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Humanistisch Verbond Afdeling Den Haag-Haaglanden 

 

Jaarverslag 2019 

 
Inleiding 

 
De doelstelling van onze Afdeling is het via verschillende activiteiten, zoals het Humanistisch 
Café, studie- en cursusdagen en andere bijeenkomsten, verbinden van onze leden en het 
uitdragen van het humanistische gedachtegoed.  
 
Kernwaarden van het humanisme zijn het maken van eigen keuzes, de regie op eigen leven, 
het dragen van verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, oog hebben voor de omgeving 
en voor anderen, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid met anderen in de 
samenleving en voor natuur en milieu.  
 
Daarnaast kunnen humanistische waarden niet los worden gezien van het streven naar een 
duurzame samenleving ten behoeve van de toekomstige generaties en onze verbondenheid 
met de aarde. 
 
Het Bestuur heeft zich in 2019 ingespannen om deze doelstellingen en kernwaarden te 
vertalen in activiteiten die voor onze leden en andere geïnteresseerden aantrekkelijk zijn. 
 
 

Bestuur 

Op de ALV van 24 januari 2019 trad Henk Bakker als voorzitter af en werd Ludolf van Hasselt 
met algemene stemmen benoemd als voorzitter. Er waren in 2019 verder geen aftredende 
of aantredende bestuursleden.  
 
In 2019 bestond het bestuur uit:  
- Ludolf van Hasselt (voorzitter)  
- Inge Camfferman (secretaris) 
- Kees Overmeer (penningmeester) 
- Marjan Duijm (lid) 
- Heleen Jonker (lid) 
- Jan Kammeyer (lid) 
- Luc Meuwese (lid). 

De secretariële ondersteuning werd verzorgd door vrijwilligster Judith Mos. 
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Naar aanleiding van de ALV van 2019 werd een werkgroep samengesteld, bestaande uit 
Hanne Bikker, Marjo Hess, Helen Land, Wim Monasso, Marco Oostdijk en Hella Prins. In mei 
2019 stelde de werkgroep het document Afdeling in beweging visie en handreiking aan HV 
Haaglanden, naar 2020, samen, dat via de e-mail naar alle HV-leden in de regio Den Haag-
Haaglanden werd gestuurd. De resultaten van de werkgroep werden tijdens een 
bijeenkomst op 6 juni besproken  in het Vreedehuis in de Riouwstraat. In vervolg daarop is 
over de praktische uitwerking van de aanbevelingen regelmatig overleg geweest tussen 
leden van het Bestuur en die van de Werkgroep. Het Bestuur heeft een aantal lessen 
getrokken uit de voorstellen en is begonnen om er invulling aan te geven.  
 
In 2019 vond maandelijks een bestuursvergadering plaats. Daarnaast vond afstemming met 
het landelijk bureau - bestuur en medewerkers - frequent plaats. Het bestuur was 
vertegenwoordigd op de landelijke ALV en de Actieve Ledendagen. 
 
 

Samenwerking met andere organisaties 
 
De samenwerking met andere organisaties is in het verslagjaar verder geïntensiveerd. Dit geldt met 
name voor de “eigen” interne Humanistische organisaties, zoals de regionale afdelingen in Zuidwest 
en het landelijk bureau. 
 
In afstemming en samenwerking met de afdelingen Midden-Holland, Rotterdam-Rijnmond, Delft, 
Leiden, Drechtsteden en de werkgroep Zeeland vond de organisatie van de  viering van de 
Wereldhumanismedag (WHD) 2019 plaats. Het thema was 100 jaar Algemeen Kiesrecht. HV Den 
Haag-Haaglanden had het voortouw in de organisatie. De WHD vond plaats op zaterdag 22 juni  2019 
in het Internationaal Perscentrum in Den Haag.  
 
Los van concrete activiteiten komen de regionale afdelingen twee tot drie keer per jaar bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen en standpunten in te nemen ten aanzien van Humanistische 
ontwikkelingen, regionaal en landelijk. 
 
Met het landelijk bureau werd de Socrateslezing van Öszan Akyol en Anna van den Breemer 
voorbereid. In overleg tussen het landelijke bureau en de twee sprekers werd besloten de 
Socrateslezing 2019 om organisatorische redenen te annuleren.  
 
