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Haarlemmerland

TIEN JAAR POËZIE  
bij het Humanistisch Verbond

Poëzie is  
als je het hart opent 
met een zilveren sleuteltje 
dat ook op een fietsslot past

Het doet er niet toe wat de dichter
beweren wil als het maar waar is
voor tachtig of honderd procent

Soms worden de woorden zwaar
als van goud, en blijven niet drijven
En soms is een zeepbel genoeg
om het barsten der aarde te zien

We moeten met fijn gevoel        
en met heilige overtuiging
geloven in wat de dichter
per ongeluk heeft gezegd

Want als het niet mooi is dan is het 
toch altijd nog waar en betrouwbaar                                                                                                                 
en meer dan van wie ook de stem 
van een medemens, bang voor zichzelf.
 
Nico Scheepmaker (1930-1990)

De twee poëziegroepjes van het HV vierden onlangs 
hun tienjarig bestaan. Tijdens de maandelijkse 

bijeenkomsten is in die periode een enorme 
hoeveelheid gedichten gelezen en besproken.  
Meestal staat een bepaalde dichter of een bepaald 
thema centraal. Ieder brengt daarbij een eigen keus 
aan gedichten in. In het kader van het thema ‘Dichters 
over poëzie’ kwam het nevenstaand gedicht van Nico 
Scheepmaker ter sprake. Hij verwoordt het perspectief 
van de lezer. Elk gedicht roept vragen op. 

We zoeken gezamenlijk naar ‘het zilveren sleuteltje’. 
De dichter heeft iets te zeggen. De lezer interpreteert 
en associeert. Zo ontstaat ‘de waarheid’ van elk 
gedicht. 

(Zie de agenda voor meer informatie over poëzie bij het 
Humanistisch Verbond Haarlemmerland).
tekst: Anja Oostenrijk

24 mei
Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering wordt gehouden 
op 24 mei vanaf 20.00 uur.  Hier zal o.a. worden 
voorgesteld om de heer R. Vennik te kiezen 
als voorzitter. Meer informatie in de volgende 
nieuwsbrief en op de website.

Nico Scheepmaker
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“Steun elkaar in 
medemenselijkheid”
“Laten we allen komend jaar elkaar steunen 
in het uitoefenen van medemenselijke zorg. 
Onze mensen steunen die dagelijks zorg 
bieden op grond van menselijke waardigheid  
en zelfbeschikking”, aldus Cees Meinhardt in 
zijn speech op de Nieuwjaarsreceptie, die werd 
bezocht door meer dan vijftig mensen. “Het gaat 
nu om menselijke waardigheid, mondigheid, 
vrijheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. 
Juist in een tijd waarin leiders van verschillende 
volken menen dat zij uitsluitend de waarheid 
kennen en prediken en daarmee velen de mond 
snoeren.”
Op de gezellige bijeenkomst in Haarlem is ook 
aangekondigd dat de heer Ronald Vennik zal 
worden voorgedragen als voorzitter van de 
afdeling Haarlemmerland. 

Een duurzaam leven, de zorg voor de aarde, het 
verminderen van de klimaatvervuiling en de plastic 

soep, we willen het allemaal. Maar met een zuinigere 

Cursus ecohumanisme in Hoofddorp
auto, spaarlampen en netjes je afval scheiden ben je er 
tegenwoordig niet meer. Het stelt ons voor praktische 
keuzes. Maar op basis waarvan maken wij deze 
keuzes? Wat wij doen en wat wij laten, hangt af van 
de waarden die wij aanhangen en er komen morele en 
filosofische vragen aan de orde.  
In de cursus ecohumanisme komt onder meer aan bod:
•  duurzaamheid, wat is dat? 
•  welke betekenis geven wij er aan?
•  hoe en op welk terrein in mijn eigen leven kan ik 

duurzaamheid een rol laten spelen?
•  doe ik dit voor mijzelf of voor ‘anderen en de wereld’?
Cursusdata: 4, 11, 18 en 25 april. Kosten voor HV-leden: 
€ 75 (niet leden € 120), aanvang steeds 19.30 uur.
 
