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belangrijke vernieuwingen in de theaterwereld tot stand weten te 
brengen. Hij gebruikt daarvoor een zelf ontwikkelde dramavorm 
waarin acteurs en bezoekers elkaar dicht op de huid zitten. Met 
krachtige beeldtaal en muziek dwingt hij een intense beleving af van 
menselijke dilemma’s. Daarmee draagt hij naar onze overtuiging bij 
aan de humanistische opgave van het zelf denken en samen leven.

Rein Zunderdorp
Voorzitter Humanistisch Verbond

Prometheus
Foto: Johan Vonk

Voorwoord

Het Humanistisch Verbond reikt met trots de dr. J.P. van Praag-
prijs 2007 uit aan theaterregisseur Johan Simons. Wij feliciteren 
hem van harte met de prijs, maar vooral met zijn indrukwekkende 
oeuvre. Het hoofdbestuur dankt de jury die onder leiding van Paul 
Schnabel tot deze uitstekende keuze is gekomen.

Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke organisatie 
die mensen vanuit een humanistische levensovertuiging wil inspireren 
bij het vinden van antwoorden op maatschappelijke en persoonlijke 
levensvragen. Het wil een samenleving bevorderen waarin mensen 
verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor zichzelf, anderen en de 
natuur. Met het humanisme wil het Humanistisch Verbond mensen 
inspireren zelf inhoud te geven aan hun bestaan en samen met  
anderen op zoek te gaan naar een goed leven. Het motto van het  
Verbond is dan ook zelf denken, samen leven. 

De Van Praag-prijs 2007 staat in het teken van het voor humanisten  
belangrijke thema ‘autonomie’. Het gaat het Humanistisch Verbond  
om een herwaardering van het oude humanistische ideaal van  
autonomie. Dat ideaal combineert zelfstandig denken en handelen 
met betrokkenheid bij anderen en de wereld. Wij zien dit als een 
positief alternatief voor doorgeschoten individualisme en onkritisch 
groepsgedrag. 

Kunst en cultuur zijn voor humanisten belangrijke bronnen van  
inspiratie. Daarom hebben wij de jury gevraagd de Van Praag-prijs-
winnaar 2007 te zoeken in de wereld van kunst en cultuur.

Johan Simons staat met recht in de rij van Van Praag-prijswinnaars. 
In zijn indrukwekkende oeuvre stelt hij belangrijke ethische en  
morele vragen aan de orde en onderzoekt hij de relatie van de mens 
met zichzelf en anderen. In aangrijpende voorstellingen – of het nu 
gaat om Griekse tragedies, ‘Boerenstukken’ of de bewerking van 
moderne romans – daagt hij zijn publiek uit na te denken over de 
grote thema’s van het leven. Als scheppend kunstenaar heeft hij als 
individu door autonoom denken, eigenzinnigheid en verbeelding  
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mensen wil het Verbond graag zijn erkentelijkheid laten blijken  
omdat zij de maatschappij met hun werk voeden en mooier maken.
Tot 2003 bestond de prijs uit een geldbedrag. Sinds 2005 is het een 
speciaal voor de prijs ontworpen sculptuur van de gerenommeerde 
IJslandse kunstenaar Sigurdur Gudmundsson.

De prijs wordt uitgereikt op of rond 11 mei, de geboortedag van Jaap 
van Praag. 

Wim Opbrouck, acteur in De asielzoeker, Het leven 
een droom over Johan Simons

Johan Simons is een theaterbuffel, een beeldenstormer, een 
pitbull, een vastbijter, vermorzelaar van woorden, punten en 
uitroeptekens! Johan Simons ademt theater, hij eet en drinkt 
met zijn spelers tot ze samen beelden slaan. Hij vecht met 
de wereld, onvermoeibaar, altijd vooruit met de fluit, met of 
zonder geld! Van Parijs tot in Bommerskonten! Johan Simons 
laat je niet springen in het water van de onmetelijke oceaan, 
hij springt met je mee, altijd, en onvoorwaardelijk.
Johan Simons bezit de gave om op een boertige manier  
elegant te zijn, hij is, (niet te vergeten) een danser. Hij bepaalt 
alles en tegelijkertijd niets. 
 Johan Simons laat je rustig mislukken, dat mag. Vallen mag 
ook. Lekker fout spelen mag. Schmieren mag, soms.., niet  
altijd, maar het mag. Luid mag, stil mag,... misschien nog  
liever stil. Om te lachen mag, en om te huilen mag, en  
zingen.., veel zingen, altijd veel zingen..., dat is goed voor het 
gemoed. Zingen! Johan Simons schildert zijn theater. Borstelt 
in alle kleuren en vormen. ACTION PAINTING!
Johan Simons is een Vlaamse Primitief, het lam Gods dat  
wegneemt de zonden der wereld. Theater dat met zijn  
poten in de klei staat en met zijn kop in de wolken. Theater 
met een smoel, een muil, een bakkes, midden in een godver-
geten wereld.

De dr. J.P. van Praag-prijs

De dr. J.P. van Praag-prijs is een prijs van het Humanistisch Verbond 
en een symbool voor humanisering van de samenleving. De prijs is 
in 1969 ingesteld door het Humanistisch Verbond bij het afscheid 
van een van de oprichters: dr. J.P. (Jaap) van Praag. Sinds 1971 wordt 
de prijs eens in de twee jaar uitgereikt. Dit jaar is daarbij, net als in 
het jubileumjaar 2006, speciale aandacht voor de verbeelding van het 
begrip ‘autonomie’ in kunst en cultuur.

Voor de Van Praag-prijs komen personen in aanmerking die zich 
voor hun werk laten inspireren door het humanisme, die humanis-
tische waarden in hun werk uitdragen en die zich daarmee inzetten 
voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. Hun werk  
is toegankelijk en kenmerkt zich door vernieuwende ideeën en  
benaderingen. Kandidaten voor de Van Praag-prijs bewegen zich in 
vakgebieden als literatuur, wetenschap, politiek, media, kunst en cul-
tuur.

De dr. J.P. van Praag-prijs is voor het Humanistisch Verbond  
belangrijk. Ten eerste om het gedachtegoed van Jaap van Praag levend 
te houden en breed onder de aandacht te brengen. Door zijn erva- 
ringen voor en in de Tweede Wereldoorlog zag hij scherp de noodzaak 
om met gelijkgestemden een levensbeschouwing op te bouwen die 
is gebaseerd op menselijke vermogens. Van Praag wilde met het  
Humanistisch Verbond een moreel houvast bieden aan mensen die de 
kerk hadden verlaten. Eerbied voor de mens als scheppend wezen, zo 
was het uitgangspunt, bevordert de weerbaarheid en verbondenheid 
in tijden van onrecht. Het voert tot de erkenning van persoonlijke  
vrijheid, sociale rechtvaardigheid en culturele verantwoordelijkheid. 
Voor ons is zijn gedachtegoed ook nu nog relevant en vaak op-
merkelijk actueel. 
Ten tweede wil het Humanistisch Verbond, gesteund door een onaf-
hankelijke jury, met de Van Praag-prijs mensen eren die met hun 
werk op bijzondere en (eigen)zinnige wijze bijdragen aan een samen- 
leving waarin waarden als vrijheid, verbondenheid, creativiteit,  
verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en het 
belang van de dialoog tot hun recht komen. Aan deze bijzondere 
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Winnaars van de dr. J.P. van Praag-prijs

1971 mensenrechtenorganisatie Amnesty International

1973 schrijver-journalist-vrijdenker Anton Constandse

1975 schrijver Simon Carmiggelt 

1977 schrijfster Annie Romein-Verschoor

1979 uitgever-schrijver Geert van Oorschot 

1981  publicist en oud-hoofdbestuurslid Humanistisch Verbond 
 Piet Spigt

1983  politicus-journalist en oud-hoofdbestuurslid Humanistisch 
Verbond Hein Roethof

1985 schrijfster Hella Haasse 

1987  arts, politicus en grondlegger van de sociale geneeskunde 
Piet(er) Muntendam 

1989 kunstkenner en museumdirecteur Pierre Janssen

1991 de Duitse oud-ambassadeur Otto von der Gablentz

1993  oud-minister en voorvechter van de mensenrechten 
 Max van der Stoel

1995  publiciste-activiste Tineke Wibaut Guilonard en journalist 
Willem Leonard Brugsma

1997 filosoof en schrijver Fernando Savater

1999  moslim-humanist, mensenrechtengeleerde en mensenrechten- 
activist Abdullahi Ahmed an-Na’im 

2002  voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
en Socrateshoogleraar Adriaan van der Staay

2005 wetenschapper en journalist Kees Schuyt

2006  film- en documentairemaakster Heddy Honigmann (extra 
editie van de dr. J.P. van Praag-prijs vanwege het zestigjarig 
jubileum van het Humanistisch Verbond)

Stallerhof
Foto: Ben van Duin
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buitenwereld vooral lastig en bedreigend is. In het humanisme streeft 
de autonome mens geen afgeschermd maar een vol leven na. De  
autonome mens geeft mede vorm aan de samenleving, zorgt voor de 
ander en de omgeving en ontwikkelt in samenspraak – en soms in 
kritische dialoog – met anderen een eigen levensvisie.

Het autonomie-ideaal zoals humanisten dat nastreven is inherent 
moreel van aard. Het gaat er om een goed en mooi leven voor je zelf en 
voor allen mogelijk te maken, met alle politieke, maatschappelijke en  
sociale voorwaarden die daarvoor nodig zijn. Het autonomie-ideaal 
impliceert individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en culturele 
ontwikkeling. Dimensies die in het humanisme van cruciaal belang 
waren, zijn en blijven. 

Varkensstal
Foto: Ben van Duin

Autonomie in het humanisme

In de traditie van het humanisme speelt het uitgangspunt en ideaal 
van autonomie een bijzonder belangrijke rol. In 2006 – het jaar waarin  
het Humanistisch Verbond haar zestigjarig bestaan vierde – stond 
autonomie dan ook centraal. Omdat we nog lang niet uitgedacht zijn 
over inhoud en belang van autonomie, staat het Verbond ook in 2007 
stil bij vragen als: wat verstaan we onder autonomie? Valt het samen 
met vrijheid, gaat het over zelfbeschikking of moeten we eerder aan 
kwaliteit van leven denken? Is de autonome mens te individualistisch 
geworden? Of moet autonomie in een tijd van hernieuwde gemeen-
schapszin juist weer steviger naar voren gebracht worden? 