HV Den Haag-Haaglanden is vertegenwoordigd in de Prinsjesdagcommissie en op landelijk niveau in 
het Prinsjesdagbestuur. Het HV stelt zich ten doel om het Humanistische geluid – naast de religieuze 
organisaties -  meer nadrukkelijk te laten horen. Mede dankzij de inzet van onze vertegenwoordigers 
in beide gremia leidt dit tot een positief resultaat. 
 
Met Humanitas, afdeling Haagland, is gesproken over afstemming van hun activiteiten rond 
rouwverwerking en de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers ‘Een luisterend oor’ dat wordt 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van HV Den Haag-Haaglanden.  
 
In samenwerking met Filosofie in Den Haag vond afstemming in de programmering plaats in het 
kader van de Week van de Filosofie.  
 
Met Dialoog in Den Haag en de Koninklijke Schouwburg werd samengewerkt in het organiseren en 
uitvoeren van dialoog tafels in november 2019. 
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Sinds enige jaren ondersteunt HV Den Haag-Haaglanden de activiteiten van Peace in the Park, zowel 
inhoudelijk als financieel. In 2019 kon niet tot een goede afstemming over het inhoudelijke 
programma gekomen worden waardoor samenwerking niet plaatsvond. 
 
Er zijn contacten gelegd met het Vrijzinnig Beraad. Dit heeft echter nog niet tot concrete resultaten 
geleid. 
 

Huisvesting 
 
Vanaf maart 2019 wordt gebruik gemaakt van de locatie van de Stichting Amadeus Den Haag 
aan de Traviatastraat 25, 2555 VG Den Haag. Dit adres is tevens het postadres. 
Dientengevolge werd het postbusnummer opgeheven. 
 

Activiteiten 2019 
 
Jaarlijks wordt een activiteitenprogramma samengesteld. Doelstelling is dat dit voor zowel 
HV-leden als niet leden interessant is. Daarmee hoopt het bestuur tegemoet te komen aan  
de doelstelling het humanistisch gedachtegoed voor een bredere doelgroep aantrekkelijk te 
maken.  
 
In 2019 organiseerde HV Den Haag-Haaglanden de volgende activiteiten of was er bij 
betrokken: 

 

Algemene Ledenvergadering/Nieuwjaarsbijeenkomst  
 
Op 24 januari 2019 vond in het Tuinhuis van restaurant De Haagsche Kluis aan het Plein in 
Den Haag de Algemene Ledenvergadering plaats. Na afloop van de vergadering werd in het 
cafégedeelte de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het aantal deelnemende leden was 13. 

 
Jaarprogramma 2019 
 
Humanistisch Café - Populisme 
Op 21 februari 2019 organiseerden we een Humanistisch Café over populisme, met als 
inleider Koen Vossen, politiek historicus en universitair docent aan de Universiteit van 
Nijmegen. Centraal stond de houdbaarheid van de liberale democratie in relatie tot het 
populisme. Het Humanistisch Café werd gehouden in Amadeus. 
Aantal deelnemers: ca 60. 
 
Nacht van de Filosofie 
Op zaterdag 13 april 2019 verzorgde Jos de Wit in NEST in afstemming met HV Den Haag-
Haaglanden en Filosofie in Den Haag een lezing over Candide van Voltaire. Aangesloten werd 
bij het thema van de Maand van de Filosofie 2019: Ik stuntel, dus ik ben, van Voltaire. 
Aantal deelnemers: ca 100. 
 
Collegereeks Islamitische Kunst  
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Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 mei 2019 organiseerden we in Amadeus aan de 
Traviatastraat 25 de collegereeks Islamitische Kunst plaats. Docent was Drs. Krzysztof 
Dobrowolski-Onclin, zelfstandig docent kunstgeschiedenis bij Bureau Boeiend. 
Aantal deelnemers: 15. 
 
Rondje Hofvijver 
Op zaterdag 18 mei 2019 verzorgde Jos de Wit in afstemming met HV Den Haag-Haaglanden 
de filosofische wandeling Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie. 
Aantal deelnemers: 15. 
 
