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Van de redactie
We sloten dit eerste halfjaar af met de viering van de Wereldhumanismedag en
de uitreiking van de Humanistische Prijs
Haaglanden op 18 juni in Theater a/h Spui.
We keken terug op de geschiedenis van het
modern humanisme en gingen in op de
vraag of het humanisme nog toekomst heeft.
Ook werd aandacht besteed aan 70 jaar HV
Den Haag, en met de Humanistische Prijs
Haaglanden werd aandacht besteed aan
initiatieven rond opvang aan vluchtelingen.
Een impressie van de middag vindt u elders
in dit blad.
In dit Ledenbericht treft u eveneens aan de
activiteiten voor de tweede helft van 2016,
zoals de data van Humanistische Café’s die
inhoudelijk nog ingevuld gaan worden,
de cursus Once in a Lifetime en drie bezinningsbijeenkomsten onder De mens in
Balans. In het kader van de Midwinterviering
gaan we op 17 december op excursie naar
Scheveningen. Aan het programma wordt
nog gewerkt.
Na de zomervakantie gaan we aan de slag
met de activiteiten voor 2017. We willen de
komende periode verder vorm en inhoud
geven aan het breed humanisme. Heeft u
ideeën voor bijeenkomsten, lezingen, uitjes
en dergelijke, of wilt u mee-organiseren?
Laat het ons weten.
Een andere ontwikkeling is dat we ons,

na de opheffing van de Haagse Raad voor
Levensbeschouwingen en Religies vorig jaar,
aan het oriënteren zijn op het weer nieuw
leven inblazen van afstemming en samenwerking met Haagse levensbeschouwelijke
en religieuze organisaties.
Op de ALV van 14 april werden de zittende
bestuursleden
herbenoemd en traden
nieuwe bestuursleden aan. Voorzitter Henk
Bakker heeft zich in het vorige Ledenbericht
al voorgesteld. De andere bestuursleden
doen dat successievelijk in de volgende uitgaven. Als eersten zijn aan de beurt Auke de
Leeuw en Luc Meuwese.
Dit jaar vieren we dat HV Den Haag, opgericht op 4 juni 1946, zeventig jaar bestaat. We
laten dat niet ongemerkt voorbij gaan. In de
maak is een boekje. In samenwerking met
het Haags Gemeentearchief is al wat speurwerk verricht en hebben we wat basismateriaal verzameld. In het vorige Ledenbericht
deden we een oproep voor informatie, oude
documenten, foto’s, films en dergelijke. Deze
zijn nog steeds welkom. Eveneens in het
kader van het jubileum zal extra aandacht besteed worden aan leden van het eerste uur.
Tenslotte. Het HV heeft een nieuw logo en
de afdelingsnaam is voortaan Humanistisch
Verbond Afdeling Den Haag-Haaglanden. U
vindt deze bovenaan deze pagina.

Agenda 2016
30 juni, 29 september, 27 oktober en
24 november
Humanistisch Café - 18.00-20.00 u (inloop
v.a. 17.30 u). Koorenhuis, Prinsegracht
27. Gratis toegang inclusief soep en een
broodje; drankjes voor eigen rekening.
Aanmelden is niet nodig.
28 september en 5, 12 en 26 oktober
Cursus Once in a Lifetime, over leven en
vergankelijkheid - 19.30-22.00 u (zaal open
om 19.00 u). Kosten: HV-leden € 65,-;
niet-leden € 95,-; lage draagkracht of studenten € 42,50 (tevens lid HV € 32,50).
Aanmelden: t/m 1 september 2016 bij
het landelijk HV-bureau via www.cursushumanisme.nu of cursus@humanistischverbond.nl. Zie ook elders in dit blad.
1, 15 en 29 november
Bezinningsbijeenkomsten - De menselijke
balans - tussen autonomie en verbondenheid
- 17.00-18.00 u (zaal open 16.45 u). Kosten
per bijeenkomst: leden € 7,50; niet-leden:
€ 10,-. Aanmelden via info@humanistischverbonddenhaag.nl. Zie ook elders in
dit blad.
17 december
Midwinterviering / Excursie Scheveningen
- 13.30-18.00 u Het programma is in voorbereiding. Meer in het Ledenbericht van
september. Maar zet de datum alvast in
uw agenda. Aan de viering zijn geen kosten verbonden.

