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Nieuwsbrief
HV Zeeland Januari 2022 nr.15
Agenda
•
•
•
•

29 januari Humanistisch café 2.0 afgelast
26 februari Humanistisch café 2.0
26 maart Humanistisch café 2.0
14 juni een filosofische wandeling in Middelburg

Vanuit het bestuur
Beste mensen,
Het jaar 2022 is nog maar een paar weken oud. We hadden de Zeeuwse leden graag in ware ontmoeting
een goed jaar toegewenst, maar helaas……. De reden is ons allen bekend. Niettemin wensen we ieder een
2022 toe van goede gezondheid, liefde en hoop.
De nog steeds rondgaande Corona besmettingen hebben ons doen besluiten het Humanistisch café van
29 januari af te gelasten. Zingend, acterend of dansend hadden we toegang gehad tot het Palet, maar die
uitdaging zijn we niet aangegaan. Bovendien hadden we het zonder consumpties moeten doen!

Wij, bestuursleden en medewerkers, hebben ieder op eigen manier materiaal aangedragen voor deze
Nieuwsbrief.
Als eerste een hartenkreet van Rita Douwes (bij de speenkruid foto):
“Nog even, dan is het er weer: het eerste tekenen van naderende lente. De blaadjes zijn hier en daar al te
bespeuren. Geduld! Nog even!!!”
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Van Peter Hofstede een paar “nadenkers”:

“Ach, het leven nam ons alleen op de korrel en de
dood genaakt met klapperend gebit. Wij verlangen
naar het uur dat de eerste borrel goed en wel weer
achter onze kiezen zit”
Willem Wilmink

Een Proust-vraag bij dit citaat zou dan kunnen zijn: Wat is
het mooiste moment van de dag?

“Er is een verschil tussen de dingen die je kunt kénnen en de
dingen die je moet dénken. En iets zo gewoons als het feit dat
de aarde rond is, hebben we tot het moment dat Joeri Gagarin
het fotografeerde moeten denken. Het mooiste vind ik wat
Sloterdijk erover schreef, namelijk dat we pas op het moment
dat we dat kleine balletje op een afstand in die grote lege
ruimte zagen hangen, konden denken: daar komt niemand
levend vanaf! Ik heb me helemaal kapot gelachen.”

Wim Brands

“De schoonheid van een constitutionele democratie is niet dat de meerderheid beslist, maar dat de
minderheid wordt beschermd.”

Bijdrage van Ria Waelen:

Wandelen

In een artikel van het HV magazine van Deventer kwam ik de volgende tips tegen:
Kort voor de zomervakantie verscheen bij Brainwash (omroep Human) een boekje met korte
beschouwingen van 8 wetenschappers, filosofen en schrijvers over de in Coronatijd ontstane hobby
wandelen.
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In hun beschrijving nemen de auteurs je als het ware mee tijdens hun wandeling. “Na een uur lopen voelt
het geluid van mijn voetstappen als gezelschap”
Titel: De grote vertraging; de herontdekking van het wandelen. Nijgh & van Ditmar.
Zij geven ook aandacht aan twee wandelroutes:
1. Van Geert Groote tot Van Vloten (route door Deventer)
2. In de voetsporen van Henriette (route door Zutphen)
De boekjes over deze wandelroutes kunnen besteld worden bij de afdeling Deventer voor 2,50 euro.
In Zeeland zijn ook mooie wandelroutes uitgezet door het Wandelnetwerk Zeeland.
Je komt dan op de mooiste plaatsen terecht en hebt een kaart beschikbaar om je afstand te bepalen.
Wandelen geeft energie aan je lichaam en wandelen met anderen geeft energie aan je geest.
Daarom organiseren we op 14 juni een filosofische wandeling in Middelburg. Deze dag bestaat uit twee
delen: een theoretisch beschouwing van Jos de Wit en een wandeling door de stad. Reserveer alvast deze
dag.