Cursus Thomas Mann - Doctor Faustus 
Op de dinsdagen 4, 11, 18 en 25 juni 2019 werd in Presentatiestudio aan de Zwaardstraat 16 
de cursus over het boek van Thomas Mann, Doctor Faustus, gehouden. Docent was Trixie 
Hölsgens, germanist en filosoof en werkzaam bij de Onderwijsafdeling van het Duitsland 
Instituut Amsterdam.  
Aantal deelnemers: 17. 
 
Ledenraadpleging  
Op 6 juni 2019 vond in het Elisabeth Vreedehuis aan de Riouwstraat 1 in Den Haag een 
ledenbijeenkomst plaats waarin de door een aantal leden gepresenteerde notitie Afdeling in 
beweging visie en handreiking aan HV Haaglanden, naar 2020 besproken werd. In 2 groepen 
werden veel aspecten van modern Humanisme besproken en werd nagedacht over de 
programmering van de afdeling in relatie tot (meer) aansluiting bij de behoeften van leden 
en anderen.  
Aantal deelnemers: 16. 
 
Wereldhumanismedag 
Op zaterdag 22 juni 2019 vond in samenwerking met de HV-afdelingen Delft, Rotterdam-
Rijnmond, Drechtsteden, Midden-Holland, Leiden en Den Haag-Haaglanden in Den Haag de 
Wereldhumanismedag plaats. Het thema was ‘100 jaar algemeen kiesrecht’.  
Voor Den Haag werd gekozen als dé stad waar het hart van de democratie zetelt. De 
activiteiten vonden plaats in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en rondom het 
Binnenhof en de Hofvijver. Professor Joop van den Berg hield een boeiende inleiding. De 
bijeenkomst werd afgesloten door een luchtige bijdrage van Bart Chabot. Jos de Wit 
verzorgde een wandeling rond de Hofvijver in het kader van Grondleggers van onze 
Democratie. 
Aantal deelnemers: ca. 90-100. 
 
Studiedag Muzikale Omwenteling rond 1900 
Op zaterdag 14 september 2019 organiseerden we in het kader van Paideia de studiedag 
Muzikale omwenteling rond 1900 in Amadeus aan de Traviatastraat 25. Centraal stonden de 
componisten Schönberg en Mahler en de filosoof Adorno. 
Aantal deelnemers: 14. 
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Prinsjesdagviering 
Op dinsdag 17 september werd de gebruikelijke Prinsjesdagviering gehouden in de Grote 
Kerk. HV Den Haag-Haaglanden is vertegenwoordigd in het bestuur en in de inhoudelijke 
werkgroep van de Prinsjesdagviering. Ook ondersteunt het HV de viering in financiële zin. 
Het thema van 2019 was Zorg nu voor wie dan leeft. Elk jaar vieren alle 
levensbeschouwingen in Den Haag samen Prinsjesdag , een moment van bezinning en 
éénheid bij de aanvang van het parlementaire jaar. 
Aantal deelnemers: ca 800. 
 
Prinsjesdagontbijt 
Voor aanvang van de Prinsjesdagviering organiseren we het Prinsjesdagontbijt waarvoor 
organisaties en actieve leden worden uitgenodigd. We willen met het Prinsjesdagontbijt  
uitdrukking geven aan het versterken van de verbinding tussen aan het HV gerelateerde 
organisaties en personen. 
Aantal deelnemers: ruim 30. 
 
Prinsjesdaggesprek 
Binnen het Bestuur van de Prinsjesdagviering ontstond het gevoel dat de samenwerking 
tussen alle partijen zou kunnen worden uitgebreid door ook met elkaar het gesprek aan te 
gaan over het thema dat tijdens de viering centraal staat. Hiermee zou ook de boodschap 
aan de politiek kunnen worden versterkt. 
Op 19 november kreeg dit vorm via een bijeenkomst, het zogenaamde Prinsjesdaggesprek,  
waarin per geloofsovertuiging of levensbeschouwing een aantal afgevaardigden met elkaar 
in gesprek zijn gegaan over het thema ‘zorg nu voor wie dan leeft’. Het succes van de 
bijeenkomst leidde ertoe dat in 2020 dit Prinsjesdaggesprek weer zal plaatsvinden en dat het 
aantal deelnemers zal worden uitgebreid. 
Aantal deelnemers: ca 30. 
 