In het huidige maatschappelijk debat is de waarde van autonomie  
helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. In een geïndividualiseerde en 
geseculariseerde samenleving lijkt het bevrijde individu zich van een 
mondige en verlichte burger te ontwikkelen tot een grotemondige, 
onbeschofte en egoïstische consument. Individualisme is niet meer 
iets waar we als samenleving trots op zijn. Het lijkt doorgeschoten en 
uit zijn voegen gerukt. 

Vanuit humanistische optiek is de individuele vormgeving van een 
levensvisie nog altijd, en misschien juist nu, van groot belang. Het 
Humanistisch Verbond is kritisch over de conservatief gekleurde 
oproep tot herstel van een eenduidige gemeenschap en van de  
Nederlandse waarden en normen. We zijn kritisch over de idee 
dat een zinvol en moreel goed leven zou botsen met individuele  
vrijheid en zelfbeschikking. Niet de starre gemeenschap staat centraal, 
maar de ontwikkeling en vorming van het individu dat deelneemt 
aan meerdere – vaak flexibele - gemeenschappen. Gemeenschappen  
die op hun beurt bestaan uit individuen met uiteenlopende achter-
gronden, overtuigingen en inspiratiebronnen. Deze pluriformiteit 
zien humanisten graag als rijkdom. 

Als humanisten willen we het individu niet laten opgaan in een  
homogene gemeenschap. Tegelijkertijd hebben we er grote moeite 
mee als het individu wordt gereduceerd – of zichzelf reduceert – tot 
een losse eenheid die zich richt op het eigen belang en voor wie de 
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De jury

De prijswinnaars van de dr. J.P. van Praag-prijs worden geselecteerd 
door een onafhankelijke jury die het Humanistisch Verbond samen-
stelt. Kenmerkend voor de juryleden is dat ze betrokken zijn bij het 
maatschappelijk debat, goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in 
kunst, politiek, wetenschap en maatschappij, kritische denkers zijn 
en zich verbonden voelen met ‘humanistische waarden’. Door hun 
brede kennis en interesse, netwerken en betrokkenheid bij mens en 
maatschappij zijn zij in staat originele en vernieuwende kandidaten 
voor te dragen voor de dr. J.P. van Praag-prijs.

Voor 2007 is de samenstelling van de jury1:
•  Dhr. prof.dr. P. Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (voorzitter jury)
•  Mw. L. Brandt Corstius, oud-directeur Gemeentemuseum Arnhem
•  Mw. prof.dr. H. Alma, hoogleraar psychologie en zingeving,  

Universiteit voor Humanistiek
•  Mw. prof.dr. S. de Leeuw, hoogleraar film- en televisiewetenschap, 

Universiteit Utrecht 
• Mw. drs. L. ter Borg, kunstcriticus en romanschrijver

Criteria jury
De leden van de jury kregen als leidraad de volgende algemene  
criteria mee:
•  Voor de Van Praag-prijs komen personen in aanmerking die 

zich voor hun werk laten inspireren door het humanisme, die het  
humanisme in hun werk uitdragen of die zich inzetten voor een 
menswaardige en rechtvaardige samenleving.

•  Met de Van Praag-prijs wil het Humanistisch Verbond bij voorkeur 
personen stimuleren die in hun werk onorthodoxe zienswijzen en 
vernieuwende ideeën en perspectieven laten zien waaraan waarden, 
die van belang zijn voor het humanisme, ten grondslag liggen.  
Prijswinnaars hoeven niet per definitie de humanistische levens- 
beschouwing aan te hangen. Het is van belang dat zij met hun 
werk en hun visie op maatschappelijke vraagstukken bijdragen aan 
een samenleving waarin zelfbeschikking en verantwoordelijkheid  

1 Zie voor uitgebreidere informatie over de juryleden bijlage I

Oresteia
Foto: Phile Deprez
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Werkwijze jury
Tijdens drie jurybijeenkomsten werd de kwaliteit en zeggings- 
kracht van het werk van door de juryleden voorgedragen kandidaten  
bediscussieerd en werd gekeken in hoeverre het werk voldeed aan de 
gestelde criteria.
Voor de eerste bijeenkomst hebben de juryleden hun kandidaten 
ingebracht en hun voordrachten beargumenteerd. Juryleden gaven 
reacties op elkaars voordrachten. Tussentijds is achtergrondmateriaal 
van de kandidaten verzameld, rondgestuurd en bestudeerd en konden  
nog nieuwe kandidaten worden toegevoegd. 
Voor de tweede bijeenkomst maakte elk jurylid op grond van het 
toegestuurde materiaal een lijst van drie à vier favoriete kandidaten, 
die in de tweede bijeenkomst gepresenteerd werden. De juryleden 
konden een extra pleidooi voor hun favoriete kandidaten houden. 
Van de meest genoemde kandidaten werd een gedeelde shortlist  
gemaakt. Na een nieuwe discussie over deze lijst werd gestemd. Zo 
werd de winnaar gekozen. 
In een derde en laatste bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij de 
motivatie van elk van de juryleden voor de keuze van Johan Simons 
als definitieve winnaar.

Walter Bart, acteur in Bacchanten, Brandhaarden 
over Johan Simons

Als ik eerlijk ben, vind ik Johan Simons een soort geniale gek. 
Af en toe geniaal, altijd gek. Ik denk dat het een anarchist is 
met een groot gevoel voor schoonheid. Hij creëert vrijheid 
en is in staat acteurs samen te brengen op een manier die 
zeldzaam is. Hij neemt veel tijd (als hij tijd heeft) om samen 
met een acteur te denken over het leven en de functie of zeg-
gingskracht van theater. Als je met hem werkt, ben je je altijd 
bewust van de wereld waarin je leeft.
Johan heeft ons, Wunderbaum, de kans gegeven ons onder 
zijn vleugels binnen alle vrijheid te ontwikkelen tot de groep 
die we nu zijn geworden. Dat is een extreem uitzonderlijke sit-
uatie. Zijn visie heeft ons de rust gegeven een eigen theater-
taal te ontwikkelen. Dat is iets waar we hem altijd dankbaar 
voor zullen zijn. Hij kan ook goed koken.

samengaan. Dit sluit nauw aan bij het motto van het Humanistisch 
Verbond: Zelf denken, samen leven. 

•  Het werk van de prijswinnaars is interessant voor een breed  
publiek, levert een creatieve en inspirerende bijdrage aan de  
discussie over maatschappelijk actuele thema’s en sluit per keer aan 
bij een specifiek thema van het Humanistisch Verbond. Voor de 
Van Praag-prijs in 2007, is het thema net als in het HV jubileumjaar 
2006 zelf denken, samen leven. Een herwaardering van autonomie.

•  Kandidaten voor de Van Praag-prijs kunnen afkomstig zijn uit 
allerlei geledingen van de samenleving, zoals kunst en cultuur,  
literatuur, wetenschap, politiek, media, sport en onderwijs. 

• De kandidaat is een gerenommeerd persoon met een oeuvre.

Voor 2007 waren de specifieke criteria:
•  Kandidaten zijn inspirerend voor het maatschappelijk en levens- 

beschouwelijk debat over autonomie als waarde en ideaal. Zij  
brengen in hun werk het concept autonomie tot uitdrukking door 
aan te geven dat mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen  
voor een (mooie) invulling van hun eigen leven in relatie tot  
anderen en hun omgeving (levenskunst). 

•  Kandidaten bevinden zich op het snijvlak van kunst en maatschap-
pelijke of levensbeschouwelijke discussie. Met deze Van Praag-prijs  
wil het Humanistisch Verbond uitdrukken dat het humanistisch  
gedachtegoed en het maatschappelijk debat ook via kunst en  
cultuur gevoed kunnen worden.

•  In 2007 vormt het werk van de Van Praag-prijswinnaar een  
culturele of kunstzinnige aanvulling op de essaybundel De auto-
nome mens. Nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid die wordt 
uitgegeven door het Humanistisch Verbond en uitgeverij Boom/
Sun en rond de datum van uitreiking van de Van Praag-prijs 2007 
verschijnt.
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Juryrapport over Johan Simons

Een einzelgänger die mensen bij elkaar brengt

In Heerjansdam kun je de internationale trein naar Antwerpen,  
Brussel en Parijs zien passeren. Voor wie in 1946 is geboren, waren 
dat als jongen verre oorden, exotischer toen dan Bangkok nu, en  
zeker verlokkender voor wie een toekomst als kunstenaar zocht.  
Johan Simons schreef onlangs hoe hij nu in die trein zittend en  
terugkerend uit Parijs probeerde Heerjansdam te ontdekken. Het 
lukte niet, de bouw van de hogesnelheidslijn stond het zicht op dat 
wel erg Hollandse dorp in de weg. De wereld ging er opnieuw aan 
voorbij.

Dat gold en geldt zeker niet voor de zoon van dat dorp, die wij  
vandaag eren als laureaat van de dr. J.P. van Praag-prijs 2007 van het 
Humanistisch Verbond. Johan Simons is een Nederlandse toneel- 
maker die met een heel eigen, maar niet per se ook typisch  
Nederlandse benadering internationaal erkenning en dus ook 
werk heeft gevonden. Daarmee is hij wel een exporteur en tegelijk  
ambassadeur geworden van een bijzondere dramaopvatting die zich 
in Nederland heeft kunnen ontwikkelen, beleidsmatig misschien zelfs 
onbedoeld, maar praktisch toch mogelijk gemaakt door een situatie 
die veel ruimte liet voor niet-commerciële producties zonder tegelijk 
het keurslijf aan te leggen van een door traditie en de canon bepaald 
bestel. 

