Humanistisch Verbond - Afdeling Den Haag-Haaglanden

Programma 2019
Inleiding
Het humanisme wint in toenemende mate aan invloed als het gaat om zingeving en levenskwaliteit
van het bestaan en betekenisverlening aan de wereld om ons heen. Het humanisme is in Nederland
algemeen geaccepteerd en de kernwaarden worden breed gedeeld.
De doelstelling van het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag-Haaglanden is het via verschillende
activiteiten uitdragen van het humanistische gedachtegoed. Kernwaarden van het humanisme zijn
het maken van eigen keuzes, de regie op eigen leven, het dragen van verantwoordelijkheid voor
jezelf en anderen, oog hebben voor de omgeving en voor anderen, verdraagzaamheid,
gelijkwaardigheid en verbondenheid met anderen in de samenleving. Daarnaast kunnen
humanistische waarden niet los worden gezien van het streven naar een duurzame samenleving ten
behoeve van de toekomstige generaties en onze verbondenheid met en behoud van de aarde.
We zien het humanisme als inspirerende levensbeschouwing, waarbij zingeving: het zoeken naar de
betekenis van het leven, een belangrijk onderdeel is. Humanisme en humanisten manifesteren zich
op uiteenlopende manieren. Het spectrum loopt van religieuze humanisten aan de ene kant, via
agnosten die welwillend ten opzichte van religie staan en humanisten die zichzelf als
levensbeschouwelijke bemiddelaars zien, tot aan atheïsten en expliciet antireligieuze vrijdenkers aan
de andere kant. We noemen dat breed humanisme. In het programma 2019 willen we op dit brede
spectrum inzetten. Daarbij ook oog hebbend voor nieuwe doelgroepen en samenwerking met andere
organisaties.
In 2018 heeft het bestuur zich beraden op verdieping van de inhoudelijke invulling van het
programma en het komen tot gezamenlijke uitgangspunten. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur
in de programmering alert wil zijn op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals opkomend populisme
en bedreiging mensenrechten, klimaatverandering, migratie, dominantie van het neoliberalisme,
diversiteit en spiritualiteit. Dit zijn thema’s die een waardevolle discussie op gang kunnen brengen,
met steeds in ons achterhoofd de vraag hoe hierop vanuit het humanistische gedachtegoed te
reageren en wat we concreet zouden kunnen doen. Met name de Humanistische Café’s lenen zich
hiervoor.
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Activiteitenoverzicht 2019
Algemene Ledenvergadering
Jaarlijks organiseert HV Den Haag-Haaglanden een Ledenvergadering. In deze vergadering legt het
bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De ALV in 2019 vindt plaats op donderdag 24
januari – aanvang 17.00 u – Tuinhuis van De Haagsche Kluis

Nieuwjaarsbijeenkomst
Aansluitend op de ALV wordt een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd waar bestuur, leden en
introducées elkaar ontmoeten. De bijeenkomst vindt eveneens plaats op donderdag 24 januari –
aanvang 18.30 u – Tuinhuis van De Haagsche Kluis

Humanistische Café’s
Het doel van het Humanistisch Café is verdieping van filosofische en maatschappelijke thema’s en
het aangaan van de discussie. Gezien het teruglopend aantal deelnemers aan het Humanistisch Café
werd het aantal in 2018 teruggebracht en werd naar een nieuwe invulling gezocht.
De ‘rode draad’ voor de Humanistische Café’s 2019 is het motto: ‘Inspiratie voor het humanisme van
morgen’. Dit motto wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende invalshoeken:
Morele dilemma’s
 Leven – uitgewerkt via thema’s als medische behandeling, doorbehandeling, abortus, doodstraf
 Dood – uitgewerkt via thema’s als hulp bij zelfdoding, menswaardig sterven, euthanasie
Inspireren en verbinden van mensen
 De behoefte aan het invullen van een publieke moraal in deze moderne tijd
 Eigentijdse gemeenschapsvorming en rituelen, cultuur als bindmiddel
Nieuwe antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd
 Houdbaarheidsdatum democratie in relatie tot populisme
 Nieuwe vormen van democratische legitimatie (b.v. nieuwe beweging/partij VOLT)
 Kloof tussen arm en rijk, en vluchtelingenstromen
 Duurzaamheidsvraagstukken
Invulling Humanistische Café’s in 2019:




22 februari - populisme in relatie tot nieuwe vormen van democratische legitimatie
25 april - medische dilemma’s
28 november - eigentijdse gemeenschapsvorming en zelforganisatie (b.v. coöperatie).

Naar een passende en betaalbare locatie voor de Humanistische Café’s wordt nog gezocht.
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Cursussen
Cursus kunstgeschiedenis - Islamitische Kunst
Op de donderdagen 2, 9, 16 en 23 mei - 14.00-16.00 u organiseert het Humanistisch Verbond in
Amadeus, Traviatastraat 25, een cursus Islamitische Kunst. Docent is Drs. Krzysztof DobrowolskiOnclin (1979). Hij studeerde kunstgeschiedenis en Franse letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam, Paris IV-Sorbonne en de Jagielloński University in Krakau. Ingegaan zal worden op
basiskennis over de islam en de islamitische kunst in de middeleeuwen, de Maghreb, het Iberische
schiereiland en Turkije.