Website
Het Ledenblad komt driemaal per jaar uit
en kan daarmee niet altijd actueel zijn.
Wilt u toch op de hoogte blijven van de
activiteiten en nieuwsberichten, kijk dan op de
onze website:

www.humanistischverbonddenhaag.nl.
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Once in a Lifetime Bestuursleden stellen zich voor
over leven en vergankelijkheid

Tentoonstelling Amsterdam
tot 28 augustus, Oude Kerk, Amsterdam;
toegang € 10,-/museumkaart gratis
Er zijn talloze manieren om naar de tijdelijkheid van ons leven te kijken. Bijvoorbeeld
vanuit de religie, waarin er traditioneel veel
vertrouwen is in een hiernamaals. Of vanuit
het humanisme, waarin de mens uitgangspunt is en ons eenmalige leven op aarde
centraal staat. En vanuit de kunst, waarbij
kunstenaars onze menselijke conditie verbeelden en bevragen. In de tentoonstelling
Once in a Lifetime belichten acht kunstenaars verschillende aspecten van leven en
vergankelijkheid. Welke sporen laten we na?
Hoe gaan we om met tijd, herinneringen, de
dingen die verloren gaan?

Tijdens de ALV op 14 april jl. werd het bestuur opnieuw samengesteld. In het vorige
Ledenbericht stelde de voorzitter, Henk Bakker, zich al voor. Hieronder volgen Auke de
Leeuw en Luc Meuwese. De andere bestuursleden komen successievelijk in de volgende
Ledenberichten aan bod.

Auke de Leeuw
Een leven zonder Humanisme? Ik kan me geen leven voorstellen waarin van mij verwacht zou worden dat ik in iets zou
moeten geloven omdat anderen dat van mij zouden verlangen. Het feit dat dit voor veel mensen op deze wereld nog
wel de realiteit is, en dat men er in die gevallen zelf geen
keuze in kan maken, maakt dat ik mij met volle overtuiging
in wil zetten voor het Humanistische gedachtengoed. Ik leef
immers voor vrijheid en democratie; ook al is dat niet makkelijk en vergt het veel openheid en overleg. Een Perzische vriend van me zei ooit dat een dictatuur de eenvoudigste en duidelijkste staatsvorm is. Met een groot nadeel; want waar vind je
in godsnaam(?) een goede dictator....? Daarnaast is Humanisme voor mij ook een vorm van
leven. Dat betekent dat er wat mij betreft ook veel aanleiding mag zijn om te genieten van
de mooie dingen van dit leven; zo hou ik erg veel van schilderkunst... Modigliani en Tamara
de Lempicka, speel ik graag jazzgitaar en hou ik me bezig met politiek en filosofie. Voorheen
was ik ook actief bij Natuurmonumenten en in schoolbesturen. En voor ‘de kost’ ben ik nu
directeur bij een adviesbureau. Verder zijn mijn vier hele fijne puberkinderen een belangrijk
doel in mijn leven en ben ik gelukkig in de liefde.

Luc Meuwese

Cursus Den Haag
woensdagen 28 september en 5, 12 en 19 oktober, 19.30-22.00 u (zaal open om 19.00 u),
Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag; docenten: Reine Rek & Patricia Bieringa.
Vergankelijkheid van het leven staat in deze
cursus centraal. Vergankelijkheid wordt niet
alleen geïnterpreteerd als ‘eindigheid’ – als
verval, dood en verlies – maar juist ook als
een doorlopend proces van verandering.
Praten over de dood is vaak een taboe en
voelt ongemakkelijk. Dat taboe doorbreken
we in deze cursus. En praktisch en filosofisch wisselen elkaar af. We roepen de wijsheid in van denkers als René Gude, Irvin
Yalom, Ton Vink, Christa Anbeek en Joep
Dohmen. We gebruiken veel film en kunst.
Maar vooral benutten we de ervaring en
wijsheid van elkaar.
Kosten: HV-leden € 65,-; niet-leden € 95,-;
lage draagkracht of studenten € 42,50 (tevens lid HV € 32,50). Aanmelden: t/m 1
september 2016 bij het landelijke bureau
via cursus@humanistischverbond.nl, o.v.v.
Cursus Once in Lifetime HV Den Haag en
uw naam, adres en telefoonnummer.
2

Ledenbericht - nr 2, juni 2016

Ik woon in Den Haag met mijn vriendin Odette van Dijk
en samen hebben wij drie zonen. Ik ben 64, werk bij de gemeente Den Haag, nu nog tot 1 oktober 2017, want dan ga ik
met pensioen. Ik lees regelmatig filosofieboeken (doorgaans
niet de meesters zelf ) en hoop op steeds meer kennis te
maken met ideeën of uitgangspunten waarmee ik in het dagelijks leven aan de slag kan. Ik ben erg geïnteresseerd in het
vraagstuk van de (het gebrek aan) tolerantie/respect tussen
de vele in Den Haag aanwezige religies en levensovertuigingen. Ik wil vanuit het bestuur van
het Humanistisch Verbond Den Haag - met anderen - gaan werken aan dit thema en bezien
of we in Den Haag een aansprekende methode kunnen ontwikkelen om te laten zien dat
religies en levensovertuigingen elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Of zelfs samen kunnen
optrekken, bijvoorbeeld bij spanningen in de samenleving. Respect en tolerantie kennen echter wel grenzen en ze houden op als we stuiten op intolerantie of respectloosheid.

