
 

  Nieuwsbrief augustus 2022 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief kondigen we onze activiteiten aan voor de komende maanden, we hebben een 

echt vol en gevarieerd programma dit najaar. Er staat een film op het programma in augustus, 

waarbij we een beetje doorgaan op het thema robotisering. 

Een aankondiging van een speciale Regiodag met het thema 'De waarde van de aarde' 24 september 

in Arminius Rotterdam. We hebben het over internationale samenwerking, over democratie en 

burgerraden  en we kijken vooruit naar het programma voor 2023. 

Lees hieronder verder over het programma. 

 

Eerst een korte terugblik.    

 

Bericht van de voorzitter.                                            

Hoog zomer en bloedheet is het. Ik kan er goed tegen, gelukkig. Die extremen 

zijn een teken dat we niet goed genoeg met de aarde omgaan. Een aantal van 

ons volgt de klimaatcursus van het IVN en het HV waarin we de feiten horen over 

klimaatverandering. Best ingewikkeld met luchtstromen en klimaatmodellen, 

maar leuk om te doen; Ook omdat de cursisten gevraagd is een plan “wat kun je 

zelf doen” te maken. Daar horen we binnenkort meer van. Binnen het HV landelijk gaat ook het 

gesprek of wij nog iets kunnen toevoegen aan de klimaatdiscussie. Daarom organiseren we in 

september met onze regio een mooie dag over de waarde van de aarde in Arminius in Rotterdam met 

o.a. Jan Terlouw als spreker. Zet hem vast in je agenda (24 september vanaf 10:30). Tot snel bij een 

van onze activiteiten.  Marian 

In het Praethuys over robotisering liet Patrick van Wageningen diverse kanten zien van de ontwikkeling 

van kunstmatige intelligentie. Er wordt wel gezegd dat er een soort symbiose gaat ontstaan tussen 

kunstmatige intelligentie en de mens. Transhumanisme is zegt hij, "denken voorbij de fysieke gedaante." 

Een aantal tips werd gegeven voor o.a. films. Een daarvan gaan we op 24 augustus vertonen! 

Transcendence. Zie hieronder! 

 

 Op 21 juni, Wereldhumanismedag, maakten we met een grote groep 

mensen een wandeling door het centrum van Dordrecht o.l.v. gids Irmel. We stonden ook stil bij het 

thema verbondenheid met het mooie gedicht van Marco van Groenendael 

Een terugblik 



  De geplande activiteiten voor de komende maanden: 
 

Film Transcendence  

 

Datum: Woensdag 24 augustus 

Tijd:      19.30 uur tot 22.30 uur  

  

Bij het Praethuys Robotisering in juni kwam de film Transcendence ter sprake. Deze gaan we nu 

vertonen en misschien kunnen we de discussie van toen, na de film voortzetten. 

Dr. Will Caster is ‘s werelds meest vooraanstaande onderzoeker op het gebied van artificiële 

intelligentie. Hij werkt aan een supercomputer die kennis combineert met de menselijke emoties. 

Transcendence (2014) 

Thriller / Sciencefiction | 119 minuten 

Dr. Will Caster (Depp) is de belangrijkste onderzoeker op het gebied van kunstmatige intelligentie. 

Hij werkt aan een bewuste machine die de collectieve informatie van alles wat tot nu toe gekend is 

combineert met het volledige spectrum aan menselijke gevoelens. 

Zijn controversiële experimenten maken van hem het doelwit bij uitstek van anti-technologie 

extremisten. 

Wanneer ze Will proberen te vermoorden zorgen ze er onbedoeld voor dat hij in zijn opzet slaagt – 

deel te nemen aan zijn eigen transcendentie. 

Voor zijn vrouw Evelyn (Hall) en beste vriend Max (Bettany), beide collega-onderzoekers, is de 

vraag niet of het wel kan…maar of het wel mag. 

Hun ergste vrees wordt werkelijkheid wanneer Wills honger naar kennis evolueert naar een 

schijnbaar grenzeloos verlangen naar macht. En het wordt al snel duidelijk dat hij misschien niet te 

stoppen is… 

Acteurs:  Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Cillian Murphy 

Regisseur: Wally Pfister 

Locatie: Fotoclub Zwijndrecht,  Rotterdamseweg 126 

Hoek Koninginneweg / Rotterdamseweg    

3332 AL Zwijndrecht 

De fotoclub in Zwijndrecht is makkelijk te bereiken en parkeren (gratis) kan in de straat. Looptijd 

vanaf het station is ongeveer 15 minuten. 

