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Haarlemmerland

Bas Maassen: Actief en 
praktisch humanisme 
in de regio blijft nodig
“Ik kwam met het humanisme in aanraking in 
militaire dienst. In het begin van mijn diensttijd 
moesten wij op zondag óf afmarcheren naar een 
katholieke kerk óf naar een protestantse kerk. En 
omdat ik dat als niet-gelovige niet wilde, moest ik 
dan als corvee aardappels schillen. Ik leerde het 
Humanistisch Verbond kennen via een studiedag in 
het Coornherthuis in Driebergen. In 1968 werd ik lid.”

Vijftig jaar lid van het Humanistisch Verbond, waarvan 
twaalf jaar bestuurslid van de afdeling Haarlemmerland, 
eerst als voorzitter (1996-2001) en de afgelopen zeven 
jaar als secretaris. Bas Maassen neemt op de algemene 
ledenvergadering op 24 mei afscheid. Bas heeft zich 
jarenlang bezig gehouden met activiteiten in de Haarlemse 
regio, vaak samen met zijn vrouw Frans, ook al bijna 
vijftig jaar lid en actief. Een korte opsomming. Jarenlang 
eindredacteur van Humanistisch Kontakt Haarlemmerland, 
voorloper van deze nieuwsbrief. Mee-organiseren van 
activiteiten van de gespreksgroep Hoofddorp vanaf 2006. 
Twintig jaar lang koffieconcerten in Hoofddorp bezoeken 
met humanistische muziekliefhebbers. Frans zorgde voor 
de appeltaart bij de koffie. “We zijn er zelf meer door van 
muziek gaan houden, en we hebben dat ook heel leuk 
gevonden.” Actief in het Platform Vluchtelingenwerk 

Haarlemmermeer samen met Heleen Kromhout. “Daar 
zitten alle kerken in en Amnesty International en 
Vluchtelingenwerk Nederland”, vertelt Bas. “Toen hebben 
wij gezegd: laten wij daar nu ook ons humanistische 
gezicht laten zien. Inmiddels zijn er op ons initiatief ook 
twee moslimorganisaties bij betrokken (Marhaba, streeft 
naar bij elkaar brengen allochtone en autochtone mensen 
en SMOM, maatschappelijke ondersteuning migranten). 
Ik vond het een verrijking om bij het platform betrokken te 
zijn. Dat praktische werk van enthousiastelingen kom ik in 
humanistische kring helaas minder vaak tegen.” 

En natuurlijk het Reinaldahuis in Haarlem. Officieel:  
“de Humanistische Stichting Zorggroep Reinalda”. Bas is 
lid geweest van de Raad van Toezicht en was voorzitter 
van de Vrienden van het Reinaldahuis. Hij is er op 
gespitst dat de oprichtende organisaties (HV, Humanitas 
en Vrije Gedachte) een nauwe band blijven houden 
met de Zorggroep. Dan gaat het bijvoorbeeld om de 
voordracht van leden van de raad van toezicht maar ook 
om andere meer praktische vormen van betrokkenheid. 
Zo is hij reuzeblij dat onze oud-voorzitter Erwin Drenth 
hem gaat opvolgen als voorzitter van de Stichting 
Vrienden. Als secretaris van het bestuur van de afdeling 
Haarlemmerland was Bas in de afgelopen jaren een vast 
baken met een schat aan kennis en informatie over alle 
relevante ontwikkelingen rondom het Humanisme in de 
regio. Zorgvuldig werkend aan uitgebreide verslagen, het 
archief steeds op orde houdend en vraagbaak zijn voor 
wie maar wat wilde weten over het HV. 
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DeBat over de mooiste 
uitvindingen om prettig te 
kunnen leven 

Uitvindingen veranderen ons leven. Op een grote of op een 
kleine manier. Met veel invloed op de gehele wereld, of alleen 

invloed op je eigen directe leefomgeving. Maar wat zijn 
nu écht mooie uitvindingen die ons leven in de afgelopen 
decennia hebben verbeterd? En wat maakt dat dit mensen 
een goed gevoel geeft? Blijft dit goede gevoel lang bestaan, 

of ebt het snel weer weg? Daarover praat de gespreksgroep 
Debat op dinsdagavond 8 mei in IJmuiden. 