Dat keurslijf is er ook nu niet, maar inmiddels is de ruimte voor  
toneel dat niet gericht is op een groot publiek en geen garantie 
kan geven voor een volle zaal en een gulle lach wel zeer beperkt  
geraakt. Ook in de grote schouwburgen zijn de podia vijf van de zeven  
avonden voor het niet met publiek geld gemaakte en ontwikkelde  
toneel, in de kleinere schouwburgen loopt dat op tot zes van de  
zeven avonden. “Het theater dient verontrustend te zijn, maar is 
het nog maar mondjesmaat… de terreur van het leuk zijn en het 
amuseren is het theater binnengedrongen”, zegt Johan Simons in 
2005. “Veel theatermakers richten zich op dit moment vooral op de 
verpakking, de vorm. Natuurlijk is de vorm belangrijk, dat vind ik 

Richard III
Foto: Ben van Duin



20 21

Ju
ry

ra
pp

or
t

Johan Simons is geen intel-
lectueel voor wie toneel een 
andere vorm van college geven 
is. Hij is een theatermaker die 

het als zijn taak ziet de mogelijkheden die theater biedt tot het uiterste 
te benutten om mensen te verontrusten, aan te spreken en tot discussie 
aan te zetten. Toneel moet te denken geven en doet dat door het publiek in 
eerste instantie gevoelsmatig aan te spreken. Dat kan ook heel goed, vaak 
zelfs beter, in een omgeving die uitgesproken theatraal en tegelijkertijd  
toch minder toneelmatig is, zoals een hoogoven, een autosloperij of de 
onderdoorgang van een brug. In een vooral tweedimensionale beeld-
cultuur is de uitdrukkelijke aanwezigheid van een derde dimensie  
nodig om de gewenning te doorbreken en de locatie tot een bijzondere 
drager van de ervaring en de herinnering te maken. Het onderscheid 
tussen toneel en zaal is zowel voor spelers als publiek verdwenen. 

Het is zeker niet toevallig dat er juist in Duitsland en ook in  
Frankrijk veel belangstelling en waardering bestaat voor het werk van 
Johan Simons. In die landen, zeker in Duitsland, is toneel meer dan 
amusement, het maakt deel uit van een cultuur waarin het toneel een 
functie heeft als spiegel, vergrootglas en brandglas van maatschap-
pelijke tegenstellingen en politieke conflicten. Toneel doet ertoe 
en de toneelmaker is ook een opinieleider of beter misschien een  
aanjager van opinievorming, ook over zijn eigen werk en opvat- 
tingen. De sterke band met België, waar Johan Simons het Nederlands 
Toneel Gent heeft opgezet, ziet hij eveneens als voortkomend uit de 
bijzondere politieke constellatie van het land zelf – alle politiek is daar 
ook cultuurpolitiek -, dat enerzijds sterk segregationistische trekken 
vertoont en anderzijds de thuisbasis is van de Europese Unie, die ook 
weer verscheurd wordt door de tegenstelling tussen centraliserende 
en decentraliserende tendenties.
Wie het menselijk tekort laat zien, schept tegelijkertijd ook ruimte 
voor een nieuwe vrijheid en voor nieuwe mogelijkheden om te han-
delen. Juist door het proces van het oproepen van verontrusting  
ontstaat bewustwording over wat er aan de hand is en wat daar 
eventueel aan gedaan zou kunnen worden. Dat laatste is geen deel 
meer van het werk van de theatermaker, althans niet in landen waar 
de toekomst niet door de overheid ideologisch is vastgelegd. 

Het onderscheid tussen toneel 
en zaal is zowel voor spelers 
als publiek verdwenen.

ook. Maar ik vind dat ethiek het belangrijkste uitgangspunt moet zijn 
voor het maken van theater.”

Zo gaat Simons inderdaad 
te werk. De jury bewondert  
hem om de manier waarop  
hij klassieke tragedies toe- 
gankelijk weet te maken 

voor een hedendaags publiek, zonder concessies te doen aan  
kwaliteit, maar ook zonder het eigen karakter van de theatrale vorm 
uit het oog te verliezen.
Hij regisseert beeldend, maakt gebruik van krachtige, eenvoudige 
middelen, zet taal om in muziek. Hij werkt vaak met teksten die  
niet-literair zijn, maar aan een soms wel erg rauwe werkelijkheid 
ontleend lijken te zijn. Met zijn locatietheatervoorstellingen trad hij 
buiten de geritualiseerde wereld van het theatergebouw waar soms 
al te strikte conventies de rolverdeling tussen acteurs en publiek  
bepalen.

In 2005 was de Van Praag-prijs voor een maatschappelijk geëngag-
eerde wetenschapper, Kees Schuyt, in 2006 voor een maatschappelijk 
betrokken filmmaker, Heddy Honigmann. Dit jaar is de prijs voor 
een toneelmaker die in zijn werk al dertig jaar getuigenis aflegt van 
zijn bewogenheid met wat er tussen mensen en in de samenleving  
gebeurt. Hij maakt daarbij gebruik van het onverwoestbare, maar 
ook weerbarstige fundament van alle toneelliteratuur - de Griekse 
tragedies, van Perzen en Bacchanten tot dit jaar de Oresteia van  
Aischylos -, maar ook van nog zeer recente romans, De Asielzoeker 
van Arnon Grunberg en Elementaire deeltjes en Platform van Michel 
Houellebecq. Het zijn typisch romans die er als weinige in slagen een 
nieuw en bij de huidige tijd passend beeld te geven van ‘la condition 
humaine’, van het menselijk tekort dus. Het is uiteraard geen vrolijke 
literatuur, de tragiek en de wreedheid, de angst en de twijfel die in de 
Griekse tragedies nog door de daden van de goden en de grilligheid 
van het lot werden opgeroepen, zijn in de moderne roman helemaal 
een zaak van de mensen zelf geworden. Hun gevoel van schuld is 
daarmee ook verschrikkelijker dan het bloed van de onvermijdelijk- 
heid in de tragedie.

Hij regisseert beeldend,  
maakt gebruik van krachtige, 
eenvoudige middelen, zet taal 
om in muziek.
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Het Slijpen
Foto: Ben van Duin
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Johan Simons is net als de hoofdpersonen uit zijn vroege theater- 
stukken, een einzelgänger die het op eigen kracht wil rooien. Hij richt 
(bijna) altijd zijn eigen gezelschappen op, trekt erop uit, naar vreemde 
locaties, brengt mensen bij elkaar (aan tafel bijvoorbeeld tussen de 
voorstellingen door) die anders nooit bij elkaar zouden komen. Hij is 
autonoom èn voelt een opdracht: “Als theatermaker heb je een mo-
rele verantwoordelijkheid. Ik wil de kern van het leven laten zien en  
politiek-filosofisch iets betekenen.”
Voor de jury van de Van Praag-prijs, dit jaar bestaande uit Hans 
Alma, Liesbeth Brandt Corstius, Lucette ter Borg en Sonja de Leeuw, 
met Paulien Boogaard als secretaris en Paul Schnabel als voorzitter, is 
Johan Simons de ideale representant van de nog niet al te ingebedde 
stroming die zoekt naar een nieuwe en maatschappelijker plaats- 
bepaling van de autonoom geworden mens. Voor het Humanistisch 
Verbond is hij een bijzondere laureaat, maar we realiseren ons heel 
goed dat we voor een theatermaker van zijn allure en statuur maar 
een van de vele verleners van een prijs zijn. Voor wie met zijn pro-
ducties al bijna jaarlijks geselecteerd wordt voor het Duitse Theater-
treffen of het Theaterfestival, voor wie al de Prijs van de Kritiek heeft 
gekregen, de Inszenierung des Jahres 2004 op zijn naam heeft staan, 
de Albert van Dalsumprijs heeft gehad en de Nestroyprijs, voor zo 
iemand is er op zijn eigen toneel weinig meer te winnen. 
Toch – en dat stellen we als jury met veel genoegen vast – beschouwt  
Johan Simons de Van Praag-prijs ook als een erkenning van zijn  
streven om toneel te maken dat er ‘toe doet’, niet alleen in de zaal, maar 
ook in het denken van de mensen en in het politiek en maatschap-
pelijk debat. Zoals hij het zelf zei: “Je dient je als kunstenaar altijd 
weer opnieuw af te vragen of je iets voor het geld doet of dat het er 
werkelijk iets toe doet in de wereld, of het werkelijk iets toevoegt.” Dat 
doet het en daar is deze prijs voor. 

Het Humanistisch Verbond herkent en waardeert in het werk van 
Johan Simons de worsteling met het eigen motto van het Verbond 
zelf denken samen leven. Waar het Humanistisch Verbond natuurlijk 
gericht is op het mensen in positieve zin en direct bewust maken van 
de betekenis die dit motto voor de inrichting van het eigen leven kan 
hebben, is even natuurlijk een theatermaker meer ingesteld op het 
laten zien van de gevolgen wanneer mensen te veel of juist te weinig 
zelf denken of ook te veel of te weinig met elkaar te maken hebben 
en van elkaar afhankelijk zijn. Indirect en bijna als contrapunt wordt 
zo voor het publiek voelbaar wat het te denken moet geven en dus 
ook wat het tekort in hun eigen leven is, ook al is dat tekort soms een 
teveel. 

In het werk van Johan Simons wordt als ontwikkeling zichtbaar wat 
het Humanistisch Verbond onderzoekt met de herijking van het  
begrip autonomie. In zijn stukken verkent hij de autonomie 
van mensen en de grenzen daaraan. In de Griekse tragedies en  
zogenaamde Boerenstukken gaf hij een beeld van de mens wiens 
lot door de goden en natuurlijke omstandigheden (het weer) wordt 
bepaald. In later werk onderzocht hij de grenzen van het individu: 
in hoeverre kunnen mensen hun eigen gang gaan en hoezeer laten 
mensen elkaar daarin met rust. Langzamerhand, in de loop van de 
jaren negentig, verschuift zijn interesse van de mens als individu dat 
het op eigen kracht wil rooien, naar de mens als sociaal denkend 
en scheppend wezen dat de loop der dingen kan veranderen. Zijn  
stukken worden in toenemende mate maatschappelijk geëngageerd, 
met soms expliciet politieke thema’s als onderwerp (Twee stemmen, 
De val van de goden, Ongebluste kalk, Gen en het meesterlijke De  
Bitterzoet uit 2000, een briljant familiedrama waarin op subtiele wijze 
werd gewaarschuwd voor de opkomst van nieuw rechts). Wat minder 
direct politiek is zijn kritiek op de westerse decadentie en zijn oog 
voor de existentiële problemen van de moderne mens die hij uit in 
het spelen van het controversiële De Asielzoeker, gebaseerd op de  
roman van Arnon Grunberg, of Elementaire deeltjes, gebaseerd op de 
gelijknamige roman van Michel Houellebecq.



