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Al eerder kondigden we in dit blad Paideia 
als nieuwe activiteit aan. Na een zorgvul-
dige voorbereiding vindt de eerste Paideia 
plaats op 29 september a.s. Centraal in het 
programma staat de Art Nouveau periode. 
Paideia staat voor ‘heel de mens’. Naast ac-
tiviteiten die vooral gericht zijn op filosofie, 
willen we met Paideia onderwerpen in bre-
der perspectief oppakken, zij het altijd wel 
met een beschouwelijke inhoud. Via onder-
werpen als architectuur, beeldende kunst, 
film, literatuur en geschiedenis plaatsen we 
filosofie en het humanistisch gedachtegoed 
in een breder kader.

Een andere activiteit waar we dit jaar mee 
gestart zijn, zijn de filosofische wandelingen 
naar aanleiding van het eind vorig jaar uit-
gekomen boekje Beschouwing&Beleving, 
filosofische wandelingen door Den Haag. 

Van de redactie
Zowel het boekje als de groepswandelingen 
mogen zich in een toenemende populariteit 
verheugen. Het boekje is inmiddels aan zijn 
derde druk toe.

Eind juni ronden we de cursus van vijf bij-
eenkomsten over Thomas Mann af. Ook 
voor deze cursus was met 24 deelnemers 
veel belangstelling. Voor het najaar oriënte-
ren we ons momenteel op een cursus over 
filosofie in de 21e eeuw.   

Komende activiteiten zijn de Prinsjesdag-
viering en het Peace in the Park Festival. In 
beide activiteiten participeert het Huma-
nistisch Verbond. Daarnaast zijn we bezig 
met de organisatie van de Humanistische 
Café’s, De Humanistische Prijs Haaglanden 
en de Midwinterviering. Actuele informatie 
vindt u op onze en de landelijke website.

Agenda
Zaterdag 18 augustus - Filosofische 
wandeling Van Spinoza naar Voltaire, 
een Haagse reis door de Verlichting
Aanvang 14.00 u – start bij het grafmo-
nument van Spinoza (achter de Nieuwe 
Kerk aan het Spui – ingang Rabbijn 
Maarssenplein). Duur van de wande-
ling circa 2 uur. Aanmelden bij Jos de 
Wit: e-mail: josselinpdewit@hetnet.nl / 
tele foon: 06-514 92 187. Kosten per deel-
nemer € 5,-.

Dinsdag 18 september - Prinsjes dag-
viering, opening van het parlemen-
taire jaar
Aanvang: 10.30 uur – Grote Kerk. 
Verschillende religieuze en levensbe-
schouwelijke organisaties, waaronder 
het Humanistisch Verbond, bieden de 
bijeenkomst aan als een moment van 
bezinning bij de opening van het par-
lementaire jaar. Dit jaar is het geza-
menlijke thema ‘Eén mensenfamilie’. 
Toegang gratis. 

Zondag 23 september - Peace in the 
Park Festival
Aanvang: 12.00 u (afsluiting 17.00 u) – 
Paleistuin, ingang Prinsessewal.
Onderdeel van het Just Peace Festival. 
Inspiratie over persoonlijke verbonden-
heid met vrede. Centraal thema: ont-
moeten, beleven en inspireren. Toegang 
gratis.

Zaterdag 29 september - Paideia, 
Dag programma Art Nouveau
Ochtend- en middagprogramma met 
een gezamenlijke lunch. Lezing over Art 
Nouveau en rondleiding door de Haagse 
binnenstad langs Art Nouveau-panden. 
Kosten € 15,- (HV-leden) en € 20,- 
(niet-leden. Aanmelding via info@hu-
mansitsichverbonddenhaag.nl. Zie voor 
verdere informatie elders in dit blad.

Rond 21 september, de internationale dag 
van de vrede, organiseren verschillende 
organisaties gezamenlijk het Just Peace 
Festival. Met ruim 40 activiteiten wordt 
vijf dagen lang de Internationale VN Dag 
van de Vrede gevierd in Den Haag, de in-
ternationale stad van vrede en recht. Het 
programma van het festival bestaat uit 
een mix van debat, podiumkunst, museale 
activiteiten, sport en muziek, waarbij het 
thema vrede & recht centraal staat. Een 
van de onderdelen is het Peace in the Park 
Festival.