Een virtual reality bril, dakpannen die zonnepanelen 
worden tot medische ontwikkelingen die ons leven 
plotseling verbeteren. Nieuwe zaken maken ons 
leven prettiger, makkelijker of misschien wel beter. 
De gespreksgroep maakt met elkaar een top drie 
van mooie, positieve uitvindingen die ons leven 

DeBat
uitvindingen om prettig te 
kunnen leven

Uitvindingen veranderen ons leven. Op een grote of op een Uitvindingen veranderen ons leven. Op een grote of op een 

Debat op dinsdagavond 8 mei in IJmuiden. Debat op dinsdagavond 8 mei in IJmuiden. 

écht verbeterd hebben. Is dat bijvoorbeeld de Euro? 
Een nieuwe paraplu? Een elektrische vouwfi ets? 
Het “internet der dingen”? Of ....? Praat mee in 
gespreksgroep DeBat.

Neem contact op met Cecilia Dijkstra, 06-53789714, 
ceciliadijkstra56@gmail.com.

Secretariële ondersteuning gezocht
van de correspondentie van 
de afdeling, het regelen 
van accommodaties voor 
bijeenkomsten, bijhouden van 
gegevens voor de landelijke 
website alsmede het regelen van 
mutaties voor de nieuwsbrief en de 
ledenlijst. En daarnaast een actieve 

bijdrage te leveren in de discussies 
van het bestuur van de afdeling. 
Het bestuur komt circa 10 keer per 
jaar bijeen. 

Meer informatie: Cees 
Meinhardt, 0255-515710, 
Fam.meinhardt@planet.nl

Het bestuur van HV Haarlemmer-
land zoekt secretariële ondersteu-
ning vanwege het vertrek van onze 
secretaris. De werkzaamheden 
bestaan uit o.a. het opstellen 
van notulen van vergaderingen 
van het bestuur en de algemene 
ledenvergadering, het verzorgen 
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Humanistische les voor volwassenen 
bij de algemene ledenvergadering 
(24 mei)

Iedereen terug in de schoolbanken met een 
speciale les “Humanistisch Vormingsonderwijs voor 
volwassenen”! Het thema is Geluk. De speciale les 
vindt plaats op 24 mei (20.00 uur in Haarlem). De 
leden van het HV maken dan een echte HVO-les 
mee. Aansluitend start rond 21.00 uur de Algemene 
Ledenvergadering met het afscheid van Bas Maassen 
(secretaris), maar ook de verkiezing van de nieuwe 
voorzitter, Ronald Vennik.

De bijeenkomst wordt gehouden in Stay Okay in 
Haarlem (Jan Gijzenpad 3) en begint om 20.00 uur.

Op de ledenvergadering komen verder aan de orde 
het Jaarverslag van 2017 en de begroting voor 2018. 
De stukken voor de jaarvergadering zijn binnenkort 
te vinden op de website: www.humanistischverbond.
nl/afdeling/haarlemmerland. Of via de secretaris, tel. 
023-5625623. U krijgt de stukken dan toegezonden.

Geluk!
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Ronald Vennik: 
“Waarde van 
mensen is dat 
ze compassie 
kunnen   
hebben met 
een ander”
Ronald Vennik is de kandidaat voorzitter voor het 
Humanistisch Verbond Haarlemmerland. Op de 
ledenvergadering van 24 mei kan hij door de leden 
worden gekozen. Ronald Vennik schetst zijn ideeën 
aan de hand van vijf thema’s.

