
Jaarbeeld 2013

Durf te 
kiezen

Het Humanistisch Verbond is in 2013 meer naar buiten getreden en 
heeft een nieuwe huisstijl. Dit Jaarbeeld geeft u een impressie van de 
belangrijkste activiteiten die in 2013 hebben plaatsgevonden. 
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Geachte lezer,

Onze opdracht als Humanistisch Verbond, het informatie- en 
dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme, 
is helder. Wij verenigen mensen die zich herkennen in het 
humanisme, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en 
seculieren. We zetten ons gezamenlijk in voor vrijheid en vrije 
meningsuiting. We zijn voor gelijke behandeling van iedereen 
en voor het recht op zelfbeschikking, zoals het recht op een 
zelfgekozen, waardig levenseinde. We bieden mensen kennis 
en mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen om op 
hun eigen manier zin te geven aan hun leven. Daarnaast  
‘onderzoeken’ we actuele, culturele en maatschappelijke 

vragen vanuit een humanistische visie. Hiervoor organiseren we lezingen, zoals de 
Socrateslezing en de nieuwe Lezing+, cursussen en bieden we geestelijke begeleiding 
voor mensen in zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen. Ook reiken we de 
Van Praagprijs uit aan een persoon die vernieuwende ideeën heeft die het humanisme 
voeden. 

Elk jaar bekijken we wat de resultaten zijn van onze inspanningen, zowel van het 
landelijk bureau als van de actieve leden van onze vereniging, en geven daar een  
financieel plaatje bij. We staan graag stil bij wat we in 2013 deden. Het was een  
pittig jaar. We hebben ons ten doel gesteld meer naar buiten te treden en meer leden 
en niet-leden te bewegen het humanisme te omarmen. En dat is grotendeels gelukt.  
Dat zie ik aan de respons en de weerklank. In de media, we waren er vaker dan ooit 
aanwezig, en aan de deelnemers aan cursussen, bezoekers van onze evenementen  
en reacties vanuit de politiek. In dit Jaarbeeld vindt u niet chronologisch, maar  
thematisch wat we in 2013 hebben gedaan. Veel leesplezier gewenst.

Ineke de Vries, directeur

Meer informatie
Op humanistischverbond.nl staat  
een animatiefilm van het Jaarbeeld 
2013. Wilt u liever een papieren 
versie? Bel dan naar het landelijk 
bureau: tel. 020 521 90 00. Wij prin-
ten het digitale document dan voor 
u uit en versturen het per post.
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Leden

Omvang
De Vereniging Humanistisch Verbond is een levensbe-
schouwelijke vereniging. Op 31 december 2013 heeft  
de vereniging 13.105 leden, 38 afdelingen en 3 lokale 
ledeninitiatieven. Bij de Jonge Humanisten, de jonge-
rengroep in de vereniging, zijn 348 leden aangesloten. 
De doelstelling voor 2013 was een groei van 900 nieuwe 
leden, een verloop (overlijdens en opzeggingen) van 600 
en een nettogroei van 300 leden. Deze doelstelling werd 
niet gerealiseerd. De aanwas van nieuwe leden was 936, 
het aantal uitschrijvingen 778 en het nettoresultaat 158. 

Werving
In 2013 werd een nieuwe wervingscampagne ontwikkeld, 
‘Als je vindt dat…’, die eind november (advertenties) en 
eind december (radiospots en tv-spot Socutera) is uitge-
zet. De inzet en resultaten van 2013 hebben betrekking 
op de ‘oude’ campagne ‘Gelooft u ook meer in het leven 
vóór de dood?’.
Om te voorkomen dat omroep Human van het tv-scherm 
en de radio zou verdwijnen, moest de omroep voor 1 
april 2014 50.000 nieuwe leden hebben. Het Humanis-
tisch Verbond steunde de ledenwerving door eigen leden 
een lidmaatschap van Human cadeau te geven. Dit heeft 
geresulteerd in ruim 4000 nieuwe leden voor de omroep. 
Inmiddels heeft de omroep voldoende leden om aspi-
rant-omroep te worden. Human-directeur Bert Janssens: 
“Wij vinden dat onze programma’s een gemarkeerde 
plaats verdienen in het omroepbestel.” Daarnaast konden 
leden van het Humanistisch Verbond iemand een proef-
abonnement geven op Human Magazine. Dit is door ruim 
500 leden gedaan.

Ledendagen
In 2013 werd voor het eerst een Actieve ledendag georga-
niseerd, waarbij actieve leden met het landelijk bureau in 
gesprek gingen. De leden kregen een voorproefje van de 
cursussen en het materiaal om deze te organiseren. Daar-
naast waren er brainstorms over de drie belangrijkste 
thema’s van het Humanistisch Verbond voor de komende 
vijf jaar. Voorzitter Boris van der Ham vindt de inzet van 
actieve leden belangrijk. “We willen graag groeien, maar 

dat is geen doel op zich. Wel willen we het humanisme 
meer uitdragen als belangrijke levensbeschouwing. Dat 
moeten we met elkaar doen, bijvoorbeeld door activitei-
ten aan te bieden waarmee mensen zich kunnen ontwik-
kelen.”

Waar: Centraal Museum, Utrecht
Wanneer: 20 januari 
Aantal bezoekers: 80

Het Humanistisch Verbond is een vereniging die groot be-
lang hecht aan het contact met leden. Tijdens de jaarlijkse 
Ledendag/Algemene Ledenvergadering doen bestuur en 
directie verslag over het afgelopen jaar en kijken ze vooruit 
naar het komende jaar. Afgelopen jaar ging de Ledendag 
over wijzer worden. Deelnemers konden kiezen uit drie 
workshops: Mediawijsheid, Wijs door de tijd en Zelfbe-
schikking en dementie.

Leden

Totaal bijgeschreven in 2013: 936
Totaal uitgeschreven in 2013: 778

Toename in 2013: 158

Totaal aantal leden 
per 31 december 2013: 13.105

Waar: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 
Hilversum
Wanneer: 23 november 
Aantal bezoekers: 190

Fo
to

: A
nn

a 
va

n 
Ko

oi
j

Fo
to

: A
nn

a 
va

n 
Ko

oi
j



Humanistisch Verbond  I pagina 4

Jaarbeeld 2013

Thema’s
De samenleving humaner maken en mensen de mogelijk-
heden geven het leven als zinvol te ervaren. Dat doen we 
met leden en partners. Thema’s zijn daarbij een bron van 
onderzoek naar persoonlijk en maatschappelijk humanis-
me. 