Onder de aandacht en tips van Wolter Koster:
HUMAN NU VOLWAARDIGE OMROEP
Met ingang van het jaar 2022 mag omroep Human zich rekenen tot de volwaardige omroepen in
omroepland. Daarmee is een humanistische ambitie om het humanistische gedachtengoed frequent in de
ether ten gehore te brengen gelukt. Met haar op dit moment ruim 90.000 leden is zij daartoe zeker in
staat.
Nu was HUMAN zeker geen onbekende meer in Hilversum. Diverse programma’s werden als uitstekend
beoordeeld en behandelden thema’s die zowel boeiend als actueel waren. Zo werd de TV serie “ Klassen”
hogelijk gewaardeerd; het leken praktijklessen uit thema’s van de sociaal-pedagogiek, maar zodanig
geregisseerd dat het boeiende weergaves waren uit de dagelijkse opleidings praktijk.
Ook verwijs ik graag naar het periodieke programma “Medialogica” van Clairy Polak. Hier een interessante
analyse van journalistieke verhalen, waarbij duidelijk wordt onderscheiden tussen zin en onzin, tussen
“fake” en werkelijkheid. Jammer dat deze in mijn beleving hoogwaardige programma’s op een laat tijdstip
worden uitgezonden; velen missen zodoende een voorbeeld van goed media gebruik.
Levensbeschouwing, documentaire, onderzoeksjournalistiek en drama zijn de vier hoofdgenres,
waarbinnen HUMAN zich verder wil profileren; daarbij vallen sport en amusement buiten de scope.
Met haar nieuwe status zijn ook de mogelijkheden voor eigen thema’s verder toegenomen. Zo bestaat het
idee om een documentaire reeks te maken over de jeugdzorg, ook een actueel thema. Binnen HUMAN
werken een veertig mensen in vaste dienst met daaromheen een flexibele schil van freelance
programmamakers. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de VPRO (“backoffice”).
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Gelukkig heeft HUMAN niets van haar oude ambities verloren. Het blijft een omroep van en door
superidealisten, die stenen en steentjes in de vijver blijven gooien om daarmee zichtbaar te maken wat er
onder de oppervlakte broeit. Het ideaal daarbij is dat de content ook een impact behoudt na de uitzending;
het moet iets in gang zetten!
Met dit kader is begonnen met de programmering voor 2022 en daarvan geeft ik enkele voorbeelden.
Mediastorm. Een programma over opinievorming, wat is ogenschijnlijk waar en wat niet. Hoe worden wij
onbewust gemanipuleerd? (voorjaar, NPO2);
Mantelzorg. Een programma over mantelzorg in Nederland. Iedereen krijgt op een dag met mantelzorg te
maken als hulpbehoevende of als zorgende. (najaar, NPO2).
Op filmgebied is er de productie van “Shabu”, een film gemaakt door Shamira Raphaëla, bekend van
eerdere (jeugd-)films. De film gaat over een jongen die zijn ruige buurt (in R’dam) probeert te ontvluchten,
maar waarin de lijn tussen voor je dromen gaan en de harde realiteit flinterdun blijkt te zijn . (Vanaf 17
februari in de bioscoop, later in 2022 op NPO ZAPP, human.nl/shabu).
En als radio omroep laat HUMAN haar eigen geluid horen waarbij interactie het kernwoord is. In 2022 elke
zaterdagmiddag een uitzending op NPO Radio 1 met mensen uit diverse hoeken van de samenleving, vaak
minder vanzelfsprekend en met een eigen authentiek geluid. Verhalen uit b.v. de psychiatrie van patiënten,
die zelf in een isoleercel hadden gezeten, maart ook van hun bezorgde ouders en zorgverleners.
(Uitzending wekelijks om 16.00 uur op NPO radio1).

Hoop
Hoewel soms even
niet meer in de buurt
gaat hoop gewoon
zijn eigen gang.
Ondanks of iets
wel of niet
en nog steeds
een beetje bang,
priemt uit een hoekje
van de horizon
al een straaltje licht.
Theo Olthuis
Wilt u meer informatie over cursussen etc. kijk dan op de HV website onder “inspiratie”.
Hartelijke groet,
Peter Hofstede, Ria Waelen, Ienge Havenaar, Wolter Koster, Rita Douwes, Dineke Krutwagen.
Wilt u deze brief niet meer ontvangen, wilt u dit dan melden :
HV-Zeeland@regio.humanistischverbond.nl
of bij Ienge Havenaar tel. 0113-342307
website HV: https://www.humanistischverbond.nl/
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