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Zelf denken, samen leven

Humanisme staat voor betekenisvol en integer leven op basis van gezond ver-

stand. Welzijn en geluk van iedereen staat centraal bij levensvragen. Durven 

twijfelen aan eigen ideeën en in gesprek gaan met mensen die anders denken, 

scherpt de geest. Geloven in de kracht van de mens en eerbied voor de mens 

zijn belangrijk.

De afdeling Arnhem-Rijnstreek van het HV organiseert activiteiten voor leden 

en belangstellenden. De activiteiten die samen met Nivon georganiseerd zijn, 

staan maar één keer in dit boekje en worden in de inhoud genoemd.

Nieuwsbrieven, flitsmails en website

Op de website van het HVAR en in nieuwsbrieven en flitsmails staat actuele 

informatie. Op de website staan ook de ‘vaste activiteiten’, groepsactiviteiten 

die leden organiseren en in stand houden, zonder bemoeienis van het bestuur.

Het bestuur van het HV Arnhem-Rijnstreek (HVAR):

Anja Niewind, aspirant voorzitter 

Maria van Kempen, secretaris

Willie Vrieler, penningmeester

Jeannette Janssen, algemeen lid

Nico Lippe, algemeen lid
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Filosofiecafé Wageningen Humanistisch café
tweede zondagmiddag van de maand vanaf zaterdagmiddag 25 september 2021

Elke tweede zondag van de maand, behalve in de 

maanden juni, juli en augustus houdt een filosoof 

een inleiding van ongeveer een uur. Na een pauze 

is er gelegenheid om met de spreker en andere 

aanwezigen in gesprek te gaan. De onderwerpen zijn 

zeer divers en haken vaak aan bij actuele, maat-

schappelijke thema’s. 

Actuele informatie over de bijeenkomsten vindt u op 

www.filosofiecafewageningen.nl, in de nieuwsbrieven 

en op de website van HVAR.

Tijdens het humanistisch café bespreken de deel-

nemers actuele thema’s met elkaar aan de hand 

van teksten, gedichten en muziek. Leentje den 

Boer of Gerda Grave, beide humanistisch geeste-

lijk begeleider, leiden het gesprek en inspireren 

deelnemers tot nadenken. Thema’s zijn bijvoor-

beeld stilte, bescheidenheid en eindigheid. 

Het café is er voor een verdiepingsmoment, om 

anderen te ontmoeten en om over eigen grenzen 

heen te kijken. 

Wanneer: elke tweede zondag van de maand,
 behalve in juni, juli en augustus 
 om 14.30 uur

Waar: Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen 

Prijs: leden € 8,-, niet-leden € 10,-, studenten 
 halve prijs, leerlingen Pantarijn gratis

Wanneer: zaterdagen: 25 sept, 30 okt, 27 nov 2021 en 
 29 jan, 26 feb, 26 mrt, 30 april, 28 mei en 
 25 juni 2022, van 15.30 – 17.00 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstr. 26a, Arnhem

Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 2,-
 (bijdrage voor consumptie is welkom)

Voor de activiteiten op deze pagina is 
aanmelden niet nodig.
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Wanneer: 4 x op maandag 6, 13, 27 sept en 4 okt 2021, van 19.30 – 22.00 uur 
Waar: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, Arnhem

Prijs:	 leden	€	60,-,	niet-leden	€	80,-,	incl.	koffie/thee,	
 excl. het studieboek ‘Moderne levenskunsten’ van Dick Kleinlugtenbelt 

Aanmelden:  bij secretaris@hv-arnhem.nl of tel. 026-333 24 49

Deze cursus behandelt ‘Moderne levenskunsten’ van verschillende filosofen, op basis van 

het gelijknamige boek van de cursusleider Dick Kleinlugtenbelt.

De tegenwoordige mens heeft soms moeite met het vinden van rust, het steeds maken van 

keuzes en indelen van tijd. Hoe hiermee om te gaan? In de cursus werkt u op een praktische 

manier met levenskunstoefeningen die helpen bij het beantwoorden van levensvragen en bij 

het zoeken naar een authentieke levensstijl.

Dick Kleinlugtenbelt is filosoof en schrijver. Hij geeft lezingen, workshops, trainingen en 

cursussen. De cursus is geschikt als eerste kennismaking en ook als vervolg op de eerdere 

cursus, omdat andere hoofdstukken uit het boek behandeld worden.