Aards & Groen

Duurzaam leven vraagt een andere manier van denken en 
doen. We mogen trots zijn op onze eigen plek in de natuur. 
Omdat die zo belangrijk is, dragen we er verantwoorde-
lijkheid voor. Creatief en open, vooruitstrevend en ieder 
op zijn eigen manier. Meedoen aan de No Impact Week en 
de Socrateslezing van Louise Fresco over duurzaam eten 
zonder dogma’s pasten in dit thema.

LevensWijs
Ouder worden gaat vanzelf, maar om oud en wijs te 
worden is meer nodig. Kennis, inspiratie, eigenzinnigheid, 
reflectie en oefening. Want wijsheid is misschien wel het 
meest kostbare wat je met het verstrijken van de tijd kunt 
bemachtigen. De Ledendag op 23 november stond in het 
teken van goed ouder worden.

Zinnig & Vrij

Keuzevrijheid: een prachtig ideaal. Toch knaagt er iets. Wat 
en hoe kies je? We dagen je uit om na te denken over hoe 
jij keuzes maakt, zodat je steeds vaker het gevoel krijgt dat 
wat je doet samenvalt met wat je écht wilt. Filosoof Henk 
Oosterling ontving op 21 juni de Van Praagprijs vanwege 
zijn denk- en daadkracht om jongeren in Rotterdam-Zuid 
een betere start te geven. Op 2 november gaf filosofe Joke 
Hermsen een lezing en workshop over haar boek ‘Stil de 
tijd’, waarbij deelnemers konden oefenen met ‘aandachtig 
nietsdoen’. 

Programma: 
13.00 uur Algemene Ledenvergadering
15.00 uur Wijzer worden
17.00-18.00 uur Borrel

Locatie: 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,  
Sumatralaan 45, 1200 BB Hilversum

Voor meer informatie  
en inschrijving ga naar 

ledendag.nl 
humanistischverbond.nl/
ledendag

Of bel 020 5219000.

Voorafgaand aan dit programma kunnen leden van het Humanistisch 
Verbond om 13.00 deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Tijdens de ALV legt het hoofdbestuur verantwoording af over het gevoerde 
(financiële) beleid en gaat met u in gesprek over de plannen voor 2014. 

Mediawijsheid
Allerlei media overspoelen ons met beelden, informatie, meningen en ideeën. 
Mediawijsheid is een vorm van wijsheid die we niet eerder hebben hoeven ont-
wikkelen. Als oefenmateriaal om mediawijsheid te onderzoeken gebruiken we 
beelden van ouder (en wijzer?) worden. Met Joachim Duyndam, Socrateshoog- 
leraar aan de Universiteit voor Humanistiek en Marc Josten, eindredacteur van 
het HUMAN TV programma Medialogica.

Wijs door de tijd 
Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen, bespreekt in zijn lezing het verschil tussen ‘kennis’ 
en ‘begrip’. Wat is er nodig voor een onderzoekende houding? En hij gaat in op 
‘oud en wijs’: waarom wordt de één met de jaren wijzer en de ander met de  
jaren dogmatischer? 

Zelfbeschikking en dementie 
Zelfbeschikking, een van de belangrijkste humanistische waarden, vraagt ook 
wijsheid. Bijvoorbeeld als het gaat over het zelfgekozen levenseinde en demen-
tie. Denk hierover helder mee met HV-medewerkers Reine Rek en Esther Wit. 

Deze drie onderdelen van het Wijzer worden programma vinden parallel plaats 
en gaan van start om 15.00 uur in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
in Hilversum. 

ALV

Wijzer worden

We willen niet alleen ouder worden, we willen vooral wijzer worden.  
Maar wat is wijsheid in onze tijd? Tijdens de Ledendag van het Humanistisch  
Verbond op 23 november zoeken we naar een antwoord op deze vraag.  
We zoeken niet alleen naar antwoorden, maar oefenen ook.  
Wijsheid is namelijk een praktijk.  

Wijzer worden
Zal de tijd het leren?

Uitnodiging Ledendag 2013
ALV
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Freedom of Thought
Mensenrechten is een belangrijk thema voor het Humanis-
tisch Verbond. Op 10 december verscheen het IHEU-rap-
port Freedom of Thought. In dit rapport staat de situatie 
beschreven van atheïsten wereldwijd. Boris van der Ham 
overhandigde het rapport aan de Nederlandse mensen-
rechtenambassadeur Lionel Veer en aan de vaste Kamer-
commissie van Buitenlandse Zaken. “Nederland steunt 
uw werk voor het recht op vrijheid van levensovertuiging”, 
reageerde Veer.

Van der Ham bood het rapport aan samen met directeur 
Ineke de Vries en Rein Zunderdorp (bestuurder van de 
International Humanist and Ethical Union; IHEU). Uit het 
rapport blijkt dat atheïsten in twaalf landen de doodstraf 
riskeren voor afvalligheid. In 39 landen, waaronder zes 
westerse landen, staat gevangenisstraf op godslastering. 
De IHEU bracht het lot van niet-gelovigen al eerder in 
kaart. In dit onderzoek kijkt ze echter voor het eerst naar 
alle landen ter wereld.

Ook de voorzitter van de Tweede Kamercommissie van 
Buitenlandse Zaken Angelien Eijsink (PvdA) nam het rap-
port in ontvangst. Daarbij waren ook Tweede Kamerleden 
van CDA, PvdA, VVD, D66 en PVV aanwezig.  Van der Ham 
benadrukte dat Nederland als seculier land een unieke 
positie en speciale verantwoordelijkheid heeft. Hij riep 
de Kamerleden op in debatten het recht op vrijheid van 
levensovertuiging en meningsuiting voor atheïsten, huma-
nisten, vrijzinnigen en aanhangers van minderheidsreligies 
te verdedigen. Daarnaast werden er 1800 handtekeningen 
aangeboden van de actie, Teken voor Vrijheid, die Boris 
van der Ham in april 2013 is gestart.
Het Humanistisch Verbond vindt het van groot belang de 
krachten te bundelen in internationaal verband. Van der 
Ham: “Wij werken daarom nauw samen met de IHEU om 
te lobbyen bij de Verenigde Naties en de Raad van Europa. 