Voor leden en niet leden. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

 

 

 

 

 

https://www.moviemeter.nl/toplijst/film/1852/top-250-beste-thriller-films-aller-tijden
https://www.moviemeter.nl/toplijst/film/1848/top-250-beste-sciencefiction-films-aller-tijden
https://www.pathe-thuis.nl/films/persoon/6821/johnny-depp
https://www.pathe-thuis.nl/films/persoon/3526/rebecca-hall
https://www.pathe-thuis.nl/films/persoon/6781/morgan-freeman
https://www.pathe-thuis.nl/films/persoon/6901/cillian-murphy
https://www.pathe-thuis.nl/films/persoon/48361/wally-pfister


 
 

 

Praethuys  

Er worden actuele, maatschappelijke onderwerpen 

besproken op wisselende locaties. 

 

Aanmelden is gewenst. 

  

'KoffieZin' 
 

KoffieZin is de nieuw verkozen naam voor ons initiatief om elkaar wat vaker te ontmoeten, heel 

informeel zonder dat er persé een thema besproken moet worden. Ontmoeting staat centraal.   

Wil je uitgedaagd worden, dan hebben we een mooie vraag achter de hand uit het boekje 

Gedachtenkracht… 

Na een enthousiast begin op 6 juli, gaan we elke 1e woensdag van de maand zo’n ontmoetings-

moment organiseren. 

 

  

Datum: Woensdag 7 september 

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u) 

Thema: Brainstorm over programma 2023 

Zoals gebruikelijk elk jaar rond deze tijd brainstormen we met betrokken mensen over het programma 

van het volgende jaar.  

De volgende thema’s zijn onlangs uit MBP van het Humanistisch verbond gekomen: Ecohumanisme, 

Verbinding vs polarisatie, Vrijheid & Zelfbeschikking, Humanistisch Geestelijke Verzorging. 

Hoe kunnen we die in ons programma naar voren laten komen? Wat vind jij belangrijk en wat voor 

activiteiten wil je graag? 

Laat je stem horen en kom mee praten! 

Locatie: Straussplaats 7, Zwijndrecht (Huiskamer) 

 

Kun je niet aanwezig zijn geef dan je wensen, mening door via onderstaande email. 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

 

en daarna...... 

Datum: Woensdag 21 september 

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u) 

Thema: Democratie en de inzet van Burgerraden    

Gastspreker Bert Blase. 

 

Politiek moet je niet te veel aan politici overlaten. 

 

Datum:  Woensdag 7-9, 5-10, 2-11, 7-12.  Noteer het in je agenda! 

Tijd:       10.30 - 12.00 uur 

Waar:     Lunchroom Den Witten Haen,  

              Groenmarkt 19 te Dordrecht 

Kosten:   Geen  

Opgeven is gewenst, graag via email:  

drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

 



Kunnen burgers beter beslissen over de grote vragen van onze tijd dan politici? Bert Blase vindt van wel. 

Hij schreef het boek 'Opstand in de polder. Op weg naar een nieuwe democratie' voor een nieuwe vorm 

van democratie. De 'oude democratie' in Den Haag, heeft zijn langste tijd gehad, zo vertelt hij. De macht 

moet vooral bij de burgers komen te liggen. In een Burgerraad. In andere Europese landen werken ze er 

al mee, met wisselend succes. Moeten we burgerraden ook in Nederland invoeren? Of in Dordrecht? 

Waarover? En hoe? Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek. 

 

Bert Blase was o.a. burgemeester van Alblasserdam en daarna waarnemend burgemeester van 

verschillende steden. 

Eind 2018 was hij betrokken bij de oprichting van de beweging Code Oranje. 

Locatie: Het Hof van Nederland, Hof 6 te Dordrecht 

 

Binnenkort meer over de aanmeldprocedure. 

 

 

en daarna...... 

 

Datum: Woensdag 12 oktober 

Tijd:      20.00 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u) 

Thema:  Humanistische samenwerking internationaal 

Een van ambities van het HV is een ‘actieve samenwerkingspartner’ in Nederland en Internationaal 

zijn.  Hoe wordt dat ingevuld, welke successen zijn er en welke moeilijkheden…Hoe staat het met het 

Internationaal Humanisme? Wat kunnen wij doen? 

Onze gast is Boris van der Ham bestuurslid van Humanists international, vroeger IHEU. 

Boris van der Ham heeft een veelzijdige carrière, o.a. in de politiek, muziek en toneel en had diverse 

bestuursfuncties. Hij was o.a. voorzitter van het Humanistisch verbond. 

Locatie wordt later bepaald. 