Praktijkcursus filosofie: de mens en de kunst van het leven 
vanaf maandagavond 6 september 2021
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Woensdagavonden: 13 oktober 2021 in  
Wageningen | 9 maart 2022 in Arnhem

Kennis maken met Humanisme Anders kijken naar natuur + ALV

Wanneer: woensdag 13 okt en 9 mrt van 19.30 – 22.00 uur

Waar: 13 okt: Ons Huis, Harnjesweg 84 Wageningen
 9 mrt: De Wasserij, Molenbeekstr. 26a, Arnhem

Prijs: leden € 25,-, niet-leden € 35,-, (min. inkomen:  
 leden € 15,- en niet-leden € 20,-)

Aanmelden:  online via www.cursushumanisme.nu

Bent u nieuwsgierig naar het humanisme en uit welke 

tradities deze levensbeschouwing voortkomt? Kom 

dan naar deze interactieve bijeenkomst, waarop u, na 

een inleiding vragen kunt stellen. We gaan in gesprek 

over actuele onderwerpen en onderzoeken samen 

hoe we vanuit het humanisme hiermee om kunnen 

gaan. Voorkennis is niet nodig.

De docent, Roland Gerritsen is humanistisch geestelijk 

begeleider en heeft ruime ervaring als docent. 

Mensen gebruiken waardeoordelen voor de natuur 

bijvoorbeeld: mooi/lelijk, gevaarlijk/ongevaarlijk. 

Deze waardeoordelen blijken daar slecht toepasbaar 

en zijn voor haast elke soort anders. Dat laat Atze 

Oskamp in deze lezing zien aan de hand van voor-

beelden in de natuur. 

Atze Oskamp was biologieleraar. Nu is hij vrijwilliger 

bij het IVN en geeft cursussen en lezingen. 

Vóór de lezing is de korte ALV over 2020.

dinsdagavond 19 oktober 2021
Lezing door Atze Oskamp

Wanneer: dinsdag 19 oktober om 20.00 uur, 
 de ALV begint om 19.30 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstr. 26a, Arnhem

Prijs: leden gratis, niet-leden € 5,- 
	 incl.	koffie/thee

Aanmelden:  niet nodig
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NATUUR EN MILIEUPROGRAMMA  HVAR

vanaf dinsdagavond 2 november 2021

Cursus: Vrouwelijke Kopstukken van de Verlichting 

Mannen als Voltaire, Rousseau, Diderot en Kant zijn bekend van de Verlichting. Minder bekend 

is dat deze sociaal-culturele en filosofische beweging ook door vrouwen werd gedragen. 

Deze cursus gaat over vier originele vrouwen uit verschillende landen en met diverse achter-

gronden en onderzoekt hun bijdragen aan de verlichtingsideeën. De vrouwen zijn: Belle van 

Zuylen, Marie-Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft en Germaine de Staël.

Elke bijeenkomst bestaat uit een inleiding van een uur en daarna een gesprek aan de hand 

van stellingen of vragen. 

Jos de Wit (1960) studeerde sociale en economische geschiedenis en volgde modules aan 

de Universiteit voor Humanistiek. Hij geeft cursussen voor het HV en de Vrije Academie.

door Jos de Wit

Wanneer: 4 x op dinsdag 2, 9, 16 en 23 november 2021, van 19.30 – 21.30 uur 

Waar: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, Arnhem

Prijs: leden € 60,-, niet-leden € 80,-

Aanmelden: bij secretaris@hv-arnhem of tel 026-3332449

“Madame de Staël”  
(1766 – 1817)
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Wanneer: dinsdag 19 oktober om 20.00 uur, 
 de ALV begint om 19.30 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstr. 26a, Arnhem

Prijs: leden gratis, niet-leden € 5,- 
	 incl.	koffie/thee

Aanmelden:  niet nodig
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Onze gast is geboren in Iran en vluchtte in 1990 naar 

Nederland. Ze is directeur bij de Stichting voor Vluchte-

ling-Studenten UAF en lid van de Raad van Advies van 

het College voor de Rechten van de Mens. Sinds novem-

ber 2020 is zij voorzitter van het HV. 

Mardjan spreekt over haar boek ‚Tot op de dag‘; hierin 

beschrijft zij haar ervaringen met vrijheid, humanisme, 

over mee mogen doen, zelf groeien en ontwikkelen in 

verbinding met de ander. Na afloop is er een maaltijd.

Midwinterviering
met Mardjan Seighali

zaterdagmiddag 18 december 2021

Wanneer: zaterdag 18 dec, van 15.30 – ca. 19.30 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstr. 26a, Arnhem

Prijs: leden € 20,-, niet-leden € 25,-, minima € 15,-   
 (inclusief maaltijd en drankje)

Aanmelden: bij secretaris@hv-arnhem.nl of 
 tel. 026-333 24 49

Onder leiding van Iris Springvloet, studentenpas-

tor bij het Arnhem Student Point en afgestudeerd 

aan de Universiteit voor Humanistiek, gaan we in 

gesprek met (internationale) studenten over het 

thema vrijheid. Hoe ervaren we vrijheid? Welke 

culturele aspecten spelen mee? Hoe gaan we om 

met vrijheid en met verschillende ervaringen? 

