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Humanistisch café 22 mei in Haarlem
Navigeren door het leven: waar ga jij naartoe?
Het Humanistisch Café op 22 mei in Haarlem gaat over jouw 
bewustwording, waarden, en persoonlijke ontwikkeling. 
Hoe word je wie je in potentie al bent? Wat zeggen jouw 
waarden over jouw behoeftes en verlangens? Welke 
fasen komen we tegen in het proces van bewustwording 
en groei? Over deze vragen gaan we deze avond met 
elkaar in gesprek in de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 
in Haarlem, onder gespreksbegeleiding van Alexander 
den Heijer. De zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang 
om 19.30 uur. Graag aanmelden via https://www.
humanistischverbond.nl/humanistischcafehaarlem
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Inleiding en discussie op de ledenvergadering donderdag 6 juni 2019
(S) Preken voor andermans parochie: meer ontmoeting 
tussen religies en levensbeschouwelijke organisaties
“Culturele/religieuze verschillen 
worden steeds meer benadrukt 
en posities verharden zich. En dat 
is jammer want je kunt ook hele 
interessante projecten organiseren 
rondom dit thema, die misschien 
bijdragen aan het wegnemen van 
vooroordelen, en het nuanceren van 
meningen over elkaar en elkaars 
religie of levensbeschouwing.”

Marjolein van Haaften 
(Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland) is de inleider op 
de algemene ledenvergadering 
van het Humanistisch Verbond 
Haarlemmerland op 6 juni a.s. Het 
bureau houdt zich o.a. bezig met 
levensbeschouwing en religie. De 
bijeenkomst op 6 juni begint om 
19.30 uur en wordt gehouden in 
Haarlem (Stay Okay aan het Jan 
Gijzenpad 3 en bereikbaar met 
stadsbus 2 vanaf station Haarlem).

“Er is vandaag de dag veel aandacht 
voor religie als bron van zingeving 

en verbinding, maar religie is ook 
een onderwerp waarop mensen 
tegenover elkaar komen te staan, 
met name in de politiek en via sociale 
en traditionele media”, aldus Van 
Haaften. Zij zet hier tegenover: 
ontmoeting en kennisuitwisseling 
tussen levensbeschouwelijke 
organisaties en religieuze stromingen  
in het project  “(S)Preken voor 
andermans Parochie”. Hierin 
ontmoeten veertien organisaties 
elkaar en gaan samen het gesprek 

aan. Dit project kan ook voor het 
Humanistisch Verbond  interessant 
zijn, zal Van Haaften betogen op de 
ledenvergadering.

Het Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland (BDK) is het regionale 
antidiscriminatiebureau en werkt o.a. 
mee aan het overzicht van het aantal 
klachten over discriminatie in Noord-
Holland. Dat zijn er nog altijd zo’n 
300 per jaar. Inwoners van Haarlem, 
Haarlemmermeer, Beverwijk, Velsen, 
Uitgeest, Heemskerk, Heemstede, 
Zandvoort, en Bloemendaal kunnen 
bij het bureau terecht voor advies, 
informatie of het doen van meldingen. 

Meer informatie, ook over lezingen 
en voorlichting: 
www.bdkennemerland.nl of 
023 531 58 42

Agenda
Gespreksgroep 
(Hoofddorp, aanvang 
10.30 uur)
Filosofi e van het 

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

Humanistisch Café 
(Haarlem, aanvang 
19.30 uur) Navigeren 
door het leven: waar 

ga jij naartoe?  Sociëteit 
Vereeniging, Zijlweg 1, 
Haarlem (bereikbaar met de 
bussen 2, 3, 73, 340 en 356)

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 

Informatie en contact
Haarlemmerland: info@hvhland.nl - Postbus 447, 2000 AK Haarlem
Voorzitter Ronald Vennik: 06 30 195 249 - voorzitter@hvhland.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

Kennemerland. Stay Okay, 
Jan Gijzenpad 3, Haarlem 
(bereikbaar met bus 2).

