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DEADLINE zomerschakel:  

PETRARCA
Niet lang geleden waaide via de radio de naam 

Franscesco Petrarca mijn huiskamer binnen. In een 

bijzin werd gemeld dat Petrarca één van de 

belangrijkste én ook nog één van de eerste humanisten 

was. 

Kijk, aan die opmerking bleef ik even aan haken. 

Ik kende Petrarca wel, maar vooral vanwege zijn 

prachtige liefdesgedichten, waarmee hij af en toe aardig 

expliciet en beeldend uit de hoek kon komen.

En dan ook nog humanist, dacht ik met een misplaatst gevoel van plaatsvervangende 

trots. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en daarmee kom ik op mijn aanbeveling van 

deze Schakel: wat is de Humanistische Canon toch een leuke Fundgrube voor surfende 

humanisten als ik: www.humanistischecanon.nl  

Dus mocht het voorjaar in de komende maanden weer even stokken, 

dan kunnen we onze  algemene humanistische kennis weer wat 

oppoetsen via de Canon.  



Ik lees u iets voor om mee naar huis te nemen.

Toen mij gevraagd werd om op de nieuwjaarsbijeenkomst van 

Humanitas en het Humanistich Verbond iets te komen vertellen schoot 

mij een voorval van de maand ervoor te binnen.

De coördinator geestelijke verzorging en zingeving van Jeugdhulp 

Friesland benaderde ons, Humanitas afd. Leeuwarden, met de vraag of 

wij mee zouden willen doen in een samenwerkingsverband van hen en 

een aantal Friese kerken en moskeeën. Immers, wij humanisten 

bezinnen ons toch net als de kerk en de moskee op de dingen des 

levens en zouden iets voor hun jeugdige cliënten kunnen betekenen, 

was zijn gedachte. 

Jeugdhulp Friesland beoogt daarmee, zo vertelde hij, dat zij jongens en 

meisjes die in hun 24 uurs opvang- of behandelingshuizen verblijven, 

aan kunnen bieden een dienst bij te wonen in een kerk of een moskee 

samen met een volwassen lid van die kerk of moskee. 

Het leek mij een sympathiek voorstel op basis van een niet onterechte 

veronderstelling, maar ik kon me met de beste wil van de wereld geen 

voorstelling maken van wat wij of het Humanistisch Verbond die 

jongens en meisjes zouden kunnen bieden. Dat kan heel goed liggen 

aan het feit dat ik nog niet zo lang geleden pas toetrad tot deze 

gelederen. Maar ook na navraag bij anderen bleef het onduidelijk. 

Goed, daarover nadenkend kwam ik tot de slotsom dat ik voor deze 

nieuwjaarsbijeenkomst eigenlijk voor het zelfde probleem stond en niet 

goed wist wat er van mij werd verwacht. Dat was vroeger toen ik nog 

naar een kerk ging wel anders. In een kerkelijke bijeenkomst trad een 
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man of vrouw naar voren die, al of niet geïnspireerd  door een Bijbel(s) 

boek, je iets vertelde “om mee naar huis te nemen”. Er werd je, zoals 

dat tegenwoordig zo fraai heet: een moreel kompas 

meegegeven. Dat vond ik toen, en eigenlijk nu ook nog 

wel, mooi. 

Vandaar dat ik het volgende stukje uit een boek, dat ik 

onlangs las, wil voorlezen. Het is uit een roman van 

Pascal Mercier: “Nachttrein naar Lissabon” een 

fascinerend verhaal, in een verhaal.  

