wel	 of	 niet	 bestaan	 van	 god	 een	
non-discussie	is.	Het	maakt	de	ge-
bruiker	niet	uit.
Een	 humanist	 is	 vaak	 een	 atheïst	
of	agnost,	een	zeker	weter	of	twij-
felaar	 die	 graag	 het	 gesprek	 over	
het	verderfelijke	of	mooie	van	 re-
ligies	aangaat,	er	een	mening	over	
heeft	of	er	wat	mee	of	tegen	moet.	
Maar	 leidt	de	 aandacht	 voor	 reli-

gies	 de	 humanist	 niet	 af	 van	 de	
kernvraag?	Namelijk	hoe	worden	
we	een	mooier	mens,	hoe	wordt	de	
wereld	 een	 beetje	 mooier?	 Is	 een	
humanist	 daarom	 niet	 beter	 een	
apatheïst?
Op	 zondagochtend	 15	 oktober	
neem	ik	u	graag	mee	in	die	discus-
sie.
	

Nico	van	Scheijndel

	

Zondag 19 november: 

Schopenhauers metafysica van de 
“Wil” en paranormale verschijnselen

Immanuel	Kant	had	 in	de	Kritiek	
van	 de	 zuivere	 rede	 zijn	 leer	 van	
het	 transcendentaal	 idealisme	uit-
eengezet.	Filosofie	dient	 te	begin-
nen	met	een	onderzoek	naar	onze	
kenvermogens.	Tijd	en	ruimte	be-
staan	niet	onafhankelijk	buiten	ons	

De	maandelijkse	 zondagochtendbijeenkomsten	 zijn	bedoeld	voor	 le-
den	en	krijgen	inhoud	door	de	leden,	die	zelf	een	onderwerp	kunnen	
inbrengen	en	voor	de	aanwezigen	uitwerken.	Wat	volgt	is	een	discus-
sie	en,	naar	we	hopen,	inzicht.	U	bent	van	harte	welkom.
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maar	de	wereld	zoals	die	middels	
de	 zintuigen	 aan	 ons	 verschijnt,	
is	 een	 samensmelting	 van	 aan-
geraakte	 zintuigen	 en	 een	 voor-
bestaand	 “denkraam”.	 De	 wer-
kelijkheid	op	zichzelf,	het	“Ding	
an	 sich”,	 is	 daarom	 onkenbaar.	
Arthur	Schopenhauer	is	een	oor-
spronkelijke	leerling	van	Kant	en	
publiceert	in	1819	zijn	hoofdwerk	
De	wereld	als	wil	en	voorstelling	
waarin	hij	Kants	kenleer	 als	uit-
gangspunt	neemt.	Het	 “Ding	an	
sich”	 is	 volgens	 hem	 echter	wel	
kenbaar.	 We	 treffen	 het	 diep	 in	
onszelf	aan	als	“wil”.	Zijn	verdere	
leven	heeft	hij	besteed	aan	het	uit-
werken	van	deze	gedachte.	Het	is	
weinig	bekend	dat	zaken	die	wij	
tegenwoordig	 zouden	 aandui-
den	 als	 paranormale	 verschijn-
selen	 hierbij	 een	 belangrijke	 rol	

hebben	 gespeeld.	 Een	 voorspel-
lende	 droom	 en	 een	 geval	 van	
telepathie	 overtuigen	 hem	 per-
soonlijk	van	het	bestaan	van	deze	
buitengewone	ervaringen.	In	het	
begin	 van	 de	 negentiende	 eeuw	
bestond	er	veel	belangstelling	in	
academische	 kringen	 voor	 het	
animaal	 of	 dierlijk	 magnetisme	
zoals	 dat	 ontwikkeld	 was	 door	
Franz-Anton	 Mesmer	 en	 diens	
leerlingen.	 Helderziendheid	 in	
tijd	 en	 ruimte	 gaat	 vooral	 een	
rol	 spelen	bij	 de	 Franse	markies	
de	 Puysegur.	 Volgens	 Schopen-
hauer	is	het	animaal	magnetisme	
voor	de	filosofie	de	belangrijkste	
ontdekking	ooit	omdat	hij	hierin	
de	empirische	bekrachtiging	ziet	
van	zijn	wilsmetafysica.	