De Cirkel van Dave 
Eggers 
Leeskring 1 en 
Leeskring 2 praten op 

dezelfde dag over hetzelfde 
boek: De Cirkel van Dave 

Eggers  Stel 
je een wereld 
voor waarin 
misdaad en 
ziektes in de 
kiem worden 
gesmoord 
voordat 

ze zichtbaar worden, 
waarin de overheid volledig 
transparant is, waarin alle 
kennis wordt gedeeld en 
beschikbaar is. 
De veelgeprezen Dave 
Eggers beschrijft in 
zijn roman De Cirkel 
een wereld in de nabije 

toekomst waarin deze 
zaken vanzelfsprekend zijn 
geworden, door toedoen 
van het machtigste bedrijf 
ter wereld, De Cirkel. 
Het boek is een intelligente, 
scherpe en spannende 
roman die vragen oproept 
over ons geheugen, onze 
geschiedenis, privacy, 
democratie en de grenzen 
aan onze kennis van de 
wereld. Meer informatie: 
Leesking 1 (in Haarlem) 
Vicor Hilbrant, 
victor7070@hetnet.nl
Leesking 2 (in Hillegom) 
Sophie de Boer, 
deboer-geitz@quicknet.nl 

Gespreksgroep 
DeBat: “Zijn 
populisten onze 
klokkenluiders?”

(Santpoort, aanvang 20.00 
uur) Een discussie over 
populisme en de reactie 

19
mei

22
mei

06
juni

die het humanisme hierop 
kan geven: hoe gaan we 
als humanisten om met 
het populisme, zowel op 
landelijk niveau, maar ook 
in onze eigen buurt? Meer 
informatie en aanmelding: 
ceciliadijkstra56@gmail.com

Mag het Licht aan 
festival (Amsterdam)
Het Mag Het Licht 
Aan Festival is 

een lumineuze reis door 
het brein van Sinan Can, 
winnaar van de Van 
Praagprijs. Beleef een 
verlichtende middag met 
fi losofi e, muziek, poëzie, 
soefi sme - voor Sinan 
hetzelfde als humanisme -  
theater én natuurlijk 
fragmenten uit zijn 
documentaires.  
Sinan Can is 
naast curator 
van het 
festival de 
24e winnaar 
van de 
Van Praagprijs van het 
Humanistisch Verbond. 
Andrée van Es reikt deze uit 
namens de jury. Kaarten à 
€ 37,50 zijn te koop via 
www.maghetlichtaanfestival.nl

12
juni

20
juni

07
juli

Humanistisch café 
Navigeren door het leven: waar ga jij naartoe?
Het Humanistisch Café op 22 mei in Haarlem gaat over jouw 
bewustwording, waarden, en persoonlijke ontwikkeling. 
Hoe word je wie je in potentie al bent? Wat zeggen jouw 
waarden over jouw behoeftes en verlangens? Welke 
fasen komen we tegen in het proces van bewustwording 
en groei? Over deze vragen gaan we deze avond met 
elkaar in gesprek in de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 
in Haarlem, onder gespreksbegeleiding van Alexander 

Haarlemmerland

Woensdag 22 mei

19.30 - 22.00 uur

Locatie
Sociëteit Vereeniging

Zijlweg 1, 

2013 DA Haarlem

(ca. 10 min. vanaf station Haarlem)

Spreker
Alexander den Heijer

spreker/trainer/schrijver

Alexander den Heijer

foto: Steven Borghouts

Navigeren door het leven

Waar ga jij naartoe?

De toegang is gratis, de consumpties zijn voor 

eigen rekening. Vergeet niet pen en papier mee te 

nemen. 

Graag aanmelden op: 

https://www.humanistischverbond.nl/humanistischcafehaarlem

Eggers
je een wereld 
voor waarin 
misdaad en 
ziektes in de 
kiem worden 

documentaires.  
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Een nieuw kompas voor de 
democratische rechtsorde

Gespreksgroep DeBat:

‘Zijn populisten onze 
klokkenluiders?’
Gespreksgroep DeBat: gaat op 
20 juni (aanvang 20.00 uur) over 
populisme en humanisme.

