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Algemene ledenvergadering, maaltijd en lezing
Het jaar 2017 ving op 25 januari 2017 aan met een bijeenkomst in Nieuw Pancrat waar de aanwezigen 
de beste wensen uitwisselden. We genoten samen van een vegetarische maaltijd in buffetstijl en 
hielden de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Wouter Belier hield een interactieve lezing over een 
belangrijke waarde binnen het humanisme: de menselijke waardigheid. 

Cursus Islam en Filosofie (drie avonden)
Voor onze jaarlijkse cursus vonden we de bekende filosoof Gerko Tempelman bereid naar Leiden te 
komen voor de cursus Islam en Filosofie. De deelnemers waren allemaal erg enthousiast over de 
inhoud van de cursus. Ze kwamen op drie avonden bijeen in Nieuw Pancrat: 30 maart, 6 april en 13 
april 2017, elke keer 2,5 uur. 

Introductiecursus nieuwe leden 
Afgelopen jaar zijn we begonnen met een introductiebijeenkomst voor onze nieuwe leden. We hebben 
dat twee keer gedaan, op 7 maart en 5 september 2017. Over het algemeen stelden de aanwezige 
nieuwe leden dat op prijs. Men ontmoet er andere nieuwe leden, Wouter Belier vertelt over de 
achtergronden en de geschiedenis van het humanisme als moderne levensbeschouwing. Ook is er een 
bestuurslid aanwezig om te horen over de activiteiten van onze afdeling. Beide bijeenkomsten zijn 
bezocht door rond de acht leden. Omdat de groep best wat groter zou mogen zijn, hebben we ons 
voorgenomen in 2018 ook bestaande leden in de gelegenheid te stellen de cursus bij te wonen. De 
bijeenkomsten werden gehouden als zogenaamde 'studeerkamerbijeenkomsten', in de cursusruimte 
van Wouter Belier. 

Documentaire en debat 'Ongelovig – vrijdenkers op de vlucht'.
Na een goedbezochte bijeenkomst in 2017 nodigden we Boris van der Ham op 6 september 2017 
wederom uit voor de vertoning van het vervolg op zijn eerdere documentaire over vrijdenkers op de 
vlucht. We nodigden er eveneens een bekende moderator bij uit om het debat na de filmvertoning in 
goede banen te leiden: Bahram Sadeghi. Als locatie kozen we de bovenzaal van De Poort en er was 
sprake van een volle zaal. De film was indringend, het debat levendig en de nazit in de bar van De 
Poort was zeer geanimeerd. 

Lezing over Het Zelf door Huib Kalsbeek 
Onze voormalige voorzitter Huib Kalsbeek ondernam ooit de pelgrimage naar Santiago de 
Compostella. Over die pelgrimage hield hij eerder al een keer een lezing. Onderweg dacht hij na over 
de betekenis van Het Zelf. Op ons verzoek hield hij over zijn gedachten eveneens een lezing en wel 
op vrijdag 20 oktober 2017. Bij wijze van experiment hielden we de bijeenkomst op een 
vrijdagmiddag en dat trok meer leden dan normaal. De lezing ging vergezeld van een feestelijke high 
tea.

Film Kijkhuis in kader van LIFF 
Elk jaar proberen we met een verrassende keuze te komen uit het aanbod van het Leids Internationale 
Film Festival, voor de besloten voorstelling voor onze afdeling. Dit jaar was dat op zaterdag 28 
oktober 2017 de film Happy End van Michael Haneke. Er werd een kleine inleiding verzorgd op de 
film en het werk van Haneke. Na afloop was duidelijk dat het een controversiële film betrof: er waren 
levendige discussies in het theater-cafe van het Kijkhuis. 



Algemeen
Het dagelijks bestuur, bestaande uit Cokky Roel (voorzitter), Rino Zandee (penningmeester) en Ada 
van Arnhem (secretaris) kwamen in 2017 een aantal keren bij elkaar: 16 januari, 15 maart, 10 mei, 4 
juli, 19 oktober en 14 december 2017. In de vergadering van 15 maart was een aantal oud-
bestuursleden uitgenodigd met de vraag of met ons wilde meedenken over het besturen van de 
afdeling. Hier kreeg het huidige bestuur waardevolle tips aangereikt. 
In de (ruime) regio zijn er allerlei gedachten over onderlinge samenwerking. Inmiddels is onze 
voorzitter tot het regionale overleg toegetreden. 
Het is al jaren gebruikelijk op de ochtend van Prinsjesdag met een groepje leden van onze afdeling 
naar Den Haag te gaan voor het bijwonen van het zogenaamde Prinsjesdagontbijt en het bijwonen van 
de speciale bijeenkomst in de Grote Kerk van Den Haag. Dit jaar lukte het ons bestuur helaas niet dit 
te organiseren en de bijeenkomst bij te wonen. Natuurlijk hopen we dat dit in 2018 weer wel gaat 
lukken. 
Het aantal leden van onze afdeling is in 2017 gegroeid van..... naar..... (Rino, ken jij de precieze 
getallen?)
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