Het nieuwe denken rond 1900
Op de zaterdagen 3 en 10 oktober staat het nieuwe denken rond 1900 centraal.
Op 3 oktober brengen we een bezoek aan woningcomplex de Papaverhof in Den Haag.
Op 10 oktober verzorgen we lezingen over nieuwe levensbeschouwingen en ontwikkelingen in
vormgeving en architectuur.
Zaterdag 3 oktober, 14.00-16.00 u
Bezoek aan wooncomplex Papaverhof, Den Haag
Om 14.00 u worden we verwacht bij de Coöperatieve Woningbouw-Vereeniging Tuinstadwijk “Daal
en Berg”, Klimopstraat 48A, Bestuurskamer. Onze gastheer is Jos Praat, voorzitter van de
woningcoöperatie.

Programma
14.00 u Ontvangst, inleiding en stellen van vragen
14.30 u Rondleiding complex met eventueel bezoek aan een woning
16.00 u Einde.
De Papaverhof is een wooncomplex in de Haagse Bloemenbuurt. De woningen werden ontworpen
door De Stijl-architect Jan Wils en in 1921 gebouwd in opdracht van Coöperatieve
Woningvereeniging Tuinstadswijk Daal en Berg, opgericht in 1917. Het doel van Daal en Berg was het
bouwen van een omvangrijke tuinstadwijk van circa 1.000 'middenstandswoningen' tussen Den Haag
en Loosduinen. De Papaverhof is een Rijksmonument dat wordt gerekend tot de 'Top 100 van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990.
Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. I.v.m. de coronamaatregelen zijn 10 deelnemers
toegestaan. Aanmelden tot uiterlijk 25 september via info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Zaterdag 10 oktober, 11.00-13.00 u
Lezingen Het Nieuwe Denken rond 1900
Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, 2518 JR Den Haag (tram 3 stopt voor de deur)

Programma
10.45 u – Inloop
11.00 u – Het nieuwe denken, alternatieve levensbeschouwingen door Jos de Wit
12.00 u – Pauze
12.15 u – De Stijl en Bauhaus, nieuwe vormgeving en architectuur door Inge Camfferman
13.00 u – Sluiting
De 19e eeuw was een eeuw van grote maatschappelijke veranderingen. Mede door de Industriële
Revolutie groeide en verstedelijkte de bevolking en nieuwe wetenschappelijke en technologische
ontdekkingen ontstonden. Het gevolg was dat traditionele verbanden en waarden onder druk en ter
discussie kwamen te staan. Door onder meer de aanvallen van de verlichtingsfilosofen verloor het
Christendom in een hoog tempo de aansluiting met de tijd en kon geen zingevingskader meer
bieden. Hierdoor ontstonden nieuwe levensbeschouwingen, zoals de atheïstisch-humanistische
vereniging van vrijdenkers De Dageraad, en stromingen als theosofie, antroposofie, Rozenkruisers en
spiritisme.
Ook in de kunst zocht men naar nieuwe vormen en mogelijkheden. De grenzen dienden te worden
verlegd, kunst werd experimenteel. In Nederland ontstond De Stijl, een nieuwe kunststroming, in
1917 opgericht door Theo van Doesburg en Piet Mondriaan. De Stijl had grote invloed op de in 1919
door Walter Gropius in het Duitse Weimar opgerichte rijksschool voor architecten, kunstenaars en
industrieel ontwerpers, beter bekend als het Bauhaus.
Aanmelden en kosten lezingen:
Aanmelden tot uiterlijk 26 september via info@humanistischverbonddenhaag.nl.
Kosten: € 35,- (HV-leden) / € 45,- (niet-leden),
Het betreffende bedrag overmaken op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 t.n.v. HV Den Haag
o.v.v. Het Nieuwe Denken 2020.