Populisme wordt ook wel omschre- 
ven als een ‘dunne ideologie’ en 
deze beperkt zich vaak tot een aantal 
thema’s: anti-Europa, anti-Islam, 
alleen voor de ‘echte Nederlanders’. 
Maar het gaat ook om de verhouding 
van het volk tot de elite. Maar wie 
is dan het volk? En wie behoren tot 
de elite? De rechtelijke macht, de 
kranten, politieke partijen, bedrijfs-
leven? En waar zet het populisme 
zich dan eigenlijk tegen af?
In het gesprek gaan we in op popu-
lisme en de reactie die het huma-
nisme hierop kan geven: hoe gaan  
we als humanisten om met het popu-
lisme, zowel op landelijk niveau, maar 
ook in ons dagelijks leven? Iedereen 
is welkom op de bijeenkomst van 
gespreksgroep DeBat in Santpoort. 

Aanmelden:  
ceciliadijkstra56@gmail.com

Algemene Ledenvergadering 6 juni

We moeten als humanisten weer een 
visie ontwikkelen waar we met onze 
democratische samenleving naar toe 
moeten. Een soort kompas met als 
belangrijkste punten: klimaat, zorg en 
de universele rechten van de mens. 
Een dergelijk kompas kunnen wij dan 
gebruiken om steeds te vertalen naar 
ons dagelijks handelen.

Het maken van een nieuw ‘kompas’ 
was één van de suggesties in de 
bijeenkomst van gespreksgroep 
DeBat om zo richting te geven aan 
onze samenleving. Aanleiding voor 
deze discussie eind april: het pamflet 

‘Groter denken, kleiner 
doen’ van de voormalig 
vice-voorzitter van de 
Raad van State, Herman 
Tjeenk Willink. In deze 
oproep uit hij zijn zorg 
over de nonchalance 

hoe we omgaan met de democrati-
sche rechtsorde: er is sprake van slui-
pende uitholling. En dat is ernstig, 
want de democratische rechtsorde is 
waarschijnlijk ons enig overgebleven 
gemeenschappelijk fundament. Geloof 
en levensovertuiging hebben daar-
voor teveel aan betekenis ingeboet, 
meent Tjeenk Willink. Ideologieën 
zijn verbleekt, sociale verbanden zijn 
losser geworden. Versterking van de 
democratische rechtsorde is nodig 
om een open samenleving te blijven 
en gezamenlijk de problemen aan te 
pakken. Maar Tjeenk Willink is ook 
optimistisch: we kunnen er wat aan 
doen, als burger, maar ook als profes-
sional of als rechter. Op Europees 
niveau, maar ook in onze buurt.

‘Heel confronterend’ en ‘Heel herken-
baar’, zijn de eerste reacties op het 
pamflet, waarna de discussie in de 
gespreksgroep DeBat verder gaat 
over o.a. ‘oprecht en democratisch 

handelen tussen burgers door de over-
heid’: “Gemeenten maken heel veel 
programma’s om naar de mensen 
te komen en met hen in gesprek te 
gaan. Maar dat werkt alleen als je dit 
oprecht doet en pas dan geef je vorm 
aan nieuwe democratische vormen. 
Zo biedt je mensen nieuwe moge-
lijkheden om zelf invulling te geven 
aan hun directe leefomgeving”.  En 
daarmee het vertrouwen in de poli-
tiek te behouden. Want, concluderen 
de deelnemers, dat vertrouwen staat 
onder druk - zeker na “Groningen” 
(de problemen rond verzakkingen van 
huizen door de aardgaswinning).

Eén van de discussiestellingen in de 
gespreksgroep gaat dan ook over 
vertrouwen in de politiek:  
Wij moeten vertrouwen kunnen 
hebben en houden in de politieke 
instellingen en in de politieke ambts-
dragers. Daarom moeten deze instel-
lingen en ambtsdragers steeds 
kritisch gevolgd kunnen worden door 
burgers. Om kritisch te kunnen volgen 
is een goede  opleiding van burgers en 
een goede informatievoorziening aan 
burgers onontbeerlijk.   