Op zondag 23 september 2018 vindt de 
zesde editie plaats van het festival Peace 
in the Park in de Paleistuin in Den Haag. 
Tijdens deze editie kunnen bezoekers van 
het festival wederom op persoonlijke wijze 
vrede ervaren en inspiratie opdoen om 

met vrede actief aan de slag te gaan in het 
persoonlijk leven. Hiervoor worden pro-
grammaonderdelen aangeboden die zich 
kenmerken door een handelingsperspec-
tief voor de bezoekers. 

Op het festival ontmoeten bezoekers elkaar 
in een harmonieuze en ontspannen sfeer, 
met ruimte voor diepgang in gesprekken 
en deelname aan de programma’s. Deze 
programma’s geven inspiratie aan bewo-
ners om over hun persoonlijke verbon-
denheid met vrede na te denken en daar 
actief iets mee te doen. Het thema van het 
festival in 2018 is: ontmoeten, beleven en 
inspireren.

HV Den Haag-Haaglanden verzorgt op 23 
september een workshop en geeft finan-
ciële ondersteuning aan Peace in the Park.

Peace in the Park 
ontmoeten, beleven en inspireren
Zondag 23 september - 12.00 – 17.00 uur -Paleistuin, Prinsessewal
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Paideia
Dagprogramma Art Nouveau

Zaterdag 29 september - Hele dag - Binnenstad Den Haag 
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Al eerder werd in het Ledenbericht melding 
gemaakt van Paideia als nieuwe activiteit 
van HV Den Haag-Haaglanden, waarmee 
we dit jaar wilden starten. Op zaterdag 29 
september is het dan zover, dan vindt de 
eerste Paideia-activiteit plaats via een dag-
programma waarin Art Nouveau centraal 
staat. De dag bestaat uit ’s morgens een 
lezing, daarna een gezamenlijke lunch en 
’s middags een rondwandeling door de 
Haag se binnenstad. Inhoudelijke verbindin-
gen worden gemaakt met nieuwe vormen 
van levensbeschouwing die tijdens de Art 
Nouveau periode ontstonden.

Paideia staat al vanaf de oude Griekse cul-
tuur voor een dialogische manier van den-
ken, die deel uitmaakt van de opvoeding 
tot volledig mens. De mens wordt dan ge-
zien als creatief, groeiend en betekenis ge-
vend wezen.  Het streven naar het  volledige 
mens-zijn, sluit geheel aan bij de humanisti-
sche levensbeschouwing. 

Omdat Paideia een nieuwe activiteit is, zal 
de invulling gaandeweg ontwikkeld worden. 
We gaan op weg naar de betekenis van the-
ma’s in de geschiedenis,  beeldende kunst, 
architectuur, literatuur, film, muziek en na-
tuur, en maken een koppeling naar verschil-
lende levensbeschouwingen. Kennismaken 

met deze thema’s is kennismaken met hun 
rijkdom en verscheidenheid. We kunnen zo 
ons bewustzijn vergroten, en tot een volledi-
ger mens komen: Paideia!

Art Nouveau
We starten met Art Nouveau. Deze vernieu-
wende periode die ontstond aan het einde 
van de 19e eeuw leverde niet alleen tal van 
nieuwe kunstvormen en uitingen op in 
schilderkunst, toegepaste kunst en architec-
tuur, maar leidde ook tot levensbeschouwe-
lijke vernieuwing, zoals de opkomst van de 
vrijdenkersbeweging, de  theosofie en de 
antroposofie. Idee achter Art Nouveau was 
om tot een betere wereld te komen. Een 
kennismaking met Art Nouveau en de denk-
wereld er achter willen we inspiratie laten 
zijn voor verdieping van de humanistische 
levensbeschouwing. 

Den Haag wordt wel de hoofdstad van de 
Nederlandse Art Nouveau genoemd omdat 
deze kunststroming met name in Den Haag 
veel sporen heeft nagelaten. Nog steeds zijn 
vele panden uit deze periode terug te vinden 
in het straatbeeld van Den Haag. De ver-
schillende decoraties op de gevels en in de 
architectuur laten gracieus gestileerde lijnen 
zien, geïnspireerd op de natuur en bedoeld 
om emoties en schoonheid uit te drukken.

