Jaarprogramma 2020
Inleiding
Onze doelstelling is het via verschillende activiteiten uitdragen van het humanistische gedachtegoed
en het humanisme als inspirerende levensbeschouwing, met bijeenkomsten die zowel voor leden als
niet leden interessant zijn.
Bij het ontwikkelen van het programma voor 2020 heeft het Bestuur in verband met beperkte
middelen keuzes moeten maken. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk regelmaat te
brengen in de bijeenkomsten van het HV, zowel in tijd als plaats. Daarom streven we ernaar om
minimaal één keer per maand bijeen te komen en vinden de meeste bijeenkomsten plaats in de
Utopie, een locatie die centraal is gelegen, goed bereikbaar is ook vanuit de randgemeenten, die niet
te duur is en past bij onze filosofie.
Voor wat betreft de inhoud van het programma van 2020 willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de
leefwereld van onze leden. Daarom zullen vragen over levenseinde, donorschap, mantelzorg en
andere belangrijke levensvragen met enige regelmaat aan de orde laten komen. Ook cursussen met
een filosofisch en cultureel onderwerp worden door onze leden altijd erg gewaardeerd.
Daarnaast wil het Bestuur, in aansluiting op het thema van de Prinsjesdagviering 2019 ‘zorg voor wie
dan leeft’, een positieve bijdrage leveren aan de klimaatdiscussie. Tevens willen we ingaan op de
problemen die ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland en hoe die in
harmonie en met respect voor elkaar kunnen samenleven.
Het werkprogramma dat nu voor u ligt is ‘werk in uitvoering’. Gedurende het jaar zal het verder
worden ingevuld, bijvoorbeeld met thema’s als 75 jaar Bevrijding, 75 jaar Verenigde Naties en
voorbereiding van het Lustrum van het HV in 2021.
Het Bestuur werkt al enige tijd goed samen met zusterafdelingen van het HV in Rotterdam,
Dordrecht, Zeeland, Midden-Holland, Leiden en Delft, onder andere bij de organisatie van de
Wereldhumanismedag. Die samenwerking willen we, waar mogelijk, intensiveren. Ook nauwere
samenwerking met diverse geloofsgemeenschappen in Den Haag zoals die binnen het Vrijzinnig
Beraad en de organisatie van de Prinsjesdagviering willen we verder onderzoeken en vorm en inhoud
geven.

Activiteitenoverzicht 2020
Het programma voor 2020 is nog niet volledig en zal gedurende het jaar verder ingevuld worden. Het
Bestuur staat open voor suggesties en initiatieven van de leden en roept dan ook op om uw wensen
en ideeën over mogelijke andere activiteiten met ons te delen.
Hieronder alvast een overzicht van wat al wel ‘op de rails’ staat:
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Humanistische Café’s
In 2020 worden 7 Humanistische Café’s georganiseerd, 4 vóór de zomerperiode en 3 er na. Deze
vinden steeds plaats op de laatste donderdag van de maand, van 18.30 u (inloop 18.00 u) tot 20.30 u,
in Utopie.
Eerstkomende Humanistische Café’s zijn:
• 30 januari - Genderdiversiteit
• 26 maart - Humanisme, duurzaamheid en klimaat.
Invulling van de andere Humanistische Café’s is nog in ontwikkeling. Ideeën zijn er over
donorregistratie en orgaandonatie, rouwverwerking en samenleven in de vorm van verbindende
activiteiten of kleinschalige activiteiten in wijk en buurt. Tijdens deze Café’s staan het gesprek en het
uitwisselen van ervaringen centraal.
Suggesties van leden of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom en kunnen met het
verantwoordelijke bestuurslid worden uitgewerkt.
Omdat in die maanden al andere activiteiten plaatsvinden, zullen geen Humanistische Café’s
georganiseerd worden in:
• februari > Algemene Ledenvergadering
• juni > Wereldhumanismedag
• december > Eindejaarsviering.

Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 18 februari, 19.30-21.00 uur, Utopie.
Toegestuurd worden de volgende stukken: Agenda, Verslag ALV 24-01-2019, Jaarverslag 2019 en
Jaarprogramma 2020 en de financiële stukken: Balans 2019, Resultaten 2019 en Begroting 2020.
Na de vergadering is er gelegenheid om na te praten.

Verdiepingsdag Goed leven, goede dood
Zaterdag 28 maart 2020, 10.00-16.00 uur, Amadeus.
Kijken naar het leven, kijken naar de dood
Praten over de dood helpt bij het nadenken over wat je belangrijk vindt in het leven. En bij een goed
leven hoort ook een goede dood. Tijdens de verdiepingsdag gaan we op zoek naar hoe we omgaan
met het leven en de dood. We gebruiken onze eigen inzichten maar ook die van verschillende
filosofen. Docent Reine Rek, praktisch filosoof, docent en spreekster.