Kandidaat voorzitter
Ik wil graag voorzitter worden van het Humanistisch 
Verbond Haarlemmerland, omdat ik met mijn 
bestuurlijke ervaring ook de plicht heb om mij in te 
zetten voor zaken die mij aan het hart gaan. Dus ook 
inzetten voor het humanisme. Iedereen kan altijd een 
bijdrage leveren voor de samenleving, naar vermogen. 
Dat is mijn keuze.
Het lijkt mij mooi om het Humanistisch Verbond in 
onze regio écht op de kaart te zetten, herkenbaar te 
laten zijn voor veel mensen. Een afdeling die actief 
wordt benaderd voor humanistische vragen. We 
moeten ook een brug slaan naar jongere generaties. 
Het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is daarbij 
van belang, ook vanwege het verder seculariseren 
van de samenleving. Zingevingsvragen blijven, ook bij 
jongeren. 

Humanistisch Verbond
Het interessante van het Humanistisch Verbond is 
dat het stil staat bij maatschappelijke vragen en een 
bijdrage levert aan zingeving. Mensen uitdagen om 
na te denken hoe om te gaan met je leven, Maar ook 
wat ze daarin kunnen betekenen voor anderen. Want 
iedereen is zelf verantwoordelijk om van zijn leven iets 
te maken, maar wel steeds in verhouding tot anderen.

Praktisch humanisme
Mensen ondersteunen in hun laatste levensfase 
en daarmee heel betekenisvol voor hen zijn, los 

van religie. Voor mij is dit belangrijk. Religie heeft 
rituelen, maar ik denk dat ook voor niet religieuze 
mensen steeds behoefte is om betekenis te geven aan 
belangrijke momenten in hun leven.

Een humanistisch raadsman of raadsvrouw is in de 
laatste levensfase belangrijk, maar kan ook op andere 
momenten in het leven van waarde zijn. Als ik zelf 
nadenk over leven en dood en mij afvraag hoe zou 
ik het willen, dan kom ik persoonlijk wel uit op een 
humanistisch raadsman, die zaken voor mij een plek 
kan geven.

Verantwoordelijkheid nemen
Ik probeer altijd van mijn fouten te leren, neem zelf 
verantwoordelijkheid en voel mij nooit slachtoffer. 
Want uiteindelijk heb ik zelf die keuzes gemaakt. 
Als bestuurder realiseer ik mij dat het niet ieder 
gegeven is verantwoordelijkheid te nemen. Anderen 
hebben een hand nodig om goed te kunnen leven. De 
waarde van mensen is juist dat ze compassie kunnen 
hebben met een ander. Ik vind het een universeel recht 
dat ieder eenzelfde kans moet krijgen.

Politiek
In de politiek stellen we nu te weinig vragen aan 
elkaar. We vinden snel iets, terwijl het goed is om 
eerst “waarom” en “hoe” vragen aan elkaar te stellen. 
Hoe kom je daarbij? Dan leer je snel wat mensen echt 
beweegt. Ronald Vennik verlaat na zestien jaar de 
actieve politiek in Velsen (hij was gemeenteraadslid en 
wethouder) om raadsgriffier te worden in Heiloo. 
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COLOFON
Mei 2018. Nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond,  
afdeling Haarlemmerland. Het volgende nummer verschijnt 
rond september 2018. Heeft u informatie voor de Nieuwsbrief: 
thijsharmsen@ziggo.nl of Frans Netscherlaan 2C,  
2071 AZ Santpoort-Noord.