Art Nouveau
Dagprogramma
Het dagprogramma begint ‘s morgens met 
een lezing over de Art Nouveau periode door 
Anne Marie Boorsma, vrijgevestigd kunst-
historica. Aansluitend volgt een gezamen-
lijke lunch. 
In het middagprogramma zal Gerda Kosters, 
eveneens vrijgevestigd kunsthistorica uit 
Den Haag, een stadswandeling verzorgen 
langs de gebouwen in de binnenstad waar 
de Art Nouveau-stijl in terug te vinden is.  
Jos de Wit, historicus en filosoof, zal tussen-
door verbindingen leggen met de nieuwe 
vormen van levensbeschouwing uit de Art 
Nouveau periode. 

Aanmelding en betaling
Eigen bijdrage deelnemers voor het dagpro-
gramma is: € 15,- (HV-lid) en € 20,- (geen 
lid). De lunch is voor eigen kosten.
Aanmelden via: 
info@humanistischverbonddenhaag.nl.
Betaling: het betreffende bedrag svp over-
maken op banknummer NL97 TRIO 019 
8435 363 t.n.v. HV Den Haag o.v.v. Paideia 29 
sept. 2018.

Na aanmelding en betaling ontvangt u na-
dere informatie over locatie en  tijdstippen. 
Het aantal deelnemers is vastgesteld op 
circa 20.

Mensbeelden
Lies Groeneveld, reeds tientallen jaren lid 
van het Humanistisch Verbond, heeft voor 
het maandblad Beweging in de jaren 1996-
1997 een serie artikelen geschreven over di-
verse te onderscheiden typen Mensbeelden. 
Omdat deze Mensbeelden niet aan actuali-
teit hebben ingeboet, heeft zij besloten deze 
artikelen te bundelen en te illustreren. Een 
digitale versie heeft Lies beschikbaar gesteld 
aan het afdelingsbestuur met het verzoek 
om deze onder de aandacht te brengen van 
de leden en andere geïnteresseerden. 

De beschreven Mensbeelden kunnen wor-
den beschouwd als een soort richtsnoer en 

worden door Lies in haar Voorwoord als 
volgt omschreven: ‘In Mensbeelden heb ik 
een soort denkdiscipline verwoord, die ik 
voor mijzelf heb ontwikkeld om de nodige 
helderheid te krijgen bij het telkens weer be-
palen van de koers in mijn leven.’ ‘Wij men-
sen voelen, denken en handelen namelijk 
overeenkomstig de voorstelling die we van 
onszelf en de wereld hebben. En juist hierin 
ligt ook de mogelijkheid een leven te leiden 
dat de moeite waard is, ongeacht de toe-
komst.’

Speciale betekenis hecht Lies aan de calei-
doscoop: ‘Vooral in moeilijke situaties, wan-

neer je ergens in vastgelopen bent, heeft het 
zin aan de caleidoscoop te denken: draai de 
koker een slagje en je ziet een heel ander 
beeld. Dat wil zeggen: laat het oude beeld 
los (laat het probleem rusten) en richt je aan-
dacht op de werkelijkheid zoals die zich dan 
voordoet.’

Op de website www.humanistischverbond-
denhaag.nl/Nieuws vindt u de pdf van het 
boekje en kunt u lezen over de zoektocht van 
Lies Groeneveld. U kunt de pdf ook bij het 
secretariaat opvragen.  
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Breur haalt in haar artikel de Duitse filosoof 
en psycholoog Wilhelm Dilthey (1833-1911) 
aan. Dilthey benadrukte dat er twee typen 
van wetenschappen zijn die zich zowel wat 
hun object als hun methode betreft, fun-
damenteel van elkaar onderscheiden: de 
natuurwetenschappen en de geestesweten-
schappen. Waar de natuurwetenschappen 
erop uit zijn hun object te verklaren, is het 
streven van de geesteswetenschappen hun 
object te begrijpen (Verstehen). 

Voor dat Verstehen moet de filosofie het in-
strumentarium bieden. Haar werkterrein is 
de geschiedenis, waar de menselijke geest 
zich bij uitstek ontvouwt: ‘Wat de mens is, 
ontdekt hij alleen door de geschiedenis.’ 
Verstehen bestaat uit verschillende bouw-
stenen waarvan de ratio er slechts één is. 
Volledig grip erop krijgen we nooit. Die on-
grijpbaarheid is de basis van spiritualiteit. 