Het nieuwe denken rond 1900
Zaterdag 11 april 2020, 10.00-16.00 uur, Amadeus
Lezing Maatschappelijke veranderingen
De 19e eeuw was een eeuw van grote maatschappelijke veranderingen. Mede door de Industriële
Revolutie en nieuwe wetenschappelijke en technologische ontdekkingen kwamen traditionele
verbanden en waarden onder druk en ter discussie te staan. Daardoor ontstonden alternatieve
levensbeschouwingen. De lezing wordt verzorgd door Jos de Wit, filosoof, cursusleider en HVOleerkracht.
Zaterdag 18 april 2020, 14.00-16.00 uur
Rondleiding Complex Papaverhof Den Haag, een voorbeeld van het Nieuwe Denken
De Papaverhof werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van De Stijl-architect Jan Wils. Opdrachtgever
was de Coöperatieve Woningvereeniging Tuinstadswijk Daal en Berg in Den Haag, opgericht op 14
november 1917. Zowel de filosofie rond woningcorporaties als die van De Stijl passen in het Nieuwe
Denken van het begin van de 20ste eeuw, waarin maatschappelijke hervormingen centraal stonden.
De rondleiding vindt plaats onder leiding van Jos Praat, voorzitter bestuur woningbouwvereniging
Daal en Berg.
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Nacht van de Filosofie
April is de landelijke Maand van de Filosofie. De Haagse Nacht vindt plaats op zaterdag 18 april 2020.
De Nacht van de Filosofie Den Haag is een toegankelijk festival met lezingen, workshops en
filosofische gesprekken. Gekeken wordt of en op welke wijze HV Den Haag-Haaglanden hierop kan
aansluiten.

Studiedag De filosofie van Adorno
Zaterdag 16 mei, 10.00-16.00 u, Amadeus
Adorno's boeken en essays geven stuk voor stuk een scherpe kritiek op de 20e eeuw, maar tonen
tegelijkertijd een grote liefde en een ongebreideld enthousiasme voor de kunsten.
Ter inleiding bespreken we de biografie van Adorno die vanwege zijn Joodse achtergrond ook ruime
tijd in de Verenigde Staten heeft geleefd. Vervolgens worden de belangrijkste werken en enkele
toonaangevende essays besproken, met name zijn essays over schrijvers zoals Beckett en Kafka.
Tot slot zullen we de onlangs verschenen lezing over rechts-radicalisme behandelen, dat vanwege de
verrassende actualiteit veel aandacht heeft gekregen in de media:
Docent is Trixie Hölsgens, senior medewerker Duitsland Instituut Amsterdam.

Wereldhumanismedag
Datum nog niet bekend, Dordrecht
Wereldhumanismedag (WHD) wordt internationaal gevierd op 21 juni, de langste dag van het jaar.
Humanisten en humanistische organisaties komen bij elkaar voor lezingen, conferenties, en andere
bijeenkomsten en activiteiten. Gevierd worden de waarden en idealen van het humanisme.
De Wereldhumanismedag 2020 wordt in samenwerking met de afdelingen in de regio Zuid-West
georganiseerd. Centraal thema is 75 jaar Bevrijding, dat nog verder moet worden uitgewerkt. De
WHD 2020 zal plaatsvinden in Dordrecht.

Prinsjesdagviering / Prinsjesdagontbijt
15 september 2020, 10.30 uur, Grote Kerk
De Prinsjesdagviering wordt elk jaar gehouden op de morgen van Prinsjesdag. De organisatie is in
handen van een tiental landelijke en Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties,
waaronder het Humanistisch Verbond. Zij bieden de bijeenkomst aan als een moment van bezinning
bij de opening van het parlementaire jaar. HV Den Haag-Haaglanden is vertegenwoordigd in het
bestuur en de inhoudelijke commissie van de Prinsjesdagviering.
Voorafgaand aan de Prinsjesdagviering biedt HV Den Haag-Haaglanden de mogelijkheid van een
gezamenlijk ontbijt aan zusterorganisaties en actieve HV-leden. Doel van het ontbijt is een
gezamenlijke, inspirerende voorbereiding op de viering en een ontspannen gelegenheid voor het
netwerk elkaar te ontmoeten.

