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VAN HET BESTUUR

Het jaar 2022 was opnieuw een bijzonder jaar. Opnieuw, omdat eigenlijk elk jaar zijn 
eigen bijzonderheden heeft.
In de voorgaande jaren was covid sfeerbepalend. In 2022 nam de betekenis van 
covid voor het maatschappelijk verkeer enigszins af. Alhoewel het bij vlagen, zeker in
de eerste heft van het jaar, nog steeds aanleiding gaf tot beperkingen.

Meer bepalend was de oorlog die een jaar geleden uitbrak, toen Rusland Oekraīne 
binnenviel. Hoe verontrustend en hoe bedreigend is dat ? 
Hoe beīnvloedt deze oorlog ons denken over vrede en verdraagzaamheid, over 
passivisme en optimisme  ?

Tegelijkertijd worden wij steeds nadrukkelijker geconfronteerd met de problemen met
betrekking tot milieu en klimaat. Hoe gaan we om met de polarisatie die dreigt te 
ontstaan of al is ontstaan ?
En dan hebben we het nog niet gehad over de aardbevingsschade en de impact 
daarvan op de bewoners van onze provincie. In het bijzonder ook wanneer de  
bejegening door de overheid en anderen in aanmerking wordt genomen.

Allemaal vraagstukken waar ook het Humanistisch Verbond geen oplossing voor 
heeft, maar die van grote betekenis zijn voor ons dagelijks leven en die dus om onze 
aandacht vragen.

Het bestuur en de diverse werk- en activiteitengroepen proberen de gelegenheid te 
bieden met elkaar in gesprek te gaan over enkele van deze kweties, maar ook over 
dat wat ons voedt, het humanistisch gedachtengoed. 

In de hierna volgende verslagen  kunt u hierover lezen. U vindt het verslag van de 
Jonge Humanisten, verslagen van gespreksgroepen en activiteitengroepen en tot 
slot een overzicht van het resultaat van activiteiten van de werkgroep Bibliotheek.

Wij doen misschien niet genoeg, maar wij gaan door. Wij nodigen u van harte uit met
ons mee te doen. Als bestuur zoeken wij naar manieren om humanisten in het 
Ommeland (beter) bij onze afdeling te betrekken. Wensen en suggesties zijn zeer 
welkom.

Het bestuur van de afdeling Groningen en Ommelanden.
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W E R K G R O E P E N

WERKGROEP ACTIVITEITEN en ZINDAGCOMMISSIE

Toen het jaar begon hadden coronamaatregelen ons nog in de greep, die 
langzaamaan afgeschaald werden, maar toch bracht dit nog onzekerheden met zich 
mee. Onze nieuwjaarsbijeenkomst ging bijvoorbeeld niet door.

Het afdelingsbestuur had al enige tijd het plan om een activiteitenwerkgroep op te 
richten voor na de zomer, zodat de activiteitstaken en bestuurstaken van elkaar 
gescheiden konden worden.

Het eerste kwartaal gaf ruimte aan de workshop gedichten lezen met Aly Freije, de 
ledenvergadering met Mardjan Seighali die live gestreamd werd voor de mensen die 
er niet bij konden zijn, en de door HV Noord georganiseerde Socrateslezing met Rob
Wijnberg in Leeuwarden.

In maart kwam de activiteitenwerkgroep voor het eerst bij elkaar, in april kwam de 
zindagcommissie weer samen en vanaf mei werden de plannen concreet. Er was nu 
meer zekerheid dat corona geen roet in het eten zou gooien, dus er werd gepland 
voor september, na de vakantie.

Op 5 mei sloten enkelen van ons zich aan bij de Vrijheidsmaaltijd die door de 
Jonge Humanisten georganiseerd werd in het kader van bevrijdingsdag. Ondanks 
het kleine gezelschap was er een levendige discussie over vrijheid. Op 8 mei was er 
nog een lezing van Forum Levenslang door Wiena van Hattum. Zij verzorgde een 
indrukwekkende voordracht. Aandacht was er vooral voor de duur van levenslange 
gevangenisstraf, de mogelijkheid van beperking van de lengte van de straf en de 
positie van nabestaanden/slachtoffers.