Aanmelden: Graag via email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl of telefoon 078 8804484 

 

Regiodag 2022  

 

Zaterdag 24 september  

  

Georganiseerd door zeven afdelingen van het Humanistisch Verbond: 

Zeeland, Drechtsteden, Rotterdam/Rijnmond, Leiden, Delft, Midden Holland en Haaglanden 

Thema van de dag is: De waarde van de aarde; het goede leven een groen leven 

 

Tijd:  11.00 u (inloop vanaf 10.30 uur) tot ongeveer 17.00 uur incluis borrel en hapje. 

 

Het Programma: 

In de ochtend presentaties over:  ‘waarde van de aarde’ door: 

Ignace Schops, ecoloog, voorzitter Belgische koepel milieu- en natuurorganistaties, directeur Nationaal 

Park Hoge Kempen, België,  auteur van het boek  ‘Gered door de boomkikker’. 

Marjan Smeulders, microbioloog verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid 

van Scientist Rebellion. 

Na afloop is er gelegenheid tot stellen van vragen en discussie. 

 

Na een gezamenlijke lunch staat een stadswandeling gepland en kun je kiezen uit drie verschillende 

wandelingen. Voor niet-wandelaars is er een alternatief programma. 

  



Middag programma met Jan Terlouw, voordracht en interview en daarna panelgesprek met: Robbert 

Bodegraven, directeur Humanistisch Verbond en auteur van het boek ‘Radicaal Anders’ over klimaat en 

rechtvaardigheid en met activist Bobbi namens Extinction Rebellion. 

Voor aanwezigen in de zaal gelegenheid tot vragen en discussies. 

 

Locatie: Debat- en gesprekscentrum Arminius in Rotterdam, Museumpark 3 

- parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving; 

- openbaar vervoer:  3 minuten lopen van Metrostation Eendrachtsplein 

 

Over het aanmelden volgt binnenkort meer informatie. 

 

 

Stil de Tijd - Zin op Zondag  
 

Thema  Vrijdenken 

Later volgt meer inhoud 

 

Datum:   Zondag 16 oktober 

Tijd:        11.00 uur - 12.15 uur (inloop vanaf 10.30) 

Locatie:   Auditorium Dordts museum,  Museumstraat 38, 3311 XP, Dordrecht 

 

Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 14 oktober via deze link of tel.nr. 078 8804484. 

 

Iedereen is van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 

 

Cursus 

Kennismaken met humanisme    

1 dagdeel 

 

Hoe kan je bijdragen aan meer verbondenheid? Hoe blijf je kritisch én open, ook als iemands mening 

sterk verschilt met de jouwe? Hoe kan je omgaan met tegenstrijdigheden tussen je kernwaarden en je 

leefstijl? Wat geeft het leven zin? 

Ontdek in 2,5 uur wat het humanisme kan betekenen voor je (nieuwe) antwoorden. Denkers als Erasmus, 

Arendt en Manschot helpen je hierbij. Je krijgt inzicht in je eigen, praktische wijsheid en wat jij belangrijk 

vindt. 

 

Doe mee op maandag 31 oktober in Dordrecht.  

Voor meer info en opgeven via de site:  https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-

kennismaken-met-humanisme-dordrecht/ 
 

mailto:drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl?subject=Aanmelden%20voor%20Stil%20de%20Tijd%20zondag%2016%20oktober&body=Hierbij%20meld%20ik%20me%20aan%20voor%20%20zondag%2016%20oktober%0A%0A%0ANaam%3A%0A%0AU%20krijgt%20binnen%20enkele%20dagen%20bericht%20van%20bevestiging.%20
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-kennismaken-met-humanisme-dordrecht/
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-kennismaken-met-humanisme-dordrecht/


 

Wandelen: 

We gaan door met onze wandelinitiatieven.  

Ideeën blijven van harte welkom, laat het ons weten! 

Hieronder enkele ideeën, lijkt het je wat, neem dan contact op! 

                                                                      

In Zwijndrecht 

Jannie vd Heijkant neemt je mee voor een wandeling van ongeveer anderhalf uur naar het Arboretum 

en Develbos. In overleg worden dag en tijd bepaald.  

Reacties graag via:   Email: hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 078 8804484 

In Dordrecht 

Een mooie wandeling door een deel van Dordrecht. In overleg worden dag en tijd bepaald.  

Reacties graag via: 

Email: hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 078 8804484 

 

In Gorinchem 

Onder leiding van Gerard Wamelink wandelen door Gorinchem. In overleg worden dag en tijd 

bepaald.  