Het gloeiende gif van de ergernis 

Als de anderen ons aanleiding geven ons aan hen te ergeren – aan hun 

driestheid, hun onrechtvaardigheid, hun egoïsme – dan oefenen ze 

macht over ons uit, ze zitten ons dwars en knagen aan onze ziel, want 

ergernis is als een gloeiend gif dat alle zachte, nobele en evenwichtige 

gevoelens vernietigt en ons van onze slaap berooft. Slapeloos doen we 

het licht aan en ergeren ons over de ergernis die zich in ons heeft 

genesteld als parasiterend ongedierte dat ons uitzuigt en krachteloos 

maakt. We zijn niet alleen woedend over de schade, maar ook over het 

feit dat die enkel en alleen in onszelf wordt aangericht, want terwijl we 

met een pijnlijke hoofd op de bedrand zitten, blijft de verre aanstichter 

gevrijwaard van de verwoestende kracht van de ergernis waarvan wij 

het slachtoffer zijn. Op het lege, innerlijke toneel dat fel verlicht wordt 

door de woordeloze woede, voeren we helemaal alleen voor onszelf 

een drama op met schimmige figuren en schimmige woorden die we 

met de machteloze, als ijskoud vuur in ons oplaaiende woede 

uitschreeuwen tegen schimmige vijanden. En hoe meer we erover 

vertwijfeld raken dat het slechts een schimmenspel is en geen 

werkelijke confrontatie waarin de mogelijkheid bestaat de ander 

schade toe te brengen en het leed evenwichtig te verdelen, des te 

woester dansen de giftige schimmen en achtervolgen ze ons tot in de 

duistere catacomben van onze dromen. (We zullen de spies omkeren, 
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denken we grimmig, en smeden nachtenlang woorden die in de ander 

de uitwerking van een brandbom moet hebben zodat vervolgens hij 

degene is in wie de vlammen van de verontwaardiging oplaaien terwijl 

wij, door het leedvermaak gekalmeerd, opgewekt en kalm onze koffie 

drinken.)

Wat zou het betekenen als we op de juiste manier omgingen met 

ergernis? We willen immers niet graag ongevoelige wezens zijn die 

geheel en al onaangedaan blijven door wat ons overkomt, wezens die 

ermee volstaan hun bevindingen uit te drukken in kille, bloedeloze, 

oordelen, zonder dat ze zich ooit over iets opwinden omdat er niets is 

waar ze zich werkelijk om 

bekommeren. En daarom kunnen we 

niet serieus menen de ervaring van 

ergernis niet te willen kennen en in 

plaats daarvan altijd kalm te blijven, 

een kalmte die niet te onderscheiden 

zou zijn van totale gevoelloosheid. 

Ergernis leert ons immers ook iets over wie wij zijn. Wat ik daarom wil 

weten is dit: wat zou het betekenen als we onszelf op zo'n manier 

opvoeden en vormen, dat we wel lering trekken uit ergernis maar geen 

last hebben van het gif dat de ergernis bevat?

We kunnen er zeker van zijn dat we op ons sterfbed, als deel van de 

laatste balans – en dat deel zal bitter smaken als cyanide -, zullen 

vaststellen dat we te veel, veel te veel energie en tijd hebben verkwist 

met ons ergeren en het de ander in een machteloos schijntheater 

betaald te zetten, terwijl enkel en alleen wijzelf, die er zo zwaar onder 

hebben geleden, dat weten. Wat kunnen we doen om die balans te 

verbeteren? Waarom hebben onze ouders, onze leraren en andere 

opvoeders daar nooit over gesproken? Waarom hebben ze nooit ter 

sprake gebracht hoe ongelooflijk belangrijk het is? Waarom hebben ze 

ons geen kompas meegegeven dat ons had kunnen helpen te vermijden 

dat onze ziel zoveel onnodige tijd besteedt aan die onzinnige, 

zelfvernietigende ergernis?
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Al jaren koesterde ik de gedachte om nog eens deel te 

nemen aan een nieuwjaarsbijeenkomst van het HV in 

het mooie Fryslân. Toen Ron Muijzer mij vroeg om in 

januari  bij jullie piano te komen spelen aarzelde ik geen 

moment Helaas mocht het niet zo zijn. Een onschuldige 

ongesteldheid noopte mij om thuis te blijven. In 

gedachten was ik bij jullie op die dag.

Het was een volslagen verrassing voor mij  kaarten met 

daarop jullie handtekeningen en wensen te mogen 

ontvangen.

Daarvoor zeer hartelijk dank.

Mochten de omstandigheden voor mij gunstig zijn en 

'ijs en weder dienende' 

hoop ik volgend jaar van de partij te zijn.