Paideia
Paideia staat vanaf de oude Griekse cultuur voor een dialogische manier van denken, die deel
uitmaakt van de opvoeding tot volledig mens. Paideia later voor een alomvattend mensbeeld met de
mens als de maat van alle dingen. Via Paideia willen we de humanistische filosofie verbinden met
interessante thema’s in de geschiedenis, beeldende kunst, architectuur, literatuur, film, muziek en
natuur. Kennismaken met verschillende onderwerpen is kennismaken met hun rijkdom en
verscheidenheid. We kunnen zo ons bewustzijn vergroten, en tot een vollediger mens komen.
Momenteel vinden oriënterende gesprekken plaats over een Padeia Studiedag over schilderkunst.
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Internationale Dag van de Rechten van het Kind
Zaterdag 21 november 2020, 14.00 tot 17.00 uur, Centrale Bibliotheek, Spui 68
Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind aan. In samenwerking met Lot’s Foundation en de Bibliotheek wordt gewerkt aan een
programma op zaterdag 21 november waarin de kinderrechten centraal staan. Lot’s Foundation richt
zich op het stimuleren van de bewustwording van de kinderrechten. De activiteiten zijn er op gericht
kinderen te vertellen wat hun rechten zijn. Het programma is nog in ontwikkeling.

Dialoogbijeenkomsten
Den Haag neemt deel aan het landelijke initiatief 'Week van de Dialoog'. De bedoeling van Dialoog in
Den Haag is dat inwoners van Den Haag met verschillende achtergronden aan zogenaamde
dialoogtafels met elkaar in gesprek gaan over een bepaald thema. Het is de bedoeling deze activiteit
in 2020 voort te zetten. De 'Week van de Dialoog' vindt jaarlijks plaats in de eerste volle week van
november; het thema voor 2020 wordt nog door de landelijke organisatie vastgesteld.

Socrateslezing Den Haag
Sinds 2016 wordt in de eerste week van december in Den Haag de jaarlijkse Socrateslezing
gehouden. De thema’s van de Socrateslezing staan in het teken van vrede en recht, het motto van de
gemeente Den Haag. De lezing komt tot stand in samenwerking tussen het landelijke HV-bureau en
HV Den Haag-Haaglanden. Datum en invulling voor de Socrateslezing zijn nog niet bekend.

Eindejaarsviering
De Eindejaarsviering staat gepland voor zaterdag 19 december. Het programma moet nog verder
ingevuld en uitgewerkt worden. Gedacht wordt aan een excursie-achtige invulling, gezien de
positieve ervaringen in voorgaande jaren.

Beschouwing & Beleving - Filosofische Wandelingen door Den Haag
In 2017 heeft HV Den Haag-Haaglanden een wandelgidsje uitgebracht waarin een vijftal wandelingen
is verwerkt waarin filosofie, geschiedenis en natuur elkaar raken:
 Spinoza in Den Haag
 Van Spinoza naar Voltaire, een Haagse reis door de Verlichting
 Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie
 Park Sorghvliet
 Scheveningen.
De wandelingen worden verzorgd door Jos de Wit. Voor 2020 zullen in overleg een aantal
wandelingen worden uitgezet.

Powervrouwen
In vervolg op de studiedag Powervrouwen in de Bibliotheek van Zoetermeer in 2019 zullen voor 2020
een zelfde soort studiedagen georganiseerd worden in de bibliotheken van andere gemeenten rond
Den Haag. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Het betreft randgemeenten die
binnen het verzorgingsgebied van HV Den Haag-Haaglanden vallen.

Publiciteit
Publiciteit aan het HV-programma zal gegeven worden via de Digitale Nieuwsbrief en e-mail
attenderingen, de websites (Haagse site en landelijke site), persberichten en de papieren
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Ledenberichten. In 2018 is een kaart ontwikkeld die uitgedeeld kan worden bij grotere activiteiten.
De kaart is met name bedoeld voor een eerste kennismaking met het humanisme.
In 2020 zal onderzocht worden of en zo ja op welke wijze sociale media kunnen worden ingezet.

Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers Een luisterend oor
De Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers biedt aan mensen die even een steuntje in de rug
nodig hebben een luisterend oor. Met respect voor zelfbeschikking, onafhankelijkheid en eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt worden gesprek gevoerd door vrijwilligers die hiertoe een
speciale training hebben gehad. Er lopen oriënterende gesprekken met Humanitas Haagland om te
bezien of en op welke wijze er afgestemd en/of samengewerkt kan worden.
De vrijwilligers komen bij de cliënt thuis of gaan er samen met de cliënt op uit. Er is dan gelegenheid
om in alle openheid en vertrouwelijkheid van gedachten te wisselen over hetgeen de cliënt
bezighoudt.
Per jaar worden circa 40 cliënten begeleid door circa 13 vrijwilligers. Jaarlijks vindt een aantal
vrijwilligersbijeenkomsten plaats met aandacht voor training van de vrijwilligers. De coördinatie van
de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers is in handen van Miriam ter Luun.

Inge Camfferman
Secretatis HV Den Haag-Haaglanden
Januari 2020.
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