Daarnaast steunen wij wereldwijd mensen die op grond 
van hun levensovertuiging direct gevaar lopen en wij 
helpen beginnende humanistische organisaties die voor 
mensenrechten opkomen.” 

Media aandacht voor  
Freedom of Thought
Televisie

 
27
Nov Boris van der Ham bij 

Pauw en Witteman over 
de (nationale en internati-

onale) noodzaak van het afschaf-
fen van artikel 147, WvS

Radio

11
Dec  Rein Zunderdorp, bij Radio Vlaardingen over 

het IHEU-rapport Freedom of Thought

11
Dec  Rein Zunderdorp, Radio 5, NTR, Dichtbij 

Nederland, radiodebat

Gedrukte landelijke media

9
Dec  de Volkskrant, opinieartikel van Boris van der 

Ham en Rein Zunderdorp, ‘In godslasterings-
debat staan mensenlevens op het spel’

10
Dec  het Parool, ‘Rapport: atheïst overal in de knel’

11
Dec  Nederlands Dagblad, ‘Rechten van ongelovigen 

worden grof geschonden’

11
Dec  Reformatorisch Dagblad, ‘”Rechten atheïsten 

vaak geschonden”, Humanisten vragen 
politiek om actie’

12
Dec Trouw, column van Elma Drayer: ‘Hoezo zijn de 

mensenrechten een westers speeltje?’

Greep uit webartikelen

10
Dec trouw.nl, ‘Atheïsten riskeren de doodstraf in 

13 landen’

10
Dec trouw.nl, ‘Het droeve lot van de atheïstische 

minderheid’

11
Dec  zinweb.nl, ‘Wereldwijd grove schending 

rechten ongelovigen’

11
Dec  IKON kerknieuws.nl, ‘Humanisten brengen 

vervolging onder de aandacht’

11
Dec  atheistisch-seculiere-partij.nl, ‘Wereldrapport 

over discriminatie van ongelovigen’
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Communicatie
Uit het klantonderzoek dat Newcom in 2013 heeft uitge-
voerd blijkt dat (potentiële) leden vooral behoefte hebben 
aan informatie over humanisme via achtergrondartikelen, 
inspirerende persoonlijke verhalen en praktische tips. 
Zij zien deze informatie graag terug in tv-programma’s, 
dagbladen en tijdschriften. In 2013 is een sterker persbe-
leid ingezet met ‘perscoördinatie’ als aparte taak en een 
crossmediale redactie voor zowel de interne als de externe 
media. Om beter bij de behoeften van (potentiële) leden 
aan te sluiten zijn de huisstijl, de website, Human Magazine, 
de HV-Nieuwsbrief en de wervingscampagne in een nieuw 
jasje gestoken.

Humanistisch geluid
Het Humanistisch Verbond was in 2013 aantoonbaar meer 
zichtbaar op tv, radio en in de dag- en weekbladen. Een 
greep uit de uitzendingen en publicaties.

TV

-  Interview met Boris van der Ham, Adieu God, EO
-  Interview met Van Praagprijswinnaar Henk Oosterling, 

Spirit 24
-  6 x Durf te denken: tv-programma gebaseerd op de Hu-

manistische Canon, Human
-  De Bajeshumanist en Eén van de jongens: Humandocs 

over humanistisch geestelijke begeleiding, Nederland 2

Radio

- Boris van der Ham elke maand bij OBA Live (radio 5)
-  Interviews Boris van der Ham bij Dichtbij Nederland en 

Dit is de dag
-  Interviews met Henk Oosterling bij OBA Live en Radio 

West

Dag- en weekbladen 

Opinie, interviews, reacties, artikelen en aankondigingen 
van evenementen zijn gepubliceerd in onder andere NRC 
Handelsblad, de Volkskrant, Nederlands Dagblad, Filosofie 
Magazine, de Groene Amsterdammer en Elsevier en in de 
regionale media.

Aandacht in gedrukte media 

88 x  in landelijke dagbladen
625 x  in regionale dagbladen
7 x  in weekbladen
7 x  in maandbladen

Communicatie & Media
Nieuwe huisstijl voor Human, website 
en HV-Nieuwsbrief

Webstats

Humanistischverbond.nl

Aantal bezoeken: 192.277

25 HV-nieuwsbrieven

Aantal lezers per 1 januari 2013:  2500
Aantal lezers per 31 december 2013:  3600

Humanisme.nu

Aantal bezoekers: 1600
Lid worden: 194

Doneren: 138
Nalaten: 20
Nieuwsbrief: 75

Twitter
1850 volgers op Twitter

Facebook
Aantal likes: 1300

LinkedIn
389 leden

YouTube
Top 10-filmpjes zijn 1620 keer bekeken
Totaal aantal minuten: 7500

Human

4 nummers
Thema’s: Veelkleurig grijs, Tijd om te kiezen, Verdwa-
len in de voedseljungle, Vrijheid

+ 1000 lezers
+ 40%
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Cursussen

De cursussen van het Humanistisch Verbond zijn goed 
bezocht.

Introductiecursus humanisme
“Dit smaakt naar meer”, zeiden veel deelnemers na afloop 
van de Introductiecursus humanisme. “En dat komt me-
teen dicht bij wat ik zelf aan de cursus heb”, vertelt docent 
Silvia Benschop. “De cursus gaat weliswaar over wat hu-
manisme is en de geschiedenis van het humanisme, maar 
het onderzoek naar de persoonlijke levensbeschouwing 
loopt hier als een rode draad doorheen. Wat is mijn eigen 
mens- en wereldbeeld? Wat vind ik belangrijk? Waar sta 
ik voor? Hoe wil ik leven? Vragen waar veel mensen mee 
rondlopen.”