Thans ontbreekt de goede informatie-
voorziening en zijn veel mensen  
onvoldoende geschoold.

Iedereen constateert dat de informa-
tievoorziening beter kan en de scho-
ling van burgers vaak onvoldoende 
is. Scholing over democratie en over 
onze rechtstaat is en blijft noodzake-
lijk voor jong en oud. “Jongeren zijn 
zeer geïnteresseerd in maatschappe-
lijke kwesties. Maar niet in politiek en 
bestuur. En aan deze interesse moet 
je blijven werken.” Zo zijn burgers in 
staat om (kritisch) te oordelen over ons 
openbaar bestuur en over de uitvoe-
ring van beleid. Om af te sluiten met 
de woorden van Tjeenk Willink: “De 
democratische rechtsorde is geen 
staatkundig organisatiemodel maar 
een normatief concept. Het gaat om 
fundamentele beginselen en waarden 
zoals tolerantie, goede trouw, recht-
vaardigheid, redelijkheid, openbare 
orde en mensenrechten. Daaraan 
wordt  elk doen en laten van de over-
heid geijkt en het gedrag van burgers  
-individueel en collectief- getoetst.”

Naast de discussie en inleiding over ”(S)preken voor andermans parochie” 
met Marjolein van Haaften van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, 
zal penningmeester Lex van Roode afzwaaien op de Algemene Leden- 
vergadering. Hij heeft 10 jaar gezorgd voor de financiën, altijd zorgvuldig  
en betrouwbaar wakend over de gelden en met een rustige inbreng in het 
afdelingsbestuur. 

Als nieuwe penningmeester wordt 
voorgedragen Manfred van der Heijde 
(foto). Bekend met het openbaar 
bestuur als wethouder in Amsterdam- 
Bos en Lommer, statenlid in Noord- 
Holland, wethouder in Woerden en 
hoogheemraad in het Hoogheem-
raadschap Amstel, Gooi en Vecht. En 
sluimerend lid van het Humanistisch 

Verbond. Manfred woont sinds 2018 in 
Haarlem en hij kan zijn (bestuurlijke) 
ervaring met financiën goed inzetten 
als beoogd penningmeester. Op de 
ledenvergadering komen verder aan 
de orde het jaarverslag van 2018 en de 
begroting voor 2019. De stukken van 
de jaarvergadering zijn binnenkort te 
vinden op de website:  

www.humanistischverbond.nl/
afdelingen/regio-noord-west/afde-
ling-haarlemmerland, of te verkrijgen 
via voorzitter Ronald Vennik:   
voorzitter@hvhland.nl, 06 30 195 249 

De vergadering begint om 19.30 uur.

Betty Radema is eind april benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Zij is al lange tijd actief voor het 
Humanistisch Verbond afdeling 
Haarlemmerland, maar ook 35 jaar 
voor de Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE). Daarnaast vertelt zij aan 
leerlingen over haar persoonlijke 
oorlogservaringen  in een project 
van Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. 
Oud secretaris van het HV Bas 
Maassen over Betty Radema: “Zolang 
ik haar ken is ze als vrijwilliger actief 
voor het Humanistisch Verbond. Ze 
verzorgde de ledenadministratie, 
maar ook de verzending van het 

afdelingsblad. Ze was altijd bereid 
te helpen bij de voorbereiding van 
bijeenkomsten. Betty is nooit te 
beroerd om iets voor de vereniging te 
doen. Ook gaf ze lezingen over NVVE-
onderwerpen, zoals in 2011 een lezing 
over euthanasie en dementie in het 
Reinaldahuis. Ze was tussen 2001 en 
2005 lid van de raad van toezicht van 
de Zorggroep Reinalda”.

Betty Radema is ook lid geweest 
van het bestuur van de Stichting 
Ouderenwerk Zuid-Kennemerland.  
In Spaarndam was zij secretaris van  
de Historische Werkgroep Spaarndam, 
lid van de dorpsraad en redactielid  
van het Dorpsorgaan.