Albert	Roodnat

De	zondagochtendbijeenkomsten	houden	we	aan	de	Pieter	de	Hooch-
weg	110,	Rotterdam.	Inloop	vanaf	10.00	uur,	aanvang	10.30.	Doorgaans	
zijn	we	rond	12.30	uur	klaar	en	gaan	we	ieder	onze	eigen	weg.
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Humanitas Bergweg, Bergwegplantsoen 10, 3037 SK Rotterdam. Tram-

lijn 4 en 8 stoppen voor de deur. Vrij entree. 

Eerste drankje, maaltijd en koffie voor € 9,00  per persoon. 

Het	Humanistisch	Café	 is	 een	 gezellig	 praatcafé,	waar	 gediscussi-
eerd	wordt	rondom	een	thema.	Het	is	bedoeld	voor	iedereen,	maar	
vooral	voor	mensen	die	het	 leuk	en	belangrijk	vinden	om	anderen	
te	ontmoeten	door	over	de	grenzen	van	de	eigen	leefomgeving	heen	
te	kijken.	 	Omdat	samen	eten	uitnodigt	tot	een	gesprek	met	de	an-
der,	wordt	er	voor	9	Euro	(inclusief	koffie/thee	en	een	drankje)	een	
maaltijd	geserveerd.	Vanaf	18.00	uur	is	de	bar	open.	De	maaltijd	is	
om	18.30	uur	en	de	inleiding	begint	om	19.30	uur.	Aanmelden	is	niet	
nodig.	

Voor	nadere	informatie	zie	de	website:	www.humanistischcafe.nl

Humanistisch	Café

Op	26 oktober	zal	het	thema	zijn	:	
meldcode	en	huiselijk	geweld.
U	kent	ze	wel	de	spotjes	op	de	ra-
dio	en	tv	over	huiselijk	geweld	en	
ouderenmishandeling.
Het	komt	vaker	voor	dan	je	denkt	
en	 is	 soms	 ook	 dichterbij	 dan	 je	
denkt
Jorina	Gelderblom	 is	Aandachts-
functionaris	 bij	 Stichting	 Huma-
nitas.	U	kent	haar	als	vrijwilliger	
van	het	café.
Zij	gaat	ons	een	inkijkje	geven	in	
wat	zij	tegenkomt	in	haar	werk.	
Maar	ook	zal	ze	spreken	over	wat	
ieder	 van	 ons	 zelf	 tegen	 kan	 ko-
men:	wat	kan	je	doen	als	je	merkt	
dat	het	met	 iemand	 in	 jouw	om-
geving	 niet	 goed	 gaat.	 En	 ook:	
wat	kan	je	doen	om	te	voorkomen	
dat	jij	zelf	slachtoffer	wordt.

Op	 30 november	 komen	 Corrie	
Kreuk,	 humanistisch	 geestelijk	
verzorger/gesprekspartner,	 en	
Mieke	 Heijerman,	 ongebonden	
theologe/geestelijk	 verzorger	 in	
de	ouderenzorg	bij	Stichting	Hu-
manitas	Rotterdam,	nogmaals	als	
gastspreeksters	 naar	 het	 huma-
nistisch	café.	Ze	hebben	vorig	jaar	
november	een	thema-avond	over	
zelfgekozen	 levenseinde	 gepre-
senteerd,	 maar	 waren	 nog	 lang	
niet	uitgepraat.	Onze	gasten	ook	
niet,	vandaar	deze	vervolgavond.	

In	 december	 zal	 er	 geen	 Huma-
nistisch	Café	zijn.
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Humanistisch Verbond Rotterdam-Rijnmond
bestuur:

John	Geurts	 	 	 010	24	99	091
Ruud	de	Blank										 	 010	28	29	186
Ed	van	Bork	 	 	 0181	48	26	37
Indra	Gharbharan			 	 		06-42657904

Pieter	de	Hoochweg	110
3024	BH	Rotterdam

rotterdam-rijnmond@regio.humanistischverbond.nl

Humanistische Uitvaartbegeleiding
010	-	482	48	81

Jong HV
020	-	521	90	45

Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO)
Postbus	85475
3508	AL	Utrecht
030	-	28	56	856

Redactie
010-4679693,	
gburger9@xs4all.nl

Vrij gevestigd humanistisch Raadsvrouw:
Als	mensen	behoefte	hebben	aan	een	persoonlijk	gesprek	over	
geestelijke	vragen	kunnen	zij	contact	opnemen	met

Corrie	Kreuk
010	4654568
www.corriekreuk.nl



Pieter	de	Hoochweg	110
3024	BH	Rotterdam

www.humanistischverbond.nl
rotterdam-rijnmond@regio.
humanistischverbond.nl


