KWARTAALBERICHT

14 mei 2022

Beste donateurs en belangstellenden,
Solidariteit in relatie tot sociale weerbaarheid
Als bijlage bij dit tweede kwartaalbericht ontvangt u van ons een pdf van de 23e Van
Oosbreelezing, die op 2 april 2022 werd gehouden door prof. Dr. Anja Machielse,
hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid op de universiteit van Humanistiek
in Utrecht.
In haar lezing schetste prof. Machielse de ontwikkeling van het ideaal van
broederschap ten tijde van de Franse revolutie naar het fenomeen solidariteit.
Aan de hand van de theorie van Emile Durkheim benaderde zij solidariteit vanuit een
sociologische invalshoek.
De stichter van het Humanistisch Verbond, Jaap van Praag, benadrukt de rol van de
eigen verantwoordelijkheid bij solidariteit.
In haar lezing zegt prof. Machielse hierover:
Solidariteit wortelt noodzakelijk in de menselijke verbondenheid. In het
humanisme wordt de mens gekenmerkt door mogelijkheden; de mens is vrij
en heeft het recht op (en de plicht tot) zelfbestemming en zelfontplooiing.
Maar de mens is tegelijk verbonden met andere mensen en deze
verbondenheid brengt een besef van verantwoordelijkheid met zich mee, een
verantwoordelijkheid voor het lot van de naaste en voor het welzijn van de
samenleving.
Het ideaal van humaniteit kan volgens Van Praag alleen worden waargemaakt
als we een evenwicht vinden tussen vrijheid en gelijkheid, tussen autonomie
en verbondenheid.
Deze twee idealen gaan namelijk niet vanzelf samen. Vrijheid schept altijd
onvrijheid, omdat vrijheid door mensen verschillend gebruikt kan worden, en
gelijkheid impliceert per definitie een beperking van de vrijheid.
Het begrip naastenliefde werkte zij verder uit aan de hand van de ideeën van
Kierkegaard.
Na de pauze vond er een levendige discussie plaats waarbij we onder andere met
elkaar verkenden of het begrip ‘naastenliefde’ wellicht moet worden uitgebreid van
de mens als mijn naaste, naar ieder levend wezen als naaste.
Het bestuur kijkt terug op een boeiende middag in een gastvrij Veenendaal.
Bovendien was het een groot genoegen velen van u weer fysiek te kunnen
ontmoeten. Voor het eerst was het ook mogelijk de lezing via het scherm te volgen.
Naast de 45 fysieke deelnemers waren er ongeveer 50 ‘digitale deelnemers’.
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Seminars Hans Alma
In de maand juni is er onder de titel ‘Seminars Hans Alma’ nog één lezing gepland.
Op vrijdag 10 juni spreekt Ingrid Meester over apostolische spiritualiteit en religieus
beleven. Wie de opname van de lezing wil ontvangen, kan dit kenbaar maken bij
Andrea van den Broek (vanoosbreestichting@gmail.com) of Rob Tijdeman
(tijdeman@ziggo.nl).
Rubriek Artikelen
Onder redactie van Ingrid Meester, Christine Tichelaar en Rob Tijdeman (voorzitter) is
in de eerste maanden van 2022 het volgende artikel verschenen:
- in het op 19 februari 2022 gepubliceerde artikel ‘De paradox van
fundamentele onzekerheid’ gaat Hans Tiemersma op zoek naar het antwoord op
de vraag hoe religieus humanisme kan bijdragen aan zingeving.
Rubriek Blogs
In de eerste maanden van 2022 zijn onder de redactie van Melle Middel, Rob
Tijdeman, Chris de Werd (vz.) de volgende blogs verschenen:
•
•
•
•
•
•

Wel vleugels, geen wortels, door Chris de Werd - 19 april 2022
Het ritselen van een oude dag?, door Hans Tiemersma - 24 maart 2022
Maar woorden die zeggen het niet, door Bram Boers - 7 maart 2022
Is een ijsje wel een ijsje?, door Ton Pel - 1 maart 2022
Op eigen benen staan door, Erik Zwart - 15 februari 2022
Ik laat u nooit alleen door, Chris de Werd - 23 januari 2022

Zie nieuwe blogs. Als u zich opgeeft krijgt u bericht als er een nieuwe blog
verschenen is.
Symposium 2022 'Zingt den Almachtige een vroolijk lied!

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de Van Oosbreestichting
https://www.vanoosbreestichting.nl/lezingen/
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Donaties
Degenen die dit jaar nog niet hun donatie hebben overgemaakt, verzoeken wij dit
alsnog te doen. Minimale bijdrage € 15,00 per jaar. Voor het huishouden- of
gezinsdonateurschap is de minimale bijdrage € 25,00 per jaar.
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN NL61 INGB 0009 1916 12 t.n.v. J.H. van
Oosbreestichting onder vermelding van Donateur of Gezinsdonateur.
Adreswijzigingen
Wijzigingen in uw adres, e-mail, telefoonnummer kunt u melden aan Andrea van den
Broek, die het secretariaat van de stichting voert met als mailadres
vanoosbreestichting@gmail.com
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