De voertaal is Engels. Indien nodig kan er vertaald 

worden. 

Cultuur en vrijheid
met internationale studenten

donderdagavond 18 november 2021

Wanneer: donderdag 18 november, om 20.00 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstr. 26a, Arnhem

Prijs: gratis

Aanmelden: niet nodig
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Wie ben ik, als mens, in de 21e eeuw? Media, markt en technologie verande-

ren het leven en de relaties met anderen en de natuur. Hoe blijft u bewuste, 

eigen keuzes maken? In vier interactieve bijeenkomsten verzamelt u nieuwe 

inzichten en een onbevangen blik op uzelf als mens in deze eeuw. U gaat op 

zoek naar humanistische inspiratiebronnen en nieuwe perspectieven.

Door kennisoverdracht, reflectie en gesprekken met de docent en met mede-

cursisten verkent u fundamentele vragen van de 21e eeuw en wat humanisme 

daarbij kan betekenen. Voorkennis is niet vereist. 

Docent Niranyana Jayamary is filosoof en coach voor mensen die vragen heb-

ben over werk- en privésituaties.

Cursus: Mens zijn in de 21e eeuw
vanaf woensdagmiddag 26 januari 2022 in Ede 

Wanneer: 4 x op woensdag 26 jan. en 2, 9 en 16 febr. 2022, van 14.00 – 16.30 uur 

Waar: Cultura, Molenstraat 45, Ede  

Prijs:	 leden	€	75,-,	niet-leden	€	140,-,	incl.	reader	en	koffie/thee
 (min. inkomen: leden € 37,50 en niet-leden € 60,-)

Aanmelden:  online via www.cursushumanisme.nu (geen internet? 
 Bel 020-5219000 en toets 3 van het keuzemenu)

Als HV-lid krijgt u in 

2021-2022 korting op 

voorstellingen met een 

levensbeschouwelijk 

en/of filosofisch thema 

in Theater aan de Rijn. 

In de nieuwsbrieven 

en op de website komt 

informatie over deze 

voorstellingen. 

Voor het programma van 

Theater aan de Rijn, zie:

www.theateraanderijn.nl

Theatervoorstellingen
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Humanisme en de natuur Humanisme en de samenleving

Wanneer: dinsdag 22 februari om 20.00 uur, 
 de ALV begint om 19.30 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, Arnhem 

Prijs:	 leden	gratus,	niet-leden	€	5,-,	incl.	koffie/thee

Aanmelden:  niet nodig

Klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuur-

lijke hulpbronnen dwingen de mens tot aanpassing. 

Jaap van Praag, de oprichter van het HV, stelt dat de 

‘natuurlijkheid van de mens’ het belangrijkste uitgangs-

punt moet zijn van een humanistisch mensbeeld. Welke 

zijn de humanistische gedachten over de natuur en 

geven die antwoord op de huidige problemen?

Jos de Wit (1960) studeerde geschiedenis, filosofie 

en humanistiek. Hij werkt in het onderwijs en geeft 

cursussen en lezingen.

Het HV vierde in 2021 het 75-jarig jubileum met als 

thema: Vrijheid. Een ideaal dat ook onderwerp van 

discussie is. Is genuanceerde vrijheid mogelijk? Hoe 

zien de samenleving en het begrip vrijheid er dan 

uit? Na een inleiding werken we in groepen en de 

afsluiting is plenair. 

Laurens ten Kate is cultuurfilosoof en bijzonder 

hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en Humanisme 

aan de Universiteit voor Humanistiek.

zondag 20 maart 2022, 11.00 uur
Workshop door Laurens ten Kate

Wanneer: zondag 20 maart van 11.00 – 15.00 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstr. 26a, Arnhem

Prijs: leden € 7,50, niet-leden € 10,- 
	 incl.	koffie/thee,	lunch	zelf	meenemen

Aanmelden:  bij secretaris@hv-arnhem.nl of 
 tel. 026-333 24 49

dinsdagavond 22 februari 2022
Lezing door Jos de Wit | korte ALV
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Wanneer: zondag 20 maart van 11.00 – 15.00 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstr. 26a, Arnhem

Prijs: leden € 7,50, niet-leden € 10,- 
	 incl.	koffie/thee,	lunch	zelf	meenemen

Aanmelden:  bij secretaris@hv-arnhem.nl of 
 tel. 026-333 24 49

April is de maand van de filosofie. Elk jaar is er een the-

ma, waarover een filosoof een essay schrijft. Landelijk 

zijn hierover interactieve bijeenkomsten. HVAR organi-

seert twee bijeenkomsten, één in Wageningen en één 

in Arnhem. Na een prikkelende lezing door een filosoof, 

gaan deelnemers in gesprek met de spreker en met 

elkaar. 