vervolg van voorpagina
Rationeel & actief humanisme
“Ik vind dat mensen 
moeten proberen rationele 
beslissingen te nemen, 
waarbij het Humanisme 
wel het uitgangspunt 
moet zijn hoe mensen met 
elkaar omgaan. Het HV mag 
zich wel concreter over 
politieke onderwerpen uitspreken. Bijvoorbeeld 
over euthanasie, de vluchtelingenproblematiek, 
rechtvaardige inkomensverdeling, verdergaande 
samenwerking in Europa e.d. Misschien krijg je daar 
dan opgewonden discussies over, maar dat brengt juist 
wat meer leven in de humanistisch brouwerij. We zijn 
nu te veel op ons zelf gericht. Ook in de regio mogen 
we best meer betrokken zijn bij maatschappelijke 
activiteiten. Er zijn veel zaken waaraan je een bijdrage 
kunt leveren - maatje bij een taalproject, deelnemen 
aan het vrijwilligerswerk van Humanitas - en zo 
concreet iets doen voor een ander. Ik zou willen dat 
het Humanistisch Verbond ook op dit praktische vlak 
wat meer actief was.”
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de Algemene Ledenvergadering. Het programma begint 
om 20.00 uur. Adres: Stay Okay, Jan Gijzenpad 3, Haarlem

Socrateslezing Stine Jensen: 
“Hoe verder na #metoo?” Rode Hoed 
in Amsterdam. Kaarten bestellen  
via www.socrateslezing.nl

Leeskring 1: ”Narziss en Goldmund” van 
Herman Hess De roman “Narziss en Goldmund” 
wordt besproken en gaat over een bewogen en 
ongemakkelijke vriendschap tussen twee 

mannen die elkaars uitersten zijn. En een avontuurlijk 
verhaal over het innerlijke conflict tussen geest en 
lichaam, logos en eros. Het verhaal sleept je mee in de 
roes van het leven van een gevoelsmens en zijn houding 
tegenover de ratio. Voor meer informatie en aanmelden:  
Victor Hilbrant, victor7070@hetnet.nl

Dilemma’s in de zorg bij dementie en 
Alzheimer
Discussiebijeenkomst n.a.v. “Leeuwenhoek” 
(de TV-serie van Adelheid Roosen en Hugo 

Borst bij Human over zorg) ’s avonds in het Restaurant 
van het Reinaldahuis (Leonard Springerlaan 1, Haarlem)

Agenda
DeBat - gespreksgroep (IJmuiden):  
De mooiste uitvindingen om prettig te kunnen 
leven. Meer informatie: Cecilia Dijkstra,  
06-53789714, ceciliadijkstra56@gmail.com

Leeskring 2: “Het smelt” van Lize Spit
In Eva’s geboortejaar worden in het kleine 
Vlaamse Bovenmeer slechts twee andere 
kinderen geboren, allebei jongens. De drie

maken er hun hele jeugd samen maar het beste van, 
tot de puberteit aanbreekt. Opeens ontstaan er andere 
verhoudingen. Genadeloos maar liefdevol: “Het smelt” 
is een roman die je verslagen achterlaat.
Voor meer informatie en aanmelden: Sophie de Boer, 
email deboer-geitz@quicknet.nl

Cursus: “Mens zijn in de 21e eeuw” 
(Amsterdam, vier avonden). Media, markt en 
technologie veranderen je leven, je relaties met 
anderen en de natuur. Hoe blijf je je eigen, 

bewuste keuzes maken? In de cursus “Mens zijn in de 21e 
eeuw” verzamel je een berg nieuwe inzichten over jezelf 
als mens in de 21e eeuw. Door het onder-zoeken van 
humanistische inspiratiebronnen en het op zoek gaan 
naar nieuwe perspectieven. We staan stil bij 
fundamentele vragen uit de 21e eeuw en de actuele 
waarde van humanisme. Kosten voor leden HV: € 70 
(leden met lage inkomens of studenten: € 35). Voor meer 
informatie en aanmelden: www.cursushumanisme.nu

Special: “Humanistisch Vormingsonderwijs 
voor volwassen”. Voor Grote Mensen die een 
keer terug willen in de schoolbanken om een  
écht leuke les HVO te krijgen. Aansluitend is 

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

16 
mei

08 
MEI

Volg ons op Facebook en word lid van de groep

24 
mei

13
jun

27 
mei

27
sep

22 
mei
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