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Beste humanisten,

Het langzamerhand versoepelen van de 
covid-maatregelen voelt natuurlijk goed. 
Tegelijkertijd brengt het ook het risico 
met zich mee dat het voor ons al snel kan 
gaan lijken alsof de pandemie een 
vervelend intermezzo was in onze levens 
en we weer (snel) terug kunnen gaan 
naar het leven dat we ervoor leidden.

Maar de afgelopen periode heeft bij velen 
diepe sporen nagelaten. Ze hebben 
geliefden aan de ziekte verloren, moesten 
eenzaamheid ervaren, anderen hebben te 
kampen met langdurige 
gezondheidsproblemen; weer anderen 
hebben lang niet kunnen werken, soms 
met ernstige financiële gevolgen. 

En eerlijk is eerlijk: met het prettige 
vooruitzicht van het weer zorgeloos 
bezoek kunnen ontvangen en kinderen, 
kleinkinderen en vrienden te zien, mis ik 
ook wel de rust die uitging van de 
lockdown.

Het leven was misschien soms een beetje 
saai, maar het bood de ruimte om rustig na 
te denken over van alles, veel te lezen, te 
wandelen en ontspanning te vinden in de 
kleine dingen dicht bij huis.

Zo zal iedereen de eigen balans opmaken 
van de afgelopen tijd en ook als 
Humanistisch Verbond willen we dat met 
jullie doen: hebben we geleerd van de 
pandemie-periode, voor onszelf, voor 
onze omgeving? 

Als we zouden moeten kiezen, willen we 
dan terug naar het ‘oude normaal’ of zijn 
er overwegingen om andere keuzes te 
maken? In ons eerste Humanistisch Café 
na de zomer, dat gepland staat voor 8 
september a.s., willen we hierover in 
gesprek gaan, jullie ervaringen en 
inzichten horen en samen nadenken hoe 
we de nieuwe tijd in willen gaan. 

Verderop in dit Ledenbericht staat de 
agenda van alle activiteiten die we voor 
ogen hebben in de laatste maanden van 
2021. Ik verheug me erop om, als vanouds, 
fysiek samen te komen en met elkaar in 
gesprek te gaan. Of het nou een 
stadswandeling is rondom het thema 
Slavernij of  een Filosofische Vaart door de 
Haagse grachten: terug naar dát oude 
normaal van gezamenlijk activiteiten, daar 
is in elk geval niets mis mee.

Ludolf van Hasselt,
voorzitter
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Boottocht door Haagse grachten met 'De Ooievaart'. Gids vertelt over Haagse historie varend op de Hooigracht 
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Robbert Bodegraven nieuwe directeur Humanistisch Verbond 

Robbert Bodegraven is sinds 1 juli 2021 de nieuwe directeur van het Humanistisch Verbond. Bodegraven was tot 
voor kort directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Daarvoor was hij onder andere directeur 
beleidsbeïnvloeding en campagnes bij War Child. Het streven naar een rechtvaardige en menswaardige 
samenleving loopt als een rode draad door zijn leven en werk. Die betrokkenheid toont hij op verschillende 
manieren. Zo legt hij momenteel de laatste hand aan een boek over klimaat en ongelijkheid, dat na de zomer 
verschijnt. En in 2016 verscheen Nevelland, een fotoboek over vertraging en contemplatie. "Eigenlijk vind je in 
alles wat ik doe het humanisme terug: ik sta voor de vrijheid van het individu te kunnen zijn wie je wilt zijn, 
maar altijd met verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Wat dat betreft ben ik een humanist”, 
aldus Robbert Bodegraven. Lees het volledige interview op de website.

Sekseregistratie

Van het landelijk bureau van het 
Humanistisch Verbond (HV) ontvingen we 
het volgende bericht.

De overheid is op veel terreinen gestopt met het 
registeren van sekse: deze registratie is vaak 
onnodig, werkt uitsluitend en is vaak niet in lijn met 
de mensenrechten, zo stelt de overheid. Je sekse 
staat al niet meer vermeld op de ov-chipkaart, 
identiteitsbewijs en de stempas. De overheid 
stimuleert nu bedrijven en organisaties haar 
voorbeeld te volgen. Er is weliswaar geen wettelijke 
plicht te stoppen met sekseregistratie, maar het HV 
concludeert uit de richtlijnen van de overheid, dat 
het voor onze organisatie niet nodig is om sekse te 
registreren. Het HV werkt vanuit humanistische 
waarden en is voorloper in de strijd voor een vrije 
en humane samenleving, waarin iedereen vrij is 
zichzelf te zijn. Het landelijk bureau omarmt dan 
ook het initiatief van de overheid om waar mogelijk 
sekseregistratie terug te dringen.

