
Huib Poortman is overleden op 10 mei 2018. Hij werd geboren op 12 mei 1937 in Leiden

Vrij kort geleden, op 9 maart dit jaar, ben ik bij Huib geweest in Rotterdam.
Hij wist al lang dat hij ziek was en wide zijn  Vereniging Verbond voor Duurzame Ontwikkeling 
met mij delen. We gingen samen naar de Kamer van Koophandel in die stad om e.e.a te regelen.



De Vereniging  VVDO heeft veel overeenkomsten met de Stichting Leven met de Aarde.
Het voordeel is dat het een vereniging is. Dit is tegelijk ook een nadeel.

Het is Huib niet gelukt de mensen van het begin bij elkaar te houden. De vereniging bestond wel, 
maar bloeide niet op, omdat niemand tijd had daar extra energie in te steken.  Huib acteerde wel om
de doelstelling van de vereniging waar de maken.





Hij werd daarom ook groenste vogel van de stad Rotterdam.



In 2008 deed Huib, net als ik  mee met lijst 14, een initiatief van Rob Verlinden, ook wonende te 
Rotterdam. Het idee was deskundige mensen in de Tweede Kamer te  laten acteren zonder 
gebonden te zijn aan een partij. Zij zouden de kennis die zij hebben en hun ervaringen vrijelijk 
kunnen delen in de Tweede Kamer en zo een politiek zonder afhankelijkheden kunnen vorm geven.



Huib had zich zeer verdienstelijk gemaakt bij de Groenen, en ook als lid van Rover. Hij pleitte voor 
meer en degelijk openbaar vervoer.
Omdat Huib een brede opleiding had genoten aan de Universiteit, was hij als geograaf, 
aardrijkskunde leraar was hij breed inzetbaar. Hij heeft dat beroep heel lang uitgeoefend met veel 
plezier. Hij kon heel goed uitleggen en vertellen. Als hij zich niet deskundig genoeg voelde op een 
bepaald terrein hielp hij altijd om die deskundigheid bij anderen te vinden.

Huib kreeg voor VDO een uitnodiging om naar de inaugurele rede te gaan van Pier Vellinga., omdat
Prof dr. ir. P. Vellinga werd benoemd tot hoogleraar Klimaatverandering, Water en 
Veiligheid,
Die  rede werd op donderdag 16 oktober 2008 uitgesproken in aanwezigheid van minister Jaqueline 
Cramer. Huib kon niet gaan, omdat hij die dag een oud-collega moest begraven. 
In plaats daarvan ben ik naar Wageningen gegaan en heb me verwonderd over het gemak waarmee 
potentiële  leugens werden verkondigd.  Een reden om nog eens contact op te nemen met Pier.

In datzelfde jaar 2008 heeft professor Jaap Polak het project “Betuweroute” , waar ook Huib bij 
betrokken was afgerond. Er is een briefje daarover aan de begeleidingscommissie gestuurd.
Inmiddels gaf Huib weer les aan een school.

Op 9-9-9 gaat Huib naar de Erasmusuniversiteit voor de lancering van de nieuwe 
studentenvereniging. Hij  schrijft mij die dag dat het een erg boeiende bijeenkomst was
Zie hier het programma, dat nog steeds actueel is

–.-.-.-.-.-.-.-.-.
Aanstaande woensdag, 9-9-9, is het dag van de duurzaamheid!

Op die dag wordt de nieuwe studentenvereniging ‘GreenEUR’ gelanceerd. 

Dit zal plaatsvinden tijdens een symposium (11.00-12.30u, zaal CB17/B1) met als sprekers:

-Arnold Heertje over ‘echte economie’
-ohannes Kramer, master student management of change RSM, over GreenEUR
-Michaëla Hogenboom, jongerenvertegenwoordiger VN Commissie Duurzame   
Ontwikkeling (CSD)
-Anne Janssens, Young Professional Studenten voor Morgen
-Bartel Geleijnse, commercieel directeur Avenance over de “Colour Kitchen”

 
Onze nieuwe rector, Henk Schmidt, zal de plenaire bijeenkomst openen.