Waar: Amsterdam, Lelystad, Haarlem, Leiden, 
Utrecht, Nijmegen
Aantal deelnemers: 74

Cursus Filosofie van de levenskunst
Tijdens de cursus Filosofie van de levenskunst maken 
deelnemers kennis met vele denkers die ons voorgingen 
in het onderzoek naar het goede leven. “In allerlei situaties 
grijp ik terug op de cursus en dan zie ik de verschillende 
kanten van een zaak”, vertelt een deelneemster. “Iedereen 
heeft een bepaalde manier van denken om problemen op 
te lossen. Door deze cursus ben ik soms echt anders gaan 
denken. Je krijgt een ander handvat, waardoor je kunt 
schuiven met je ideeën en idealen. In de oudheid werd 
er al over soortgelijke dingen nagedacht: Hoe sta je in je 
leven? Hoe ga je in de tijd mee, of niet? Wat gebeurt er als 
je iets niet doet? Het leven is niet star. Je moet met je tijd 
meegaan, en een bepaalde ruimte en openheid houden. 
Dat is levenskunst voor mij.”

Cursus Levenskunst door de ogen van 
moderne filosofen
Hoe voorkom je dat je leven aan je voorbij kabbelt? Daar-
over hebben verschillende filosofen nagedacht. Tijdens de 
cursus Levenskunst door de ogen van moderne filosofen 
staan filosofen als Montaigne, Nietzsche en Foucault 
centraal en gaan cursisten aan de hand van hun teksten op 
zoek naar wat voor hen het goede leven is. 

Waar: Den Haag, Rotterdam, Naarden, Apeldoorn, 
Amsterdam, Alkmaar, Amersfoort, Maastricht
Totaal aantal deelnemers aan de beide Levenskunst-
cursussen: 93

Socrates Aristoteles Epicurus

Michel Foucault
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Basisopleiding humanistische filosofie

Martijn Rozing en Esther Wit, beiden werkzaam op het 
landelijk bureau van het Humanistisch Verbond, ontwikkel-
den de Basisopleiding humanistische filosofie samen met 
de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Rozing: 
“Deze basisopleiding biedt een geweldige mogelijkheid 
om je meer bewust te worden van je eigen levensfilosofie. 
Hoe zie jij de mens en de wereld? Het verdiept en verrijkt 
je kennis over zowel het humanisme als de filosofie eens 
op een andere manier. We bieden niet alleen kennis en 
inzichten, maar gaan ook samen aan het werk: uitwisseling 
en verdieping door opdrachten en oefening. Er is aandacht 
voor luisteren, lezen, spreken, denken en schrijven; dé 
bouwstenen van zelfontplooiing.”

Waar: ISVW, Leusden
Wanneer: 26 en 27 januari, 2 en 3 maart, 13 en 14 
april, 11 en 12 mei, 15 en 16 juni
Aantal deelnemers: gemiddeld 25 per weekend

Humanisme en politiek
Steeds minder mensen verbinden zich aan een politieke 
partij, maar een bloeiende civil society is belangrijk voor 
een maatschappij waarin burgers, belangengroepen en 
bestuurders elkaar weten te vinden. Kan het humanisme 
een antwoord geven op het spirituele, morele en ideolo-
gische vacuüm van deze tijd? Tijdens de vier cursusavon-
den kwamen thema’s als het ontstaan van de staat, de 
invloed van specifieke filosofen en het humanisme in de 
hedendaagse politieke praktijk aan bod. Naast inleidingen 
door de docent werden Socratische rondetafelgesprekken 
gehouden. 

Waar: Doetinchem, samen met de Volksuniversiteit
Wanneer: 28 februari, 7 maart, 14 maart en 21 maart
Aantal deelnemers: 10

Ook sterven moet je leren
‘Bij een goed leven hoort een goede dood’, meende 
Seneca. Maar hoe doe je dat? Om die vraag draait het in 
de cursus Ook sterven moet je leren, die het Humanis-
tisch Verbond voor de tweede keer samen met de ISVW in 
Leusden organiseerde. Een cursus waarin zowel prakti-
sche, persoonlijke als filosofische invalshoeken aan bod 
kwamen. Met de Denker des Vaderlands René Gude, en 
Joep Dohmen. “Heerlijk die diepgang en humor, daar kom 
ik voor,” schreef één van de deelnemers.

Waar: ISVW, Leusden
Wanneer: 12 en 13 oktober 2013, 25 en 26 januari 
2014 (tweede weekend ging niet door)
Gemiddeld aantal deelnemers: 18
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Lezingen
Socrateslezing

De Socrateslezing stond in 
het teken van een huma-
nistisch perspectief op 
duurzaam eten.
Louise Fresco, hoogleraar 
Duurzame Ontwikkeling 
aan de Universiteit van 
Amsterdam, is gefasci-
neerd door voedsel. De 
productiewijze van ons 
voedsel doet een grote 
aanslag op natuurlijke 

ecosystemen. Fresco probeert twee ethische principes sa-
men te brengen: duurzame voeding en voldoende voeding 
voor de sterk groeiende wereldbevolking. Ze riep op tot 
waardering voor de wetenschap en technologie achter ons 
eten, maar bepleitte vooral een cultuurverandering. We 
moeten weer waardering opbrengen voor de gang van de 
natuur naar ons bord. De combinatie van een wetenschap-
pelijke aanpak met duidelijke ethische ambities is voor het 
humanisme van groot belang.

Waar: Rode Hoed, Amsterdam 
Wanneer: 17 november
Aantal bezoekers: 400 + livestream meekijkers

Stil de tijd
“Nietsdoen is een belang-
rijke voorwaarde voor 
inzicht en creativiteit”, 
betoogde schrijfster en 
filosofe Joke Hermsen in 
haar lezing. “Sinds Plato 
geldt dat rust, mijmeren, 
muziek luisteren en niet 
aan de ratrace meedoen, 
voorwaarden zijn om te 
leren. Het is niet voor niets 
dat alle grote religies een 
vaste rustdag hebben. De 
richting van onze samen-
leving is echter precies 
tegenovergesteld aan deze 
gedachte: de economie is 

gericht op het kweken van schaarste en tegelijkertijd con-
stante groei door acceleratie. Dat weerspiegelt precies het 
gevoel van tijd dat veel mensen hebben: we hebben er te 
weinig van en het gaat te snel. Pas als je je hiervan bewust 
bent, dan kun je veranderen.”