De huidige praktijk
Sinds een jaar of twee spreekt het landelijk HV 
personen, onder andere bij de toezending van 
nieuwsbrieven, aan met de voornaam. Sindsdien 
vraagt het HV ook niet meer naar iemands sekse bij 
de inschrijving van nieuwe leden en donateurs. Dit 
besluit is goedgekeurd door het landelijk bestuur. 

Als afdeling Haaglanden doen we ons best om de 
landelijke afspraken zo goed als mogelijk over te 
nemen en zullen we iedereen aanspreken met de 
voornaam. Er zijn nog wat hobbels te nemen, 
doordat vanuit het verleden nog informatie 
ontbreekt in onze overzichten. Het goedbedoelde 
aanspreken kan dan af en toe onvolledig 
overkomen. Als bijvoorbeeld voorletters of een 
voornaam ontbreekt in de administratie, komt er 
‘beste De Vries’ of iets dergelijks te staan. We 
bieden hiervoor bij voorbaat onze 
verontschuldigingen aan. Weet dat we hard aan het 
werk zijn om samen met het landelijk bureau de 
ontbrekende informatie op orde te krijgen!

onvolledig overkomen. Als bijvoorbeeld 
voorletters of een voornaam ontbreekt in 
de administratie, komt er ‘beste De Vries’ 
of iets dergelijks te staan. We bieden 
hiervoor bij voorbaat onze 
verontschuldigingen aan. Weet, dat we 
hard aan het werk zijn om samen met het 
landelijk bureau de ontbrekende 
informatie op orde te krijgen!

Nog steeds verkrijgbaar!

Het boekje Beschouwing & Beleving, filosofische wandelingen door 
Den Haag beschrijft vijf wandelingen door Den Haag: Spinoza in 
Den Haag; Van Spinoza naar Voltaire, een Haagse reis door de 
Verlichting, Rondje Hofvijver, Grondleggers van de democratie, 
Park Sorghvliet, Scheveningen. 

Verschillende invloedrijke filosofen woonden en werkten ooit in 
Den Haag en hebben hun sporen hier achtergelaten. Naast dit 
interessante deel van de stadsgeschiedenis is Den Haag een groene 
stad, die uitnodigt om hiervan te genieten.

In de beschreven wandelingen worden filosofie, geschiedenis en natuur met elkaar 
verbonden: een prettige combinatie van denken (de beschouwing) en de fysieke 
ervaring van het wandelen (de beleving).

Het boekje is overzichtelijk geschreven en heeft een handig formaat voor gebruik 
tijdens de wandeling. Net als in het afgelopen jaar, waarin het gelukkig altijd 
mogelijk bleef om een wandeling maken, zal het boekje mensen blijven inspireren 
om er af en toe op uit te trekken en er ook nog iets bij op te steken. Wellicht zelfs 
dat u plekjes van Den Haag ontdekt die u nog helemaal niet kent!
U kunt het boekje bestellen. We sturen het naar uw huisadres of, zo u wilt, naar het 
adres van iemand aan wie u het cadeau zou willen geven. De kosten bedragen € 
14,10, u kunt dit bedrag over maken naar NL 97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. 
Humanistisch Verbond Den Haag o.v.v. Boekje Beschouwing & Beleving. Vermeld 
alstublieft het adres + naam van ontvanger (ook als het voor uzelf is). U kunt ook 
eerst een e-mail sturen naar het secretariaat als u dat prettiger vindt.

