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Zincafé  Jaarverslag 2016 ‘Leven in verbinding’  

1 Inleiding 
 
Na het succesvolle jubileumjaar 2015 met het thema ‘Levenskunst in Leusden’ zijn in 2016 vijf 
avonden georganiseerd op de vertrouwde wijze.  Een spreker met een pakkende inleiding, discussie 
met de zaal, een op het onderwerp toegesneden lied en een sfeervolle nazit. 
Als thema is gekozen voor ‘Leven in Verbinding’. Hieronder een kort verslag van de vier avonden. Een 
vijfde avond, met als thema ‘verbinding met technologische ontwikkelingen’ kon helaas niet 
doorgaan door het onverwachte afzeggen van de spreker. 
Alle avonden zijn gehouden in Theater De Tuin, een prima locatie. Ook de medewerking van alle 
vrijwilligers van de tuin (catering, licht/geluid, ondersteuning bij pr/communicatie, ontvangst e.d.) 
was weer uitstekend! 
De werkwijze van de commissie is niet gewijzigd. Met de hele commissie worden de avonden vooraf 
globaal doorgesproken en achteraf geëvalueerd. De commissie programmering is 
eindverantwoordelijk voor de inhoud van de avonden, afspraken met de inleider e.d.  
De commissie service is verantwoordelijk voor de technische onderdelen, zoals de afspraken met De 
Tuin, pr/publiciteit, financiën e.d. Ook het aanschaffen van een Banner voor de herkenbaarheid van 
ons zincafé is een initiatief geweest van deze commissie. 
 
De commissie kijkt weer met voldoening terug op de gehouden avonden. Wij hopen alle 
belangstellenden met dit verslag een  goed inzicht te verschaffen in onze activiteiten en wensen een 
ieder veel genoegen met het lezen ervan. 
 
Namens de commissie Zincafé, 
Hans Sybrandy 
 

2 Kort verslag van de avonden 
 
25 januari Henk Procee   Een formule voor geluk 
Geluk, wie is daar niet in geïnteresseerd? In ieder geval wel de volle zaal met bezoekers van het 
Zincafé op die avond. Prof. dr Henk Procee, emeritus hoogleraar filosofie, had een formule voor geluk 
aangekondigd. G = R – V, luidde die. Wat die G betekende was wel te raden, maar waar stonden die 
andere letters voor? R bleek realiteit te zijn en V verwachting. Dan zie je meteen dat de kans op geluk 
groot is bij een verwachting die een stuk lager ligt dan je reële situatie. 
Op humoristische en erudiete wijze liep Henk Procee een aantal voorbeelden langs van visies op 
geluk.  
Maar realiteit en verwachting zijn niet onafhankelijk, volgens Procee, ze beïnvloeden elkaar in de tijd. 
Een levendige discussie volgde, met ook eigen ervaringen 
Ook kwam het raadsel ter sprake dat de Nederlandse bevolking hoog scoort in mate van privé geluk, 
maar laag in tevredenheid over het collectieve domein. Henk Procee had tevoren al geschreven “Valt 
geluk dan af te dwingen? Ja, soms, met veel geluk en vooral met veel wijsheid”. Die wijsheid was na 
deze avond zeker toegenomen. 
 
7 maart Geesje Werkman  Verbinding met de ander 
Geesje Werkman werkt bij Kerk in Actie en is verantwoordelijk voor het beleid van de PKN rond 
vluchtelingen in Nederland.  
Allereerst gaf zij duidelijk informatie over de aantallen vluchtelingen. Uit de gegevens van het COA 
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blijkt dat het aantal personen in de opvang nu – afgerond – 46.000 is. In het begin van deze eeuw 
was dat een aantal jaren veel hoger. Zij stelde dat veel informatie over asielzoekers onjuist of 
onvolledig is. Maar natuurlijk is er wel een probleem. Al is het alleen al de verwarring tussen voor- en 
tegenstanders van de opvang van vluchtelingen. Het belangrijkst is, volgens Geesje, dat we luisteren 
naar de ander. Democratie bestaat alleen bij de gratie van pluraliteit. 
In de discussie met de zaal werden warme en wijze woorden gesproken door een moeder en dochter 
die 18 jaar geleden uit Iran naar Nederland kwamen. Moeder wees op de risico’s van berichten via de 
sociale media en hield ons voor ‘onbekend maakt angstig’. Maar niemand vlucht zomaar! Op de 
vraag of zij zich anders behandeld voelden, was de reactie dat zij vooral de laatste tijd zich bewust 
zijn geworden van het anders-zijn.  
Maar: “Sta open, blijf in gesprek en vooral, vraag je af waarom je zo reageert”. 
 
4 april 2016  Martien Schreurs  Tijd van onbehagen 
Waarom is er in Nederland zoveel onbehagen, terwijl we tot de top tien van gelukkigste landen van 
de wereld behoren? Dat was het thema van Martien Schreurs, docent filosofie bij de Universiteit 
Humanistiek.  
Het ongenoegen beperkt zich niet tot Nederland. Ook in Duitsland kent men het verschijnsel van de 
‘Wutbürger’, de boze burger. De populistische partijen van Geert Wilders in ons land en Marine le 
Pen in Frankrijk kanaliseren het ongenoegen. Ze staan hoog in de peilingen. Waarom toch? 
Martien Schreurs nam al dit ongenoegen serieus. De burgers voelen zich niet meer thuis in een 
globaliserende wereld. Er is veel morele verwarring. Wie verdedigt bijvoorbeeld nog het verenigd 
Europa vanuit een visie en niet vanuit praktische argumenten?  
Schreurs bekeek het probleem vervolgens uit verschillende invalshoeken als de sociologie, de 
psychologie en de economie. Een zeer klein deel van de burgers bezit 90 % van het totale vermogen.  
In welke richting moeten we de oplossing zoeken, is natuurlijk een belangrijke vraag. Schreurs pleitte 
voor het aanvaarden van onzekerheid. Een politicus die oprecht zegt dat hij het niet weet, moet je 
bewonderen, niet afbranden. Kies voor het afschaffen van regels en geef de burger en de werknemer 
zelf verantwoordelijkheid. Organiseer het zelf in je wijk en op je werk. In de praktijk blijkt dat vaak 