Waar: Haarlem
Wanneer: 2 november 
Aantal bezoekers: 50

Van Praagprijs

Henk Oosterling ontving de Van Praagprijs vanwege zijn 
denk- en daadkracht om jongeren in Rotterdam-Zuid een 
betere start te geven. In een van de grootste probleemwij-
ken in Nederland introduceerde hij op scholen een nieuwe 
totaalaanpak, ‘Rotterdam Vakmanstad’, waardoor een hele 
generatie kinderen de nodige sociale, fysieke én mentale 
‘skills’ meekrijgen. Ze worden opgeleid tot zelfbewuste jon-
geren die verantwoording kunnen nemen voor de keuzes 
die ze gaan maken. Henk Oosterling: “We leren kinderen 
echte keuzes te maken. Daarbij gaat het niet om de mens 
als individu, maar om concrete mensen met concrete con-
texten. Want kinderen in Japan of Nederland zijn anders, 
overal is het anders. Maar relaties en netwerken zijn er 
overal.” Voor het eerste reikte het Humanistisch Verbond 
naast de oeuvreprijs aan Henk Oosterling een aanmoedi-
gingsprijs uit. Op voordracht van Oosterling ging deze naar 
Aetzel Griffioen.

Wereldhumanismedag
Ook in 2013 werd Wereldhumanismedag ‘Durf te denken, 
durf te doen’, groots gevierd, met diverse activiteiten door 
het land. Voor het eerst waren alle evenementen te zien 
op wereldhumanismedag.nl. Daarnaast zond omroep 
Human speciale Wereldhumanismedag-programma’s uit 
op radio en tv. Afdelingen van het Humanistisch Verbond 
organiseerden activiteiten, humanistisch geestelijk bege-
leiders bij justitie, defensie en in de zorg vierden Wereld-
humanismedag in instellingen, en docenten Humanistisch 
Vormingsonderwijs vierden deze langste dag van het 
jaar op scholen. Ook werd op deze dag de Van Praagprijs 
uitgereikt.

Waar: verschillende plaatsen in Nederland
Wanneer: 21 juni
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Joke Hermsen

Louise Fresco

Boris van der Ham en Henk Oosterling

Waar: Het Sieraad, Amsterdam
Wanneer: 21 juni 
Aantal bezoekers: 300
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Humanistisch geestelijke begeleiding

Het eigen leven vormgeven is niet altijd eenvoudig. Huma-
nistisch geestelijk begeleiders helpen - met gesprekken, 
advies en ondersteuning - om evenwicht te vinden als het 
even moeilijk gaat. Het Humanistisch Verbond werkt mee 
aan een landelijke kwaliteitsstandaard levensvragen in 
de ouderenzorg in opdracht van het Ministerie van VWS. 
In 2013 heeft het Humanistisch Verbond 25 humanistisch 
geestelijk begeleiders benoemd.

Zorg
Bezuinigingen, kortere opnameduur, fusies en opheffing 
hebben grote consequenties voor de patiënten en be-
woners van zorginstellingen. Patiënten verblijven zo kort 
mogelijk in het ziekenhuis en keren eerder terug naar huis. 
Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen en zijn 
aangewezen op thuis- en mantelzorg. Voor humanistisch 
geestelijk begeleiders in de zorg zijn deze ontwikkelingen 
voelbaar. Het Humanistisch Verbond volgt de ontwikkelin-
gen op de voet en ondersteunt humanistisch geestelijk be-
geleiders die hun diensten uitbreiden binnen en buiten in-
stellingen. Voor deze ‘vernieuwende projecten’, om onder 
meer ambulante humanistisch geestelijke zorg mogelijk te 
maken, heeft het landelijk bureau een wervingsactie ge-

houden onder leden en donateurs en heeft het bureau een 
werkconferentie voorbereid om alle initiatieven te bunde-
len en te onderzoeken wat het Humanistisch Verbond kan 
doen om vernieuwende vormen van deze dienstverlening 
te ondersteunen.

Justitie
Een toekomst waarin minder humanistisch geestelijk 
begeleiders (de formatie is gekrompen) toch kwalitatief 
hoogwaardige humanistisch geestelijke verzorging bie-
den voor gedetineerden. Dat is het doel van HGB-justitie. 
Zij werken daaraan met een vast programma, waarin 
naast individuele en groepsgesprekken aandacht voor 
bezinningsbijeenkomsten en de inzet van vrijwilligers 
nieuw zijn. Op verschillende manieren heeft HGB-justitie 
de humanistisch geestelijk begeleiders ondersteund om 
de bezinningsbijeenkomsten mogelijk te maken, zoals 
deskundigheidsbevordering en pr-materiaal. Daarnaast is 
gestart met een ‘wekelijkse overdenking’. 
“Ik ben er voor iedereen, ook voor die mannen waarvan 
sommigen zeggen dat er niets meer mee te beginnen 
is. Ik denk dat er altijd nog mogelijkheden zijn. Wat dat 
betreft probeer ik gedetineerden op hun eigen ver-

Beeld uit de documentaire ‘Eén van de jongens’ met Martine Hulsman (rechts)
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antwoordelijkheid en kracht aan te spreken.” Omroep 
Human zond op 16 september een documentaire uit over 
het werk van raadsman Patrick Vlug in de penitentiaire 
inrichting (PI) Zoetermeer. Hierover plaatste de Volkskrant 
een interview met hem. Verder heeft HGB-justitie de 
cursus Filosofie en humanisme ontwikkeld en inmiddels 
een keer proefgedraaid in PI Almere. Het was een succes; 
een grote groep gedetineerden gingen over verschillende 
filosofische teksten in gesprek.