26 27

In
te

rv
ie

w
 m

et
 Jo

ha
n 

Si
m

on
s

‘ Er komt een dag dat ik iemand bén in Parijs’

“ Laten we bij het Illycafé gaan zitten”, grinnikt Johan Simons op 
het station in Brussel, en hij wijst naar een smakeloos ingericht 
koffietentje, “dat vind ik wel passend”. 

Johan Simons is onderweg vanuit Parijs, waar hij een opera regisseert, 
naar zijn gezin in Gent. Veel tijd kan hij daar niet doorbrengen, want 
de volgende dag moet hij alweer terug voor een doorloop van zijn 
opera. Maar dan gaat z’n vrouw wél mee, zegt hij tevreden. “Gaan we 
samen in een hotelletje, we vonden dat we dat wel eens verdienden.” 

Simons zet met zijn eerste operaregie een stap op totaal nieuw  
terrein. Muziektheater, daar is hij in thuis. De twee theatergezelschap-
pen die hij de afgelopen decennia leidde - Hollandia en Zuidelijk Toneel  
Hollandia - stonden bekend om de bijzondere optelsommen van mu-
sici en acteurs. En ook in de paar seizoenen dat hij nu bij het NTGent 
(Nederlands Toneel Gent) artistiek leider is, heeft hij alweer spraak-
makend muziektheater gerealiseerd. Vorig jaar stond in het Holland 
Festival de voorstelling Sentimenti, gemaakt met zijn Hollandia- 
kompaan Paul Koek. In een wijdse ruimte, gebouwd van houtskool-
briketten, dwaalde verteller Jeroen Willems rond met een platenspeler  
onder de arm. Af en toe zette hij een aria van Verdi op, die door een  
geschoolde zanger en een ensemble van twaalf musici tot leven werd  
gebracht, zoals acteurs taferelen tot leven brachten uit de herinne- 
ringen van de mijnarbeider die Willems speelde. Met een grote  
vrijheid zetten Simons en Koek de muziek naar hun hand: aria’s 
werden ingezet en weer afgebroken, zoals dat gaat met herinnerings-
flarden. 

De voorstelling in Parijs is een echte opera, met een partituur 
waar niet van afgeweken wordt. Het is Verdi’s Simon Boccanegra,  
uitgevoerd door de prestigieuze Opéra National de Paris, waar in-
tendant Gerard Mortier de scepter zwaait. De première was vorig 
jaar, maar ook voor deze herneming worden de grootste zangers 
vanuit allerlei windstreken ingevlogen om voor astronomische geld- 
bedragen een dag of tien een ingestudeerde partij ten beste te ko-
men geven. De hiërarchie in zo’n operahuis, en het sterrentoneel dat  

Foto: Anna van Kooij
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Els Dotterman, actrice in  Ik val...val in mijn armen, 
Platform,  over Johan Simons

Bijzonder aan het samenwerken met Johan is dat hij acteurs 
in hun verantwoordelijkheid laat, en daar had ik nu net grote 
behoefte aan. Hij heeft een goede smaak, zowel in de vorm 
als in het beeld dat hij over menselijke relaties heeft. Hij 
is rustig terwijl hij werkt en hij houdt van lachen. Hij heeft  
mededogen met de personages, zet ze altijd in een wereld-
beeld en nooit in een anekdotische situatie, hij heeft geen 
oordeel maar beschouwt en is nooit moraliserend.
Hij is als regisseur zeer bepalend omdat hij altijd in vorm 
denkt, nooit psychologisch, de vorm regeert altijd. De essen-
tie van zijn theaterwerk is dat Johan geobsedeerd de wereld 
waarin hij leeft probeert te begrijpen en dat troost mij en met 
mij vele anderen.

allemaal van dezelfde school en behoren tot hetzelfde old boys 
netwerk.

  Die mensen moesten bij mijn opera aankijken tegen een decor 
van een Oost-Duitser. Bert Neumann had zich laten inspireren 
door de Oranjerevolutie die in de Oekraïne woedt. Zijn decor 
bestaat uit een kar met een heel grote verkiezingsposter, met 
een platform daarvoor. Daarop stonden mensen die in Oost- 
Duitsland of in Rusland het bewind voerden als er een defilé van 
het leger en de bevolking langstrok. Op die poster zie je eerst de 
enorme kop van een patriciër, want in Simon Boccanegra zijn 
eerst de patriciërs aan de macht. Dat is het hoofd van een van 
de hoofdrolspelers, die zie je dus ook op het toneel. Bij de herne-
ming van de opera hebben we weer andere zangers, en dus is er 
ook een nieuwe poster gemaakt. Als Simon Boccanegra ook een 
greep naar de macht doet, komt het gezicht van de zanger die 
hem speelt op de poster te staan.
  Aan het slot van de opera, waarin het gaat over de achterkant van 
het hele politieke bedrijf, zien we letterlijk de achterkant van die 
affiches. Dat heeft Bert Neumann zo gemaakt dat het doet denken 
aan de achterkant van een toneel, en dat ziet er volstrekt onesthe-
tisch uit. Dan zijn er ook nog de kostuums die niet chic zijn maar 

opera nou eenmaal is, zijn volkomen tegengesteld aan de democ-
ratische manier van werken die Simons voorstaat. Met verbazing  
vertelt hij over de toestanden die hij er meemaakt. Hij pretendeert 
niet ineens dit nieuwe vakgebied meester te zijn, maar stelt zich op 
als een gretige leerling. “Ik ken die wereld niet, en dat houd ik ook 
maar zo. Dan heb ik er geen verkeerd soort respect voor.” Dat typeert 
Johan Simons. Openheid en nieuwsgierigheid ten opzichte van het 
onbe-kende. Intussen blijft hij wie hij is: een voormalige dorps- 
jongen die in de kunst nieuwe verten wil ontdekken, maar zijn eigen 
wortels niet wil verloochenen. Een politiek geëngageerde utopist, die 
zijn leven de kunst binnenhaalt, en net zo graag over zijn gezin praat 
als over zijn nieuwe regie. “Als mijn twee zonen het hier naar hun zin 

hebben, dan blijf ik”, zei hij in 
een Belgische krant toen hij 
voor zijn nieuwe werkplek 
naar Gent verhuisde. 

Met warrig haar, een morsig T-shirt en ouwe gympen onder een vale 
broek, zit hij aan het stationsbarretje. Hij maakt grapjes met de be- 
diening als hij het Frans weer eens niet verstaat, en staat soms op om 
met grote gebaren iets uit te beelden. De boze reactie bijvoorbeeld 
van het Parijse publiek bij de première van Simon Boccanegra. “Mijn 
decorontwerper Bert Neumann had van tevoren al gewaarschuwd 
voor het boegeroep in Parijs. De zangers gingen eerst, die kregen een 
geweldig applaus en bravo’s, en die stonden daar heel overdreven voor 
te bedanken. Toen kwam ik oplopen. Het zijn altijd eerst je voeten die 
je op het podium zet, en ik kijk naar mijn puntschoenen en denk: 
godverdomme, ik heb de verkeerde schoenen aan. En op dat moment 
begint het: boeoeoeoe! Maar hard! Dat kun je je haast niet voorstel-
len. Er zitten 2800 mensen in die zaal. Daar zaten ook bravoroepers 
tussen, dat zeiden mijn zonen tenminste. Die zaten in de zaal en die 
zagen ineens hun vader boem! naar beneden kelderen, dat is wel eens 
goed voor ze. Zo’n 1500 man was echt woedend.”

Waarom waren ze dan zo boos?
“ Omdat opera een heel conservatief medium is. Zij die het geld 
erin stoppen, en zeker in Frankrijk, behoren tot het conser- 
vatieve deel van de natie. Of ze nou links of rechts zijn, ze komen 
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Een politiek geëngageerde 
utopist die net zo graag over 
zijn gezin praat als over zijn 
nieuwe regie
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voor elkaar. Tot Gerard Mortier komt kijken, en dan zal je wéten 
dat hij de intendant is; hij bemoeit zich met alles. Mortier roept 
al na tien minuten: ‘Ik zie de zangers niet, het is te donker! Het 
is een voorwaarde van een goeie opera dat je de gezichten van 
die zangers ziet!’ En dan krijg je een gevecht tussen de intendant 
en de georganiseerde techniek. De intendant wint, en terecht, 
want het artistieke argument is in dit geval het belangrijkste. Die 
Mortier is niet alleen een machtsfiguur hoor. Hij is iemand die 
mensen bij elkaar brengt. Enorm betrokken. En het gaat bij hem 
uiteindelijk om de inhoud, om de kunst.

  Ik heb bij deze herneming ook de mise-en-scènes veranderd 
op verzoek van de nieuwe dirigent. Bij de première had ik een 
dirigent die heel theatraal dacht, maar deze man denkt puur in 
stemmen. En als zo’n dirigent vraagt om de zangers meer op de 
voorgrond te plaatsen zodat hun stemmen dichter bij het or- 
kest komen, dan kan je in een machtsstrijd terecht komen, en die  
verlies je altijd omdat de dirigent boven de regisseur staat. Zo ver 
is het niet gekomen, want ik vond het wel goed wat hij wilde.”

“ De Simon Boccanegra in mijn voorstelling is een humanist. Dat 
zeg ik niet omdat ik deze prijs heb gewonnen, want gisteren zei 
de dramaturg van de Parijse opera dat nog tegen me. In mijn 

optiek is Boccanegra een soort 
Nelson Mandela. Hij heeft een 
heel brede blik op de dingen. 
Het verhaal speelt zich af in 

Genua, in de twaalfde of dertiende eeuw. Er was altijd oorlog  
tussen Venetië en Genua, en Simon Boccanegra heeft het er over 
dat er vrede moet zijn - pace - tussen die twee steden, omdat 
vrede een groot goed is. Hij zegt dat met een heel mooie tekst 
van Petrarca. Maar op een bepaald moment moet hij het volk 
oproepen om hem niet te doden en die Rus kan dat alleen maar 
doen met een bulderende cynische lach. Hij lacht eigenlijk het 
volk uit. Hij weigert absoluut een humanist te spelen, want hij 
vindt het volk vullis, dat zo dom is om altijd maar de macht te 
volgen. Gisteren ben ik naar hem toegegaan, en heb ik gezegd dat 
dat toch echt niet mijn visie is op dat geheel. En hij zei: ‘Maar kan 
ik dan toch niet een heel klein beetje ironie tonen?’ Ik zei: ‘Nee, ik 

“ Maar kan ik dan toch 
niet een heel klein beetje 
ironie tonen? Nee!”

eerder trash - dat stuit dat Parijse publiek enorm tegen de borst.”