Cursus Thomas Mann – Doctor Faustus
Op de dinsdagen 4, 11, 18 en 25 juni - 10.30 tot 12.30 uur wordt in Amadeus, Traviatastraat 25,
onder leiding van Trixie Holsgens de roman Doctor Faustus (1947) aan de hand van tekstfragmenten
en achtergrondinformatie behandeld. Met deze roman gaat Thomas Mann terug naar een in
Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. Hierin staan
streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal.
De cursus is een opmaat naar de cursus Het Nieuwe Denken, Nieuwe vormen van levensbeschouwing
rond de eeuwwisseling van 1900.

Cursus Het Nieuwe Denken
Nieuwe vormen van levensbeschouwing rond de eeuwwisseling van 1900
Op de zaterdagen 5, 12 en 19 oktober zal Jos de Wit in Amadeus, Traviatastraat 25, de cursus Het
Nieuwe Denken, Nieuwe vormen van levensbeschouwing rond de eeuwwisseling van 1900, ook wel
het Fin de Siècle genoemd, verzorgen.
De cursus is een vervolg op en verdieping van de Paideia-dag Art Nouveau van 29 september 2018.
Een nieuwe samenleving dient zich aan, met nieuwe kunstuitingen en denkrichtingen.
De cursus wordt nog nader uitgewerkt.

Uitreiking Humanistische Prijs Haaglanden 2019
Elke twee jaar organiseert HV Den Haag-Haaglanden de Humanistische Prijs Haaglanden. De prijs
wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich onderscheiden in het uitdragen van de
humanistische waarden.
In 2019 zal de Humanistische Prijs Haaglanden worden toegekend aan een kunstuiting die een
bijdrage levert of heeft geleverd aan kunst als verbindend en helend element in relatie tot de
kernwaarden van het humanisme. De uitreiking van de Humanistische Prijs Haaglanden vindt plaats
op 30 maart. Voordrachten worden in januari 2019 uitgezet.

Wereldhumanismedag
Wereldhumanismedag wordt internationaal gevierd op 21 juni, de langste dag van het jaar.
Humanisten en humanistische organisaties komen bij elkaar voor lezingen, conferenties, en andere
bijeenkomsten en activiteiten. Gevierd worden de waarden en idealen van het humanisme.
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De Wereldhumanismedag 2019 wordt in samenwerking met de afdelingen in de regio Zuid-West
georganiseerd. Het idee is de Wereldhumanismedag op zaterdag 22 juni 2019 onder het thema 100
jaar algemeen kiesrecht in Den Haag te organiseren, waarbij HV Den Haag – Haaglanden het
voortouw neemt.

Paideia
Paideia staat al vanaf de oude Griekse cultuur voor een dialogische manier van denken, die deel
uitmaakt van de opvoeding tot volledig mens. De mens wordt dan gezien in zijn volledigheid, als
creatief, groeiend en betekenis gevend wezen.
Op zaterdag 14 september zal de Paideia-dag in het teken staan van de muzikale omwenteling rond
1900. Het programma wordt nog uitgewerkt.

Prinsjesdagviering / Prinsjesdagontbijt
Op de derde dinsdag van september – dit jaar op 17 september - vindt in Den Haag traditioneel de
zogenaamde Prinsjesdag plaats. De Prinsjesdagviering wordt elk jaar gehouden op de morgen van
Prinsjesdag. De organisatie is in handen van een tiental landelijke en Haagse religieuze en
levensbeschouwelijke organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond. Zij bieden de bijeenkomst
aan als een moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar.
HV Den Haag-Haaglanden is vertegenwoordigd in het bestuur en de inhoudelijke commissie van de
Prinsjesdagviering.
Voorafgaand aan de Prinsjesdagviering biedt HV Den Haag-Haaglanden de mogelijkheid van een
gezamenlijk ontbijt aan. Doel van het ontbijt is een gezamenlijke, inspirerende voorbereiding op de
viering en een ontspannen gelegenheid voor het netwerk.

Peace in the Park Festival
21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vrede. Rond
deze dag vinden in Den Haag verschillende activiteiten plaats, met als centraal thema Vrede en
Recht.
Een van de vaste onderdelen inmiddels is het Peace in the Park Festival dat plaatsvindt in de
Paleistuin. Het doel is dat bezoekers elkaar op een harmonieuze en ontspannen manier kunnen
ontmoeten en inspireren. Het programma bestaat uit workshops, (dialoog) gesprekken, beweging,
kunst, muziek en meditatie. HV Den Haag-Haaglanden ondersteunt Peace in the Park financieel en
inhoudelijk, onder andere door het aanbieden van een workshop.