Defensie
Bij Defensie zijn 38 humanistische raadslieden werkzaam 
op zeer uiteenlopende werkplekken, zowel voor militairen 
en hun thuisfront als voor burgermedewerkers en vete-
ranen. Defensie heeft een behoefteonderzoek opgestart 
naar de geestelijke verzorging binnen defensie. Op basis 
van dit onderzoek stelt de minister in 2014 de forma-
tie per denominatie vast. Vier humanistisch geestelijk 
begeleiders maakten deel uit van de uitzendingen naar 
Afghanistan.
Het Humanistisch Verbond heeft voorbereidingen getrof-
fen voor Your Song powered by humanism , een project 
waarbij verhalen van militairen zijn omgezet in een liedje 
en vertolkt door singer-songwriters, bands en een bari-
ton. 
“Wie denkt dat hij kan doden?” Als humanistisch geeste-
lijk verzorger Martine Hulsman deze vraag stelt aan jonge 
soldaten na een dag op de schietbaan gaan alle vingers 
omhoog. Hulsman: “Op het moment dat jullie in een ge-
vecht zitten wil ik dat jullie er heel uit komen en de juiste 
afweging kunnen maken. Dat je van te voren nadenkt wat 
is wel OK voor me en wat niet.” Omroep Human zond de 
documentaire Eén van de jongens uit op 23 september.

Jaarlijks symposium
Filosoof Jan Bransen was gastspreker op het jaarlijkse sym-
posium voor humanistisch geestelijk begeleiders en ging 
in op het thema vrijheid, één van de kernwaarden van het 
Humanistisch Verbond. De deelnemers lazen het gelijkna-
mige boek van Jonathan Franzen. “Een verkeerd gekozen 
titel”, meent Bransen. “Wat je in ‘Vrijheid’ ziet is een heleboel 
‘geploeter’ van mensen. Alleen door te benoemen wat dat 
geploeter inhoudt, vernemen we wat er in andermans leven 
aan de hand is. Het boek had ook ‘Verwantschap’ kunnen 
heten: het besef dat we net zo breekbaar zijn als iedereen 
en dat je niet zonder anderen kunt. Het gaat vooral om het 
delen van onbegrip, want dat leidt tot compassie.”
Vier humanistisch geestelijk begeleiders vertelden aan de 
hand van cases over de betekenis van vrijheid in hun werk. 
Want wat is (keuze)vrijheid als je je lichaam uithongert 
vanwege een geestesziekte en de verpleging je behandelt 
volgens een protocol en je je menselijkheid dreigt te verlie-
zen? Of tussen vier getraliede muren, als je - ook al ben je 
crimineel - in het holst van de nacht van je bed bent gelicht 
en het laatste beeld je geschrokken vrouw en het witte be-
traande gezicht van je zoontje is. Of als je op missie moet, 
maar er de zin niet van inziet en weg zou willen?

Waar: ISVW, Leusden
Wanneer: 31 oktober
Aantal bezoekers: 90, waarvan 10 nieuwe huma-
nistisch geestelijk begeleiders

Vrijheid of hoe vrij 
ben je werkelijk? 

Symposium
Uitnodiging 

Vrijheid, we vinden het allemaal ontzettend belangrijk, maar wat 
betekent vrijheid, wat moeten we ermee en hoe vullen we vrijheid in? 
Dat onderzoeken we op donderdag 31 oktober tijdens de conferentie 
‘Vrijheid of hoe vrij ben je werkelijk?’  Je bent van harte welkom hierbij 
aanwezig te zijn.

Het jaarlijks symposium met Jan Bransen
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Afdelingsactiviteiten
De afdelingen stonden garant voor een waaier aan acti-
viteiten, van lezingen, zoals door psychiater en publicist 
Bram Bakker in Meppel over de toekomst van de zorg of 
Martijn Rozing over solidariteit in Zeist, tot filmfestivals in 
Doetinchem, humanistische cafés met onder andere Boris 
van der Ham en themabijeenkomsten zoals van de Club 
van Hemmen over milieuvraagstukken in Hemmen. Vrijwel 
al deze activiteiten werden aangekondigd in lokale media. 
Hieronder een greep uit de activiteiten.

De ontmoeting
In de vorm van speeddaten hebben de leden van de Jonge 
Humanisten en Humanistisch Verbond afdeling Brabant 
elkaar beter leren kennen. Tijdens de gesprekken kwamen 
verschillende vragen aan de orde, zoals: Verandert de kijk 
op het humanisme wanneer je ouder wordt? Zijn jonge 
humanisten om dezelfde reden als oudere lid van het Hu-
manistisch Verbond? 

Waar: Eindhoven
Wanneer: 28 september
Aantal bezoekers: 20

Dementielab
Het landelijk bureau heeft bij vijf afdelingen dementielabs 
gehouden over euthanasie bij dementie. Vanuit verschil-
lende standpunten is geprobeerd de thematiek rond 
euthanasie bij dementie te verhelderen door voor- en 
tegenargumenten te verzamelen. Het resultaat is een argu-
mentenboom die alle mogelijke standpunten weergeeft en 
dus heel handig is bij een debat over dit thema. 

Waar: Ermelo, Alkmaar, Rotterdam, Gouda en  
Groningen
Wanneer: 8 oktober, 15 oktober, 17 oktober,  
20 oktober en 24 oktober
Aantal deelnemers: respectievelijk 10, 20, 10, 43  
en 17

Weekend Levenskunst
Afdeling Zuid-Oost-Brabant organiseerde het weekend Le-
venskunst. Verschillende sprekers vertelden over onderwer-
pen zoals goed ouder worden in de laatmoderne tijd (Hanne 

Laceulle), het voeren van de regie over het eigen levens- 
einde (Marleen van Bijnen) en bewust leren leven (Eugène 
Sutorius). Het weekend werd door de deelnemers als goed 
beoordeeld. Eén van de deelnemers: “Wat een prachtige 
mensen heb ik ontmoet tijdens dit weekend. Via de sprekers 
heb ik een hernieuwd en vernieuwd inzicht gekregen van 
de verschillende gezichten van het leven en de reis naar het 
levenseinde. Ongeacht wat ik op mijn levensweg heb mee-
gemaakt, kan ik nu beslissen om nog meer levenskunst toe 
te passen.” Een andere deelnemer zegt een fantastische tijd 
te hebben gehad. “Ik heb veel geleerd, veel gedeeld en weer 
het gevoel gekregen dat het goed is dat ik humanist ben. 
Het was waardevol om met gelijkgestemde mensen daar te 
zijn. Het gaf mij het gevoel dat ik mijzelf kon zijn, mijzelf kon 
tonen hoe ik denk en ben.”