In juni vierden we Wereldhumanismedag samen met de Jonge Humanisten. Dit 
werd een gezellige avond met een mooi samengesteld publiek. Er was inbreng op 
het thema saamhorigheid en de achtergrond van humanistische feestdagen. Velen 
zagen dit als een mooi voorproefje op de Zindagen.

Vanaf september kwam er weer structuur in de maandelijkse activiteiten. We 
begonnen 8 september met een lezing over Pacifisme door Willem de Haan. Het 
was een interessante bijeenkomst. Aanwezigen waren onder de in druk van de 
manier waarop hij zijn persoonlijke worsteling met geweldloosheid verwoordde. Een 
aantal mensen kon zich hier goed in vinden.

Eind september werd de tweede Zindag gevierd; Een niet-religieuze “dienst” op de 
zondagochtend waar iedereen welkom is, geïnspireerd door het Britse Sunday 
Assembly-concept. Voor de pandemie was het thema “Begin”, daarom werd nu 
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gekozen voor “Nieuw Begin”. De zaal was meteen goed gevuld met een breed 
publiek, en het enthousiasme van de eerste Zindag hield stand.

15 oktober sprak oud-HV-voorzitter Rein Zunderdorp over Eigentijds humanisme. 
Na zijn lezing over de ontwikkeling van het humanisme in Nederland, van de “grote- 
en kleine strijd”, van oprichter Jaap van Praag in 1946, ging hij in op de situatie van 
nu, en ook in betoog met de deelnemers over de stand van zaken rondom het 
huidige Humanistisch Verbond.

30 oktober was de tweede zindag met het thema “Ontmaskeren”. De discussie ging 
vooral over authenticiteit. Ivo Hengst gaf een lezing over het thema vanuit de 
psychologie.

Op 12 november hield de werkgroep Ecohumanisme haar eerste bijeenkomst.

We sloten het humanistische jaar af op 27 november, met de zindag over 
“Nieuwsgierigheid”, waar Gerrya Tonkes en Welmer Boiten korte lezingen hielden 
over het belang van nieuwsgierigheid, en hoe je dat op kunt roepen en ontwikkelen 
bij kinderen.

Werkgroep Activiteiten Zindagcommissie
- Ger Koenen - Gerrya Tonkes
- Donald Elsas - Ivo Hengst
- Welmer Boiten - Marijke van de Hel
 - Welmer Boiten
hv groningen.nl zindag050.nl

WERKGROEP ZONDAGMIDDAGLEZINGEN

Evenals in 2020 en 2021 is er vanwege de corona-pandemie in 2022 slechts één 
zondagmiddaglezing geweest, en wel op 22 mei. Deze werd gegeven door Sjaak 
Swart, met als thema: ‘Gene editing als morele uitdaging’. 
De boeiende lezing, met daarna een interessante discussie, was de laatste 
bijeenkomst die georganiseerd werd door de werkgroep Donald Elsas, Victor Bom, 
Jeannette en Doekele Stavenga.

Doekele Stavenga
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JONGE HUMANISTEN
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Het was weer een jaar met mooie bijeenkomsten. In januari startten we nog 
noodgedwongen online met onze jaarlijkse profetiequiz maar daarna konden we 
elkaar weer vrijuit ontmoeten. En dat deden we dan ook met nog 13 fysieke 
bijeenkomsten. In februari gaf een bevlogen Maudy van Klaveren een voor een jong 
publiek toegesneden cursus ‘Kennismaken met Humanisme’ die al snel volgeboekt 
was. Onder de deelnemers mochten we maar liefst acht nieuwe gezichten 
begroeten.

Twee van de bijeenkomsten waren voor een breder publiek. Op 5 mei haakten we 
aan bij de landelijke vrijheidsmaaltijden door in het Humanistisch Centrum zo’n 
maaltijd te organiseren. Met 12 deelnemers, jong en oud, humanist en niet-humanist 
hadden we tijdens het eten een goed gesprek over vrijheid waarin we elkaar goed 
wisten te vinden. Rondom Wereldhumanismedag organiseerden we samen met het 
bestuur van de afdeling een viering waarin we, met muziek, poëzie, gesprek en een 
duik in de historie van Midzomer (en Midwinter) de saamhorigheid opzochten.

Andere goedbezochte bijeenkomsten waren onze ‘bedevaart’ naar Franeker, met 15 
deelnemers, ons gesprek met vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië (12 deelnemers) en
onze afsluitende Midwinterviering over stress en ontspanning (15 deelnemers).

