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U bent welkom
Humanistisch Verbond Haarlemmerland blijft actief, juist ook in de corona-tijd. Wel organiseren wij de bijeenkomsten op een 
andere manier, rekening houdend met ieders gezondheid. Voor geïnteresseerde leden zijn er ook in de komende maanden 
regelmatig (digitale) bijeenkomsten. En zijn nieuwe deelnemers van harte welkom in onder andere Leeskring 2 en in de twee 
poëziegroepen. Ook Gespreksgroep DeBat biedt ruimte voor geïnteresseerden.
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Vrede verbindt 
verschillen, 
tentoonstelling 
Vredesweek (Haarlem)

Schilderijen van kinderen van 
basisschool De Zonnebloem 
gemaakt voor de Vredesweek. Dit 
is een van de activiteiten van het 
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). 
Tentoonstellingsruimte De Gang (naast 
Grote Houtstraat 45 in Haarlem, open 
tussen 10-12 uur en van 14-16 uur)

Start van de collegereeks 
“Van Erasmus tot Rousseau”
(Haarlem) Voor iedereen die zich 
wil laten inspireren en meer wil 

weten over het humanisme! De reeks 
duurt tot en met 3 december. Meer 
informatie: www.humanistischverbond.
nl/laat-je-in-inspireren/cursussen/
collegereeks-humanisme

Gespreksgroep DeBat: Samen 
vorm geven aan een samenleving 
met ander menselijk contact.
Onze samenleving verandert met 

de vrees van corona. Onze menselijke 
contacten veranderen. Hoe geven we 
opnieuw vorm aan onze contacten 
met vrienden, kinderen, ouders, etc? 
Juist ook als je alleenstaand bent. 
Een discussie aan de hand van drie 
stellingen om opnieuw vorm te geven 
aan menselijk contact. 
Deze digitale discussiebijeenkomst via 
Microsoft Teams is op donderdag 15 
oktober van 20.00 tot 21.00 uur. Meer 
informatie en opgeven: Thijs Harmsen, 
thijsharmsen@ziggo.nl
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Agenda

Informatie en contact
Haarlemmerland: info@hvhland.nl - Postbus 447, 2000 AK Haarlem
Interim voorzitter Cees Meinhardt: 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
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HOERA! Zorggroep Reinalda bestaat 60 jaar
Met die feestelijke zin opende het 
Reinalda Magazine het lustrum 
nummer in april 2020. Het coronavirus 
was op het moment dat het magazine 
werd gedrukt nog ver van ons bed. 
Wie net als ik denkt: “Hoezo 60 jaar, 
het Reinaldahuis opende haar deuren 
toch pas in november 1972?”, het 
volgende. Als startdatum voor het 
lustrum is gekozen voor het moment 

dat de Humanistische Stichting 
Reinaldahuis werd opgericht en dat 
was op 13 mei 1960. Het zou nog 12 
jaar duren voordat het huis gebouwd 
was en de eerste bewoners werden 
toegelaten. 
In het voorwoord vat bestuurder 
Carolien Koning de afgelopen 60 jaar 
kernachtig samen: “Bij de oprichting 
van de Humanistische Stichting 
was het doel ouderen in Haarlem 
een warm huis en goede zorg te 
bieden, ongeacht hun achtergrond 
en levensovertuiging. En dat is wat 
we zestig jaar later, nog altijd doen”. 
Door niet expliciet te benoemen dat 
het 60 jaar geleden ging om een huis 

‘van humanisten voor humanisten’, 
overbrugt zij de kloof met het 
verleden en laat zij zien dat de 
humanistische levensbeschouwing in 
ontwikkeling is. Zorggroep Reinalda 
kiest voor een eigentijds humanisme 
door uit te dragen dat zij een gastvrij 
huis wil zijn waar iedereen zich thuis 
kan voelen! 
Wat waren er een mooie plannen 
om het 60-jarig bestaan te vieren, 
voordat het Corona- virus roet in het 
eten gooide en de hele feestweek 
noodgedwongen werd afgeblazen. 