Bij toneel kun je met louter de aankleding niet zoveel teweeg- 
brengen, daar kijkt het publiek nergens meer van op. Vind je het 
prettig dat er bij opera nog sprake is van esthetische wetten waar je 
tegenin kan gaan?

“Ik vind dat wel mooi, ja. Dat is lekker inspirerend.” 

Maar stoor jij je dan niet aan de hiërarchische verhoudingen in zo’n 
operabedrijf?

“ Enorm! Het gaat tegen alles in waar ik in geloof. Om een voor-
beeld te geven: ik wilde bij deze herneming het licht veranderen. 
Daar hebben we twee weken om gesmeekt. Maar het gaat alle-
maal zo bureaucratisch, er zitten binnen die opera - ik overdrijf 
niet - twaalf vakbonden, en ik en mijn assistent kregen het niet 

Steven Van Watermeulen, acteur in Het leven een 
droom en Platform, over Johan Simons 

Johan is in het theater voor de grote zaal een van de weinige 
regisseurs die niet werkt vanuit een zuiverheidsideaal, dus 
met een vooropgezet plan. Hij heeft geen afgelijnde ana- 
lyse klaar, hij heeft enkel de belangrijkste vraag voor zichzelf 
beantwoord - daar kan in sommige gevallen een lange zoek-
tocht aan vooraf zijn gegaan (vaak in nauwe samenwerking 
met z’n dramaturgen) - de invulling daarvan kan gaan van 
een beeld, of een intentie of louter een gevoel, een inzicht of 
een belangrijk maatschappelijk thema, eenmaal gevonden  
laat hij die meteen weer varen en drijft hij tijdens de  
repetities louter op zijn intuïtie. 
Hij laat veel aan z’n acteurs over. Soms geeft hij iets aan: ‘Je 
zou het zus of zo kunnen doen, maar ja ik weet het, je doet 
uiteindelijk toch je eigen zin en dat is maar goed ook. Dus kijk 
maar, ik heb niets gezegd!’ 
 Alle stukken die hij maakt zijn onderdeel van een work in  
progress. Hij ziet elke creatie als onderdeel van het grote 
onderzoek. Daardoor is de eeuwige student in hem krachtig, 
fijnzinnig en onverzadigbaar.
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vind dat je het volk moet respecteren, je komt er zelf vandaan.’ En 
nou hoop ik maar dat hij dat gaat spelen. Je kan merken dat zo’n 
Rus uit een ander systeem komt. Die mensen zijn totaal teleur- 
gesteld in politiek, ze geloven er echt helemaal niks van. Iedereen 
is uit op z’n eigen gelijk en op z’n eigen portemonnee. Dat heb ik 
eerder meegemaakt, bij de Volksbühne ook. Die mensen komen 
echt uit een andere denkrichting.”

Jij bent gewend om op het toneel, en ook binnen een gezelschap, te 
streven naar een utopische samenleving. Dat lukt hier dus helemaal 
niet. 

“ Bij toneel vertrek ik altijd vanuit gelijkwaardigheid. En daarin 
telt het beste idee, of dat nou van Jan komt, van Piet of van mij. 
Natuurlijk ben ik dan degene die het beste idee honoreert, er 
moet iemand zijn die zegt: ‘Oké jongens, die richting gaan we op’. 

Jeroen Willems, acteur in Twee stemmen en De val 
van de goden, over Johan Simons

Johan eist, Johan eist tijd, Johan eist aandacht, Johan eist  
eigen inbreng, Johan eist verantwoordelijkheidsgevoel,  
Johan eist betrokkenheid, Johan eist vorm, Johan eist over-
gave, Johan eist humor, Johan zal lachen, Johan eist lekker 
eten, Johan durft niet te weten, Johan maakt open, Johan 
maakt vrij, Johan maakt ruzie, Johan is een held , Johan is een 
kind, Johan is een vriend. 
De essentie van zijn theaterwerk is dat hij tot het Einde toe wil 
blijven zoeken. Dat, hoe graag hij ook soms oppervlakkig zou 
willen zijn, het zal hem niet lukken. Hij kan niet anders dan 
kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt en moet daarover 
vertellen en dat kan en wil hij niet alleen. En daarin vindt hij 
elke keer weer de mensen die hem inspireren en met hem wil-
len zoeken naar de betere nieuwere confronterende manier 
om dat te doen.
Johan houdt van schoonheid, Johan houdt van lelijkheid,  
Johan houdt van zijn acteurs, Johan houdt van zijn auto.  
Johan weet dat vorm essentieel is om inhoud over te  
brengen, Johan maakt dat theater uniek blijft in zijn soort.

La Musica
Foto: Ben van Duin
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Elsie de Brauw, actrice in onder meer Prometheus, 
Lady Macbeth en Vrijdag, over (haar echtgenoot) 
Johan Simons

“ Johan weet welke richting hij met een toneelstuk uit wil gaan 
en geeft je als acteur veel ingrediënten, maar hij laat je zelf 
zoeken naar de totale toestand van jouw personage. Sommige  
regisseurs geven heel precieze aanwijzingen, van zin naar 
zin: dit moet je snel zeggen, dat langzaam. Dat doet Johan 
nooit. Hij schept het kader, heeft het over de grote lijnen, 
en daarbinnen mag je als acteur zelf bedenken hoe je de 
tekst zegt. De acteurs zijn veranderlijk, de personages zijn  
veranderlijk en hoe je dingen zegt is dus ook veranderlijk. 

  Johan is wel sterk bepalend voor het kader waarbinnen je 
speelt. Hij zegt bijvoorbeeld over een personage: ‘het is een 
vrouw die alles verloren heeft maar nog heel erg aan haar  
status hecht en af en toe door de mand zakt.’ Hoe je dat  
verder precies invult, daar geeft hij je heel veel vrijheid in.
  Je weet wel altijd heel goed dat je in een stuk van Johan  
Simons staat. Zijn stukken zijn vaak onrealistisch en er  
gebeurt veel tegelijkertijd. Er is veel te zien en er is altijd  
humor. De maatschappelijke relevantie is ook enorm. Johan  
kan geen toneelstuk regisseren als hij niet voor zichzelf  
heeft bedacht wat de maatschappelijke relevantie van het 
stuk op dat moment is.
  Zijn werk is een soort poëzie met een heel rauwe fysieke  
aanwezigheid. Het heeft ook heel veel lagen. Bij hem gaat  
het nooit alleen over het verhaaltje dat het stuk vertelt.  
Ondertussen zie je bijvoorbeeld ook dat de personages  
elkaar nooit aan kijken, waardoor je als toeschouwer denkt: 
wat krijgen we nou? Het duurt ook altijd even voordat je er  
als toeschouwer in zit. In het begin is zijn stijl terloops en  
afstandelijk. Ongemerkt kom je er in. 
  Hij heeft een ongelooflijk grote muzikaliteit en hij probeert 
altijd dingen niet-psychologisch te benaderen. Als mensen 
elkaar niet aankijken mag de toeschouwer zelf bedenken 
waarom dat is. Hij geeft heel veel ruimte.”

Maar het is interessant iedereen te horen. Ook als iemand geen 
goed idee heeft, kan je denken: maar hij zegt dat toch wel ergens 
om. Ik vind zijn idee niet goed, maar klopt daar inderdaad iets 
niet. Dat probeer ik bij de opera te stimuleren. En dat is ook mijn 
gevecht met die Russische zanger. Maar ik heb het niet voor het 
kiezen. Die zangers zijn er zeg maar eerder dan ik. En ik wil toch 
opera doen...” 

Waarom wil je het dan? Omdat het nieuw terrein is?
“ Ja, dat ten eerste. En het is een massaal gebeuren. Bij opera komt 
niet alleen een publiek dat stikt in het geld. In Parijs zitten ook 
veel studenten. Jij en ik betalen voor een kaartje 100 tot 160 euro, 
maar studenten en mensen boven de 65 betalen 10 euro. Dus wat 
dat betreft maken ze het wel toegankelijk. Toneel is mijn eerste 
liefde hoor, maar er wordt nergens zo meegeleefd als bij opera. 
Ik zat op een bepaald moment in het repetitielokaal, en dan  
zitten daar allemaal assistenten bij, die kijken heel goed hoe ik 
die enscenering maak en leggen alles vast voor als de voorstel- 
ling wordt verkocht of als er een herneming is. Dan staan de twee 
belangrijkste zangers daar een duet te zingen - het slot van de 
opera, dat heet I piangi, de tranen. Ik zit daar heel nuchter naar 
te kijken, ik spreek geen Italiaans, maar ik vind die muziek wel 
mooi. Maar dan gaan die zangers even voluit, gewoon met een 
eenvoudige piano als begeleiding, mooier kan eigenlijk niet. En 
dan zie je naast je die hele rij mensen volschieten, waardoor je 
begrijpt waarom die mensen bij de opera zitten. Omdat het ze 
zo ontroert!” 

Maar kun je daar nou iets uitrichten met jouw totaal andere visie 
op theater? 

“ Eigenlijk is het te groot voor mij. Toen ze me vroegen om te 
komen regisseren, ben ik in de zaal gaan zitten van de Bastille 
[operagebouw in Parijs], en toen ik achterom keek naar die 2800 
stoelen dacht ik: dit kan alleen maar mis gaan, dus ik moet het 
gewoon maar doen. En zo denk ik er eigenlijk nog steeds over. 
Voor mij is Parijs verbonden met een enorme romantiek. In het 
dorp waar ik geboren ben, keek je een paar kilometer ver, en daar 
zag je de spoorlijn tussen Rotterdam en Parijs. 
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Jouw voorstellingen naar de boeken van Houellebecq hebben een 
veel zachter toon dan zijn boeken. Jij hebt daar wel eens over gezegd: 
theater is ook een humanistische kunst. Wat bedoelde je daar eigen-
lijk mee?