Ivo Hengst
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G E S P R E K S G R O E P E N

ETEN MET GESPREKSSTOF

In beginsel komen we zeven maal in het jaar bijeen in de zaal van ons centrum aan 
de W.A. Scholtenstraat om te discussiëren.

Het bijzondere is dat er vooraf gekookt en gegeten wordt. Per keer geeft iemand aan 
om kok te zijn en zorgt voor het eten, inclusief het nagerecht. Iemand kan zich 
opgeven als hulpkok en zorgt dan voor het nagerecht. In de zaal, kan gekookt 
worden, maar ook kan thuis de maaltijd klaargemaakt worden. Er is altijd koffie, thee,
wijn en frisdrank.
Na het eten brengt iedereen een onderwerp aan. Dat onderwerp, waar de meeste 
stemmen voor zijn, wordt gekozen tot discussieonderwerp. Meestal is het acht uur 
als we stoppen en daarna wordt de vaat gedaan.

Er zijn twee restricties: We mijden politieke onderwerpen en het is niet de bedoeling 
dat vooraf kennis wordt vergaard, zodat iemand er erg veel van weet en een ander 
weinig. 

In 2022 heeft corona ook voor het “eten met gespreksstof” gevolgen gehad.
Alle donderdagen in 2022
29 september
27 oktober
24 november
22 december

Kees Stada

GESPREKSGROEP HUMANISME NU

Humanisme Nu is een gespreksgroep waarin wordt gediscussieerd over actuele 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, filosofische onderwerpen en 
interessante boeken en artikelen. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan 
de humanistische aspecten van deze onderwerpen.

In 2022 is de gespreksgroep in verband met de coronaproblemen slechts 2 maal 
bijeengekomen.
Besproken zijn de volgende onderwerpen:
De reis van de mensheid (boek van Oded Galor)
Rapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (Commissie Remkes).

Marinus van Dijk
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GESPREKSGROEP ACTUALITEITEN

Als ik zo terugkijk op het afgelopen jaar dan leidt onze gespreksgroep ondanks de 
covid-perikelen een levendig bestaan. Je zou haast kunnen zeggen “ tegen de 
verdrukking in”,  want behalve covid was het steeds tamelijk lastig een datum te 
vinden die ons allen schikte. 

We komen eens in de zes weken bij elkaar, bij één van de deelnemers thuis. Mede 
onder invloed van covid is het aantal bijeenkomsten enigszins beperkt gebleven.

We zijn met z’n achten en sinds we vorig jaar een nieuw lid mochten verwelkomen 
dat nog volop werkt, is dat laatste nog lastiger geworden. Maar dat mag de pret niet 
drukken. We zijn veel te blij met een lid dat vanuit haar dagelijks werk ons een extra 
kijkje op de samenleving biedt; in haar geval op onderwijs en zorg.  

Van onze bijeenkomsten maakten we geen verslagen, maar wat ik me zo herinner is 
dat we het hadden over zowel  actuele als morele maatschappelijke kwesties, al of 
niet onderbouwd met een krantenartikel of een boekje. Met betrekking tot de boekjes,
waren schrijvers als Joris Luyendijk en David van Reybroeck een geliefde aanleiding 
ons ergens op te bezinnen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat wij allen het fenomeen 
“burgerberaad” een warm hart toe dragen.  

Niet verbazingwekkend is dat wij het vaak met elkaar eens zijn. Het is dan zaak door 
verdieping de uitdaging te zoeken.

Herman Kassenberg

GESPREKSGROEP VRIJDENKERS

Bij de HV-afdeling Groningen bestaat sinds 2019 een besloten gespreksgroep voor 
mensen met een Moslim achtergrond, die niet meer geloven. In vertrouwen met 
elkaar kunnen spreken is het doel van de groep. 

Het gesprek gaat over niet meer geloven en wat dat betekent, maar ook over actuele
thema’s. Humanisme, democratie, feminisme, respect, black lives matter en nep-
nieuws zijn thema’s die aan de orde zijn gekomen. 

De Vrijdenkersgroep komt eens per maand bijeen voor onderling gesprek met een 
eenvoudige maaltijd. Aan de groep nemen ruim 10 mensen deel, sommigen nog 
maar kort en sommigen vanaf de start. 