Leden kascommissie
Wij zijn als afdeling Haaglanden geen zelfstandig rechtspersoon, maar onderdeel 
van de landelijke vereniging. Wij leggen verantwoording af over onze 
uitgaven in onze eigen Algemene Ledenvergadering Haaglanden en vervolgens aan 
het landelijk bureau. De accountant daar kijkt naar onze jaarrekening en kan 
vragen stellen en/of scans van facturen opvragen. In januari hebben we met u - in 
verband met corona - per mail de jaarrekening 2020 vastgesteld. Deze is 
inmiddels door ons toegestuurd aan het landelijk bureau. Als 
afdelingsbestuur vinden wij het prettig als onze penningmeester, Luc Meuwese, in 
een gesprek met twee of drie leden de uitgaven die wij in 2020 gedaan hebben nader 
kan toelichten en eventuele vragen kan beantwoorden. Vraag voor nu: wie wil aan 
zo'n gesprek met de penningmeester deelnemen? Als u zich opgeeft - graag via 
info@humanistischverbondhaaglanden.nl - zorgen wij voor een datum, tijd en 
locatie. Alvast bedankt.

OPROEP

http://www.humanistischealliantie.nl
http://www.humanistischverbondhaaglanden.nl
https://www.humanistischverbond.nl/robbert-bodegraven-nieuwe-directeur-humanistisch-verbond/
info@humanistischverbondhaaglanden.nl


In het kielzog van Spinoza
Op de Paviljoensgracht staat het bekende beeld van de filosoof Benedictus de Spinoza. Hij woonde en werkte als lenzenslijper in het huis 
met de rode luiken. 

Door Ludolf van Hasselt

Tot nu toe heeft de gemeente Den Haag 
eigenlijk weinig aandacht voor deze 
grondlegger van de Verlichting gehad, maar 
daar gaat verandering in komen. Zoals 
Erasmus is verbonden met Rotterdam, zou 
Spinoza vereenzelvigd moeten worden met 
Den Haag. 

Sinds jaar en dag besteedt de Afdeling 
Haaglanden al aandacht aan de Haagse 
filosofen, omdat die voor het Humanisme zo 
belangrijk zijn geweest. U kent vast het 
boekje filosofische wandelingen door Den 
Haag van Inge Camfferman en Jos de Wit.

Dit nieuwe initiatief van de gemeente biedt 
de mogelijkheid om niet alleen die 
wandelingen breder onder de aandacht te 
brengen, maar ook om een nieuwe vorm toe 
te voegen: Filosofische rondvaarten door 
Den Haag.

ledenbericht beperk ik me tot dit gegeven.
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De viering is openbaar en dus is iedereen welkom, vanaf 
10.30 uur in de Jacobuskerk in de Parkstraat in Den Haag - 
de Grote Kerk wordt die dag gebruikt voor de Troonrede. 
Noteer alvast: dinsdag 21 september. 

Hoofdtoespraak
Dit jaar valt de hoofdtoespraak toe aan de humanisten en 
we hebben onze landelijke voorzitter, Mardjan Seighali, 
bereid gevonden die voor haar rekening te nemen. Met haar 
levensverhaal, dit jaar in boekvorm uitgegeven als 'Tot op 
de dag', kan zij wel iets zeggen over crisis, veerkracht en 
herstel - en humane waarden. Een mooie bijkomstigheid bij 
ons 75-jarig jubileum dit jaar.

Viering
De Prinsjesdagviering is een initiatief van de 
samenwerkende religies en levenbeschouwingen in 
Nederland, met een thuisbasis in Den Haag. Ieder jaar zijn 
zo'n 1.200 mensen aanwezig, onder wie leden van het 
kabinet, het parlement en het corps diplomatique. Namens 
het HV Haaglanden is Hanne Bikker actief en lid van het 
bestuur. Sinds december 2020 is hij voorzitter van de 
Inhoudelijke Commissie.

Op prinsjesdagviering.nl vindt u meer informatie, ook over 
de stand van zaken rondom corona.

Prinsjesdagviering 2021
Samen leven na de crisis - omhels het leven
Op de derde dinsdag van september organiseert de bijbehorende Stichting voor de 22e keer de Prinsjesdagviering. Ingegeven door de coronacrisis is 
de vraag aan de orde hoe we als samenleving terugkeren naar een tijd die anders zal zijn dan tijdens de crisis, waarin elkaar aanraken en omhelzen 
niet kon. Vandaar het thema: 'samen leven na de crisis - omhels het leven.'

Stine Jensen (Human) en Jacobine Geel (KRO-NCRV) presenteerden de live-uitzending op tv (2020)

Oproep
Mocht u mee willen denken of doen aan het vormgeven van de viering, inspiratie 
zoeken of scholieren helpen in hun wereldoriëntatie en samenleven, dan kunt u 
contact opnemen met Hanne Bikker, 06 2427 1660. Voor de financiële commissie 
zijn we op zoek naar mensen met een hart voor fondsenwerving.