“ Het humanisme probeert de zwakkeren te beschermen, het 
voor ze op te nemen. Daar voel ik me verwant mee. Ik heb een  

tijdlang wel voorstel- 
lingen gemaakt die hard 
waren en negatief. Maar 
het interesseert me niet 

meer om te laten zien dat het allemaal kut is in de wereld. Ik vind 
dat het mijn taak is om menselijke zwakte, de teerheid te laten 
zien. Meer dan vroeger vind ik het belangrijk om deel uit te maken 
van een tegenbeweging tegen al die seks, al dat geweld. Je wordt 
toch gek van al die affiches met al die mooie wijven op straat? 
Het gaat nauwelijks nog over kwetsbaarheid, over menselijk- 
heid. Ik lijk wel een dominee, en dat ben ik misschien wel een 
beetje. Maar daar is niks op tegen hoor. Een beetje moraal,  
verdomme!”

Marijn van der Jagt, freelance journalist

“ Ik vind dat het mijn taak is om 
menselijke zwakte, de teerheid 
te laten zien”

Beton
Foto: Ben van Duin

Je had toen van die heel mooie, bordeauxrode treintjes, van die 
TEE -Trans Europa Express- treintjes, van die heel snelle mooie 
treintjes. En als ik die zag rijden, dan dacht ik: als ik daar ooit nog 
eens in zit, dan bén ik echt iemand. Twintig jaar geleden ben ik 
inderdaad op die trein gestapt, toen ik vond dat ik het verdiend 
had. In die TEE, die bordeauxrode trein, die reed toen nog. Ik ben 
in Parijs uitgestapt en heb dezelfde trein weer teruggenomen. Ik 
wilde alleen maar even in die trein heen en weer om dat gevoel te 
hebben.
  Ten tijde van de meirevolutie ben ik ook naar Parijs gegaan. In 
1968, ik was toen 22. Ik was toen nog danser, en ik wilde daar 
gaan werken. Maar alles lag plat natuurlijk, en er was helemaal 
geen werk voor een danser. Ik had net geld genoeg om voor een 
week in mijn levensonderhoud te voorzien. En na vijf dagen stierf 
ik van de heimwee en wilde terug naar mijn moeder. Maar ik heb 
er in m’n eentje voor de Sacré-Coeur gestaan. En toen ik naar 
beneden keek - ik lijd ook aan grootheidswaan - heb ik gedacht: 
er komt een dag dat ik iemand bén in Parijs. En dat zijn allemaal 
redenen om zo’n opera te doen. Ik ga er ook mee door: volgend 
jaar doe ik zelfs drie opera’s. Een in Amsterdam, in de zomer een 
in Salzburg, en in het najaar Fidelio in Parijs. De première is op de 
verjaardag van Mortier, dat vind ik wel erg leuk, eigenlijk.”

Jij bent begonnen in het locatietheater: met Hollandia speelden  
jullie in boerenschuren en leegstaande fabrieken. Maar de afgelo-
pen tien jaar heb je de schouwburg ontdekt als democratisch forum. 
Het openbreken van de ruimte is daarbij heel belangrijk: in Gent 
heb je de entree van jouw eigen schouwburg vertimmerd tot een  
uitnodigend café, en bij jouw regies lopen vaak plankiers de zaal in. 
Ga je dat ook bij de opera doen?

“ Daar ben ik nog niet uit. Bij de opera heb je te maken met die 
orkestbak, waar dat hele orkest in zit. Je kan wel via de zijkant de 
zaal in - dat zal ik ook wel doen, zo nu en dan, en dat is al vaker 
gedaan. Mortier zal ook wel willen dat de ruimte opengebroken 
wordt. Maar dat is een heel lange weg. Dan moet je echt tien jaar 
verder zijn.” 
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Biografie en achtergrond Johan Simons 

Denken is een lust

Johan Simons wordt in 1946 in Heerjansdam geboren, een klein dorp 
in de polders van de Hoekse Waard. Op het Zuid-Hollandse eiland 
prediken de dominees het strengste protestantisme. De bijbel wordt 
in het geheugen van elk kind gestanst. Het is het land van de verre 
einders en de zee die altijd dichtbij is. Die nabijheid laat zich voelen 
als zich in een koude februarinacht de watersnoodramp voltrekt.  
Johan is dan zes jaar. Warm gehouden door steeds wisselende  
vrouwenarmen overleeft hij de bange nacht om ’s ochtends vanaf het 
dak van een huis slechts water te zien waar ooit land was. Een beeld 
dat hem heel zijn leven bij zal blijven.

Na een typische dorpsjeugd volgt hij de dansacademie in Rotterdam 
om daarna een aantal jaren als danser te werken. Na twee jaar met 
de Europese versie van de musical Hair door half Europa te heb-
ben gereisd, besluit hij om aan de Toneelacademie Maastricht de  
acteursopleiding te volgen. Vanaf 1976 is hij als acteur in dienst bij 
de Haagsche Comedie. Een aantal seizoenen speelt hij kleine rollen 
en hij debuteert er ook als regisseur, maar steeds meer raakt hij ervan 
overtuigd dat, wil hij zijn ideeën over theater kunnen ontwikkelen, 
hij een eigen gezelschap nodig heeft. 

Met het Wespetheater (1979) en het Regiotheater (1982) sticht hij 
eigen gezelschappen die in 1985 uitmonden in de oprichting van 
Theatergroep Hollandia. Vanaf dat moment legt hij zich volledig 
toe op het regisseren en begint het theater van Johan Simons lang-
zaam vorm te krijgen. Door het bij elkaar brengen van de talentvolle  
acteurs Joke Tjalsma, Jeroen Willems, Bert Luppes, Elsie de Brauw en 
Betty Schuurman, die hij kent van het lesgeven aan de Maastrichtse  
Toneelacademie, de impuls van dramaturg Tom Blokdijk en de  
uitnodiging aan regisseur en percussionist Paul Koek om de gele-
deren te versterken, ontstaat de kern van een kunstenaarscollectief 
dat in de loop van twintig jaar uitgroeit tot één van de belangrijkste 
gezelschappen van het Nederlands theater.

Oldebarnevelt
Foto: Ben van Duin
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dwingt de regisseur en zijn acteurs zich actief tot het daglicht en het 
omgevingsgeluid te verhouden. De aandacht van een toeschouwer 
kan niet getrokken worden door een ingenieuze lichtstand. De voor-
stelling moet begrijpelijk blijven terwijl er een vliegtuig overvliegt of 
een plotselinge regenbui het spreken vrijwel onmogelijk maakt. 
In deze omstandigheden versterken de specifieke talenten van 
de twee regisseurs elkaar. Paul Koek zorgt bij de acteurs voor een  
tekstzegging die getuigt van een ontwikkeld muzikaal inzicht en  
Johan Simons zorgt voor een uitgekiende positionering van zijn  
acteurs in de ruimte waardoor monumentale ensceneringen ontstaan. 
Zowel de taal als het lichaam bezitten een muzikale kwaliteit. Met zijn 
scholing tot danser is Simons zich daar als geen ander van bewust. 
In de eerste tien jaar concentreert het repertoire van Johan Simons 
zich rond twee genres die op het eerste gezicht maar weinig met elkaar 
gemeen lijken te hebben, maar die bij nader inzien nauw aan elkaar 
verwant kunnen zijn. Aan de ene kant zijn er de zogenaamde Boeren-
stukken van Zuid-Duitse schrijvers als Herbert Achternbusch (Gust) 
en Franz Xaver Kroetz (Stallerhof) waarin einzelgänger optreden die 
zich niets gelegen laten liggen aan de wereld, maar koppig het leven 
naar hun hand willen zetten zoals zij dat verkiezen: compromisloos 
en net zo hard voor elkaar als voor zichzelf. Aan de andere kant  
ensceneert hij regelmatig Griekse tragedies (Perzen en Bacchanten, 
Prometheus) waarin eigenlijk hetzelfde gebeurt. In beide genres 
wordt de mens uiteindelijk tot overgave gedwongen. Hij wordt echter 
niet verslagen door een andere mens of door een situatie, maar door  
zichzelf, omdat de natuur regeert. In de wereld zowel als in de mens.
Gaandeweg de jaren negentig verschuift Simons’ interesse. Lang- 
zamerhand wint de overtuiging aan kracht dat het uitdragen van de 
conclusie dat de natuur regeert kan leiden tot een cynisch wereld-
beeld. Dat alles is wat het is, en dat verandering niet mogelijk is. 
Daarom verruilt hij met zijn acteurs en dramaturgen het beeld van 
de einzelgänger die het allemaal op eigen kracht tracht te rooien voor 
een mensbeeld waarin de betrokkenheid bij de medemens en de 
wereld centraal staat. De mens is een sociaal wezen dat kan strijden 
tegen de eigen verdrukking en dat de loop der dingen kan bijsturen 
of zelfs veranderen. Geloof in eigen kunnen is de enige mogelijke  
redding van de mens, mits hij zich bewust is van zijn eigen potentiële 
schuldigheid. 

Vooral de keuze om op locatie te spelen draagt bij aan de ontwikke- 
ling van de typische stijl van de groep. Doordat de subsidiegever, de 
provincie Noord-Holland, Hollandia opdraagt theater te maken voor 
mensen die niet in Amsterdam wonen, besluiten Johan Simons en 
Paul Koek hun voorstellingen te maken op plekken waar het voor 
die mensen gewoon is om te komen; de plekken waar zij leven en 
werken: een overdekte sluis in Zaandam bijvoorbeeld, kassen, leeg-
staande fabrieken, kerkjes en een autosloperij. 
Theater maken op ‘gewone’ plekken heeft voor de theatermaker als 
consequentie dat hij midden in de wereld staat. Normaal worden 
voorstellingen in gebouwen gespeeld die optimaal voor het creëren 
van een theatrale illusie zijn ingericht. Zo zijn ze bijvoorbeeld zo goed 
mogelijk geïsoleerd tegen storende invloeden van buitenaf. In een kas 
is daar vanzelfsprekend geen sprake van. Een dergelijke omgeving 