Koninklijke onderscheiding  
voor Betty Radema
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Een nieuw kompas voor de 
democratische rechtsorde

Gespreksgroep DeBat:

‘Zijn populisten onze 
klokkenluiders?’
Gespreksgroep DeBat: gaat op 
20 juni (aanvang 20.00 uur) over 
populisme en humanisme.

Populisme wordt ook wel omschre- 
ven als een ‘dunne ideologie’ en 
deze beperkt zich vaak tot een aantal 
thema’s: anti-Europa, anti-Islam, 
alleen voor de ‘echte Nederlanders’. 
Maar het gaat ook om de verhouding 
van het volk tot de elite. Maar wie 
is dan het volk? En wie behoren tot 
de elite? De rechtelijke macht, de 
kranten, politieke partijen, bedrijfs-
leven? En waar zet het populisme 
zich dan eigenlijk tegen af?
In het gesprek gaan we in op popu-
lisme en de reactie die het huma-
nisme hierop kan geven: hoe gaan  
we als humanisten om met het popu-
lisme, zowel op landelijk niveau, maar 
ook in ons dagelijks leven? Iedereen 
is welkom op de bijeenkomst van 
gespreksgroep DeBat in Santpoort. 

Aanmelden:  
ceciliadijkstra56@gmail.com

Algemene Ledenvergadering 6 juni

We moeten als humanisten weer een 
visie ontwikkelen waar we met onze 
democratische samenleving naar toe 
moeten. Een soort kompas met als 
belangrijkste punten: klimaat, zorg en 
de universele rechten van de mens. 
Een dergelijk kompas kunnen wij dan 
gebruiken om steeds te vertalen naar 
ons dagelijks handelen.

Het maken van een nieuw ‘kompas’ 
was één van de suggesties in de 
bijeenkomst van gespreksgroep 
DeBat om zo richting te geven aan 
onze samenleving. Aanleiding voor 
deze discussie eind april: het pamflet 

‘Groter denken, kleiner 
doen’ van de voormalig 
vice-voorzitter van de 
Raad van State, Herman 
Tjeenk Willink. In deze 
oproep uit hij zijn zorg 
over de nonchalance 

hoe we omgaan met de democrati-
sche rechtsorde: er is sprake van slui-
pende uitholling. En dat is ernstig, 
want de democratische rechtsorde is 
waarschijnlijk ons enig overgebleven 
gemeenschappelijk fundament. Geloof 
en levensovertuiging hebben daar-
voor teveel aan betekenis ingeboet, 
meent Tjeenk Willink. Ideologieën 
zijn verbleekt, sociale verbanden zijn 
losser geworden. Versterking van de 
democratische rechtsorde is nodig 
om een open samenleving te blijven 
en gezamenlijk de problemen aan te 
pakken. Maar Tjeenk Willink is ook 
optimistisch: we kunnen er wat aan 
doen, als burger, maar ook als profes-
sional of als rechter. Op Europees 
niveau, maar ook in onze buurt.

‘Heel confronterend’ en ‘Heel herken-
baar’, zijn de eerste reacties op het 
pamflet, waarna de discussie in de 
gespreksgroep DeBat verder gaat 
over o.a. ‘oprecht en democratisch 

handelen tussen burgers door de over-
heid’: “Gemeenten maken heel veel 
programma’s om naar de mensen 
te komen en met hen in gesprek te 
gaan. Maar dat werkt alleen als je dit 
oprecht doet en pas dan geef je vorm 
aan nieuwe democratische vormen. 
Zo biedt je mensen nieuwe moge-
lijkheden om zelf invulling te geven 
aan hun directe leefomgeving”.  En 
daarmee het vertrouwen in de poli-
tiek te behouden. Want, concluderen 
de deelnemers, dat vertrouwen staat 
onder druk - zeker na “Groningen” 
(de problemen rond verzakkingen van 
huizen door de aardgaswinning).

