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Eigenwaarde, Menselijker en Liefdevoller
17 september 2018, Haarlem: De Leeuwenhoek On Tour 

de Leeuwenhoek”, over hoe de ouderenzorg beter kan en moet. Ze verbleven 
wekenlang in de zorginstelling De Leeuwenhoek en mochten van de directeur 
overal bij zijn. Ze kijken hun ogen uit. Vaak zijn ze ontroerd, soms verbaasd. Ze 
schieten in de lach, voelen compassie en zijn ook weleens boos.

Bij In De Leeuwenhoek On Tour zie je fragmenten uit de serie mét exclusieve 
niet eerder vertoonde beelden. Zo snijden we dilemma’s aan waarover 
we in gesprek gaan met de Inspecteur voor de Gezondheidszorg Ronnie 
van Diemen, humanistisch geestelijk verzorger Greet Doornebal en jullie: 
betrokkenen, geïnteresseerden, mantelzorgers, professionals werkzaam in 

De Leeuwenhoek On Tour
Stel: je moeder, vader, broer, zus, 
vriend of partner krijgt dementie. Hoe 
zou jíj willen dat hij of zij verzorgd 
wordt? Human en het Humanistisch 
Verbond (Haarlemmerland) 
organiseren op maandag 17 
september in Haarlem de gratis 
bijeenkomst In de Leeuwenhoek On 
Tour. Aan de hand van fragmenten 
uit de TV-serie “In de Leeuwenhoek” 
snijden we dilemma’s aan rond zorg 
voor mensen met dementie waarover 
we graag met elkaar in gesprek gaan. 
Hoe kan de zorg voor mensen met 
dementie menselijker en liefdevoller?

De bijeenkomst vindt plaats in het 
Reinaldahuis in Haarlem (Leonard 
Springerlaan 1), van 20.00 tot 21.30 
uur. De toegang is gratis. 

Kaarten graag vooraf reserveren 
via www.humanistischverbond.nl/
indeleeuwenhoekontour.

“In de Leeuwenhoek”
De moeders van Adelheid Roosen en 
Hugo Borst kregen Alzheimer. Samen 
maakten zij voor Human de serie “In 

de zorg en anderen. Hoe ga je om 
met mensen met dementie met 
behoud van eigenwaarde? Hoe kan 
de zorg voor mensen met dementie 
nog menselijker en liefdevoller? 
Hoe kun je je écht verplaatsen in 
de - misschien vervreemdende - 
werkelijkheid van de ander?



Introductiecursus Humanisme
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Hoe sta ik in de wereld? Hoe maak ik mijn 
keuzes? Hoe ziet mijn ideale leven eruit? Als 
deze vragen u bezighouden, stap dan in de 
rijke humanistische traditie. Deze vragen 
houden de mens immers al eeuwenlang bezig. 
Van Socrates tot Foucault allemaal  hebben 
zij naar antwoorden gezocht. Door hiervan 
kennis te nemen en er met elkaar over te 
praten, vindt u uw eigen antwoorden. Door 
inleidingen, presentaties, fi lmpjes en teksten 
komt de humanistische traditie tot leven in de 
intrductiecursus Humanisme. De cursus start in 
Haarlem op 2 oktober aanstaande. Voor meer 
informatie, kijk in de agenda (blz 4).

Change your mind: 
eigenbelang of algemeen belang 
Gespreksgroep Debat, 4 september 2018

“(S)Preken voor andermans parochie” 

Wat doen we voor onszelf, wat 
doen we voor de gemeenschap? 
Is er alleen het eigenbelang of 
bestaat er iets dat groter is dan 
wijzelf, een algemeen belang? In 
hoeverre mag de samenleving ons 
aanspreken op ons gedrag? En 
nog belangrijker: zijn wij in staat 
om ons gedrag te veranderen?

Eigenbelang of algemeen belang, 
daarover praat de gespreksgroep 
DeBat op 4 september in 
Santpoort-Zuid (aanvang 20.00 
uur). We praten dan door over dit thema naar 
aanleiding van de televisie uitzendingen van Human 
in augustus (voor terugkijken: www.human.nl). 
De overheid spreekt ons voortdurend aan op 
ons gedrag. Bijvoorbeeld door middel van 

snelheidscontroles. Door de 
crimineel in ons te volgen via de 
digitale sporen die onze telefoon 
achterlaat. Door met behulp van 
thermische luchtfoto’s onze 
energieverspilling te meten en 
de milieuvervuiler af te straffen. 
Leef je alleen voor jezelf, of is er 
nog sprake van een samenleving? 
Zijn we bereid om dingen op te 
offeren voor het hogere belang? 
En zijn we in staat ons gedrag te 
veranderen?