Cursus Het nieuwe denken 
Voor de zaterdagen 5, 12 en 19 oktober werd de cursus Het nieuwe denken aangeboden. De 
cursus was in samenwerking met Jos de Wit ontwikkeld. Het thema was de grote 
maatschappelijke veranderingen in de 19e eeuw, groei van het secularisme en het ontstaan 
van alternatieve levensbeschouwingen. Gezien het te geringe aantal aanmelding werd de 
cursus geannuleerd. In 2020 wordt deze in een andere vorm opnieuw aangeboden. 
 
Humanistisch Café – Thema Mantelzorg  

Op donderdag 24 oktober werd het Humanistisch Café over Mantelzorg gehouden in Grand 
Café Utopie aan de Waldeck Pyrmontkade 116. Centraal stond het delen van eigen 
ervaringen.  
Aantal deelnemers: ca. 25. 
 
Dialoogtafels 
Samen met Dialoog in Den Haag werden op 9 november 2019 onder de naam ‘Hoe geeft u 
de wereld door?’ twee dialoogtafels gehouden. Onderdeel was tevens de theatervoorstelling 
The Children van Het Nationale Theater. Luc Meuwese en Heleen Jonker leidden de 
dialoogtafels. Aantal deelnemers: 14.      
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Discussiemiddag Powervrouwen 
Op zaterdag 23 november werd een discussiemiddag over de actuele positie van de vrouw in 
samenleving en politiek aan de hand van de inzichten van Simone de Beauvoir en Hannah 
Arendt. De bijeenkomst werd gehouden in Bibliotheek Zoetermeer en werd geleid door Jos 
de Wit. 
Aantal deelnemers: 15. 
 
Humanistisch Café – Thema Euthanasie 
Op donderdag 28 november 2019 vond onder de naam De zelfgekozen dood als laatste 
levensfase als onderdeel van medische dilemma’s het Humanistisch Café over Euthanasie 
plaats. Uitgenodigd waren twee deskundigen, Hans van der Heyden, voorzitter van HV 
afdeling Midden Holland, voormalig internist en SCEN-arts, en  Mark Janssens, geestelijk 
verzorger in twee verpleeghuizen in Gouda. Het Humanistisch Café werd gehouden in  
Utopie.   
Aantal deelnemers: 60. 
 
Socrateslezing 
Voor maandag 2 december zou de Socrateslezing plaatsvinden. De lezing zou verzorgd 
worden door Özcan Akyol en Anna van den Breemer. De lezing werd om organisatorische 
redenen geannuleerd. 
 
Eindejaarsviering 
Elk jaar wordt rond 21 december de zogenaamde Midwinterviering georganiseerd. Omdat 
de titel geen relatie meer heeft met de inhoud van de dag is de naam veranderd in 
Eindejaarsviering. Op 21 december 2019 vond deze plaats in Schilderrijk Den Haag | 
Buitenmuseum, in de panden waar de schilders Paulus Potter, Jan Steen en Jan van Goyen 
en de architect Van Balckeynde hebben gewoond en gewerkt. Er werd tevens een bezoek 
gebracht aan de op het achterterrein liggende zogenaamde Darbistenkerk. Zowel de 
rondleidingen als de hapjes en drankjes werden zeer gewaardeerd. 
Aantal deelnemers: 50. 
 

Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers Een luisterend oor 

De Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers (HBdV) 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.  
 
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. Waar nodig wordt doorverwezen naar reguliere instanties 
en/of hulpverlening. 
 
Jaarlijks vindt een aantal trainingsbijeenkomsten voor de vrijwilligers plaats. De coördinatie 
van de HBdV is in handen van Miriam ter Luun. 
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Het aantal begeleide cliënten was op 31 december 2019 19, en het aantal vrijwilligers 13. 
Het aantal uren begeleiding in 2019 was 104 uur. Er vond in 2019 maandelijks een overleg 
met de vrijwilligers plaats.   
 
Op 1 november 2019 hebben Kees Overmeer en Miriam ter Luun een gesprek gehad bij 
Humanitas Haagland met Pauline Visser (coördinator Steun bij Verlies en Rouw) en Betty van 
der Zande (bestuurslid Humanitas) over mogelijkheden tot samenwerking. Het was een 
prettig gesprek. In verband met een wachtlijst bij Humanitas hebben 2 vrijwilligers van HBdV 
2 cliënten van Humanitas bezocht. 