Impressie Algemene Ledenvergadering 2016
Op 14 april 2016 vond in het Koorenhuis
aan de Prinsegracht de Algemene
Ledenvergadering plaats. Aan de vergadering namen naast de bestuursleden zeventien leden deel.
De penningmeester, Kees Overmeer,
opende de vergadering. Hij gaf aan dat de
ALV sinds een aantal jaren gecombineerd
werd met de Nieuwjaarsreceptie maar dat
er toch behoefte bleek aan een aparte ALV.
De jaarcijfers 2015, de begroting 2016 en
het jaarprogramma 2016 werden toegelicht en besproken.

Vorig jaar traden drie bestuursleden af,
waarna een wervings- en sollicitatieprocedure werd ingezet.
Inmiddels is het bestuur weer voltallig en
is enthousiast aan de slag gegaan. Het bestuur wil de komende periode vooral het
accent leggen op het brede humanisme en
daar ondersteuning aan geven.
De vergadering verliep in een prettige
sfeer.
In de ALV in 2017 zal het officiële verslag
worden vastgesteld en gepubliceerd.
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Bezinningsbijeenkomsten Den Haag

De menselijke balans tussen autonomie en verbondenheid
dinsdag 1, 15 en 29 november, 17.00-18.00 u,
Koorenhuis, Prinsegracht, Den Haag.
Begeleider: Jos de Wit. Maximaal aantal
deelnemers: 20 per bijeenkomst.

Na een kort welkom en introductie van het
onderwerp, volgt een korte meditatieoefening en gedachtenvoorstelling, gevolg door
een gedicht en/of een korte voordracht, muziek en een kringgesprek.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende humanistische begrippen, van
de klassieke denkers, Aristoteles, Epicurus
en de Stoïcijnen , tot Descartes en Spinoza,
en de existentiële fenomenologie die de
20e eeuw bepaald heeft en verwoord is
door denkers als Heidegger, Jaspers, Sartre,
Husserl, Merleau-Ponty, Levinas en Hannah
Arendt.

We zijn allemaal druk bezig met werk, gezin,
hobby’s, familie, vrienden, sociale netwerken, vrijwilligerswerk, noem maar op.
Daardoor hebben we nauwelijks tijd om af
en toe eens even stil te staan bij ons eigen
leven. Wat willen we? Zijn we tevreden? Hoe
staan we in het heden? Wat is de invloed van
ons verleden, en wat verwachten we van de
toekomst?
Het doel van de bijeenkomsten is om vanuit het humanisme te kijken naar de verhouding van de mens tot zichzelf, tot zijn
medemens, zijn omgeving en de natuur, en
tegelijkertijd ook het afstand nemen van de
dagelijkse werkelijkheid.

De onderwerpen per bijeenkomst zijn: de
verhouding van de mens tot zichzelf (1 november), de verhouding van de mens tot zijn
medemensen (15 november) en de verhouding van de mens tot zijn omgeving/de natuur (29 november).
Kosten per bijeenkomst: leden € 7,50;
niet-leden: € 10,-.
Informatie en aanmelding: info@humanistischverbonddenhaag.nl. Na aanmelding
het bedrag overmaken op bankrekening NL
65 INGB 0000 246879, t.n.v. HV afd. Den
Haag e.o., o.v.v. Bezinningsbijeenkomst /
datum/data van de bijeenkomst(en) s.v.p.
vermelden.

Colofon
Bestuur

Henk Bakker (voorzitter)
Inge Camfferman (secretaris)
Kees Overmeer (penningmeester)
Marianne Banning-Mul (lid)
Hans Gouweleeuw (lid)
Auke de Leeuw (lid)
Luc Meuwese (lid)

Secretariaat
Judith Mos

Adres: Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag
Telefoon: 06 - 573 70 445.
E-mail: info@humanistischverbonddenhaag.nl
Website: www.humanistischverbonddenaag.nl

Redactie Ledenbericht
Inge Camfferman

Het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag
is een afdeling van het landelijk Humanistisch
Verbond en werkt vanuit de statuten en het
huishoudelijk reglement van het Humanistisch
Verbond.

Vormgeving en druk

Pasmans Drukkerij, Den Haag
Oplage: 700 exemplaren
Het Ledenbericht verschijnt 3x per jaar
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