Van Erasmus tot Rousseau
Collegereeks in Haarlem
Acht interactieve colleges behandelen de rol van 
humanisme in het verleden, het heden en de toekomst. 
Deze collegereeks vindt plaats van 1 oktober tot en met 3 
december in Haarlem. Onderzoek met Erasmus hoe de mens 
in de renaissance anders ging denken over de ontwikkeling 
van het kind, de kijk op het onderwijs en de betekenis van 
Bildung. Leer met John Locke, Voltaire en Rousseau hoe de 
Verlichting heeft bijgedragen aan onze mensenrechten en 
met Nietzsche hoe het humanisme zich verhoudt tot het 
milieu en duurzaamheid. Ervaar hoe kunst en verbeelding 
een rol spelen bij zingeving. Kijk met Spinoza naar de 
relatie tussen humanisme, atheïsme en religie en hoe je 
het humanisme concreet in je eigen leven toe kunt passen. 
Je gaat de dialoog aan en leert hoe je jezelf tot de nieuwe 
geleerde kennis verhoudt.

De collegereeks wordt telkens op een donderdagavond 
gehouden in Haarlem, op een locatie met een opstelling die 
corona proof is. 

Meer informatie:
www.humanistischverbond.nl/laat-je-in-inspireren/
cursussen/collegereeks-humanisme. De kosten bedragen 
€ 190,- voor leden van het HV. (dezelfde collegereeks 
wordt ook gegeven in Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar 
en Leiden)

Leeskring 1 
“De Weense 
sigarenboer” van 
Robert Seethaler 

(digitale bijeenkomst)
Meer informatie: Victor Hilbrant, 
victor7070@hetnet.nl

Poëziegroep 1: Iedere deelnemer 
brengt een gedicht in naar eigen 
keuze dat wordt besproken

Meer informatie: Anja Oostenrijk, 
kean.oostenrijk@quicknet.nl

Poëziegroep 2: Iedere deel-
nemer brengt een gedicht in naar 
eigen keuze dat wordt besproken

Meer informatie: Anja Oostenrijk, 
kean.oostenrijk@quicknet.nl

Leeskring 2: “Binnen de huid” 
van J.J. Voskuil Een opmerkelijk 
verslag van de emotionele tombola 
waar de schrijver in terecht komt, 

als hij verliefd wordt op de vrouw van zijn 
beste vriend. Er zullen weinig boeken 
in de wereldliteratuur te vinden zijn die 
zo nietsontziend de tegenstrijdigheden 
in eigen houding en gevoelens aan 
het licht brengen. De hoofdpersoon 
wil consequent zijn, maar wordt heen 
en weer gegooid door zijn emoties. 
Dit tegen de achtergrond van een 
jaren vijftig en een intellectueel milieu 
waarin verzet tegen de burgermoraal 
de belangrijkste waarde lijkt. Meer 
informatie: Ineke van Spronsen, 
inekevanspronsen@gmail.com

Jaarvergadering Haarlemmerland 
(20.00 – 21.30 uur) Voor het 
eerst organiseert het HV 
Haarlemmerland een digitale 

jaarvergadering via Microsoft Teams.
De stukken worden vooraf toegezonden 
aan de deelnemers en worden ook 
geplaatst op de website www.
humanistischverbond.nl op de pagina 
van Haarlemmerland. Vooraf aanmelden 
gewenst via interim voorzitter Cees 
Meinhardt, 06 11 045 087 of via 
meinh014@planet.nl