Het Haarlems Platform voor Religie en 
Levensbeschouwing wil mensen van diverse religies en 
levensbeschouwelijke achtergrond bij elkaar brengen, 
met als doel nader met elkaar kennis te maken en het 
kweken van meer begrip voor elkaars standpunten. 
Wij zoeken een aantal mensen uit het Humanistisch 

Verbond die graag een eenmalige discussie willen 
aangaan over humanisme met mensen van andere 
geloven / met een andere levensbeschouwelijke visie.

 
Meer informatie: fam.meinhardt@planet.nl

Een ieder is welkom om mee te discussiëren. 
Meer informatie over de gespreksgroep 
DeBat: Cecilia Dijkstra, tel. 06-53789714, 
ceciliadijkstra56@gmail.com



Praktisch humanisme in onze regio
Hoe geef je in het dagelijks leven op een 
praktische wijze invulling aan het humanisme?
Dat is de centrale vraag in 
een serie van artikelen in de 
komende nieuwsbrieven van 
HV-Haarlemmerland.
Deze keer: integratie van 
vluchtelingen in onze regio.

Heleen Kromhout 
van het HV is al een 
lange tijd actief in het 
platform vluchtelingen 
Haarlemmermeer. Daarin 
werkt het Humanistisch 
Verbond samen met tal 
van andere organisaties. 
“Ons doel is het bevorderen 
van ontmoeting tussen 
vluchtelingen, die recent 

die nog steeds angst hebben van raketaanvallen, de 
voetbalclub waar de kinderen nu bij spelen, de keuze 
van een middelbare school tot en met de positie van 
de (huis-)vrouw in Nederland. Een andere keer gaan 
we met de Syriers op bezoek bij bij boerderij Zorgvrij 
in Spaarnwoude. Dan komt de agrarisch ondernemer 
in de vader uit Syrië ineens weer boven: hij bekijkt alle 
fruitbomen zorgvuldig, voelt aan de blaadjes en geeft 
meteen ook advies aan de boer van Zorgvrij hoe om te 
gaan met de zomerse droogte. Want de droogte van 
Syrië kent de vader maar al te goed als agrariër met 
vele hectares olijfbomen. 
Wat mij opvalt bij deze familie, is de grote gastvrijheid. 
Altijd wordt er gevraagd naar hoe het gaat met mij en 
mijn kinderen, steevast komt er een schaal met fruit 
of ander lekkers op tafel, en bij de Ramadan moest 
ik toch echt ’s avonds om half elf komen eten met 
de familie. En dan praat je weer verder over geloof 
en levensbeschouwing, over islam en humanisme. 
Soms met handen en voeten. Ik kreeg de restjes van 
de Ramadan maaltijd mee naar huis: “Voor uw vrouw 
en uw kinderen”. We hebben er nog twee dagen van 
gegeten.”

Humanisten zijn zeer welkom om actief te worden 
bij vluchtelingenwerk en het gesprek aan te gaan 
met en over vluchtelingen in onze regio. 
Meer informatie: ha.kromhout@gmail.com

een verblijfsstatus hebben gekregen (statushouders) 
en andere bewoners van de Haarlemmermeer. We 
proberen inwoners meer bewust te maken van de 
situatie van vluchtelingen en statushouders door het 
organiseren van toepasselijke fi lms, voorstellingen 
en boekbesprekingen, e.d. Maar ook koken en 
Engelse les voor vreemdelingen. En we voeren lobby 
en actie naar de politiek over hele concrete zaken, 
zoals het kinderpardon, verslavingsproblematiek 
bij vluchtelingen, uitzetbeleid en schending van 
mensenrechten. Zoals voor mensen die niet uitzetbaar 
zijn – en dan al maanden vastzitten.” En daarmee 
raak je steeds de essenties van het humanisme als 
levensbeschouwing die uitgaan van de waardigheid 
van mensen, de ontplooiing van mensen, juist als het 
om vreemdelingen gaat. 
Het HV verzet zich tegen een te streng detentieregime 
voor vreemdelingen en pleit voor individueel 
maatwerk, óók voor de “onuitzetbaren” waarvoor de 
overheid een fatsoenlijke toekomst moet bieden. 
Maar ook voor vluchtelingen die wél in ons land 
mogen blijven, is het een moeizame aangelegenheid 
weer vorm te geven aan een nieuw, ander, zinvol 
leven. Praktische ondersteuning is welkom, zoals 
bij Syrische vluchtelingen die nu in Velserbroek 
wonen. Thijs Harmsen begeleidt een gezin: “Elke 
week praten we anderhalf uur in het Nederlands 
met ouders en kinderen. De gesprekken gaan over 
allerlei onderwerpen: van de zus en moeder in Syrië 
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COLOFON
September 2018. Nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond, 
afdeling Haarlemmerland. Het volgende nummer verschijnt 
rond december 2018. Heeft u informatie voor de Nieuwsbrief: 
thijsharmsen@ziggo.nl of Frans Netscherlaan 2C, 
2071 AZ Santpoort-Noord.
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Informatie en Contact
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

