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Beste leden, toch nog een nieuwsbrief 
aan het einde van het jaar.
Het werd weer een jaar waarin meerdere activiteiten konden 
worden uitgevoerd. Allereerst was het het Coornhert-
jaar. Dirck Volckertzn werd 500 jaar geleden geboren en 
de Coornhert stichting Haarlem heeft het Humanistisch 
Verbond Haarlemmerland gevraagd om een bijdrage te 
leveren voor de verjaardag van deze grote Humanist. Trots 
mochten we zijn op de centrale speech van onze voorzitter 
Mardjan Seigali tijdens het openingscongres. Met een zeer 
persoonlijk verhaal gaf zij aan hoe haar leven is verlopen van 
Iraans vluchteling in 1990 tot (voor kort) directeur van U.A.F. 
en voorzitter van het Humanistisch Verbond. Haar levensweg 
voor vrijheid van woord en geloof toont een link naar de weg 
die Coornhert moest gaan. Later in het jaar werd een lezing 
verzorgd door emiritus Professor filosofie Joachim Duyndam 
over de vrije wil en het vrije woord. Afrondend dit jaar werd 
een steen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam onthuld door 
o.a. de minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind en 
Boris Dietrich voor de Humanist Coornhert.

In de Vredesweek is met de 
Antonius Gemeenschap, 
de ambassadeurs voor de 
Vrede, weer samengewerkt 
om Vrede een gezicht te 
geven. Yvette en Edith, 
H.V.O. docenten hebben 
dit jaar met leerlingen van 
verschillende scholen de 
locaties van de evenementen 
versierd met 450 vlaggetjes. 
Klap op de vuurpijl waren 
zo’n 350 vlaggetjes op de 
Grote Markt te Haarlem. 
Veelvuldig gefotografeerd 
tijdens de Vredesweek 
en zeer gewaardeerd. Na 
schilderijen over het thema 
verbinding twee jaar geleden 

en het maken van gedichten 
vorig jaar, uitgebracht in 
400 dichtbundeltjes, was 

het dit jaar weer mooi om 
als Haarlemmerland en het 
H.V.O. samen te werken.

Naast de bijzondere 
activiteiten hebben de 
actieve leden ook dit jaar 
weer de gespreksgroepen, 
de leesgroepen en de 
poëziegroepen begeleid. 
Het is aan Robert van de 
Paverd te danken dat onze 
webpagina weer actuele 
informatie geeft.
https://www.
humanistischverbond.
nl/afdelingen/regio-
noord-west/afdeling-
haarlemmerland 

Dit jaar werd er 
samengewerkt met 
verschillende locaties voor 
de lezing en de cursus. Het 
Verhalenhuis te Haarlem, 
Sociëteit Vereeniging en 
de Antonius Gemeenschap 
te Haarlem. Met dank 
aan Victor Hilbrand was 
er afgelopen jaar rond de 
Coornhert herdenking een 
mooie bijdrage aan het 
congres en de lezing vanuit 
het H.V. Haarlemmerland.  
De contacten die daarmee 
zijn gelegd zullen verder 
worden aangetrokken om 
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zo een breder aanbod te kunnen bieden. Een voorbeeld daarvan 
was het aantrekkelijke aanbod voor onze leden om de lezing 
van Sandra Langereis over de dwarsdenker Erasmus te kunnen 
bijwonen voor een gereduceerde prijs. 

In de volgende Nieuwsbrief willen we ingaan op de fusie tussen 
Kennemerhart en het Reinalda Zorgcentrum. De fusie is per 1 juni 
2022 een feit. Wat de consequenties zullen zijn met betrekking tot 
de humanistische identiteit wordt meer en meer zichtbaar. De twee 
nieuwe Humanistische geestelijke verzorgers en de voorzitter van 
de Cliëntenraad en het Humanistisch lid in de Raad van Toezicht 
zullen de eerste ervaringen kunnen melden. Afrondend wenst het 
bestuur van H.V. Haarlemmerland alle leden een goede tijd toe met  
veel mooie momenten in 2023.