Vanaf juli biedt Stichting de Ooievaart – op 
initiatief van het Humanistisch Verbond – 
twee keer per maand rondvaarten door de 
Haagse grachten aan, waarbij de gidsen zullen 
vertellen over de vele grote filosofen die een 
band met Den Haag hebben. Zie https://
www.ooievaart.nl/themavaarten/. 

Zoals eerder bericht zijn er recent op 4 en 
binnenkort op 11 juli a.s. speciale vaarten voor 
de leden van het HV, maar u kunt ook gewoon 
een rondvaart boeken op één van de andere 
dagen dat deze vaart wordt aangeboden. 
Wellicht dat u mij dan treft als schipper op die 
vaart, want ik ben al jaren actief als vrijwilliger 
bij de Ooievaart. Het is wellicht leuk om te 
weten dat de Ooievaart 17 jaar geleden is 
opgezet om het gebied rond de Bierkade in het 
Oude Centrum dat bekend stond als 
regelrechte achterbuurt waar je beter niet kon 
komen een beter imago te geven en dat er rond 
de 100 vrijwilligers actief zijn als gids, als 
schipper, op kantoor en in het onderhoud. 

http://www.humanistischealliantie.nl
http://www.humanistischverbondhaaglanden.nl
https://www.ooievaart.nl/themavaarten/
https://www.prinsjesdagviering.nl/


*Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Keti Koti 
De ketenen gebroken 

Door Hella Prins

Onlangs sprak ik een vrouw die rond 2010 
haar eindexamen voortgezet onderwijs heeft 
gedaan. Zij sprak haar verbijstering uit dat 
zelfs nog in de lessen die zij had gehad, best 
recent dus, van geschiedenis tot 
maatschappijleer, vrijwel geen aandacht is 
besteed aan het complete verhaal van het 
Nederlandse koloniale verleden en dat zij daar 
pas kennis mee heeft gemaakt vanuit de 
huidige, recente onderzoeksjournalistiek en 
andere publicaties. Voor mij een eye-opener: 
niet alleen aan ons, babyboomers, is het 
eenzijdige verhaal, dat van de macht, verteld, 
het gebeurt nog steeds. 

Op 1 juli herdenken - vooral nog mensen met 
een Surinaamse achtergrond - jaarlijks de 
afschaffing van de slavernij die onder 
Nederlands gezag in West-Indië eeuwenlang 
in stand was gehouden. 
Hoewel ook in ons land al ten tijde van de 
Verlichting stemmen opgingen en geschriften 
verschenen over de onmenselijkheid van 
slavernij, werd Nederland een van de laatste 
landen die tot afschaffing overgingen. 
Formeel werd in 1860 de slavernij in 
toenmalig Nederlands-Indië opgeheven - op 
een aantal eilanden van de Indische Archipel 
duurde slavernij tot zeker begin 20e eeuw 
voort. In 1840 was al tot beëindiging besloten, 
maar pas op 1 juli 1863 werden ook in het 
West-Indische gekoloniseerde gebied van 
Nederland de tot slaaf gemaakten vrij 
verklaard. Hier valt nog veel aan toe te 
voegen, maar in dit ledenbericht beperk ik me 
tot dit gegeven. KKwakoe*  wakoe*  - Het Keti Koti standbeeld in 

Paramaribo (Foto: Mark Ahsmann - Eigen 
werk, CC BY-SA 3.0

In de afgelopen jaren is het slavernijverleden 
van Nederland meer en meer in de aandacht 
gekomen. De maatschappelijk roep om 
erkenning van misstanden wordt sterker. 
Stapje voor stapje komt er ruimte voor de 
brede blik op ons zogenaamd rijke koloniale 
verleden: er vinden discussies plaats, 
gesprekken, er komen tentoonstellingen en er 
is hernieuwde aandacht voor het hele verhaal, 
niet alleen het verhaal van de machthebber, 
maar ook dat van de bevolking en de 
slachtoffers.
In het voorjaar van 2020 verscheen een 
herdruk van “Wij slaven van Suriname” (1936) 
van Anton de Kom, een indrukwekkend 
overzicht van de geschiedenis van Suriname en 
de gevolgen van de koloniale aanwezigheid van 
Nederland voor de bevolking daar. 
Eveneens vorig jaar publiceerde David van 
Reybrouck “Revolusi” over de geschiedenis en 
de gevolgen van de koloniale aanwezigheid van 
ons land in Indonesie. Hij maakte tevens een 
aantal aanbevelenswaardige podcasts over dit 
onderwerp. 