De koers van het HV - landelijke 
algemene ledendag (Utrecht, 
Jaarbeurs, naast station
Utrecht Centraal). Op deze dag 

kijken we terug, blikken we vooruit 
en kunt u de koers van het HV mee 
bepalen. Uw stem is belangrijk! In het 
ochtendprogramma wordt u getrakteerd 
op interviews, verhalen, een column en 
muziek. Daarmee verkennen we met 
elkaar wat het humanisme voor u en 
de ander kan betekenen. Zo interviewt 
Fokke Obbema op het podium twee 
leden in lijn met zijn Volkskrant-serie 
met als hoofdvraag: wat is voor u een 
zinvol leven? Jodie Ras (humanistisch 
geestelijk verzorger) vertelt over haar 
ervaringen met gedetineerden en 
hoe dit haar kijk op het leven heeft 
veranderd. In de middag zetten we het 
vizier op scherp voor 2021, waarin we 
ons 75-jarige jubileum vieren. En we 
blikken vooruit naar 2022-2026: wat 
zijn voor u de belangrijkste thema’s van 
de toekomst voor het Humanistisch 
Verbond? 
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Op vrijdag 13 maart sloot het 
Reinaldahuis haar deuren voor alle 
bezoekers en brak er een angstige 
en verdrietige tijd aan voor de 
bewoners, vrijwilligers, verwanten 
en medewerkers. Helaas is het 
corona-virus nog steeds actief en 
dreigt er momenteel een tweede golf. 
Hoewel een aantal maatregelen zijn 
versoepeld en er in het verpleeghuis 
op bescheiden schaal weer bezoek 

mogelijk is, blijft waakzaamheid 
geboden. Inmiddels is besloten de 
feestweek door te schuiven naar de 
tweede week van november, maar 
dan in een aangepaste vorm: alleen 
de activiteiten voor bewoners zullen 
doorgaan. 

Greet Doornenbal, Humanistisch 
Raadsvrouw / geestelijk verzorger 
bij Zorggroep Reinalda 

Ontwikkelingen in Haarlemmerland Vrede verbindt verschillen
Vredesweek: Humanistisch Vormingsonderwijs exposeert

Beste Leden,
Het is enige tijd stil geweest na de 
Nieuwjaarsreceptie in januari 2020. 
Maar ach, er gebeurde des te meer in 
de maatschappij. Het bestuur heeft 
roerige tijden achter de rug. Onze 
penningmeester die in mei 2019 
werd benoemd door de algemene 
ledenvergadering is in januari 
gestopt met zijn activiteiten omdat 
er problemen ontstonden over de 
uitvoering van zijn taak. Ons algemeen 
bestuurslid Cecilia Dijkstra heeft in 
februari door familie omstandigheden 
eveneens opgezegd. Toen werd het 
maart en overviel ons het virus en dus 
een verbod om met elkaar samen te 
komen.

Desondanks hebben Thijs Harmsen en 
ik een gesprek gevoerd met Lia van den 
Berghe, ons lid uit IJmuiden die tijdens 
een tuinwandeling in de buitenplaats 
Beeckestijn, op 1,5 meter afstand 
natuurlijk, haar interesse in een bestuur 
positie heeft getoond. Lia is actief in 
diverse maatschappelijke organisaties, 
wil graag verder vorm geven aan 
gesprekken over maatschappelijke 
vraagstukken en werkt bij de gemeente 
Velsen als bijstandsconsulent. Het 
lijkt haar goed om op praktische 
wijze een bijdrage te leveren aan het 
Humanistisch gedachtengoed. Op de 
digitale Algemene Ledenvergadering 
van 3 november najaar zullen we 
haar mogen voordragen als nieuw 
bestuurslid. 

Een penningmeester werd gevonden 
in onze welbekende Lex van Roode. 
Nam hij afscheid in 2019, nu heeft hij 

gelukkig zijn bereidheid getoond om de 
fi nanciële zaken voor Haarlemmerland 
weer op zijn schouders te nemen. 

Het feest voor het 60 jarig bestaan van 
de zorggroep Reinalda is ook naar een 
latere datum verschoven, en daarover 
schrijft geestelijk verzorger Greet 
Doornenbal ook in deze nieuwsbrief. 

Overigens is het fantastisch wat de 
zorgmedewerkers in het huis met elkaar 
weten te bereiken in deze corona-tijd. 