verrassend goed te werken. ‘Kies voor het avontuur en voor nieuwe vormen van verbinding.’ 
 
10 oktober2016 Matthijs Schouten  Van wie is de natuur nou eigenlijk 
‘Van wie is de natuur nou eigenlijk?’  
Met die vraag werden de bezoekers van Zincafé als eerste geconfronteerd. 
Inleider was Matthijs Schouten, buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie aan de Wageningen 
University. Vanaf het begin van zijn betoog nam de spreker de aanwezigen mee in een aantal 
boeiende verhalen.  
Zijn vraag was steeds: “Bij welk verhaal voel je een positieve resonans?”  Daarna benoemde hij ook 
de grondhoudingen. Er verschenen er vier: Heerser/eigenaar, Rentmeester, Partner en Participant. 
Er is, zo beweerde Schouten, een historisch proces aan de gang. Onze grondhouding is aan het 
verschuiven van antropocentrisch (de mens als middelpunt van de schepping) naar ecocentrisch (de 
natuur heeft intrinsieke waarde, een waarde op zich, en de mens maakt onderdeel uit van het hele 
ecosysteem). 
Tot slot zette Schouten deze ontwikkeling nog wat breder neer. Naast de ecologische crisis is er ook 
een klimaat-, een financiële en een vluchtelingencrisis. Maar misschien is nog wel de ergste crisis die 
van de machteloosheid. 
Toch eindigde hij niet negatief. De cirkel van betrokkenheid wordt steeds groter, niet alleen naar de 
dieren, ook naar de hele natuur en dat is een toename van de beschaving. Het allerbelangrijkste: 
niemand van ons is betekenisloos, blijf vanuit je hart, je gevoel, je beleving leven.  
Hij eindigde zijn buitengewoon boeiende betoog met de uitspraak ”Je ziet overal het wonder van het 
bestaan”. 
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3 Samenstelling commissie 
 
De commissie heeft in de personele bezetting het afgelopen jaar geen wijzigingen ondergaan. Ook de 
ondersteuning door derden bleef ongewijzigd en heeft ons enorm geholpen. Willem Hekhuis 
verzorgde de redactie van de Nieuwsbrieven, persberichten en verslagen van de avonden. Marco van 
der Spek verzorgde als webmaster de website van zincafé: www.zincafe.nl 
Aan het einde van het kalenderjaar 2016 gaf Hans Sybrandy aan te zullen stoppen als voorzitter van 
de commissie. Hij zal nog wel betrokken blijven bij het muzikale gedeelte. Dick van Norren zal hem 
opvolgen als voorzitter. Annette Sprotte is bereid gevonden vanaf december 2016  toe te treden als 
lid van de commissie 

 
 

Commissie Zincafé Bijzondere taak Subcommissie 
Programma 

Subcommissie 
Service 

Hans Sybrandy voorzitter 
(tot 1 jan 2017) 

voorzitter  

Eric Jan Tuininga moderator X  

Carola van de Heuvel  X  

Nynke Minnema  X  

Annette Sprotte 
(vanaf dec  2016) 

 x  

Dick van Norren voorzitter  
(per 1 jan 2017) 

 voorzitter 

Frits Raaijmaakers penningmeester  X 

Evelien Blom   X 

 
 
4 Financiën 

 
Inkomsten         €  1070.65 
Uitgaven             €  974.49 
Saldo                    €    96.16             
(begroot was een voordelig saldo van €  242,50) 

 
 

5 Aantallen bezoekers en gemiddelde bijdrage per avond 
 
De vier avonden zijn bezocht door 207 bezoekers, dat is gemiddeld 52 personen per avond. 
Wij vragen per avond een  vrijwillige bijdrage van € 5,- per persoon. 
 In het afgelopen jaar werd gemiddeld € 4.20 per keer bijgedragen. 
 
 

http://www.zincafe.nl/
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6 Ten slotte 

 
Ook in het jaar 2016 heeft de commissie ZinCafé met ongelooflijk veel plezier haar werkzaamheden 
verricht. Boeiende sprekers, betrokken deelnemers, geanimeerde en soms ontroerende discussies, 
mooie liedjes, allemaal ingrediënten die de bijeenkomsten tot een zinvol geheel maakten.  
 
Misschien is de Japanse haiku die Matthijs Schouten citeerde wel een prachtige illustratie van onze 
avonden: 
Wanneer je goed kijkt, 
bloeit er een herderstasje 
onder de heining. 
 
Ook in 2017 hopen we weer op inspirerende avonden 
 

Zincafé……………….innemend voor de geest 
Zincafé……………….ondernemend niet bedeesd 
Zincafé……………….uitdagend en gevreesd 
Bar inspirerend en een slijpsteen voor de geest 

 