Betty Schuurman, actrice in La musica 2 en Leenane 
trilogie 

Ik werk sinds 1988 met en voor Johan Simons en denk wel 
eens is dit  nu kracht of zwakte....stelt u zich een korte  
denkpauze voor... Dan is het antwoord: vriendschap, be- 
wondering, irritatie. Zoals bij alle groten is hij niet de  
makkelijkste om bij te houden, te benaderen en te volgen. 
Bijzonder aan de samenwerking was en is het werken op  
locatie, van minpunten pluspunten maken, ruimte bevechten 
en grenzen verleggen. De hoge mate van vrijheid. Het blij-
moedige zoeken en het toelaten van slordigheid.  Mijn vak uit 
kunnen oefenen in een andere taal. Het plezier, de gekte en de 
angsten die natuurlijk altijd weer overwonnen worden.
 Hij is sterk bepalend, maar geeft iedereen het gevoel dat ie vrij 
is, het is dus een groot manipulator. En voor een goede regis-
seur is dat wel handig. 
De essentie van zijn theaterwerk is dat het prikkelend is,  
filosofisch geladen, niet in eerste instantie gemaakt is om te 
behagen, altijd probeert vernieuwend te zijn, dus ook niet  
altijd wordt begrepen; kortom Schicksal der Avantgarde. 
Nog steeds een uitdaging en een groot plezier om er deel  
van uit te maken.
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Deze verschuiving van een existentiële naar een meer politiek- 
filosofische benadering van de mens, veroorzaakt twee veranderin-
gen. Allereerst de repertoirekeuze. Geïnspireerd door de vraag wat 
we aan moeten met het vanuit ons egoïsme geïnitieerde kwaad, als we 
ons tegelijkertijd sociaal willen gedragen, komen er voorstellingen  
die de vraag om vergiffenis centraal stellen (De Bitterzoet, Vrijdag, 
Sentimenti). Terwijl aan de andere kant de vraag zich aandient hoe 
mensen die de macht werkelijk in handen hebben om kunnen gaan 
met hun potentieel vanuit die macht voortkomende perversiteit 
(Twee stemmen, De val van de Goden, Richard III). Op filosofisch 
niveau stelt Johan Simons zich onder invloed van de boeken van Peter  
Sloterdijk en Michel Houellebecq de vraag of we tot het kwaad in 
onszelf veroordeeld zijn. In Gen en Elementaire deeltjes verdedigt hij 
daarom de provocerende stelling dat als het binnen afzienbare tijd 
genetisch mogelijk is om bepaalde kwade eigenschappen uit de mens 
te verbannen, we dat zeker niet moeten nalaten. 
Een andere grote verandering in het werk van Johan Simons is dat hij 
onder invloed van zijn veranderde mensbeeld ervoor kiest om zijn 
voorstellingen voortaan in de schouwburg in de grote stad te spelen. 
Stond hij vroeger met Hollandia met zijn rug naar Amsterdam om 
midden in de wereld te kunnen staan, nu verlangt hij ernaar om deel 
te nemen aan een politiek-maatschappelijk debat en zoekt hij daarom 
het centrum van de samenleving op waar de kans het grootst is dat hij 
mensen treft die zich daar ook mee engageren. 
De door hem op locatie ontwikkelde stijl blijft hij echter doelbewust 
trouw. Eén van de grote verschillen tussen locatietheater en voorstel-
lingen in de grote zaal is de positie van de toeschouwer ten opzichte  
van de acteur. Op een locatie als een autosloperij bijvoorbeeld  
bevinden acteur en toeschouwer zich in een en dezelfde ruimte die 
aanvankelijk eenduidig is door zijn karakteristieke kenmerken en 
functies. Gaandeweg de avond transformeert de gehele ruimte in 
een betekenisvolle eenheid binnen de esthetiek van de voorstelling. 
In een schouwburg is de omgeving waarin de acteur zich bevindt 
van een geheel andere orde dan de ruimte waarin de toeschouwers 
zich bevinden. Traditioneel is het zo dat toeschouwers in het theater  
vanuit hun stoel kijken naar acteurs op een podium die hen mee- 
nemen in een illusie. 
Johan Simons wil dat de wetten die voor hem op de locaties  

Ifigeneia
Foto: Ben van Duin
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voorstelling voor de Ruhrtriennale. 
Dankzij zijn ervaring wijs geworden weet hij dat het perfecte kunst-
werk niet kan bestaan en dat elke voorstelling ‘slechts’ een poging 
daartoe is. Die wetenschap geeft hem de vrijheid telkens nieuwe  
dingen te proberen. Niet alleen om de theaterkunst verder te ontwik-
kelen, maar ook om de politiek-filosofische mededeling in zijn 
voorstellingen zo indringend mogelijk aan de toeschouwer over 
te brengen. Hij huldigt de overtuiging Denken is een lust voor de  
toeschouwer die hij met zijn werk uitdaagt over zichzelf en de wereld 
na te denken.

Paul Slangen
Paul Slangen is dramaturg. Hij werkt sinds 1991 met Johan Simons  
samen, eerst bij Theatergroep Hollandia, nu bij NTGent.

Frank Baumbauer, intendant Münchner 
Kammerspiele over Johan Simons

Het eerste wat me te binnen schiet als ik aan Johan denk 
is dat de toneelspelers en -speelsters van de Münchner  
Kammerspiele heel graag met hem willen samenwerken. Zij 
voelen instinctief aan, en hebben inmiddels ook ervaren, dat 
hij een partner van de spelers is die het leven kent en met hen 
in een gelijkwaardige relatie zoekt naar de waarheid van de 
karakters in de toneelstukken.
Johan neemt niet alleen van de spelers, van hun talent en 
hun kunnen; hij investeert ook in ze, hij bereikt dat ze zich 
openstellen, en dat is heel wat. Daardoor staan in zijn regies 
mensen op het toneel, niet alleen maar toneelspelers.
 Voor mijzelf is het werk van Johan alleen met Ingmar  
Bergman te vergelijken. Hij onderzoekt net zo intensief en 
strikt de zielenroerselen van de personages en maakt die op 
het toneel met minimale middelen zichtbaar.

golden ook in de schouwburg gelden. Eén van die wetten is dat er  
net als op een locatie het gedeelde besef tussen acteurs en toe- 
schouwers moet zijn dat iedereen zich in dezelfde ruimte bevindt. 
Decors moeten daarvoor liefst zo ver mogelijk de zaal in reiken.  
Regelmatig zit een deel van het publiek op het podium om eenheid 
tussen makers en publiek te bewerkstelligen. De concentratie van 
de acteur in de voorstellingen van Johan Simons ligt meer bij de  
gedachte van het moment dan bij de illusie van de theatervoorstelling. 
Erop vertrouwend dat deze situatie via de tekst in het hoofd van de 
toeschouwer ontstaat, vindt hij het niet nodig deze via decor, rekwi- 
sieten of spel te benadrukken. Zolang hij erin slaagt de fantasie van 
de toeschouwer te activeren, weet hij dat de indruk die een verhaal 
wekt groter is dan de grootste illusie die hij kan oproepen. 
Dit vertrouwen op de verbeeldingskracht van elke toeschouwer maakt 
voor Johan Simons het theater tot een hypermodern medium waarin 
alles mogelijk is. Zolang de door de regisseur gewenste wereld in het 
hoofd van de toeschouwer ontstaat, kan de theaterkunstenaar zich elke 
mate van abstractie permitteren. Inhoud kan dan gecodeerd worden 
in een vorm die tot in de kleinste details kan worden uitontwikkeld. 
Zijn credo Denken is een lust kan tot het uiterste worden beleden en 
daagt de toeschouwer uit net zo hard te werken als de acteur op het 
podium voor hem. Samen gaan ze daardoor de confrontatie aan met 
de vaak morele dilemma’s en provocerende vragen die in de gekozen 
stukken of romans besloten liggen. 
Zestig jaren jong bevindt Johan Simons zich in de bloei van zijn  
kunstenaarsbestaan. Zijn specifieke stijl ontwikkelt hij elke voorstel- 
ling nog door. De krachtige handtekening van zijn voorstellingen 
en de immer provocerende interpretaties trekken niet alleen in  
Nederland en België de aandacht. Sinds een aantal jaren is hij een van 
de toonaangevende regisseurs in Duitsland, waar een intellectuele  
theatercultuur heerst die intelligentie van het denken van de theater-
maker eist op het gebied van maatschappelijk relevante vraagstukken. 
Een vast samenwerkingsverband met de Münchner Kammerspiele 
van intendant Frank Baumbauer garandeert hem dat hij elk jaar in 
een ideale omgeving met de beste acteurs van het Duitse taalgebied 
kan werken. Tegelijkertijd verkent hij de opera bij Gerard Mortier  
bij de Opéra National in Parijs en regisseert hij met zijn hui-
dige gezelschap NTGent (Nederlands Toneel Gent) elk jaar een  
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Regies door Johan Simons, de twintig  
belangrijkste stukken

Gust van Herbert Achternbusch regie Johan Simons en Paul Koek
Tuinderkas Piet Jongeneele, Hoofddorp 1986

Prometheus van Aischylos regie Johan Simons en Paul Koek
Autosloperij Jan Smit, voormalige Blauwselfabriek, Westzaan 1989

Stallerhof van Franz Xaver Kroetz
Galerie de Achterstraat, Hoorn 1991

La Musica 2 van Marguerite Duras regie Johan Simons en Paul 
Koek
Kerk De Zuidervermaning, Westzaan 1991

Leonce en Lena van Georg Büchner
Lichtfabriek, Hoorn 1993

Perzen van Aischylos, regie Johan Simons en Paul Koek
Autosloperij Jan Smit, voormalige Blauwselfabriek, Westzaan 1994

Twee stemmen, samengesteld uit werk van Pier Paolo Pasolini en 
Cor Herkströter 
Toneelschuur Haarlem 1997

De Bitterzoet van Dennis Potter
’t Stuc, Leuven 1998

De val van de goden naar Luchino Visconti, regie Johan Simons en 
Paul Koek
Cockerill Yards, Hoboken Antwerpen 1999

Gen naar Houellebecq
Universiteitslaboratorium Eindhoven 2001

Bacchanten van Euripides, regie Johan Simons en Paul Koek
Wiener Festwochen 2001

46

Perzen
Foto: Ben van Duin
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Bijlage 1

Personalia jury dr. J.P. van Praag-prijs 2007

Paul Schnabel (voorzitter)
Paul Schnabel (1948) studeerde sociologie in Utrecht. Na het doc-
toraal sociologie in Utrecht (1973) volgde hij twee jaar postdoctorale 
studies aan de Universität Bielefeld. In 1982 promoveerde hij met 
het proefschrift Tussen stigma en charisma. In 1986 werd hij deel- 
tijdhoogleraar in de geestelijke volksgezondheid aan de Universiteit 
Utrecht. In 1991 volgde de benoeming tot decaan van de nieuw op te 
richten Netherlands School of Public Health en in 1998 de benoeming  
tot directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds 2002 
is hij ook hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Paul Schnabel is  
columnist van NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad en is  
op maatschappelijk en cultureel terrein actief in bestuurlijke en  
redactionele functies. Jaap van Praag heeft hij als student nog leren 
kennen. 

