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Liefdesverklaring Humanistisch Verbond
Liefde is van alle tijden. Hoe we ermee omgaan is veranderlijk. De verworven-
heden van vandaag, waardoor mensen steeds meer vrij zijn om de liefde op 
hun eigen manier te beleven, staan steeds weer onder druk. 

De Liefdesverklaring waarin het HV 
landelijk opkomt voor de vrijheid om 
lief te hebben, kwam ook aan de orde 
op de Nieuwjaarsreceptie van HV-
Haarlemmerland, 20 januari j.l. Ruim 40 
leden waren aanwezig om ook in onze 
regio te waken over het  vormgeven 
aan het eigen leven, zonder enige vorm 
van dwang of uitsluiting. De tien punten 
van de landelijke Liefdesverklaring zijn: 
1.  Wij bevestigen dat mannen en 
vrouwen gelijkwaardig zijn.
2.  Wij bevestigen dat mensen op 
verschillende wijzen elkaar liefhebben 
en lichamelijk tot elkaar kunnen 
worden aangetrokken. Alle mensen 

moeten in vrijheid kunnen zijn 
wie ze willen zijn.
3.  Wij bevestigen dat 
seksualiteit altijd een wederzijds 
vrije keuze moet zijn.
4.  Wij bevestigen dat 
seksualiteit een bijdrage 
levert aan een betekenisvol, 
vreugdevol en mooi leven.
5.  Wij bevestigen dat er 

mensen zijn die van sekse willen 
veranderen, en bevestigen hun 
recht dit te doen.
6.  Wij ontkennen dat mensen 
hun geaardheid moeten verber-

gen of afzweren.
 7.  Wij bevestigen dat het huwelijk 
een keuze is tussen vrije mensen - 
hetero, homo of bi - die met elkaar een 
liefdevol en verantwoordelijk verband 
aan willen gaan.
8.  Wij bevestigen dat er ook andere 
vormen zijn waarin mensen liefdevol 
samenleven en voor elkaar zorgen. 
9.  Wij bevestigen dat liefde de belang-
rijkste basis is voor het opvoeden 
van kinderen. Vrouwen en mannen - 
ongeacht de vorm van hun onderlinge 
relatie - zijn daartoe in staat.
10.  Wij bevestigen dat ieder vrij is in 
het vormgeven van het eigen leven, en 
dat er zowel in wetgeving als in sociaal 
verkeer geen directe of indirecte 
dwang of uitsluiting plaatsvindt. 

Navigeren door het leven: 
waar ga jij naartoe?
Het Humanistisch Café staat open voor 
iedereen en gaat over bewustwording, 
waarden en persoonlijke ontwikkeling. 
Leef jij naar je waarden, wat zijn je 
waarden? En waar wil je naar toe?  
Over deze vragen gaan we deze avond 
met elkaar in gesprek en gaan we ook 
doen.
De avond wordt geleid door Alexander 
den Heijer, spreker, trainer en schrijver 
op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling en zelfrealisatie. 
Alexander laat zich inspireren door 
fi losofi e, psychologie, religie en 
mythologie. Hij deelt veel van zijn 
teksten via Instagram, waar inmiddels 
bijna 100.000 mensen hem volgen. 

Hij praat verder over o.a. hoe onze 
waarden ons gedrag  beïnvloeden. 
De toegang is gratis, de consumpties 
zijn voor eigen rekening. Neem pen en 
papier mee en ga met ons mee op reis. 
Inloop 19.00 uur. Start workshop 19.30 
uur. Locatie: Sociëteit Vereeniging, 
Zijlweg 1, Haarlem.

Foto: Steven Borghouts

Humanistisch Café 22 mei 2019 
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Vredesverklaring Haarlem
noch de Thora roept op tot geweld. 
Toch lijken de conflicten te worden 
geprojecteerd op de religieuze 
gemeenschappen in Europa, ook in 
Nederland.