Ik sluit af met de wens, dat het jullie in het komend jaar 

allen goed gaat.

Met vriendelijke groet,

Chris Plu

Chris Plu moest door ziekte helaas verstek laten gaan bij de 

nieuwjaarsbijeenkomst. Hij stuurde de aanwezigen de onderstaande 

brief.
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Humanitas afd. Smallingerland / Opsterland

Wij zoeken …

Een coördinator voor de werkgroep Steun bij Rouw en Verlies.

Truus Kranenburg heeft zich jaren enthousiast ingezet voor deze 

werkgroep.

Zij heeft nu aangegeven uiterlijk deze zomer te willen stoppen.

Er zijn het laatste halfjaar geen aanmeldingen van cliënten meer 

geweest.

Daarom wordt er in april door de werkgroep samen met onze 

consulente van District Noord gebrainstormd over hoe nu verder 

(extra PR, andere doelgroepen, enz).

Heeft u interesse, wilt u meedenken en wilt u meer informatie, dan 

kunt u contact opnemen met 

Truus Kranenburg, telefoon 0512-382329, 

email gjj.kranenburg@ziggo.nl.



Filosofie voor een breed publiek XXII  vooraankondiging

eDe 21  serie inleidingen in het kader van 'Filosofie voor een breed 

publiek' had als onderwerp 'Vrij en/of verantwoordelijk – over 

burgerschap en vrijheid'. Diverse inleiders hebben vanuit verschillende 

invalshoeken de spanning tussen individuele en sociale belangen in 

een burgerlijk samenlevingsverband belicht.

Wanneer een goedbedoelende burger obstakels op zijn pad ontmoet is 

direct bij de pakken neerzitten geen effectieve reactie. Maar fanatiek 

blijven proberen om een onhaalbaar ideaal te realiseren is dat evenmin. 

Om op een goede manier door te blijven gaan in tijden van tegenslag 

en tegenwind, en te stoppen wanneer stoppen een juiste keuze is, zijn 

een heldere blik en een bepaalde veerkracht nodig. 

Hoe kan een moderne wereldburger de blik scherpen en 

weerbaarheid/veerkracht vergroten?

Een zestal deskundige inleiders gaat samen met deelnemers op zoek 

naar antwoorden op deze vragen, op zoek naar wenken voor een 

ongetwijfeld problematische toekomst.

VEERKRACHTover levenskunst en weerbaarheid

13 oktober 2013 

Rients Ritskes – 

Zenboeddhisme

10 november 2013  

Dr. Christa Anbeek – 

Overlevingskunst

8 december 2013

Dr. Miriam v.Reijen – Stoa 

en Spinoza

12 januari 2014

Prof.dr. Joep Dohmen – 

Hoe hou ik mezelf staande?

9 februari 2014

Dr. Dick Kleinlugtenbelt – 

Vriendschap

9 maart 2014

Dr. Joachim Duyndam -
Conclusies 

Zondagmiddag

De Bres

Leeuwarden

13.30-16.00
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In de serie “Filosofie voor een breed publiek” zijn op dit moment (2012) de 

volgende boekjes verkrijgbaar met teksten uit vorige jaren:

? Boekje Ia en Ib - algemene thema's uit de filosofie

? Boekje IIa en Iib  - autonomie

? Boekje IIIa en IIIb  - zingeving

? Boekje IVa en IVb  - vooruitgang

? Boekje Va en Vb  - de mens: geest en materie

? Boekje VIa en VIb  - denkramen

? Boekje VIIa en VIIb  - levensstijlen

? Boekje VIIIa en VIIIb   - levenskunst

? Boekje IXa en IXb  - wat maakt het leven de moeite waard?