Volg ons op Facebook en word lid van de groep

Agenda

09 
sep

04 
sep

17 
sep

Gespreksgroep DeBat: Change your 
mind - eigenbelang of algemeen belang 
(Santpoort-Zuid). Aanvang: 20.00 uur. Meer 
informatie: Cecilia Dijkstra, 06-53789714, 
ceciliadijkstra56@gmail.com

Gespreksgroep: thema identiteitspolitiek 
(Hoofddorp). Aanvang 10.30 uur. 
Meer informatie: f.maassen@xs4all.nl

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

Human over zorg). Aanvang 20.00 uur. Toegang 
is gratis; kaarten reserveren via http://www.
humanistischverbond.nl/indeleeuwenhoekontour
Reinaldahuis, Leonard Springerlaan 1, Haarlem 
(bereikbaar met bus 2, bus 80, bus 346, bus 356)

20 
sep

Leeskring 2: “Het glazen kasteel” van 
Jeannette Walls ‘Ik zat in een taxi en vroeg 
me af of de parelketting die ik droeg niet te 
formeel was voor het feest waar ik naar op 
weg was, toen ik mijn moeder zag die in een 
vuilnisbak stond te graaien. Jarenlang sprak 
Jeannette Walls niet over haar familie, ze 
ontweek vragen over haar ouders en haar 
afkomst. In haar aangrijpende memoires 
Het glazen kasteel beschrijft ze hoe het 
kon gebeuren dat zij zelf een succesvolle 

carrière had en op Park Avenue woonde, terwijl haar 
ouders dakloos waren.
Meer informatie: deboer-geitz@quicknet.nl

Leeskring 1: “De niet verhoorde gebeden 
van Jacob Zoet”  van David Mitchell 
(Heemstede)Jacob de Zoet is een Zeeuwse 
ambtenaar die in 1799 door de VOC naar Japan 

26 
sep

wordt gestuurd om als boekhouder te 
onderzoeken hoe corrupt de handelspost 
aldaar is. Hij hoopt binnen 5 jaar rijk 
terug te keren naar zijn verloofde Anna 
in Domburg. In het verre oosten wordt 
Jacob gestationeerd op Deshima, het 
kleine eilandje voor de kust bij Nagasaki, 
dat de Japanse bevelhebbers hebben 
gereserveerd voor de Nederlandse 
handelaars. Hij komt terecht in een slangenkuil van 
roddel, intrige, diefstal en chantage, maar de zaak 
verergert nog voor Jacob wanneer hij verliefd wordt 
op een “verboden” Japanse vrouw. Meer informatie: 
victor7070@hetnet.nl

Introductiecursus Humanisme (Haarlem)
Vier interactieve bijeenkomsten op 
dinsdagavond; prijs € 70,- voor leden 

02 
okt
(leden met een beperkt inkomen: € 35,-)
19.30-22.00 uur, Jansstraat 33 Haarlem 
(5 min. lopen vanaf station Haarlem).
Opgeven via www.cursushumanisme.nu

Humanistisch café over een actueel 
maatschappelijk thema (nadere informatie 
volgt) 19.30 – 22.00 uur, Jansstraat 33 
Haarlem (5 min. lopen vanaf station Haarlem)

13 
nov

22 
sep

Discussie en maaltijd voor de Vrede 
(Heemskerk). Discussie over nucleaire 
ontwapening en een gezamenlijke maaltijd 
door Vrouwen voor Vrede IJmond, in het kader 

van de Vredesweek. 16.00 – 20.00 uur, Ontmoetings-
centrum De Stut, Maasstraat 3, Heemskerk

Ledenvergadering succes
Het thema Geluk stond centraal op de algemene 
ledenvergadering van 24 mei jl. van de afdeling 
Haarlemmerland. In een geanimeerde discussie 
spraken ca. 30 leden over hoe zij vorm geven aan 
geluk in hun leven. In de vergadering is Ronald Vennik 
gekozen tot nieuwe voorzitter van Haarlemmerland en 
is secretaris Bas Maassen met veel dank uitgezwaaid. 
Lees het verslag via https://humanistischverbond.nl/
diversen-haarlemmerland