Wij maken ons hierover zorgen en 
streven ernaar dat conflicten elders in 
de wereld niet tot problemen leiden in 
Haarlem. Religie, levensbeschouwing 
en politieke drijfveren zijn voor ons 
een bron van inspiratie in plaats van 
een reden tot ruzie en conflict. In onze 
diverse gemeenschappen staat liefde 
voor de medemens centraal.
Wij benadrukken dat de ene groep niet 
de waarheid kan claimen ten koste van 
een andere groep.

Onze tradities hebben gemeenschap-
pelijke wortels en zijn slechts 
verschillende routes naar 
hetzelfde doel: vreedzaam en 
respectvol samenleven. Met deze 
gemeenschappelijke vredesverklaring 
nodigen wij de mensen in de stad 

Humanistisch Verbond ondersteunt 
Vredesverklaring Haarlem

In 2018 nam de Antonius 
Gemeenschap, als ambassadeur 
voor de vrede en aangesloten bij 
Pax voor Vrede, het initiatief om 
een intentieverklaring op te stellen: 
de Vredesverklaring Haarlem. 
Tweeëntwintig maatschappelijke, 
religieuze en politieke groeperingen 
ondertekenden deze Vredesverklaring 
Haarlem al. De Vredesverklaring sluit 
nauw aan bij de bedoeling en visie van 
het Humanistisch Verbond. Ronald 
Vennik, voorzitter van de afdeling 
Haarlemmerland, zal de verklaring 
daarom ondertekenen tijdens de 
Vredesweek 2019. Meer informatie: 
Cees Meinhardt, meinhardt@planet.nl

Haarlem uit om open en nieuwsgierig 
naar elkaar te zijn. Dat geldt voor 
buren, collega’s, kinderen en 
leerkrachten, studiegenoten en wie je 
ook maar tegenkomt op de werkvloer, 
in sportclubs, winkels, horeca of 
gewoon op straat. Leer elkaar kennen, 
laat je verrassen door de verschillen en 
verbaas je over de overeenkomsten. 
Zo ontstaat waardering en respect.
Wij roepen Haarlemmers op om 
elkaar aan te spreken op (voor)
oordelen en onverdraagzaamheid, 
zeker als het leidt tot gewelddadig 
gedrag. Wij roepen alle religieuze en 
levensbeschouwelijke stromingen, 
politieke vertegenwoordigers en 
andere betrokken partijen in Haarlem 
op om deze verklaring te steunen. 
Door deze vredesverklaring te 
ondertekenen, door de boodschap te 
verspreiden en uit te dragen.
Wij bieden deze verklaring aan de 
burgemeester van Haarlem aan met 
het verzoek ons in woord en daad te 
steunen.

Namens alle vertegenwoordigde 
partijen, actieve religies en 
levensbeschouwingen, politieke, als 
andere mede standers in Haarlem, 
zeggen we door middel van de 
ondertekening van dit convenant 
dit: “dat wij hier in Haarlem elke 
vorm van geweld afwijzen.” Wij 
roepen op tot een vreedzaam en 
respectvol samenleven. Dat is de 
basis, niet alleen van onze diverse 
religieuze tradities maar ook hoe 
wij met elkaar om willen gaan. De 
sleutel daartoe is open staan voor en 
nieuwsgierig zijn naar anderen als 
ook elkaar aanspreken op oordelen en 
onverdraagzaamheid. Hoe doe je dat?

Kunnen we conflicten voorkomen 
en tegengaan? Voor de huidige, 
gewelddadige ontwikkelingen in 
het Midden-Oosten bestaat ons 
inziens geen enkele religieuze 
rechtvaardiging. Dat geldt voor 
gewelddadige conflicten waar dan 
ook. Noch de Bijbel, noch de Koran, 
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‘Praktisch humanisme’ is een serie 
artikelen die gaat over de wijze 
waarop mensen in hun dagelijkse 
activiteiten invulling geven aan het 
humanisme. Deze keer: fi losofi e in 
de gevangenis.