 
Communicatie en publicatie 
 
De HV-activiteiten, nieuws en andere informatie werden gepubliceerd op de eigen en 
landelijke website. Daarnaast werden HV-leden en ook niet-leden die deze willen ontvangen, 
geïnformeerd via de Nieuwsbrief en e-mail attenderingen. Voor alle activiteiten vond tevens 
publiciteit plaats via persberichten. Het aantal e-mailadressen was in 2019 circa 800. 
 
Voor het Paideia-programma Muzikale Omwenteling rond 1900 op 14 september werd een 
reader gemaakt met programmaoverzicht.  
 
In het papieren Ledenbericht worden de agenda en achtergrond van de activiteiten 
opgenomen. Het Ledenbericht verschijnt viermaal per jaar in de maanden maart, juni, 
september en december. Alle HV-leden vallende onder de regio Haaglanden ontvangen het 
Ledenbericht per post. Het Ledenbericht wordt ook gepubliceerd op de website. 
 
Het gebruik van sociale media is om organisatorische redenen nog niet van de grond 
gekomen. 
 

Ledenadministratie en ledencontact  
 
Het aantal HV-leden in de regio Haaglanden groeit, met eind 2015 647 leden, 2017 719 
leden, 2018 737 leden en 2019 776 leden. Een groei dus van 2015 tot en met 2019 van 129 
leden.  
 
Het aantal vrouwen in 2019 is 404, het aantal mannen 372. Het gemiddelde qua duur van 
het lidmaatschap is 11 jaar. Het gemiddeld qua leeftijd is 64 jaar, Van 54 leden is de leeftijd 
niet bekend.  
 
Nieuwe leden of leden die verhuisd zijn naar de regio Haaglanden ontvangen een attentie in 
de vorm van het boekje Een grote taak weggelegd, Herinneringsboekje naar aanleiding van 
70 jaar Humanistisch Verbond 1946-2016, door Inge Camfferman. 
 
Het contact met de leden en anderen loopt via het secretariaat (telefonisch en via het e-
mailadres). Het secretariaat is actief in het verstrekken van informatie en het actueel 
houden van het ledenbestand, en het waar nodig via contact met de leden aanvullen van de 
door het landelijke bureau aangeleverde gegevens. 
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Hieronder een overzicht van het ledenbestand in de jaren 2015, 2018 en 2019: 
 
 
2015 

  Leden: 647 
 

Gemeente Inwonertal 2015 Leden HV 

Den Haag  519.411 410 

Zoetermeer  124.151 71 

Westland  105.007 16 

Leidschendam-
Voorburg 

74.227 76 

Rijswijk 49.322 50 

Wassenaar 25.859 24 

 

897.977 647 

 

2018 
  Leden: 737 
  

Gemeente Inwonertal 2018 Leden HV 

Den Haag  534.158 477 

Zoetermeer  124.696 71 

Westland  
107.674 16 

Leidschendam-
Voorburg 

75.017 93 

Rijswijk 50.000 53 

Wassenaar 26.178 27 

 

917723 737 

 

2019 
   Leden: 776 
   

Gemeente Inwonertal 2019 Leden HV   

Den Haag  537.833 513   

Zoetermeer  124.944 73   

Westland  108.603 23   

Leidschendam-
Voorburg 

75.425 86   

Rijswijk 53.467 53   

Wassenaar 26.211 28   

 

926483 776   

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoetermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westland_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam-Voorburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam-Voorburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijk_(Zuid-Holland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoetermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westland_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam-Voorburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam-Voorburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijk_(Zuid-Holland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoetermeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westland_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam-Voorburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam-Voorburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijk_(Zuid-Holland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_(gemeente)
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Jaarplan en financiën 
 
Jaarlijks dient HV Den Haag-Haaglanden als gevolg van een reguliere procedure het jaarplan 
en de jaarcijfers van dat jaar in bij het landelijk bestuur en legt verantwoording af van het 
voorafgaande jaar. Dit heeft in 2019 conform de landelijke regels plaatsgevonden. 
 
 
 
Inge Camfferman 
Secretaris HV Den Haag-Haaglanden 
Januari 2020 

 
 
 

***** 

 

 