Waar: Valkenswaard
Wanneer: 1-3 november
Aantal deelnemers: 32

No Impact Week
In het kader van de No Impact Week zijn verschillende 
duurzaamheidsbijeenkomsten georganiseerd, zoals in 
Amersfoort op 7 maart met 50 bezoekers. Tijdens de No 
Impact Week probeerden mensen het milieu zo min moge-
lijk te belasten. Het Humanistisch Verbond is ambassadeur 
van deze week. Maartje Liebregts deed met het hele gezin 
mee. “Met mijn vier kinderen aan de ontbijttafel bespre-
ken we waarom we dit experiment aangaan. Milieu heeft 
volgens hen iets te maken met groen, ervoor zorgen, maar 
vooral met schade aanbrengen. Deze week nemen we 
onze eigen leefgewoontes onder de loep en gaan op zoek 
naar duurzame alternatieven. Maar ook worden we aan-
gespoord om iets te laten. ‘Het doen’ komt vaak neer op 
kleine zaken: dus geen kartonnen pakjes mee naar school, 
maar bekers en eieren per stuk halen, zonder doosje. Dat 
kon altijd al, maar viel me niet op in de winkel. En nog va-
ker lopend of met de fiets in plaats van met de auto gaan.”
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Jonge Humanisten
De Jonge Humanisten waren heel actief in 2013 met onder 
andere de campagne Zoek ’t uit!, een Nieuwjaarsborrel, 
het Valentijnsdiner, Voor- en Najaarsweekend, een herdruk 
van het boekje Hoezo humanisme en diverse lokale activi-
teiten, waaronder De Dialoog in Eindhoven. Er zijn nieuwe 
groepen van Jonge Humanisten opgericht in Zwolle, Wage-
ningen, Delft en Rotterdam.

Valentijnsdiner
Tijdens het Valentijnsdiner op 9 februari luisterden veertig 
Jonge Humanisten onder meer naar een lezing van filosofe 
Simone van Saarloos. Zij sprak over de betekenis van tra-
ditionele vormen van relaties voor een individualistisch en 
zelfstandig persoon in een moderne maatschappij.

Voorjaarsweekend
‘Durf te kiezen! Zoek ’t uit!’ was het thema van het Voor-
jaarsweekend van 5 tot 7 april, dat ook openstond voor 
buitenlandse jonge humanisten. Zo’n 25 Jonge Humanisten 
kwamen naar het prachtige Fort aan de Klop in Utrecht.

Najaarsweekend
Het Najaarsweekend van 29 november tot 1 december 
stond in het teken van vloeibare identiteit. De dertig 
deelnemers ontdekten dat er duizend-en-één manieren 
zijn om naar identiteit te kijken. Het kan in de loop van je 
leven behoorlijk veranderen. Het kan spannend en soms 
zelfs confronterend zijn om na te denken over wat jouw 
identiteit nu eigenlijk bepaalt.

Rein Zunderdorp, voormalig 
voorzitter van het Humanistisch 
Verbond (2005-2012), is op 25 mei 
gekozen tot bestuurslid van de 
International Humanist and Ethical 
Union (IHEU) tijdens de ledenver-
gadering in Boekarest. “Humanis-
ten ontmoeten elkaar, wisselen 
ervaringen uit en ontwikkelen 
initiatieven, zoals het voeren van 
sterke lobby’s bij de Verenigde 
Naties in New York en Genève en 
bij de Raad van Europa in Straats-
burg. Bovendien ondersteunen zij 
nieuwe humanistische organisaties 
en projecten in alle delen van de 
wereld.” Zunderdorp zal zich onder 
meer bezighouden met de onder-

steuning van humanistische organi-
saties en personen die elders in de 
wereld worden gediscrimineerd en 
vervolgd. Ook zal hij zich inzetten 
voor gezamenlijke internationale 
actie hiertegen. Humanistisch Ver-
bond-voorzitter Boris van der Ham, 
die ook in Boekarest was, stelt: 
“Het was indrukwekkend te zien 
welke strijd hier nog wordt gevoerd 
voor rechten die wij als vanzelf-
sprekend beschouwen. Solidariteit 
is belangrijk. Voor de Roemenen, 
maar ook voor andere humanisten, 
agnosten, vrijzinnigen en atheïsten 
die in nog veel moeilijkere situaties 
opereren, zoals in de Arabische 
wereld en Afrika.” 

Internationaal



Humanistisch Verbond  I pagina 14

Jaarbeeld 2013

Jaarcijfers
In dit document vindt u een korte samenvatting van de 
samengevoegde jaarcijfers van de Vereniging Humanis-
tisch Verbond, de Stichting Steunfonds Humanisme en de 
Stichting Vrienden van het Humanistisch Verbond afdeling 
Haaglanden en de afzonderlijke jaarcijfers van het Huma-
nistisch Verbond. De volledige jaarcijfers en het bestuurs-
verslag is beschikbaar op humanistischverbond.nl/
jaarverslag-2013. Een print is op te vragen bij het landelijk 
bureau. 

Giften van leden en donateurs
Twee keer per jaar krijgen leden en donateurs per brief 
het verzoek een (extra) gift te doen. Voor het eerst breidde 
Team Marketing & Communicatie deze acties uit met een 
aparte ‘landingspagina’ op de website, een banner en een 
donatiemodule om een gift te doen.

Resultaten voorjaarsactie 
Tijdens de voorjaarsactie vroegen we leden en donateurs 
om een gift voor humanistisch geestelijke begeleiding, óók 
voor diegenen die niet (meer) in zorginstellingen verblijven. 
De opbrengst is bijna € 40.000,-. Daarnaast heeft de actie 
een aantal notariële schenkingsakten opgeleverd ter waar-
de van € 20.000 (over een looptijd van vijf jaar). De respons 
is 11,6%, tegenover 10,7% in 2012. De gemiddelde gift is  
€ 28,38. Dit is even hoog, zo niet hoger dan in voorgaande 
jaren. Er is een landingspagina gemaakt en een donatiemo-
dule met de oproep: ‘Geef geld voor ambulante geestelijke 
verzorging’. De pagina is 250 keer bekeken; 79% van de be-
zoekers klikte daarop direct weg. Er zijn 9 donaties gedaan; 
de meeste door leden. 