Dialoogbijeenkomsten
Den Haag neemt deel aan het landelijke initiatief 'Week van de Dialoog'. De bedoeling van Dialoog in
Den Haag is dat inwoners van Den Haag met verschillende achtergronden aan zogenaamde
dialoogtafels met elkaar in gesprek gaan over een bepaald thema. Het is de bedoeling deze activiteit
in 2019 voort te zetten. HV Den Haag-Haaglanden organiseert jaarlijks dialoogtafels. Daarbij zal
opnieuw samenwerking met Humanitas gezocht worden.
Het landelijke dialoogproject via PEP in Den Haag is beëindigd. Gekozen is voor een nieuw
samenwerkingsverband onder de naam ‘Brave New World’ met het Noord Nederlands Toneel (NNT).
De bijeenkomst vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg. Het project richt zich op de nieuwe mens
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en is vooral gericht op de jongere generatie en schept een toekomstbeeld waarin de invloed van
artificial intelligence en (gen)technologie een belangrijke rol spelen.
Het programma bestaat uit een maandelijkse bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg in de vorm
van theater, workshops, training en verdieping voor dialoogbegeleiders, een of meerdere
dialoogtafels en een voorstelling op 3 april door het NNT van “The brave new world”, voor iedereen
toegankelijk.
Het bestuur van HV Den Haag-Haaglanden is in 2019 vertegenwoordigd in de organisatie en de
planvorming. Deelgenomen wordt aan het maandelijkse programma van NNT en in maart 2019
wordt een dialoogtafel georganiseerd.

Filosofie in Den Haag
In 2019 is HV Den Haag-Haaglanden een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting
Filosofie in Den Haag. Dit betekent dat we bekendheid zullen geven aan hun programma dat dit jaar
uit diverse onderdelen zal bestaan:
 een zestal lezingen in Den Haag over diverse onderwerpen zoals over privacy, Spinoza en
voltooid leven;
 daarnaast organiseert de stichting in de maand van de filosofie in NEST twee festivaldagen, op
11 april specifiek voor jongeren en op 13 april voor een ieder die hiervoor belangstelling heeft;
 op 9 november beschikt de stichting over de Koninklijke Schouwburgen, waarbij het
Humanistisch Verbond Den Haag-Haaglanden een ruimte krijgen om zelf iets te organiseren, dat
zouden meerdere dialoogtafels kunnen zijn.

Midwinterviering
De Midwinterviering staat gepland voor zaterdag 21 december. Het programma moet nog verder
ingevuld en uitgewerkt worden. Gedacht wordt aan een excursie-achtige invulling, gezien de
positieve ervaringen in voorgaande jaren.

Socrateslezing Den Haag
Sinds 2016 wordt in de eerste week van december in Den Haag de jaarlijkse Socrateslezing
gehouden. De thema’s van de Socrateslezing staan in het teken van vrede en recht, het motto van de
gemeente Den Haag. De lezing komt tot stand in samenwerking tussen het landelijke HV-bureau en
HV Den Haag-Haaglanden. Datum en invulling voor de Socrateslezing zijn nog niet bekend.

Beschouwing & Beleving
Filosofische Wandelingen door Den Haag
In 2017 heeft HV Den Haag-Haaglanden een wandelgidsje uitgebracht waarin een vijftal wandelingen
is verwerkt waarin filosofie, geschiedenis en natuur elkaar raken:
 Spinoza in Den Haag
 Van Spinoza naar Voltaire, een Haagse reis door de Verlichting
 Rondje Hofvijver, grondleggers van de democratie
 Park Sorghvliet
 Scheveningen.
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De wandelingen worden verzorgd door Jos de Wit. Voor 2019 zullen in overleg een aantal
wandelingen worden georganiseerd.

Publiciteit
Publiciteit aan het HV-programma zal gegeven worden via e-mail attenderingen, de websites (Haagse
site en landelijke site), persberichten en de papieren Ledenberichten. In 2018 is een kaart ontwikkeld
die uitgedeeld kan worden bij grotere activiteiten. De kaart is met name bedoeld voor een eerste
kennismaking met het humanisme. De kaart geeft in één oogopslag de thema’s van het humanistisch
gedachtegoed weer, met doorverwijzing naar de gegevens van HV Den Haag-Haaglanden.

Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers Een luisterend oor
De Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers biedt aan mensen die even een steuntje in de rug
nodig hebben een luisterend oor. Met respect voor zelfbeschikking, onafhankelijkheid en eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt worden gesprek gevoerd door vrijwilligers die hiertoe een
speciale training hebben gehad.
De vrijwilligers komen bij de cliënt thuis of gaan er samen met de cliënt op uit. Er is dan gelegenheid
om in alle openheid en vertrouwelijkheid van gedachten te wisselen over hetgeen de cliënt
bezighoudt.
Per jaar worden circa 40 cliënten begeleid door circa 13 vrijwilligers. Jaarlijks vindt een aantal
vrijwilligersbijeenkomsten plaats met aandacht voor training van de vrijwilligers. De coördinatie van
de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers is in handen van Mirjam ter Luun.
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