Filosofi e in de Bajes
Op dit moment zitten ca. 250 inwoners uit onze regio achter de tralies. En zo’n 
65 personen zitten daar drie maanden of langer. Om weer terug te keren naar de 
samenleving, ligt de focus in de gevangenis onder meer op onderwerpen als 
wonen, werk, zorg en voorkomen van schulden. Maar ook om weer een nieuwe 
betekenis te geven voor het vervolg van hun leven buiten de muren. 
Humanistische raadslieden doen hier zeer zinvol werk, samen met vrijwilligers.
Een mens in detentie blijft altijd en in de eerste plaats een mens. Het verlies van 
vrijheid, de verbroken contacten met de buitenwereld en ingewikkelde 
levensgeschiedenissen maken dat er grote behoefte is aan geestelijke 
begeleiding. Om te werken aan nieuwe zingeving.

Uit onze regio komen gedetineerden 
o.a. terecht in het Justitieel Complex 
Zaastad. Daar werkt Irène Klapper als 
Humanistisch Raadsvrouw. Humanis-
tisch geestelijk verzorgers zijn er voor 
alle ingeslotenen die behoefte hebben 
aan niet-godsdienstige geestelijke 
verzorging. Klapper heeft ervaring in 
meerdere inrichtingen en wil nu in 
Zaastad aan de slag gaan met de 
cursus “Filosofi e & Humanisme”. 
Uit ervaring blijkt dat veel gedetineer-
den - zeker als ze voor het eerst in 
detentie komen - niet of nauwelijks 
weten wat het humanisme is. 
De eerste kennismaking is vaak de 
humanist ter plekke. Door het 
bijwonen van de wekelijkse bezin-
ningsbijeenkomst of door in gesprek 
te gaan met de humanist krijgt de 
gedetineerde stap voor stap een beeld 
van het humanisme. De cursus 
Filosofi e en Humanisme wil aan deze 
kennismaking en hun kennis 

Waarom is de fi losoof Lenoir een inspiratie voor het humanisme?
Verantwoordelijkheid en vrijheid hebben veel met elkaar te maken. Dat zegt 
Lenoir, en dat zien we in het humanisme ook. Je kunt niet verantwoordelijk zijn 
voor je daden, als je niet vrij was om te beslissen. En andersom ook: je kunt niet 
vrij kiezen zonder ook verantwoordelijk te zijn voor deze keuzes. In de cursus 
Filosofi e en Humanisme in justitiële inrichtingen komen vragen aan de orde als:
•  Ligt de verantwoordelijkheid voor ons geluk inderdaad helemaal bij onszelf?
• Wat is een geslaagd leven?

die de cursus op het oog heeft.

Een vrijwillige cursusleider begeleidt 
de cursus “Filosofi e & Humanisme”, 
die bestaat uit zeven bijeenkomsten 
waarin telkens een fi losoof wordt 
behandeld. De eerste tekst gaat over 
het belang van fi losofi e en wijsheid, 
kortom het belang van bezinning. De 
overige teksten gaan over existentiële 
thema’s en levensvragen. “De samen-
werking tussen de vrijwilligers van het 
HV en de gedetineerde mensen wordt 
door beide als positief en verrijkend 
ervaren”, aldus Irène Klapper, die graag 
in contact komt met mensen die een 
cursus vrijwillig willen begeleiden. 
Meer info: i.klapper@dji.minjus.nl

verdiepen. Een ander perspectief, of 
anders leren kijken naar eigen levens-
vragen en het respectvol leren spreken 
daarover met anderen, is de verdieping 
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Agenda
Poëziegroep: 
Adriaan Morriën 
(Bloemendaal)

Meer informatie: Anja 
Oostenrijk, kean.oostenrijk@
quicknet.nl

Leeskring 2:  Het 
hart der duisternis 
van Joseph Conrad    

(Velserbroek, 20.00 uur)
Vanaf het vallen van de 
avond tot in het holst van 
de nacht vertelt Marlow 
zijn scheepskameraden 
het beklemmende verhaal 
van zijn tocht over de rivier 
de Kongo. In opdracht van 
een Belgische handels-
maatschappij vaart hij met 
een afgeleefde boot naar het 
hart van Afrika, op zoek naar 
de mysterieuze verdwenen 
handelsagent Kurtz. Meer 
informatie: Sophie de Boer, 
deboer-geitz@quicknet.nl