Het bestuur van de afdeling Haaglanden heeft 
gesproken over hoe we vanuit onze afdeling 
kunnen bijdragen aan de lokale viering van 
Keti Koti, elk jaar op 1 juli. Door de covid-
maatregelen hebben we onze ambitie dit jaar 
nog even moeten opschorten. Toch willen we - 
o.a. in de vorm van deze korte bijdrage in het 
ledenbericht - aandacht schenken aan het 
onderwerp, dat humanisten sterk aan het hart 
moet gaan. Daarnaast bieden we de leden de 
gelegenheid een Haagse “slavernij”wandeling 
te maken. Op het moment van schrijven van 
dit stukje is bekend gemaakt dat het 
stadsbestuur heeft besloten om net als 
Amsterdam en Rotterdam onderzoek te laten 
doen naar de rol van het gemeentebestuur.

Wandeling slavernijverleden Den Haag - 
inschrijven.

We nodigen onze leden uit met een gids vanuit 
het Haags Historisch Museum wandelend 
kennis te maken met de Haagse betrokkenheid 
bij het slavernij verleden. 
De wandeling is in het centrum van Den Haag 
en duurt ongeveer een uur. Natuurlijk is er 
tijdens de wandeling gelegenheid voor het 
stellen van vragen.

De wandelingen vinden plaats op dinsdag 17 
augustus 2021 om 11.00 uur en op zaterdag 28 
augustus 2021, eveneens om 11.00 uur. 

Opgeven kan via 
info@humanistischverbondhaaglanden.nl 
graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 
augustus as. De maximale groepsgrootte is 15 
deelnemers per wandeling. Voor leden zijn er 
geen kosten aan verbonden. Voor een 
introducé vragen we een kleine eigen bijdrage 
van € 5,00.
Er is gelegenheid om aansluitend aan de 
wandeling op eigen gelegenheid nog het Haags 
Historisch Museum te bezoeken 
(Museumkaart is geldig).

*Kwakoe is in het Kromanti - een Ghanese taal - de naam 
voor het kind dat op woensdag geboren is. De slavernij werd 
in Nederland officieel op woensdag 1 juli 1863 afgeschaft.

Humanistische begeleiding

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, dan kunt u contact 
opnemen met Miriam ter Luun, coördinator van de 
Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers. 
Telefonisch 06 40 07 22 24 of via e-mail 
humanistischebegeleiding@humanistischverbondhaaglanden.nl
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Overleden

Ton van ’t  Oosten, jarenlang 
actief lid van Humanistisch 
Verbond Haaglanden, is 
medium april jl. overleden.

De tekst van bijgevoegde 
rouwadvertentie is door hem zelf 
opgesteld en onder meer 
geplaatst in Den Haag Centraal.

mailto:ludolf.van.hasselt@humanistischverbondhaaglanden.nl
mailto:humanistischebegeleiding@humanistischverbondhaaglanden.nl
mailto:info@humanistischverbondhaaglanden.nl


Colofon
Mail: info@humanistischverbondhaaglanden.nl
Website: www.humanistischverbondhaaglanden.nl
Adres: Citroenstraat 56, 2564 PM  Den Haag, Tel. 06 - 57370445
Redactie: hella.prins@humanistischverbondhaaglanden.nl, 
marieta.vandenheuvel@humanistischverbondhaaglanden.nl
Het ledenbericht verschijnt 4 x per jaar, m.i.v. 1-1-2021 uitsluitend nog digitaal.
Reacties zijn altijd welkom. De redactie overlegt met de indiener over het plaatsen of evt. wijzigen van 
het bericht. 

Het Humanistisch Verbond Haaglanden is een afdeling van het landelijke Humanistisch 
Verbond en werkt vanuit de statuten en het huishoudelijk reglement van het Humanistisch 
Verbond.