Over het thema en de sprekers ontvangt u informatie in 

de nieuwsbrief en op de website.

Themabijeenkomsten
maand van de filosofie 

Caro Suringar en Sacha Verheij, beide afgestudeerd 

aan de universiteit voor Humanistiek, schreven aan 

de hand van eigen ervaringen het boek ‘Golven van 

Verdriet’, over hoe zij omgingen met een depressie. 

Zij laten zien hoe een depressie overwinnen, een 

impuls kan zijn om anders in het leven te staan. Door 

de depressie niet zo snel mogelijk op te lossen, maar 

stil te staan bij de betekenis ervan. 

Ze gaan met ons in gesprek over depressie, filosofie, 

humanisme en levenskunst.

Golven van Verdriet, depressie 
als inspiratie voor levenskunst

april 2022

Wanneer: donderdag 14 april om 20.00 uur en
 dinsdag 26 april om 20.00 uur

Waar: 14 april: Bibliotheek Wageningen

 26 april: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, 
 Arnhem

zondagmiddag 15 mei 2022

Wanneer: zondag 15 mei van 14.30 – 16.00 uur
Waar: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, Arnhem

Prijs: gratis

Aanmelden:  niet nodig
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Deze middag kijken we over de grens en in de spiegel. Paul van der Velde 

neemt ons in zijn lezing mee naar de wereld van het boeddhisme en het hin-

doeïsme. Aan de hand van oosterse mensbeelden schets hij de overeenkom-

sten en verschillen tussen het humanistische mens- en wereldbeeld en dat 

in deze oosterse levensbeschouwingen. Ondanks het exotische en spirituele 

beeld dat wij van oosterse medemensen hebben, blijken de overeenkomsten 

vaak groter dan uiterlijkheden doen vermoeden. Toch zijn er ook verschillen, 

waarvan we mogelijk iets kunnen leren.

Paul van de Velde is hoogleraar oosterse religies aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Na de lezing is er een hapje en een drankje.

Wereldhumanismedag: mensbeelden 
in oost en west door Paul van der Velde
zondagmiddag 19 juni 2022

Wanneer: zondag 19 juni om 15.30 uur

Waar: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, Arnhem 

Prijs: leden € 7,50, niet-leden € 10,-, 
	 incl.	koffie/thee,	drankje	en	hapje

Aanmelden:  bij secretaris@hv-arnhem.nl of tel. 026-333 24 49

HV  Afdeling
Arnhem - Rijnstreek:

www.humanistischverbond.nl/ 
afdelingen/regio-oost/
afdeling-arnhem-rijnstreek

Op facebook zoek naar:

Humanistisch Verbond
Arnhem-Rijnstreek

Humanistisch Verbond:

www.humanistischverbond.nl

Volg ons op Twitter:

www.twitter.com/
humanverbond

Zo vindt u 
ons online:
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HVAR  EN  NIVON

We beginnen het seizoen met een inspirerende 

lezing, getiteld: ‘Van wie is de natuur nu eigenlijk?’ 

Vragen zoals: Moeten/Mogen we over de natuur 

heersen? Zijn we er eigenaar van? Of rentmeester? 

Of een partner?

Zie pagina 1 van het Nivon.

Seizoensopening met lezing 
door Matthijs Schouten

zondag 5 september 2021

HVAR en het Nivon organiseren weer 

een ‘Dialoogtafel’. U gaat met onbe-

kende mensen in gesprek over het 

thema Erbij horen.

Zie pagina 6 van het Nivon.

Arnhem in Dialoog:
thema Erbij horen

donderdag 4 november 2021

Deze IVN-cursus plaatst klimaatverandering in 

een breed perspectief. Klimaat, natuur, duurzaam-

heid en de invloed van menselijk handelen zijn 

belangrijke thema’s. Naast kennisoverdracht biedt 

de cursus handvatten om zelf in actie te komen.

Zie pagina 29 van het Nivon.

Klimaatcursus: 
de groene verandering 

vanaf donderdag 3 februari 2022

Op Zaterdag 8 januari 2022 van 15.30 

tot 17.30 uur houden we, samen 

met het Nivon, onze gezamenlijke 

Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Meer informatie komt in de nieuws-

brief en op de website.

Nieuwjaarsbijeenkomst:
save the date!

zaterdag 8 januari 2022
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