De Kapel in Bloemendaal Graag breng ik u het programma van De Kapel in Bloemendaal onder de 
aandacht. U zult zich misschien afvragen of dit berichtje wel thuis hoort 
in de nieuwsbrief van het HV Haarlemmerland. Ik denk van wel. Ik zit als 
programma coördinator in het bestuur van De Kapel en probeer een breed, 
gevarieerd levensbeschouwelijk programma samen te stellen. De Kapel is 
van oorsprong een vrijzinnige geloofsgemeenschap en heeft nauwe banden 
met het HV en het humanistische gedachtengoed. Ook de Universiteit voor 
Humanistiek is hierbij betrokken; zo kreeg hoogleraar Laurens ten Kate de 
leerstoel toegewezen over vrijzinnige religiositeit en humanisme.  
Ook Hans Alma en Crista Anbeek, voorheen beiden docent aan de UVH, zijn 
nog altijd betrokken bij de vrijzinnigheid en het wetenschappelijk onderzoek 
en onderwijs op het gebied van eigentijdse vormen van spiritualiteit.

Zowel Hans Alma (dd 18 juni) als Laurens ten Kate (dd 16 
april) staan geprogrammeerd voor het lezingenprogramma 
van 2023. En op 19 februari 2023 spreekt Wim Cerutti 
over de humanist Coornhert. Op 4 december van dit jaar 
spreekt filosoof Jacqueline Duurland aan de hand van 
mooi beeldmateriaal over het filosofisch evenwicht tussen 
ratio en roes; dit naar aanleiding van haar laatste boek 
getiteld: “Vinosofie”. Zo maar een greep uit het toekomstige 
programma dat u mogelijk interesseert. Het gaat om 
wekelijkse lezingen op de zondagochtend van 10.30 tot 
12.00 uur. Behalve de lezing is er altijd ook ruimte voor een 
interactief nagesprek met de spreker. 

Mocht u interesse hebben in het programma van De Kapel 
in Bloemendaal dan kunt u zich gratis aanmelden voor de 
nieuwsbrief. U gaat naar de website en komt via het blokje 
zingeving bij de nieuwsbrief zingeving waar u zich met uw 
emailadres kunt aanmelden. U bent hartelijk uitgenodigd om 
gewoon een keertje te komen luisteren en te ervaren of het 
vrijzinnige lezingenaanbod en het samenzijn in De Kapel u 
tot nieuwe inspiratie dient. 

Greet Doornenbal, humanistisch raadsvrouw (tot voor kort 
werkzaam bij Zorggroep Reinalda, nu als zelfstandige in de 
eerste lijn).

Cursus programmering 2023
Onze afdeling heeft bericht ontvangen van het Team Cursussen 
(landelijk bureau) over de cursus programmering 2023.  
De volgende cursussen worden aangeboden: 

Indien u belangstelling heeft voor één van 
bovengenoemde cursussen wilt u dit dan uiterlijk 
31 januari 2023 aan mij doorgeven. Ik zal dan 
namens het bestuur van onze afdeling contact 
opnemen met het Team Cursussen over de 
programmering in het najaar van 2023. Meer 
informatie over de aangeboden cursussen kunt u 
terugvinden op www.humanistischverbond.nl 

Lia van den Berghe, e-mail: info@hvhland.nl

Kennismaken met het humanisme 1 dagdeel, 2,5 uur

Mens zijn in de 21e eeuw 4 dagdelen of 2 x 1 dag

Verdiepingsdag De Dialoog - Verbindend in gesprek 1 dag

Goede leven, goede dood 1 dag

Verdiepingsdag Actieve Hoop 1 dag
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Gezocht
Voor de penitentiaire inrichting in Zaandam zijn we 
op zoek naar een vrijwilliger die gespreksleider wil 
zijn voor onze cursus Filosofie en Humanisme voor 
gedetineerden. In de cursus bespreken we teksten van 
filosofen die gaan over existentiële thema’s als angst, 
eenzaamheid, opnieuw beginnen en het goede leven. We 
zoeken gespreksleiders die de tekst tot leven brengen 
door een dialogisch of socratisch gesprek. Tijdens de 
bijeenkomsten zijn er twee gespreksleiders die werken 
met bestaand cursusmateriaal en met een methodiek 
die ruimte geeft voor een persoonlijke invulling. Als 
gespreksleider werk je namens het Humanistisch 
Verbond. 

Vrijwilligers zijn nodig voor vele rollen. Bij het Humanistisch 
Verbond Haarlemmerland komen er regelmatig verzoeken 
zoals bovenstaande vacature.