? Boekje Xa en Xb  - gevoel en verstand

? Boekje XIa en XIb  - geloof, hoop en …

? Boekje XIIa en XIIb  - het menselijk (on)vermogen

? Boekje XIIIa en XIIIb  - deugend en ondeugend

? Boekje XIVa en XIVb  - de paradox van kracht en kwetsbaarheid

? Boekje XVa en XVb   - moderne levens lopen niet vanzelf 

? Boekje XVIa en XVIb   - de kunst van het kiezen

? Boekje XVIIa en XVIIb - goed ouder worden

? Boekje XVIIIa en XVIIIb - ken u zelf 

? Boekje XIXa en XIXb   - de ziel en het zelf

? Boekje XXa en XXb  - mijn leven als kunstwerk 

Elk deel apart kost €3,75 (€2,25 voor het boekje en €1,50 porto). 

Een “paar” (a+b) kost €6,50 (€4,50 voor de boekjes en €2,- porto).

Wanneer u de serie van 40 boekjes in één keer bestelt kost dit €96,75 (€90,- voor 

de boekjes en €6,75 porto).

U kunt de boekjes bestellen door overmaking van het betreffende bedrag (met 

vermelding van het nummer van het gewenste boekje) op giro 857558 t.n.v. het 

Humanistisch Verbond Fryslân te Veenwouden.

 Bij bestelling per bank of giro naam + adres vermelden
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Huisbezoek Sneek e.o. 
Wij zijn erg blij dat Lies Kruithof uit Akkrum de coördinatie van huisbezoeken 

op zich heeft willen nemen. We hopen dat we nu weer jaren vooruit kunnen.

Op de jaarlijkse bijeenkomst is overigens besloten dat we voortaan pas 

huisbezoek aanbieden vanaf 75 jaar. Wie er echter eerder behoefte aan heeft  

dat iemand langs komt, kan zelf contact opnemen met mevr. Kruithof, telefoon 

0566-65 . Voor iedereen die nu al bezocht 

wordt, verandert er niets.

2648, email: kruithof.e1957@telfort.nl

ZUIDWEST
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Dat was het thema van de Kleurrijke bijeenkomst op donderdagavond 

21 maart 2013 (de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie), 

georganiseerd door de Stichting Platform voor Levensbeschouwing in 

Kleurrijk Fryslân. Deze keer werd de bijeenkomst gehouden bij Het 

Apostolisch Genootschap in Heerenveen.

Bij de entree deelden studenten communicatie van de NHL een 

programma en andere informatie uit aan de bezoekers. Tijdens de 

inloop was er pianomuziek door Edith Leentvaar te horen. Na welkom 

en inleiding door Sandra Roza, voorzitter van Kleurrijk Fryslân, die de 

hele avond begeleidde, zongen we met elkaar “Alle mensen worden 

broeders”. Het thema werd daarna belicht vanuit christendom door 

Debora Meester van Het Apostolisch Genootschap te Heerenveen, 

vanuit soefisme door Leo Fober van het Soefi Centrum Friesland en 

vanuit boeddhisme door Nettie Groeneveld van het Dharmahuis 

Leeuwarden. Helaas was de bijdrage vanuit de islam vervallen.

Vervolgens was er een moment van stilte waarna het thema werd 

besproken vanuit jodendom door Anne Groeneveld, vanuit 

humanisme door mij, Hans ten Houten, en vanuit hindoeïsme door Bea 

Ramai, pandita van Arya Samaadj Leeuwarden. Na weer een moment 

van stilte bespraken bezoekers in groepjes elk een vraag van de 

betrokken zes 'inleiders'.

Terwijl Edith Leentvaar weer muziek maakte, dit maal op viool, 

ONTMOETEN: 

mens zijn is medemens zijn



maakten de bezoekers een rondgang waarbij zij licht in 

ontvangst konden nemen van een vlammetje in een bakje op een 

koperen schaal, verzorgd en vastgehouden door Bea Ramai. 

Bezoekers konden een vrijwillige financiële bijdrage op de 

koperen schaal achterlaten, waarna allen uit handen van de 

NHL-studenten een in organza verpakt theelichtje ontvingen.

De vertegenwoordigers van de zes levensbeschouwingen lazen 

elk 'hun' spreuk op de boekenlegger. Het “Pluskoor” onder 

leiding van Loes Lammers en begeleid door Edith op de piano 

zong vervolgens o.a. “I have a dream”. Na de afsluiting door 

Sandra kon iedereen napraten onder het genot van een kopje 

koffie of thee en van diverse exotische en 'gewone' hapjes.