Eén van de discussiestellingen in de 
gespreksgroep gaat dan ook over 
vertrouwen in de politiek:  
Wij moeten vertrouwen kunnen 
hebben en houden in de politieke 
instellingen en in de politieke ambts-
dragers. Daarom moeten deze instel-
lingen en ambtsdragers steeds 
kritisch gevolgd kunnen worden door 
burgers. Om kritisch te kunnen volgen 
is een goede  opleiding van burgers en 
een goede informatievoorziening aan 
burgers onontbeerlijk.   

Thans ontbreekt de goede informatie-
voorziening en zijn veel mensen  
onvoldoende geschoold.

Iedereen constateert dat de informa-
tievoorziening beter kan en de scho-
ling van burgers vaak onvoldoende 
is. Scholing over democratie en over 
onze rechtstaat is en blijft noodzake-
lijk voor jong en oud. “Jongeren zijn 
zeer geïnteresseerd in maatschappe-
lijke kwesties. Maar niet in politiek en 
bestuur. En aan deze interesse moet 
je blijven werken.” Zo zijn burgers in 
staat om (kritisch) te oordelen over ons 
openbaar bestuur en over de uitvoe-
ring van beleid. Om af te sluiten met 
de woorden van Tjeenk Willink: “De 
democratische rechtsorde is geen 
staatkundig organisatiemodel maar 
een normatief concept. Het gaat om 
fundamentele beginselen en waarden 
zoals tolerantie, goede trouw, recht-
vaardigheid, redelijkheid, openbare 
orde en mensenrechten. Daaraan 
wordt  elk doen en laten van de over-
heid geijkt en het gedrag van burgers  
-individueel en collectief- getoetst.”

Naast de discussie en inleiding over ”(S)preken voor andermans parochie” 
met Marjolein van Haaften van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, 
zal penningmeester Lex van Roode afzwaaien op de Algemene Leden- 
vergadering. Hij heeft 10 jaar gezorgd voor de financiën, altijd zorgvuldig  
en betrouwbaar wakend over de gelden en met een rustige inbreng in het 
afdelingsbestuur. 

Als nieuwe penningmeester wordt 
voorgedragen Manfred van der Heijde 
(foto). Bekend met het openbaar 
bestuur als wethouder in Amsterdam- 
Bos en Lommer, statenlid in Noord- 
Holland, wethouder in Woerden en 
hoogheemraad in het Hoogheem-
raadschap Amstel, Gooi en Vecht. En 
sluimerend lid van het Humanistisch 

Verbond. Manfred woont sinds 2018 in 
Haarlem en hij kan zijn (bestuurlijke) 
ervaring met financiën goed inzetten 
als beoogd penningmeester. Op de 
ledenvergadering komen verder aan 
de orde het jaarverslag van 2018 en de 
begroting voor 2019. De stukken van 
de jaarvergadering zijn binnenkort te 
vinden op de website:  

www.humanistischverbond.nl/
afdelingen/regio-noord-west/afde-
ling-haarlemmerland, of te verkrijgen 
via voorzitter Ronald Vennik:   
voorzitter@hvhland.nl, 06 30 195 249 

De vergadering begint om 19.30 uur.

Betty Radema is eind april benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Zij is al lange tijd actief voor het 
Humanistisch Verbond afdeling 
Haarlemmerland, maar ook 35 jaar 
voor de Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE). Daarnaast vertelt zij aan 
leerlingen over haar persoonlijke 
oorlogservaringen  in een project 
van Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. 
Oud secretaris van het HV Bas 
Maassen over Betty Radema: “Zolang 
ik haar ken is ze als vrijwilliger actief 
voor het Humanistisch Verbond. Ze 
verzorgde de ledenadministratie, 
maar ook de verzending van het 

afdelingsblad. Ze was altijd bereid 
te helpen bij de voorbereiding van 
bijeenkomsten. Betty is nooit te 
beroerd om iets voor de vereniging te 
doen. Ook gaf ze lezingen over NVVE-
onderwerpen, zoals in 2011 een lezing 
over euthanasie en dementie in het 
Reinaldahuis. Ze was tussen 2001 en 
2005 lid van de raad van toezicht van 
de Zorggroep Reinalda”.