Reacties graag via: 

Email:  hv.drechtsteden@ziggo.nl  of telefoon 0184 642512 

 

Meer over wandelen: 

In de regio zijn diverse wandelinitiatieven waarbij je kan aansluiten, bijvoorbeeld 'Wandelen in 

Verbondenheid'.  Voor meer info: https://www.wandeleninverbondenheid.nl/  

 

  

 

 

  

Vind je het leuk om bij regen onder een HV dakje 

te lopen.....ze zijn nu te koop. Opvouwbare Eco 

paraplu, donkerblauw met HV logo in tekst en met 

happyman. Voor de prijs van 7,50 euro heb je 

hem al. Voor niet-leden 10 euro. 

 

Neem contact op met een van de bestuursleden 

en dan komt die naar je toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.wandeleninverbondenheid.nl/


 

Vooruitblik 

Praethuys over Voltooid leven 16 nov. in Villa TrösT 

De heer Hans van Amstel- Jonker van NVVE komt praten en gaat met ons in gesprek over 

voltooid leven. 

Een gesprek over voltooid leven waarbij we vooral de  ethische en filosofische kant willen 

onderzoeken. Wat betekent bijvoorbeeld …‘klaar met leven’  en  ‘uitzichtloosheid van het 

leven’…..en kun je / mag je dat zelf, alleen beslissen….. 

Met ook aandacht voor de wettelijke kaders die nu gelden. 

 

Gedicht van Joke Herrewijn-de Vries 

 

Romantiek van de boeren 

 met een kip en met een koe 

 Gaan we daar toch weer naartoe? 

 Alle boeren over de toeren 

 met het stro in van die balen 

asbest, troep en oude banden 

 liggen op de weg te branden 

 om de poen zo diep af te dalen 

 Romantiek toen van de boeren 

 werkelijk, wezenlijk niet te doen!! 

 

Rubriek 'Aan het Woord'  
 

Centrum voor Levensvragen.        In gesprek over levensvragen 

Zorgen of een ingrijpende gebeurtenis, angst, verdriet, rouw of eenzaamheid; soms krijg je in je 

leven te maken met opgaven of gebeurtenissen die een grote invloed op je leven hebben. Vragen die 

tot dan toe niet zo bewust speelden, kunnen dan opeens veel belangrijker worden. 

Heeft u  behoefte aan een gesprek over dergelijke vragen en kunt u daarvoor niet terecht bij mensen 

in uw directe omgeving?  De  consulenten van het Centrum Levensvragen komen graag bij u thuis om 

met u in gesprek te gaan. U kunt dan contact opnemen met onze coördinator Johanna Kleingeld. U 

kunt dit doen door te bellen met (078) 203 23 45 – dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 – 

18.00 uur – of door een contactformulier in te vullen op de website 

 

De consulent is opgeleid om ondersteuning te bieden bij al die vragen waar niet zo-maar een 

antwoord op is te geven. Hij of zij biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar geeft u meer inzicht in 

uw vragen en hoe u verder kunt met die vragen.  

Naar de website: werkwijze - Centrum Levensvragen (centrum-levensvragen.nl) 

Landelijk nieuws  

Het HV heeft een petitie gelanceerd omtrent geestelijke verzorging: 

https://www.humanistischverbond.nl/geestelijkeverzorging/ Begin augustus start de parlementaire 

enquêtecommissie naar de problemen in het aardbevingsgebied Groningen. Het Humanistisch 

Verbond wil dat de commissie ook de existentiële problematiek onder ogen ziet. Daarom trekken het 

Humanistisch Verbond en humanistisch geestelijk verzorgers aan de bel: structurele hulp voor 

geestelijke nood is nu nodig. De politiek moet dit erkennen, voordat een tweede toeslagenaffaire 

dreigt.  Onderteken de petitie!  

https://centrum-levensvragen.nl/werkwijze/
https://www.humanistischverbond.nl/geestelijkeverzorging/


 

                               

Doe meer inspiratie op bij de landelijke site: http://www.humanistischverbond.nl/  

 

 

 

Op onze Facebook pagina zijn onze activiteiten ook te vinden en geven we tips voor andere mogelijk 
interessante zaken. Te raadplegen via HV Drechtsteden: 
Door onze berichten te delen en te liken help je onze activiteiten een bredere bekendheid te 
geven!               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               

  

 

 

Bestuur van het Humanistisch Verbond afd. Drechtsteden e.o. : 
Voorzitter:                      Marian Pater T  06 23942795 

Secretaris:                      Jannie van den Heijkant  T  078 8804484 

Penningmeester:           Jan Baan 

Bestuursleden:              Joke Herrewijn, Gerard Wamelink, Jacques Bonewit (aspirant lid)  
Algemeen e-mail adres is: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl 

De website: http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/drechtsteden 

http://www.humanistischverbond.nl/
https://www.facebook.com/hvdrechtsteden/
mailto:drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/drechtsteden
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/drechtsteden