Lenie Kootstra
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ACTIVITEITENGROEP WANDELEN

Wij hebben in 2022 negen keer gewandeld.

De wandeling in januari is niet doorgegaan wegens corona en 
in februari wegens het slechte weer.

 6 maart Noordsche Veld tussen Norg en Donderen.
 3 april Vosbergen bij Eelde.
 1 mei Evertsbos/Boswachterij Anloo bij Anloo.
 29 mei Langeloërduinen tussen Norg en Langelo.
 3 juli Zeegserloopje/Zeegser Duinen bij Zeegse.
 4 september Kniphorstbosch bij Anloo.
 9 oktober Oostervoortschediep bij Lieveren.
 13 november Mensingebos bij Roden.
 11 december Landgoed De Braak te Paterswolde.

Gemiddeld liepen er vier wandelaars per wandeling met ons mee.
Bij de wandeling van 9 oktober hebben drie nieuwe wandelaars mee gelopen. 
Twee wandelaars hebben zich daarna niet meer aangemeld.
Na elke wandeling gaan we gezamenlijk koffiedrinken bij een café of restaurant in de 
buurt. 

Marijke en Pieter Hofman
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Boeken aangeschaft t.b.v. de bibliotheek van het Humanistisch Centrum.

In 2022
1. De soevereiniteit van het goede (Iris Murdoch).
2. Geboortelot (Anita Larkens).
3. Getekend. Sporen van kindermishandeling (Gijs Wanders & Herman van Hoogdalem).
4. Ontwaak! Kom uit uw neoliberale sluimer (Ewald Engelen).
5. Daar hebben humanisten het niet zo over. Over de rol van spiritualiteit (Suzette van IJssel)
6. Spinoza, 5e druk (Steven Nadler).

In 2021
1. Kopstukken van het Humanisme van Jos de Wit (cursusboek).
2. Is het Westen de weg kwijt? (Kishore Mahbubani).
3. Wij zorgen. Verhalen uit de praktijk (Ieta Berghuis & Herman van Hoogdalem).

In 2020
1. Wat er op het spel staat (Michail Gorbatsjov).
2. Werken met waarden (Marco Oostdijk).
3. Rede en Religie (Jaap van Praag).

In 2019
1. En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt (Evelien Tromp-Klaren).
2. Onder eigen regie (Ton Vink).

In 2018 
1. Nieuwe vrijdenkers. 12 voormalige moslims vertellen hun verhaal (Boris van der Ham).
2. Rudolf Agricola. Brieven, levens en lof (Fokke Akkerman).
3. Mag ik gaan? Leven en sterven met dementie (H. van Hoogdalem & Constance de Vries).

Boeken en CD gekregen t.b.v. de bibliotheek van het HVGC (2018-2022).
1.   Erasmus. Hollands grootste humanist (CD)(Herman Pleij).
2.   Vrijdenken en humanisme in Nederland (Bert Gasenbeek).
3.   Grondslagen van humanisme (J.P. van Praag).
4.   Humanistisch credo (J.P. van Praag).
5.   Modern humanisme, een Renaissance (J.P. van Praag)
6.   Humanisme en rede (J.P. van Praag).
7.   Humanisme, ook uw kijk op het leven (Cees Schonk).
8.   Humanisme, ook uw kijk op het leven, 3e druk (Cees Schonk).
9.   Humanisme morgen (Karen François, HV België).
10. Geschiedenis van het humanisme in Nederland (A.L. Constandse).
11. Goed leven. Persoonlijke uitdaging en maatschappelijke bekommernis (Adam Boesten).
12. Geloof en ongeloof (M.G. Warffemius).
13. Deutscher Humanistentag Hamburg 2019 (Stiftung Geistesfreiheit).
14. Tot op de dag (Mardjan Seighali). 
15. Fertelsels fan Terschelling (Kees Stada).
16. Humanism for children (Nada Peratovic).
17. Humanistische Waarden. Een serie radiolezingen (HV).
18. Tribunaal voor de vrede: Eens zullen ze ons gelijk geven (Stelling & van Velsen).
19. 75 Jaar Humanitas Groningen. Betekenisvol vrijwilligerswerk (Mulder & Gooren).
20. Macht en Onmacht. Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting 
(Tinneke Beeckman).
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