Betty Radema is ook lid geweest 
van het bestuur van de Stichting 
Ouderenwerk Zuid-Kennemerland.  
In Spaarndam was zij secretaris van  
de Historische Werkgroep Spaarndam, 
lid van de dorpsraad en redactielid  
van het Dorpsorgaan.

Koninklijke onderscheiding  
voor Betty Radema
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Humanistisch café 22 mei in Haarlem
Navigeren door het leven: waar ga jij naartoe?
Het Humanistisch Café op 22 mei in Haarlem gaat over jouw 
bewustwording, waarden, en persoonlijke ontwikkeling. 
Hoe word je wie je in potentie al bent? Wat zeggen jouw 
waarden over jouw behoeftes en verlangens? Welke 
fasen komen we tegen in het proces van bewustwording 
en groei? Over deze vragen gaan we deze avond met 
elkaar in gesprek in de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 
in Haarlem, onder gespreksbegeleiding van Alexander 
den Heijer. De zaal is open vanaf 19.00 uur, aanvang 
om 19.30 uur. Graag aanmelden via https://www.
humanistischverbond.nl/humanistischcafehaarlem
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Inleiding en discussie op de ledenvergadering donderdag 6 juni 2019
(S) Preken voor andermans parochie: meer ontmoeting 
tussen religies en levensbeschouwelijke organisaties
“Culturele/religieuze verschillen 
worden steeds meer benadrukt 
en posities verharden zich. En dat 
is jammer want je kunt ook hele 
interessante projecten organiseren 
rondom dit thema, die misschien 
bijdragen aan het wegnemen van 
vooroordelen, en het nuanceren van 
meningen over elkaar en elkaars 
religie of levensbeschouwing.”

Marjolein van Haaften 
(Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland) is de inleider op 
de algemene ledenvergadering 
van het Humanistisch Verbond 
Haarlemmerland op 6 juni a.s. Het 
bureau houdt zich o.a. bezig met 
levensbeschouwing en religie. De 
bijeenkomst op 6 juni begint om 
19.30 uur en wordt gehouden in 
Haarlem (Stay Okay aan het Jan 
Gijzenpad 3 en bereikbaar met 
stadsbus 2 vanaf station Haarlem).

“Er is vandaag de dag veel aandacht 
voor religie als bron van zingeving 

en verbinding, maar religie is ook 
een onderwerp waarop mensen 
tegenover elkaar komen te staan, 
met name in de politiek en via sociale 
en traditionele media”, aldus Van 
Haaften. Zij zet hier tegenover: 
ontmoeting en kennisuitwisseling 
tussen levensbeschouwelijke 
organisaties en religieuze stromingen  
in het project  “(S)Preken voor 
andermans Parochie”. Hierin 
ontmoeten veertien organisaties 
elkaar en gaan samen het gesprek 

aan. Dit project kan ook voor het 
Humanistisch Verbond  interessant 
zijn, zal Van Haaften betogen op de 
ledenvergadering.

Het Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland (BDK) is het regionale 
antidiscriminatiebureau en werkt o.a. 
mee aan het overzicht van het aantal 
klachten over discriminatie in Noord-
Holland. Dat zijn er nog altijd zo’n 
300 per jaar. Inwoners van Haarlem, 
Haarlemmermeer, Beverwijk, Velsen, 
Uitgeest, Heemskerk, Heemstede, 
Zandvoort, en Bloemendaal kunnen 
bij het bureau terecht voor advies, 
informatie of het doen van meldingen. 

Meer informatie, ook over lezingen 
en voorlichting: 
www.bdkennemerland.nl of 
023 531 58 42

Agenda
Gespreksgroep 
(Hoofddorp, aanvang 
10.30 uur)
Filosofi e van het 

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

Humanistisch Café 
(Haarlem, aanvang 
19.30 uur) Navigeren 
door het leven: waar 

ga jij naartoe?  Sociëteit 
Vereeniging, Zijlweg 1, 
Haarlem (bereikbaar met de 
bussen 2, 3, 73, 340 en 356)

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 

Informatie en contact
Haarlemmerland: info@hvhland.nl - Postbus 447, 2000 AK Haarlem
Voorzitter Ronald Vennik: 06 30 195 249 - voorzitter@hvhland.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

Kennemerland. Stay Okay, 
Jan Gijzenpad 3, Haarlem 
(bereikbaar met bus 2).