Breur gaat ook te rade bij Michiel van Elk, 
onderzoeker en docent aan de Universiteit 
van Amsterdam en hoofd van het Religion, 
Cognition and Behavior Lab. Michiel van 
Elk: ‘Sommige gelovigen horen letterlijk de 
stem van God, anderen verliezen het besef 
van tijd en ruimte tijdens een meditatie of 
ontdekken door middel van geestverrui-

mende middelen een hogere realiteit. Waar 
komen deze religieuze en spirituele ervarin-
gen vandaan? Bieden zij echt een blik op een 
andere werkelijkheid? Zijn sommige men-
sen gevoeliger voor dit soort ervaringen dan 
andere?’ 

Van Elk: ‘Het blijkt dat de mens een diepge-
wortelde aanleg heeft om religie te ervaren 
én dat dit allerlei voordelen biedt. Aan de 
hand van onze waarneming voorspelt ons 
brein continu wat er om ons heen gebeurt. 
Verwachtingen, opgedaan tijdens eerdere 
ervaringen, spelen daarbij een grote rol. 
Pakt de realiteit anders uit, dan corrigeert 
het brein dat verwachtingsmodel. Door de 
evolutie nemen we soms dingen waar die 
er niet blijken te zijn. We moeten tenslotte 
overleven.’

Wekken we sterke en bijzondere verwachtin-
gen en nemen we zintuiglijke prikkels weg 
dan gebeuren er wonderlijke dingen. Dat 
bleek toen Van Elk en zijn team twee jaar ge-
leden een experiment op Lowlands uitvoer-
den. 180 bezoekers zagen hun kans schoon 
om te ‘trippen met de Godhelm’. Het ding 
deed niets. Het ging om een gewone helm, 
een blinddoek en een koptelefoon met mo-
notone ruis. 

Spirituele ervaringen
In Vrij Nederland van donderdag 17 mei werd een artikel gewijd aan spiritualiteit, geschreven door Jolanda Breur ( journalist en 
cultuurvorser op zoek naar een zinvol leven). Het artikel gaat er vanuit dat bijzondere ervaringen de kern zijn van religie. Breur stelt 
dat religie overleeft omdat het ons helpt te overleven. Spirituele ervaringen zijn wereldwijd dagelijkse kost, ook voor niet-gelovigen. 
Waarvoor dienen ze en worden we er beter van? Verklaren ze de prominente aanwezigheid van religie op onze aardbol?

Toch beleefde de helft van de deelnemers 
iets bijzonders. De onderzoekers hadden 
hun verteld dat de helm door elektromag-
netische stimulatie mystieke ervaringen kon 
opwekken. En ja, de deelnemers hoorden 
stemmen en muziek, zagen wonderlijke 
wezens met een boodschap of voelden hun 
ledematen versmelten met de stoel waarop 
zij zaten.

Van Elk: Als je het menselijk denken wilt be-
grijpen, moet je je niet tot één niveau beper-
ken. Je identiteit wordt niet alleen bepaald 
door je brein, maar ook door je lichaam, je 
persoonlijkheid, je geschiedenis, je sociale 
netwerk. Die beïnvloeden elkaar onderling. 
Swaabs stelling ‘Wij zijn ons brein’ is een  
beetje simplistisch. We zijn veel meer.” 

Dick Swaab, auteur van het boek Wij zijn ons 
brein, komt tot de conclusie dat we geen 
hersenen hebben maar onze hersenen zijn. 
De natuurkundige en chemische processen 
in onze hersenen bepalen wie we zijn. Voor 
echte vrije wil is eigenlijk niet veel plaats 
en waarschijnlijk bestaat die dan ook niet, 
evenmin als een geest of ziel die onafhan-
kelijk van de hersenen kan functioneren.

Piet Mondriaan 
(1872-1944); 
Evolutie, 1911
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Evenals zijn tijdgenoten lijkt hij haast geob-
sedeerd door de idee van het dualisme in de 
wereld. Alles wordt bezien vanuit tegenstel-
lingen: goed en kwaad, natuur en cultuur, 
kunst en wetenschap, gevoel en rede of li-
chaam en geest. In plaats van zich bij het du-
alisme als een gegeven feit neer te leggen, 
gingen veel kunstenaars en schrijvers op 
zoek naar een manier om de harmonie te 
‘heroveren’. Voor sommigen was dit slechts 
een intellectueel spel met als ingrediënten 
filosofie en literatuur. Dèr Mouw legt echter 
de verbinding ook met het dagelijks leven.

Aan het einde van zijn leven kwam Dèr 
Mouw tot de bevrijdende conclusie dat de 
ware wijsheid te vinden is in de mystieke ge-
schriften van het brahmanisme, een stand-
punt dat hij misschien vond onder invloed 
van de lectuur van Schopenhauer.