  Meer informatie en aanmelden: Bas Maassen,  

bra@xs4all.nl, 023 562 56 23

Taalcoach, jobcoach & vluchtelingen 

Het Platform Vluchtelingen 
Haarlemmermeer kan 

versterking gebruiken, en als het 
even kan vanuit het Humanistisch 
Verbond. Het Platform regelt 
onder meer ontmoetingen 
tussen Syriërs en Nederlanders 
en wekelijkse bezoeken aan 

het detentiecentrum op Schiphol 
(mensen zonder verblijfsstatus, 
maar niet uitgezet kunnen 
worden). U kunt b.v. één keer 
in de week anderhalf uur als 
taalcoach bezig zijn, als jobcoach 
bij het vinden van betaald werk 
of enkele dagdelen per week als 

maatschappelijk begeleider. Vanuit 
het Humanistisch Verbond nemen 
Heleen Kromhout en Bas Maassen 
tot nu toe deel. Bas zal helaas het 
platform moeten verlaten. 
 
  Heeft u belangstelling: neem 

contact op met Bas Maassen, 
023 562 56 23
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Oproep aan gemeenteraden 
Iedereen moet kunnen meedoen in een inclusieve samenleving!

DeBat: nieuwe gespreksgroep bij het Humanistisch Verbond
Wie doet er mee?

Een meer inclusieve samenleving is:
•  een samenleving waarin iedereen met  

anderen zijn leven vorm kan geven
•  waarin wij bruggen slaan tussen mensen, 

generaties en de verschillende domeinen  
van de samenleving,

•  ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen  
of competenties.

Iedereen moet kunnen meedoen! Dat is de oproep aan 
gemeentes van het Humanistisch Verbond samen 

met een coalitie van humanistische organisaties 
(Stichting Humanitas Rotterdam, Vereniging 
Humanitas, Inclusionlab, Humanitas DMH en Humanitas 
Onder Dak). “Iedere levensfase telt als fascinerend 
onderdeel van het leven. Met eigen dilemma’s en met 
mogelijkheden om te worden wie je bent, plezier te 
hebben en van betekenis te zijn voor anderen.”
De humanistische organisaties vragen van de nieuwe 
gemeenteraden om:

1.  te investeren in plekken waar iedereen zelf zijn leven 
vorm kan geven.

2.  mensen de kans te bieden vorm te geven aan een 
leven midden in de samenleving, op basis van eigen 
interesses en talenten. Ook als je zorg of welzijn 
nodig hebt. Daarom moeten gemeenten de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voor zorg 
en welzijn) anders inrichten, zodat mensen steeds 
een woning (betaalbaar en veilig) hebben. Ook is het 

hebben van een eigen inkomen (dus schuldenvrij) 
belangrijk, evenals een sociaal netwerk. Voor het 
ontwikkelen van dit netwerk is het hebben van 
toegang tot voorzieningen heel belangrijk.

3.  bij het werken met protocollen in zorg en welzijn: 
houd goed voor ogen of deze wel bijdragen aan het 
eigenlijke doel. Protocollen en procedures moeten 
niet een eigen leven gaan leiden.

Een inclusieve samenleving, wat kan dit betekenen 
bijvoorbeeld in de gemeente Velsen? Cees Meinhardt 
uit Driehuis: “Naast een gemeentelijke sportpas ook 
een culturele pas (voor mensen met een laag inkomen) 
om elkaar te kunnen ontmoeten in sport en cultuur, los 
van levensbeschouwing, ras en culturele achtergrond. 
Maar ook de bevordering van samenwerking en 
samenspel met de tijdelijke bewoners.” Het is van 
belang om steeds goed in beeld te hebben of, en 
welke, groepen in de lokale samenleving buiten de 
boot dreigen te vallen.
In Haarlemmermeer is achterstand in de huisvesting 
van vluchtelingen met een verblijfsstatus een 
aandachtspunt. Inhalen van de achterstand kan door 
meer goedkope woningen te bouwen, wat ook ten 
goede komt aan de Nederlandse woningzoekenden 
met een laag inkomen. Zo investeer je in plekken waar 
iedereen zelf vorm kan geven aan het eigen leven.  
In een inclusieve samenleving.

gespreksgroep in Haarlemmerland 
voor deelnemers uit alle regio’s 
(IJmond, Zuid-Kennemerland, 
Haarlemmermeer). De volgende 
keer praat DeBat over 10 uitgangs-
punten (geboden?) voor het 
humanisme. Bijvoorbeeld:  
“elk mens heeft recht op zelf-

beschikking voor zover hij geen 
schade toebrengt aan anderen”. 
Interesse om mee te praten in 
DeBat? 