Informatie en contact
Email Haarlemmerland: info@hvhland.nl  
Voorzitter Ronald Vennik: 06 30 195 249
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

Poëzie: Adriaan Morriën
Het Humanistisch Verbond kent twee poëziegroepen. Elke maand worden er gedichten 
besproken. Zo komen op 1 april de gedichten van Adriaan Morriën aan de orde. Morriën 
debuteerde in 1935 met een gedicht en ging door met het schrijven van dichtbundels tot 
in het begin van de 21e eeuw. In beide poëziegroepen is ruimte voor een aantal nieuwe 
deelnemers. Meer informatie over deelname is te verkrijgen bij Anja Oostenrijk,  
kean.oostenrijk@quicknet.nl

DeBat: “Groter 
denken, kleiner doen”

ARS POETICA                                         

De dichter kent geen geheimen  

waarover hij iets weet te zeggen 

dat niet een woordspeling is,

het tijdverdrijf van zijn regels.

Hij kiest uit een taal vol tekens, 

de tekens die stilte verbreiden: 

zijn woord, uit de stilte genomen, 

keert tot de stilte terug.

Hij oefent zich in het zwijgen, 

een tegenstrijdige zanger, 

en zingt overstelpt door geluiden

een letterlijk lied aan de stilte.

Adriaan Morriën

Gespreksgroep DeBat 
praat op 25 april (20.00 
uur) in Santpoort-Zuid 
over de oproep van 
Herman Tjeenk Willink, 
oud vice-voorzitter 
van de Raad van State. 
Hij schreef de oproep 
“Groter  denken, kleiner 
doen” uit bezorgdheid 
over de nonchalance 
hoe we omgaan met de 
democratische rechtsorde: 
er is sprake van sluipende 
uitholling. Maar Tjeenk 
Willink  is ook optimistisch: 
we kunnen er wat aan 
doen, als burger, maar 
ook als professional of als 
rechter. Thijs Harmsen 
geeft in de gespreksgroep 
DeBat een inleiding over 
de oproep van Herman 
Tjeenk Willink. Aan de 
hand van vier stellingen 
gaan wij hierover met 
elkaar in gesprek.
Meer informatie 
en aanmelding: 
ceciliadijkstra56@gmail.
com

01 
apr

09 
apr

Leeskring 1: Waarom 
gelukkig zijn als je 
normaal kan zijn? 

van Jeanette Winterson 
(Haarlem) Herinneringen 
van de bekende Engelse 
schrijfster Jeanette 
Winterson aan haar moeilijke 
jeugd als geadopteerd kind 
van een Engelse moeder 
met godsdienstwaanzin 
en een arbeider in 
ploegendienst, en haar 
latere zoektocht naar haar 
biologische moeder.  Meer 
informatie: Victor Hilbrant, 
victor7070@hetnet.nl

Gespreksgroep 
DeBat: “Groter 
denken, kleiner 

doen”, oproep van Herman 
Tjeenk Willink (Santpoort-
Zuid, 20.00 uur)
Meer informatie en  
aanmelding: 
ceciliadijkstra56@gmail.com

Gespreksgroep 
(Hoofddorp, aanvang 
10.30 uur)

Filosofie van het ouder 
worden. Meer informatie: 
Frans Maassen,  
f.maassen@xs4all.nl

Humanistisch Cafe 
(Haarlem, aanvang 
19.30 uur) Navigeren 

door het leven: waar ga 
jij naartoe?  Sociëteit 
Vereeniging, Zijlweg 1, 
Haarlem.

Jaarvergadering HV 
Haarlemmerland 
(Stay Okay Haarlem, 

aanvang 19.30 uur)
Met o.a. “(S)Preken voor 
andermans parochie”, 
discussie en gesprek 
met Marjolein van 
Haaften van het Bureau 
Discriminatiezaken 
Kennemerland. Info volgt.

24 
apr

25 
apr

19 
mei

06 
jun

22 
mei