Dagvoorzitter is Nel Hofstra, docent ondernemerschap en duurzame ontwikkeling, Erasmus 
School of Economics. 

U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en daarna (12.30 – 14.00 uur) te 
genieten van een biologische lunch in restaurant Sienna, bij mooi weer ook op het terras.

Vanaf 10.30 uur kunt u voor de ingang van zaal CB17 Santas koffie komen proeven. Santas 
is biologische en fair trade koffie van een Rotterdamse brander die de koffie aanlevert in 
hervulbare blikken, wat een aanzienlijke hoeveelheid verpakkingsmateriaal voorkomt. 
Avenance schenkt deze duurzame koffie op de EUR per 1 september jongstleden.
 
Bezoekers aan het symposium ontvangen gratis het boek ‘Echte Economie’ van 
Arnold Heertje.
 
Aanmelding voor de plenaire sessie kan via: 
www.dagvandeduurzaamheid.nu/activiteiten/activiteit.php?ID=342



Graag even aangeven of u wilt blijven lunchen.

DOE MEE!
Voorafgaande aan de plenaire sessie vinden er door studenten verduurzamingsacties 
plaats, zoals het analyseren van verbeteringen in de energie- en waterhuishouding, 
papierverbruik, afvalscheiding, cradle to cradle, biodiversiteit, green graffiti en acties die meer 
op het terrein liggen van de P van People (welzijn, mvo, vrijwilligerswerk). De resultaten van 
de acties worden beschreven op moodboards (met uitzondering van de direct uitvoerbare 
acties). Een film-impressie van dit onderdeel zal worden gegeven tijdens de 
aansluitende plenaire sessie. Ook medewerkers van de EUR worden uitgenodigd om in dit 
programma-onderdeel te participeren. We verzamelen ons om 9.30u bij de ingang van CB17. 
De lunch is gratis voor deelnemers aan deze actie. Bezoekers aan uitsluitend het symposium 
wordt gevraagd om een kleine eigen bijdrage van €2,50 als zij nadien willen blijven lunchen.

Aanmelden voor de verduurzamingsactiviteiten kan door een mail te sturen 
naar: info@greeneur.nl
Dit is het e-mailadres van de nieuwe studentenvereniging GREENEUR die zich inzet voor een 
duurzame Erasmus Universiteit.
 
Meer info : www.greeneur.nl

Kijk ook eens op: http://www.youtube.com/watch?v=LBdDLrGUxQU
 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op de 9e!
 
Ingrid de Vries (coordinator Greening the Campus), namens de studenten van GreenEUR.
 
Onze excuses als u dit beschouwd als ongewenste email/ spam! Mocht u mogelijk andere 
geïnteresseerden weten, dan willen we u vriendelijk vragen dit bericht naar hen door te 
sturen.
-.-.-.-.-.-.-.-.

In 2010 stonden Huib en ik weer samen op één lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.  Ditmaal 
voor Parij Eén van Yesim Candan.

Hans Ouwejan spoorde ons aan  mee na te denken over ECODURE, een zoektocht naar andere  
economie. 

Reizen was de passie van Huib. Hij  “compenseerde alle reizen”, maar vond dat een slap excuus. In 
2011 was  vanaf half maart tot half april aan het fietsen in Cuba.
Het VDO sloot zich aan bij het Groene Kruis Nederland, om  Inspiratiedagen op te zetten. Dit was 
voor het eerst in 2010. Maar er is niet veel van gekomen.

Wel was er een mooie dag in het Tropenmuseum samen met onze vorstin Beatrix, die een kistje van 
berkenbast met kunstwerk plaatste in een Ark.

In 2011 laat  Huib mij weten dat hij VDO wil opheffen, omdat het niets voor hem is een vereniging 
of stichting te leiden. 
Intussen vraag ik Huib onderweg in Cuba iets te doen voor VDO en Leven met de Aarde. Ik vraag 
hem lid te worden van Partners voor een gezond leefmilieu en mee te doen met een betastudiegroep
Huib antwoordt op 28 februari 2011 het volgende: 
“Je hebt gelijk waar het mijn traagheid betreft.
Het punt is dat het mij niet lukt een goede structuur de ontwerpen en te beheren. 