Neem dan contact op met 
Cecilia Dijkstra, 06 53 789 714, 
ceciliadijkstra56@gmail.com

“Ik zoek verbinding via ons 
gesprek”. “Een zorgvuldig gesprek 
biedt ruimte om goed naar elkaar 
te luisteren en steeds met respect 
voor ieders mening. Bijvoorbeeld: 
hoe ga je om met de snelle 
veranderingen in de samenleving?”
“DeBat” is de naam van de nieuwe 
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Cursus “De taoïstische wijze”
Een bijzondere cursus van vier avonden over 
taoïstische fi losofi e met elke avond een theoretisch 
gedeelte waarin een element van de taoïstische 
levenshouding onder de loep genomen wordt, 
en een praktisch gedeelte waarin we Chinese 
gymnastiekoefeningen doen: qigong, ook wel 
“acupunctuur zonder naalden” 
genoemd. Deze cursus is bedoeld om 
uw lichaam èn geest zowel te kalmeren 
als te verfrissen. Ingrid Plooij (fi losofe 
en docente taiji quan en qigong) 
begeleidt de cursisten. De cursusdata 
zijn 9, 16, 23 maart en 6 april 2018  
(locatie nabij station Haarlem). 
Kosten: € 120, -
  Meer informatie en aanmelden:  Cecilia Dijkstra, 

06 53 789 714, ceciliadijkstra56@gmail.com
COLOFON
Maart 2018. Nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond, afdeling 

Haarlemmerland. Het volgende nummer verschijnt  

rond mei 2018. Heeft u informatie voor de Nieuwsbrief: 

thijsharmsen@ziggo.nl of Frans Netscherlaan 2C, 

2071 AZ Santpoort-Noord.
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DeBat - gespreksgroep (Bloemendaal)
10 uitgangspunten van het humanisme. Meer 
informatie en aanmelden: Cecilia Dijkstra, 
06 53 789 714, ceciliadijkstra56@gmail.com

Leeskring 2. Meer informatie en aanmelden: 
deboer-geitz@quicknet.nl

Start cursus ecohumanisme (Hoofddorp)
4, 11, 18 en 25 april
Meer informatie en aanmelden: Bas Maassen, 
bra@xs4all.nl , tel. 023 562 56 23

Poëziegroep 2 (Bloemendaal) 
Meer informatie en aanmelden: 
kean.oostenrijk@quicknet.nl

DeBat - gespreksgroep (IJmuiden). Meer 
informatie en aanmelden: Cecilia Dijkstra, 
06 53 789 714, ceciliadijkstra56@gmail.com

Algemene Ledenvergadering 20.00 uur

Agenda
Start cursus “De taoïstische wijze” (Haarlem)
9, 16, 23 maart en 6 april 2018. Meer 
informatie en aanmelden: Cecilia Dijkstra, 06 
53 789 714 ceciliadijkstra56@gmail.com 

Poëziegroep 2 (Bloemendaal)
Meer informatie: kean.oostenrijk@quicknet.nl

Leeskring 1 (Haarlem) “Het verslag van Brodeck” 
Dit is geen roman waar je vrolijk van wordt. 
Haarscherp schetst Philippe Claudel tot 
welke gruwelijkheden mensen in staat zijn om 
zichzelf te redden, maar bovenal laat hij zien 
hoe liefde de kracht geeft om te volharden, 
tegen alle angst in. Catastrofes volgen 
elkaar in een beklemmend tempo op. Auteur 
Claudel weet op een geraffi neerde manier het 
catastrofale in de mens te beschrijven. Meer 
informatie en aanmelden: victor7070@hetnet.nl

Poëziegroep 1 (Bloemendaal)
Meer informatie en aanmelden: 
kean.oostenrijk@quicknet.nl

Informatie en Contact
Secretaris van HV Haarlemmerland: 
Bas Maassen, 023 562 56 23, bra@xs4all.nl

Ledenadministratie: 
Betty Radema, 023 537 17 71, radema1@xs4all.nl

Landelijk Bureau: 
020 521 90 00, info@humanistischverbond.nl

Humanistische Uitvaartbegeleiding: 
0900 90050 30, www.humanistischeuitvaart.nl
Email: humanistischeuitvaartzhnh@gmail.com
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Volg ons op Facebook en word lid van de groep
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