Humanistische cafés

Dit najaar starten we weer met de 
Humanistische cafe’s in grand café De Utopie, 
Waldeck Pyrmontkade 116 / hoek Elandstraat. 
Het programma is van 18.30 tot circa 20.00 
uur. 
Ervoor en erna is er voldoende gelegenheid om 
wat te eten en/of te drinken.
Omdat we zoveel mogelijk willen inspelen op 
de actualiteit wordt ruim te voren het 
onderwerp van de bijeenkomst bekend 
gemaakt. Noteert u wel alvast de data in uw 
agenda.
Woensdag 8 september
Feestelijke start van het nieuwe seizoen met 
een terugblik op het afgelopen coronajaar: wat 
heeft dit met de mensen gedaan, wat waren de 
positieve aspecten en wat de negatieve kanten 
van deze pandemie? Wat betekent dit voor ons 
eigen gedrag, het Humanisme en het beleid 
van het Humanistisch Verbond? Een van onze 
actieve leden, Marco Oostdijk heeft hierover 
een aantal behartigenswaardige zaken op 
papier gezet, welke hij in het cafe zal toelichten.
donderdag 7 oktober   
Het thema van dit Humanistisch Café wordt 
later bekendgemaakt.
donderdag 4 november 
Voorafgaand aan dit Humanistisch Café een 
korte Algemente Ledenvergadering (ALV). 
Deze ALV kan kort worden gehouden omdat 
een aantal agendapunten, waaronder 
bestuurssamenstelling, als gevolg van corona 
reeds begin dit jaar schriftelijk is afgedaan.

Agenda
Boekbespreking

Woensdag 14 juli vindt er weer een digitale 
boekbespreking plaats van het boek "De acht 
bergen” van Paolo Cognetti.
In dit boek staat de zoektocht naar het geluk 
van twee vrienden centraal en is gesitueerd in 
de Italiaanse Alpen.
Thema’s als de ongenaakbaarheid van de 
natuur, de liefde en de dood vormen de rode 
draad van het verhaal.
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Socrates-on-tour

Het bestuur van het Humanistisch Verbond heeft 
besloten om de tweejaarlijkse Socrateslezing, die 
traditiegetrouw in Den Haag plaatsvindt, dit jaar te 
presenteren in combinatie met de (landelijke) 
Algemene Ledenvergadering in november. 
Aangezien er veel niet zeker is rondom eventuele 
covid-maatregelen en daarmee over het kunnen 
bijwonen van de lezing is tevens afgesproken dat - 
ook in het kader van 75 jaar Humanistisch Verbond 
- de Socrateslezing het land in zal trekken.
De eerste stop zal in Den Haag zijn. Het 
afdelingsbestuur is inmiddels gestart met de 
organisatie.
We hebben nog geen definitieve datum, maar we 
hopen begin december 2021  leden van onze afdeling 
en onze buur-regio’s heen te kunnen ontvangen voor 
deze Socrates-on-tour bijeenkomst. We houden u op 
de hoogte!

Regionale bijeenkomsten

Save the date: 25 september feestelijke bijeenkomst 
in Dordrecht voor HV-leden in het kader van 
Wereld Humanismedag / 75-jarig jubileum. Noteer 
deze datum alvast.

Cursussen

Mens zijn in de 21e eeuw
Media, markt en technologie veranderen het leven, 
uw relaties met anderen en de natuur. Ook de 
coronacrisis zet vragen over ons mens zijn op 
scherp. Hoe blijft u eigen, bewuste keuzes maken? 
De cursus start 27 oktober in Den Haag, in 4 
avonden staat u stil bij actuele thema’s en prangende 
vragen die daarin op ons afkomen, en verzamelt u 
een berg nieuwe inzichten. Meer informatie en 
aanmelden.

-----------------------------------------------------------
Laat u ook inspireren door het landelijke aanbod van 
cursussen en evenementen. U vindt dit aanbod op de 
website.

mailto:hella.prins@humanistischverbondhaaglanden.nl
mailto:marieta.vandenheuvel@humanistischverbondhaaglanden.nl
https://www.humanistischverbond.nl/laat-je-inspireren/
mailto:hella.prins@humanistischverbondhaaglanden.nl,
mailto:marieta.vandenheuvel@humanistischverbondhaaglanden.nl
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-mens-zijn-in-de-21e-eeuw-den-haag/
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