Het lukt wel om in een bestaande structuur mee te werken. Dus in een werkgroep of 
bestuur.
 

Onderweg mailen is in Cuba beperkt mogelijk, het is een staat met een enorm grote 
staats- en sociale controle, dus onderlinge ongecontroleerde gedachtenwisseling 
wordt tegengegaan.

Voor buitenlanders    -die hebben eigen geld en speciale voorrechten, net zoals 
vroeger in de USSR-   zijn er wel mogelijkheden, maar niet overal. Mijn trektocht 
gaat niet in de eerste plaats langs drukke toeristenoorden, hoewel ik daar wel eens 
terecht zal komen. In de ´casas particulares´ is internet waarschijnlijk niet aanwezig.
Meestal overnacht ik in deze casas, vergelijkbaar met B & B.
 

Vanaf half april ben ik er weer, dus dan sta ik open voor activiteiten.
 

Groet,
 

Huib “
Op vrijdag 17 mei 2013 stuurt Huib een foto vanuit zijn nieuwe woning: Wijnburgstraat 298. Een 
geweldig uitzicht vanaf een hoge verdieping. 

In november 2014 meldt Huib  dat hij  voor de grap en als uitdaging mee heeft gedaan met een 
programma voor RTL 4. Een Quiz “SlimmerIqen”.  Huib is bij de beste 200 en moet naar 
Amsterdam voor een ontvangst door Peter van de Vorst. 
Er volgden nog 2 testrondes waarna 4 mensen in elke leeftijdscategorie overbleven. Tot zijn eigen 
verbazing moest hij ineens meedoen met het programma. 

Hij wordt geinterviewd tijdens het roeien. Zie hier de bijdrage: 

In juni 2015 doet zich in de buurt van Etten Gelderland een mogelijkheid voor een maisakker te 
kopen met een vergunning om een varkensstal te bouwen. Een groep mensen wil proberen door 
crowdfunding het land en de vergunning te kopen en er een voedslbos te realiseren. Huib Poortman 
is daarbij. Hij heeft een behoorlijk bedrag toegezegd om mee te doen. Hij bezoekt op 6 juni een 
geslaagde avond in zaal Köster te Etten en komt op  14 juli 2015  met trein en vouwfiets naar de 
Warmseweg om mee te praten over het plan een coöperatie op te zetten.  Deze actie vindt geen 
voortgang, omdat de boeren de grond en de vergunning niet meer willen verkopen. 

Op vrijdag 4 december 2015 vertrekt Huib met een groep van 30 fietsers naar de Klimaattop in 
Parijs. Hij zal daar op 11 en 13 december actief zijn.

Huib zegt toe paraat te zijn bij eventuele andere acties om een voedselbos te beginnen.



Op mijn verjaardag, als ik 65 word, kan Huib er niet bij zijn. Hij meldt vanuit Sevilla dat hij op 21 
augustus 2017 begint met de eerste van een reeks chemo's in het Erasmus UMC.
Op 21 augustus krijg ik een gelukswens. De behandelingen zijn niet doorgegaan. Er moet eerst 
meer gescand worden. 

Huib heeft de VDO voortgezet, mede omdat er geen jaarlijkse bijdrage meer werd gevraagd door de
Kamer van Koophandel. Hij vond die bijdrage zonde van het geld. Ik gebruikte de vereniging om in
bepaade brieven onderwerpen kracht bij te zetten, en zond Huib dan een afschrift. Hij vond dat 
prima.

Op  9 maart 2018  zijn  Huib en ik naar de Kamer van Koophandel geweest. Huib bleef voorzitter. 
Huib was van mening dat de doelstelling van VDO bereikt was, niet door VDO zelf, maar door 
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Daarin verschillen wij van mening.

Op 9 maart 2018 maakte ik een paar amateurfilmpjes: 



Deze foto maakte ik van Huib zijn Ipad. Een pracht foto!! Hij liet me die speciaal zien.