Vrijwilligers voor begeleiding vluchtelingen
Ongetwijfeld is opgevallen dat in onze regio o.a. te Velsen 
Noord en in Driehuis het COA en Parlan asielzoekers hebben 
geplaatst aan boord van een cruiseschip + 1000 mensen en 
specifiek voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (15 
tot 18 jaar) in locaties aan de duinrand + 100 jongeren.
Hiervoor zoeken zij vrijwilligers om diverse taken te 
vervullen die het leven van deze mensen kunnen 
verbeteren. Taallessen voor de jongeren, sociaal 
maatschappelijke contacten om de aanpassing in ons land 
beter te maken en het gevoel van acceptatie en veiligheid te 
bevorderen. 

Vooral vluchtelingen die hun religie hebben verlaten 
en daarom zijn uitgestoten zoeken gesprekken 
met Humanisten omdat die hen het gevoel kunnen 

geven dat zij recht hebben op een plek binnen een 
menswaardige omgeving, gewenst zijn en open over hun 
levensbeschouwing kunnen praten.
https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk
https://www.parlan.nl 

Bestuursleden
Na lange tijd is het voor de interim voorzitter Cees 
Meinhardt door privé-omstandigheden niet meer mogelijk 
om de bestuurlijke taken naar behoren te vervullen. 
Gelukkig werken Lex van Roode, de penningmeester en 
onze secretaris Lia van den Berghe nog door. Het is tijd voor 
nieuwe bestuursleden die het stokje kunnen overnemen en 
het bestuur kunnen versterken. Gezien de leeftijdsopbouw 
is er een voorkeur voor jonge leden die nieuwe impulsen 
kunnen toevoegen en kunnen meedenken met het 
bestuur over de toekomst van het Humanistisch Verbond 
Haarlemmerland.

Reageren via voorzitter@hvhland.nl
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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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Lezing “de vrije wil en het vrije woord” door professor/
filosoof Joachim Duyndam 22 september 2022

Rechts Joachim Duyndam in gesprek met Cees Meinhardt

In het kader van zowel de viering van het Coornhertjaar 
als de Vredesweek werd gekozen voor een lezing waarin 
de “vrije wil” werd belicht vanuit de zienswijze van 
Coornhert die noch wilde kiezen voor de katholieke noch de 
protestantse kerk. Hij vond de beide uitvoeringen van het 
geloof teveel dogmatisch. Terwijl hij de ruimte voor de vrije 
wil zag als individuele keuze en niet als opgelegde beleving 
van bovenaf. Regelmatig werd hij gedwongen te vluchten 
om zijn eigen vrije woord te kunnen verkondigen en zijn 
geschriften te laten uitbrengen. Ook heden zijn religieuze 
instellingen voor mensen redenen om elkaar te bevechten. 
De religieuze dwang is heden voor velen vervangen door 
de ontkenning van de vrije wil en de sturing van denken 
via robotisering ( Yuval Noah Harari) of sturing vanuit de 
hersenen (Dick Swaab). Het humanisme dient te streven 
naar ruimte voor zowel de vrije wil als het vrije woord. 
Juist nu influencers de vrije willen beïnvloeden en op het 
internet een ogenschijnlijke waarheid wordt verkondigd. Het 
humanisme moet op zoek naar de openheid waarbinnen de 
vrije wil ondanks de vele begrenzingen weer ruimte krijgt en 
het vrije woord mag en kan worden verkondigd. Zonder te 

vervallen in de dogmatische regelgeving maar met respect 
en vertrouwen in elkaars mening waar de vrije dialoog ruimte 
geeft in plaats van gelijk hebberige discussies. Het kan de 
vrede bevorderen. Maar helaas is er nog een lange weg te 
bewandelen.

Jules Deelder 1944-2019
Voor Ari                  Hoop

Lieve Ari
Wees niet bang

De wereld is rond
en dat istie al lang

De mensen zijn goed
De mensen zijn slecht

Maar ze gaan allen
dezelfde weg

Hoe langer je leeft
hoe korter het duurt

Je komt uit het water
en gaat door het vuur

Daarom lieve Ari
Wees niet bang

De wereld draait rond
en dat doettie nog lang

uit: RENAISSANCE GEDICHTEN 1944 - 1994

AGENDA
25 mei 2023 Algemene Ledenvergadering. 
Nadere info volgt.