Zie voor meer informatie: www.kleurrijkfryslan.org.

Hans ten Houten
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Vrijwil ligers gezocht! 
 
Heb jij/heeft u zin om iemands leven een beetje leuker te maken? En je eigen leven hierdoor te verrijken? 
 
De afdeling Heerenveen-Weststellingwerf van Humanitas zoekt vri jwilligers voor het vriendschappel ijk huisbezoek/ 
maatjesproject: 
 
Het gaat om de volgende aanvragen: 
 

1. Voor een jongedame met een licht verstandelijke beperk ing van begin 20 zoeken we iemand die eens per twee 
weken gezellig met haar wil koken en eten. Het liefst op een doordeweekse dag, eind van de middag/begin van de 
avond. Ze houdt van winkelen, tv kijken en creatief bezig zijn. Haar  voorkeur gaat uit naar een vrouw, in de 
leeftijd 18-30 jaar. Ze woont in Skoatterwâld te Heerenveen. 

 
2. Wij zoeken een wandelmaatje voor een man van begin 60. Hij woont in Tjalleberd en op doktersadvies (hij heeft 

COPD en suikerziekte) mag hij wat vaker bui ten gaan wandelen. In zijn eentje vindt hij  di t last ig, om zichzel f te 
motiveren. Zijn grote hobby is het verzamelen van Elvis Presley spulletjes. 
 

3. Wij zijn op zoek naar een bezoekvr ijwilliger/maatje voor een alleenstaande man van ongeveer 60 jaar. Het gaat 
om een kwetsbare, zachtaardige man. Hij zou graag wat gezelschap voor 's avonds wil len. Bijvoorbeeld samen een 
concert bezoeken (adventsconcerten), of samen een spelletje scrabble spelen. Hij houdt van mandala's maken. Hij 
woont in de bloemenbuurt in Heerenveen. 

 
4. Voor een man van ongeveer 40 jaar zoeken wij een maatje. Hij wil graag 's avonds en/of weekends sporten met 

iemand. Man, vrouw of leeftijd maakt hem niet uit.  Het gaat om een vriendel ijke man met een autistische 
stoornis. Een gesprek op gang houden vindt hij wat lastig. Hij heeft echter wel behoefte aan gezelschap! Het doel 
van dit maatjescontact is, dat hij uiteindeli jk zelf weer contact durft te leggen met anderen. 

 
5. Wij zoeken een maatje voor een man van ongeveer 35 jaar met het syndroom van Down, woonachtig in 

Skoatterwâld. Het gaat om een vrolijke man, hij  houdt van heel veel dingen o.a. uit eten gaan (McDonalds!), 
fietsen, samen voetballen of naar het voetballen toe gaan, Nederlandse muziek, vrachtwagens kijken enz. Door de 
week werkt hij, maar In het weekend is hij veel al leen en zoekt een maatje die eens per 2 of 3 weken iets leuks 
met hem onderneemt. Zijn medebewoners en verzorgers zijn meestal vrouwen, daarom gaat zijn voorkeur uit 

naar een man.  
 
Wij vragen: 
- belangstelling voor het werken met mensen 
- in staat zijn te luisteren zodat de cliënt zijn/haar verhaal kan vertellen 
- de tijdsinvester ing zal  hooguit een keer per week of een keer per twee/drie weken zijn, dit gaat in 
  overleg. 

 
Wij bieden: 
- individuele ondersteuning (indien gewenst) 
- bijeenkomsten met collega-vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen 
- reiskostenvergoeding 
- WA en ongevallenverzekering voor reis- en bezoekperiode 
- onze grote waardering! We zijn heel blij met onze vr ijwill igers. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator  Vriendschappelijk  huisbezoek/ maatjesproject van 
Humanitas afdeling Heerenveen-Weststellingwerf. 
heerenveen-weststel lingwerf@humanitas.nl of tel. 06-41612370 



Samenstelling bestuur HV Fryslân
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ron@muijzer.nl
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