De Cirkel van Dave 
Eggers 
Leeskring 1 en 
Leeskring 2 praten op 

dezelfde dag over hetzelfde 
boek: De Cirkel van Dave 

Eggers  Stel 
je een wereld 
voor waarin 
misdaad en 
ziektes in de 
kiem worden 
gesmoord 
voordat 

ze zichtbaar worden, 
waarin de overheid volledig 
transparant is, waarin alle 
kennis wordt gedeeld en 
beschikbaar is. 
De veelgeprezen Dave 
Eggers beschrijft in 
zijn roman De Cirkel 
een wereld in de nabije 

toekomst waarin deze 
zaken vanzelfsprekend zijn 
geworden, door toedoen 
van het machtigste bedrijf 
ter wereld, De Cirkel. 
Het boek is een intelligente, 
scherpe en spannende 
roman die vragen oproept 
over ons geheugen, onze 
geschiedenis, privacy, 
democratie en de grenzen 
aan onze kennis van de 
wereld. Meer informatie: 
Leesking 1 (in Haarlem) 
Vicor Hilbrant, 
victor7070@hetnet.nl
Leesking 2 (in Hillegom) 
Sophie de Boer, 
deboer-geitz@quicknet.nl 

Gespreksgroep 
DeBat: “Zijn 
populisten onze 
klokkenluiders?”

(Santpoort, aanvang 20.00 
uur) Een discussie over 
populisme en de reactie 

19
mei

22
mei

06
juni

die het humanisme hierop 
kan geven: hoe gaan we 
als humanisten om met 
het populisme, zowel op 
landelijk niveau, maar ook 
in onze eigen buurt? Meer 
informatie en aanmelding: 
ceciliadijkstra56@gmail.com

Mag het Licht aan 
festival (Amsterdam)
Het Mag Het Licht 
Aan Festival is 

een lumineuze reis door 
het brein van Sinan Can, 
winnaar van de Van 
Praagprijs. Beleef een 
verlichtende middag met 
fi losofi e, muziek, poëzie, 
soefi sme - voor Sinan 
hetzelfde als humanisme -  
theater én natuurlijk 
fragmenten uit zijn 
documentaires.  
Sinan Can is 
naast curator 
van het 
festival de 
24e winnaar 
van de 
Van Praagprijs van het 
Humanistisch Verbond. 
Andrée van Es reikt deze uit 
namens de jury. Kaarten à 
€ 37,50 zijn te koop via 
www.maghetlichtaanfestival.nl

12
juni

20
juni

07
juli

Humanistisch café 
Navigeren door het leven: waar ga jij naartoe?
Het Humanistisch Café op 22 mei in Haarlem gaat over jouw 
bewustwording, waarden, en persoonlijke ontwikkeling. 
Hoe word je wie je in potentie al bent? Wat zeggen jouw 
waarden over jouw behoeftes en verlangens? Welke 
fasen komen we tegen in het proces van bewustwording 
en groei? Over deze vragen gaan we deze avond met 
elkaar in gesprek in de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 
in Haarlem, onder gespreksbegeleiding van Alexander 

Haarlemmerland

Woensdag 22 mei

19.30 - 22.00 uur

Locatie
Sociëteit Vereeniging

Zijlweg 1, 

2013 DA Haarlem

(ca. 10 min. vanaf station Haarlem)

Spreker
Alexander den Heijer

spreker/trainer/schrijver

Alexander den Heijer

foto: Steven Borghouts

Navigeren door het leven

Waar ga jij naartoe?

De toegang is gratis, de consumpties zijn voor 

eigen rekening. Vergeet niet pen en papier mee te 

nemen. 

Graag aanmelden op: 

https://www.humanistischverbond.nl/humanistischcafehaarlem

Eggers
je een wereld 
voor waarin 
misdaad en 
ziektes in de 
kiem worden 

documentaires.  
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