In 1905 en 1906 verschenen er twee filosofi-
sche boeken van zijn hand, Het absoluut ide-
alisme en Kritische studies over psychisch mo-
nisme en nieuw-hegelianisme. In Het absoluut 
idealisme besprak Dèr Mouw de hernieuwde 
belangstelling voor Hegel.

Niet veel mensen wisten dat Dèr Mouw ook 
gedichten schreef. Hij las ze alleen voor aan 
zijn vrouw en dochter, en overlegde veel met 
Victor van Vriesland. Pas in 1918 bood Dèr 
Mouw zijn gedichten aan bij Jacob Israël de 

Johan Andreas Dèr Mouw, wijsgeer en dichter  
Dèr Mouw (1862-1919) studeerde klassieke talen in Leiden, promoveerde in 1890 en 
was daarna leraar in Doetinchem. Na een conflict over zijn ondogmatische theorieën 
verhuisde hij eerst naar Rijswijk en Den Haag, waar hij zich in 1903 als privéleraar 
vestigde op de Laan van Meerdervoort (nummer 333). 

Haan, die hem bewonderde om zijn filoso-
fische werk. Deze liet ze weer lezen aan zijn 
vriend Frederik van Eeden, zonder de naam 
van de dichter erbij te noemen. Van Eeden 
was zeer enthousiast, hij noemde de gedich-
ten ‘een evenement in de litteratuur’.

Blijvende bekendheid verwierf Dèr Mouw 
als dichter, onder het pseudoniem Adwaita, 
wat zoiets betekent als ‘tweeheidsloze’, ook 
wel non-dualiteit. Beroemd is de regel ‘k 
Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid. 
Hiermee vatte hij in één dichtregel de pro-
blematiek van zijn leven samen: die tussen 
De Idee en de alledaagse werkelijkheid.

‘k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid 
‘k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid. 
Ik doe in huis het een’ge dat ik kan: 
‘K gooi mijn vuilwater weg en vul de kan; 
Maar ‘k heb geen droogdoek; en ik mors altijd. 
Zij zegt, dat dat geen werk is voor een man. 
En ‘k voel me hulp’loos en vol zelfverwijt, 
Als zij mijn lang verwende onpraktischheid 
Verwent met wat ze toverde in de pan. 

En steeds vereerde ik Hem, die zich ontvouwt 
Tot feeërie van wereld, kunst en weten: 
Als zij me geeft mijn bordje havermout, 
En ‘k zie, haar vingertoppen zijn gespleten, 
Dan voel ik éénzelfde adoratie branden 
Voor Zon, Bach, Kant, en haar vereelte handen.

[Uit Volledig Dichtwerk]

Foto: Wikipedia

Beschouwing & Beleving, 
filosofische wandelingen 

door Den Haag
Eind 2017 gaf HV Den Haag-
Haaglanden het boekje Beschouwing & 
Beleving, filosofische wandelingen door 
Den Haag uit. In het boekje zijn vijf 
wandelingen opgenomen, voorzien 
van tekst & uitleg, illustraties en een 
routekaartje: Spinoza in Den Haag, Van 
Spinoza naar Voltaire, een Haagse reis 
door de Verlichting, Rondje Hofvijver, 
grondleggers van de democratie, Park 
Sorghvliet en Scheveningen.

De wandelingen kunnen individueel 
gelopen worden, maar ook in groeps-
verband. De groepswandelingen wor-
den verzorgd door Jos de Wit. 
Kosten groepsrondwandeling: € 5,- 
p.p., contant ter plaatse te voldoen. 
Informatie en aanmelding: e-mail: 
josselinpdewit@hetnet.nl / 
tel.: 06-514 92 187. Het boekje is tij-
dens de groepswandeling te koop voor 
€ 10,-, contant te voldoen.

Het boekje ligt bij een aantal boekwin-
kels in Den Haag, Museum Beelden 
aan Zee, de VVV en bij de filialen van 
Bibliotheek Den Haag.

Het boekje kan ook besteld 
worden via info@huma-
nistischverbonddenhaag.nl. 
De kosten zijn € 10,- excl. 
verzendkosten. De prijs van 
€ 10,- is een gereduceerde 
prijs voor HV-leden. De 
prijs is alleen geldig via ver-
koop door Jos de Wit of HV Den Haag.
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