In onze samenleving zijn veel van de 
vrijwilligers activiteiten stopgezet en 
het contact wordt node gemist. Een 
anderhalve meter maatschappij is een 
kille maatschappij. De ondersteuning 
bij de fi losofi sche gesprekken in 
het Justitieel Complex Zaanstad 
is stil komen te liggen terwijl de 
gedetineerden juist in deze tijd 
behoefte hebben aan gesprekken met 
elkaar over de emotionele en sociale 
aspecten van een strakker beleid en 
het niet mogen ontvangen van bezoek. 
Gelukkig kunnen de raadslieden nog 
één op één gesprekken blijven voeren.
Cees Meinhardt, interim voorzitter

Wat is daar plots een explosie 
aan solidariteit. Het corona-virus 
breekt los en vanuit alle hoeken 
van de samenleving wordt de 
gemeenschapszin zichtbaar en 
hoorbaar: spandoeken, applaus en 
simultaan luidende kerkklokken. 
Invoelende toespraken van de leiders 
van het land en die extra tas met 
boodschappen voor de buurvrouw. 
Echter: de al bestaande verschillen 
worden nog duidelijker. Bij de 
voedselbank en bij het meisje dat veel 
liever naar school gaat dan in haar 
ontwrichtende thuissituatie te moeten 
zijn. Het verschil in toegang tot zorg, 
tussen ons hier en al die vluchtelingen 

daar, ver weg. En juist over verschil 
gaat de Vredesweek van 2020, en 
over het verbinden van verschillen 
om samen vorm te geven aan de 
samenleving.

In Haarlem doet onder meer het 
Humanistisch Vormingsonderwijs mee 
aan de Vredesweek. Yvette Brand, 
docent HVO, vertelt: “Vier klassen 
gaan aan de slag met de Vredesweek 
op basisschool De Zonnewijzer in 
Haarlem. De Vredesweek past binnen 
het HVO thema “De Wereld” voor groep 
8. De kinderen gaan schilderijtjes 

Eerste digitale 
Jaarvergadering
3 november 
Op dinsdag 3 november vindt 
de Jaarvergadering 2020 van 
HV Haarlemmerland plaats. Voor 
het eerst op een digitale manier, 
namelijk via Microsoft Teams (via 
computer en internetverbinding). 
De bijeenkomst duurt van 20.00 
tot 21.30 uur.

Meer informatie over de agenda en 
de vergadering via interim voorzitter, 
Cees Meinhardt, 06 11 045 087 
(meinh014@planet.nl). Vooraf 
aanmelden is wel noodzakelijk!

Aan de orde komen onder meer 
het installeren van twee nieuwe 
bestuursleden, te weten Lia van 
den Berghe en Lex van Roode als 
penningmeester. Bestuurslid Thijs 
Harmsen zal afscheid nemen, ook 
als redacteur van de Nieuwsbrief. 
Simone Ooteman gaat de redactie 
van de Nieuwsbrief overnemen, 
waarbij zij al jaren nauw betrokken 
is met de lay-out. Daarnaast zijn 
natuurlijk het Jaarverslag en 
de fi nanciën 
onderwerpen 
van gesprek.

Een penningmeester werd gevonden 

gelukkig zijn bereidheid getoond om de 
fi nanciële zaken voor Haarlemmerland 
weer op zijn schouders te nemen. 

Het feest voor het 60 jarig bestaan van Meer informatie over de agenda en 

november
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maken voor de Vredesweek.” 
De schilderijen worden opgehangen 
in tentoonstellingsruimte De Gang 
(naast Grote Houtstraat 45 in Haarlem). 
De Gang vormt de toegang tot de 
verscholen Doopsgezinde kerk uit 
1683, en is verbonden met “Jansje”. 
“Jansje” is een winkel en lunchroom 
met een maatschappelijke missie: 
er worden duurzame producten 
verkocht en er werken goed opgeleide 
mensen met een beperking. De Gang 
is open van 21 t/m 25 september 
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. 
Iedereen is van harte welkom.