Resultaten najaarsactie 
De najaarsactie had als onderwerp de bescherming van 
het recht op vrijheid van godsdienst, levensovertuiging 
en vrijheid van denken en vroeg steun en aandacht voor 
het IHEU-rapport ‘Freedom of Thought’ en het belang van 
internationale krachtenbundeling. Deze actie sluit aan bij 
andere activiteiten rond dit thema: de petitie komopvoor-
vrijheid.nl, opiniestuk(ken) in dagblad(en), een persbericht, 
de aanbieding van het IHEU-rapport, de Dag van de Men-
senrechten op 10 december en de aandacht hiervoor in 
Human Magazine. De opbrengst is bijna € 29.000,- met een 
respons van 8,5%. De respons is laag, maar de gemiddelde 
gift is behoorlijk hoog: € 29,28. De landingspagina ‘Kom op 
voor vrijheid’ met het verzoek te doneren voor het recht op 
vrijheid is 813 keer bekeken. Samen met de extra nieuws-
brief met deze actie aan 3380 abonnees leverde het 17 
donaties op.

Steunfonds
De medewerkers van het Steunfonds Humanisme werven 
nalatenschappen en executeurschappen, voor de acti-
viteiten en diensten van het Humanistisch Verbond. Zij 
doen dat met advertenties, de brochure ‘Bijdragen aan 

een traditie van menswaardigheid’, huisbezoeken en via 
de website. Tijdens de huisbezoeken vertellen de mede-
werkers wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren van 
een testament. Tijdens de huisbezoeken horen zij ook 
waarom mensen willen nalaten aan het Humanistisch 
Verbond. Jan Willem Steenks: “Zij willen dat bijvoorbeeld 
omdat zij het voortbestaan van het Humanistisch Ver-
bond belangrijk vinden. Omdat zij hebben ondervonden 
dat er behoefte is aan een organisatie die houvast biedt 
voor een moreel en zinvol leven en die de humanistische 
waarden bewaakt. Laatst was ik bij een familielid van een 
humanistisch geestelijk begeleider, die dat werk zo waar-
devol vindt, dat hij dat wil steunen.”
In 2013 hebben 480 mensen informatie opgevraagd over 
de mogelijkheid om het Steunfonds te benoemen tot exe-
cuteur in hun nalatenschap, waarna de steunfondsmede-
werkers 85 huisbezoeken hebben afgelegd. In totaal zijn 
er 53 nieuwe erfstellers bijgekomen. Per 31 december 
2013 telde het bestand 520 erfstellers tegenover 493 in 
2012. Het Steunfonds had in totaal 69 nalatenschappen 
in behandeling, waarvan 16 nieuwe, 32 nalatenschappen 
liepen door vanuit voorgaande jaren en 21 zaken zijn 
afgehandeld. Om de mogelijkheid na te laten aan het 
Humanistisch Verbond ook bij de leden onder de aan-
dacht te brengen wijdde Human Magazine hier twee keer 
aandacht aan.

Beleggingen
Het beheer van de beleggingsportefeuille is in 2013 uitbe-
steed aan Schretlen & Co. Het risicoprofiel van de beleggin-
gen is ‘neutraal/enige risicobereidheid’. Per 31 december 
2013 werd de overeenkomst met Schretlen & Co beëindigd 
en per 1 januari 2014 werd een overeenkomst aangegaan 
met Triodos Bank. De missie van deze bank en de nadruk 
op duurzaam beleggen sluit goed aan bij de doestellingen 
van het Humanistisch Verbond.

Resultaat
Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een negatief resul-
taat van € 116.530,-. Begroot was een negatief resultaat van 
€ 541.866,-. De inkomsten in 2013 waren hoger dan begroot, 
te weten € 315.885,-, zowel wat betreft de inkomsten uit 
fondsenwerving als de rente en baten uit beleggingen.
De gerealiseerde uitgaven in 2013 waren lager dan begroot, 
te weten € 109.451,-.

Wij danken al onze leden, donateurs, 

schenkers, erfstellers en andere relaties 

voor hun loyale steun!
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SAMENGEVOEGDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

INKOMSTEN 2013 2012
Baten uit fondsenwerving  € 2.185.775  € 3.417.521 

Subsidie  € -  € 11.033 

Baten uit beleggingen  € 404.097  € 628.052 

Totaal inkomsten  € 2.589.873  € 4.056.607

UITGAVEN 2013 2012

Besteed aan doelstellingen  € 2.194.008  € 2.025.975 

Kosten eigen fondsenwerving  € 285.011  € 318.119 

Kosten beleggingen  € 30.840  € 36.679 

Kosten beheer en administratie  € 196.544  € 179.425 

Totaal uitgaven  € 2.706.403  € 2.560.197 

RESULTAAT  € -116.530  € 1.496.410

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 HUMANISTISCH VERBOND
 

INKOMSTEN 2013 2012
Baten uit fondsenwerving  € 1.067.516  € 1.072.497 

Baten uit acties van derden  
(bijdrage Steunfonds)

 € 1.180.000  € 1.180.000 

Subsidies  € -  € 11.033 

Overige baten  €  7.689  € 14.126 

Totaal inkomsten  € 2.255.205  € 2.277.656 

UITGAVEN 2013 2012
Besteed aan doelstellingen  € 1.902.769  € 1.675.662 

Kosten eigen fondsenwerving  € 178.234  € 191.730 

Kosten beheer en administratie  € 190.287  € 181.185 

Totaal uitgaven  € 2.271.291  € 2.048.577 

RESULTAAT  € -16.084  € 229.081

Extra donaties

Voorjaarsmailing:  € 41.000,-
Najaarsmailing na twee maanden (loopt nog):  € 25.000,-

Totaal: € 66.000,-
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Humanistisch Verbond/
Steunfonds Humanisme

Bezoekadres
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 521 90 00
Fax: +31 (0)20 521 90 80
E-mail: info@humanistischverbond.nl
Website: humanistischverbond.nl

Postadres
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam

De redactie heeft alles in het werk gesteld 
om bij het gebruik van beeldmateriaal in 
het jaarbeeld geen belangen van derden te 
schenden. Iedereen die desondanks meent 
dat op deze site materiaal gebruikt is zonder 
dat daarover met hem of haar als mogelij-
ke rechthebbende afspraken zijn gemaakt, 
verzoeken wij contact op te nemen met de 
redactie.