Foto: Anna van Kooij

Vrijdag van Hugo Claus
Schouwburgen 2002

Richard III van Shakespeare
Schouwburgen 2003

Sentimenti met aria’s van Giuseppe Verdi en tekst samengesteld uit 
Milch und Kohle van Ralf Rothmann, regie Johan Simons en Paul 
Koek
Ruhrtriennale 2003

Elementarteilchen naar Houellebecq
Schauspielhaus Zürich 2004

Anatomie Titus van Heiner Müller
Münchner Kammerspiele 2004

Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi
Opéra National de Paris 2005

Het leven een droom van Calderon
Ruhrtriennale 2006

Oresteia van Aischylos
Schouwburgen 2006

Der Prinz von Homburg van Heinrich von Kleist
Münchner Kammerspiele 2007



50 51

Bi
jla

ge
n

Zij vindt het een eer om in de jury van de Van Praag-prijs te mogen 
zitten, omdat de prijs bijdraagt aan aandacht voor de vermenselijking 
van de samenleving.

Lucette ter Borg
Lucette ter Borg (1962) studeerde slavische talen en historische  
pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, was van 1990 
tot 1997 kunstredacteur bij NRC Handelsblad, van 1997 tot 2002  
coördinator beeldende kunst bij de Volkskrant, en van 2004 tot 2007 
chef kunst van Vrij Nederland. Zij richtte in 2002 de stichting Cinema 
Zuid in Amsterdam op en schreef de roman Het cadeau uit Berlijn, 
waarvoor zij in 2005 de Nederlandse Debutantenprijs won. Zij werkt 
aan haar tweede roman en is daarnaast freelancer voor onder meer 
NRC Handelsblad en Vrij Nederland. 
Zij was van 2001 tot 2006 bestuurslid van de Stichting AIDA, zat in 
meerdere jury’s op het gebied van beeldende kunst en vormgeving en 
is gastdocent aan het Sandberg Instituut in Amsterdam.
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Liesbeth Brandt Corstius
Liesbeth Brandt Corstius (1940) studeerde kunstgeschiedenis in 
Amsterdam. Ze was van 1967 tot 1974 conservator moderne kunst 
bij museum Boijmans-van Beuningen in Rotterdam. Daarna was ze 
freelance kunstcriticus en actief in de vrouwenbeweging. Ze werkte 
onder meer als redacteur van Opzij en was hoofdredacteur van het 
Museumjournaal. In 1982 werd ze directeur van de gemeentemusea 
van Arnhem: het Museum voor Moderne Kunst en het Historisch 
Museum.
Na haar pensionering in 2000 was ze nog enige jaren presentator van 
het populaire kunstprogramma Kunstblik van de AVRO. Ze vindt het 
een eer dat ze is gevraagd voor de jury van de Van Praag-prijs omdat 
haar vader, mèt Jaap van Praag, in 1946 een van de oprichters van het 
Humanistisch Verbond was.

Hans Alma
Hans A. Alma (1962) studeerde andragologie aan de Universiteit 
Leiden en psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 
1993 verscheen haar boek Geloven in de leefwereld van jongeren, het 
resultaat van een onderzoek naar de zingeving en geloofsbeleving van 
middelbare scholieren.
Sinds 1993 werkt Alma als godsdienstpsycholoog, eerst aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en vanaf 2000 aan de Universiteit Leiden. 
Daarnaast is ze sinds 2003 hoogleraar psychologie en zingeving 
aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij onderzoekt hoe kunst en  
levensbeschouwing als bronnen van zin kunnen functioneren.

Sonja de Leeuw
Sonja de Leeuw (1952) is hoogleraar aan de opleiding theater- film- 
en televisiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Eerder werkte zij 
als onderzoeker aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit 
Utrecht, aan de toenmalige Academie voor Expressie door Woord 
en Gebaar in Utrecht en aan de Hochschule für Design in Bielefeld  
(Duitsland). In 2002 was zij gasthoogleraar aan de University of 
Rhode Island (Providence, USA). Zij maakt deel uit van diverse  
internationale onderzoeksverbanden op het terrein van televisie- 
cultuur en is voorzitter van het Stimuleringsfonds Nederlandse  
Culturele Omroepproducties.
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Bijlage 2

Jaap van Praag, vader van het Nederlandse 
naoorlogse humanisme

Over de naamgever van de prijs 
Jaap van Praag werd geboren op 11 mei 1911 in Amsterdam en  
groeide daar op in een modern niet-godsdienstig joods en socialis-
tisch milieu. Na in 1930 het staatsexamen gymnasium bèta en een 
jaar later het staatsexamen alfa te hebben gedaan, studeerde hij  
Nederlandse letteren en wijsbegeerte. Hij werd in 1938 leraar bij het 
Gemeentelijk Lyceum in Dordrecht. Van Praag was actief, onder meer 
als voorzitter, in vooroorlogse jeugdbewegingen zoals de Nederlandse  
Bond van Abstinent Studerenden, de Studenten Vredes Actie en de 
Jongeren Vredes Actie. Vooral bij die twee laatste leerde hij personen 
kennen die later, net als hij, een belangrijke rol zouden spelen in de 
naoorlogse humanistische beweging, onder wie Garmt Stuiveling en 
Jan Brandt Corstius. 
Tijdens de bezetting van Nederland was hij van 1943 tot 1945  
ondergedoken bij Fenco van den Berkhof. Hij gebruikte deze tijd 
onder meer voor het schrijven van zijn boek Modern humanisme: een 
renaissance, een inspirerend en grondleggend werk dat in 1947 werd 
gepubliceerd. Nadien zouden vele boeken volgen. Van Praag was  
ervan overtuigd dat fascisme en racisme pas geen kans meer zouden 
krijgen wanneer voldoende mensen een levensovertuiging hadden 
die “geestelijk doordacht en zedelijk verantwoord” was. Vanuit die 
gedachte was hij een van degenen die na de bevrijding van Nederland 
in mei 1945 het initiatief namen tot het oprichten van een vereniging 
van humanisten. 
In februari 1946 werd het Humanistisch Verbond opgericht. Vanaf 
het begin had Van Praag er de feitelijke leiding in handen. In  
september 1946 werd hij ook officieel voorzitter, een functie die hij 
bijna tweeëntwintig jaar lang bleef vervullen, tot mei 1969. Hij was in 
die hoedanigheid het gezicht, de stem en de pen van het Nederlandse 
humanisme. Hij maakte zich steeds sterk voor levensbeschouwelijke 
en politieke pluriformiteit binnen het Verbond. 
Vanaf 1946 houdt hij wekelijkse radiolezingen ‘Geestelijk leven’ 
bij de V.A.R.A.. Na aanvankelijk weer het leraarschap ter hand te  
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Perzen
Foto: Ben van Duin

hebben genomen, werd hij in 1954 lid van gedeputeerde staten van 
Zuid-Holland. Hij werd ook benoemd als een van de eerste hoog- 
leraren in de humanistiek, aan de Universiteit Leiden (1964-1979). 
Het woord humanistiek was een vinding van hemzelf. 
Ook voor het internationale humanisme heeft hij zich ingezet. 
Een belangrijk initiatief was het voorbereiden en oprichten van de  
International Humanist and Ethical Union (IHEU), een inter-
nationale federatie van humanistische organisaties waarvan het  
oprichtingscongres in 1952 in Amsterdam plaatsvond. Van Praag 
werd voorzitter en bleef dat tot 1975.
Van Praag was niet alleen een efficiënt organisator maar ook 
een genuanceerd denker. Daarvan getuigen zijn vele publicaties,  
waaronder het standaardwerk Grondslagen van humanisme, dat 
in 1978 verscheen en vier jaar later ook in Groot-Brittannië werd  
uitgebracht. Van Praag overleed op 12 april 1981.

Het gedachtegoed van Van Praag
Het kenmerkende van de humanistische levensbeschouwing van Van 
Praag is de afwezigheid van een transcendent interpretatiekader: de 
wereld heeft geen doel of richting, het zijn de mensen zelf die zin en 
richting aan de wereld geven.
Van Praag stelde tien postulaten op, onder te verdelen in een antro- 
pologie of mensbeeld en een ontologie of wereldbeeld. Postulaten zijn 
voor humanisten algemeen aanvaarde, gemeenschappelijke uitgangs-
punten die de kern van het bestaan raken.

De mens is:
• natuurlijk (in plaats van bovennatuurlijk)
• verbonden (in plaats van geïsoleerd)
• gelijk (in plaats van ongelijk)
• vrij (in plaats van onvrij)
• redelijk (in plaats van onredelijk)

De wereld is: 
• ervaarbaar (in plaats van gedacht)
•  bestaand (in plaats van een verschijning). De wereld is niet  

mythisch of een pure schepping van het bewustzijn, maar is. 
Deze gedachte resulteerde bij Van Praag niet in materialisme. Het  
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Het beeld van de prijs door Sigurdur 
Gudmundsson

Speciaal voor de dr. J.P. van Praag-prijs heeft beeldhouwer Sigurdur 
Gudmundsson (Reykjavik, 1942) dit beeld gemaakt. Hij liet zich  
inspireren door wat hij het belangrijkst vindt in het humanisme:  
autonomie, eigenheid en verbondenheid. De relatie van mens en  
natuur brengt hij tot uitdrukking in de boomstam van waaruit 
hoofden rijzen.
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humanisme van Van Praag gaat uit van de wereld als menselijke  
ervaring (idealisme), in combinatie met de wereld als gegeven  
entiteit (materialisme)

•  volledig (in plaats van onvolledig of verwijzend naar iets anders;  
de wereld is wat ze is)

• toevallig (in plaats van bedoeld) 
• dynamisch (in plaats van onveranderlijk).

Tweevoudige strijd
Zoals geen enkele auteur vanuit het niets schrijft, was ook Van Praags 
denken een reactie op de maatschappelijke toestand in de samen-
leving van zijn tijd. Deze reactie wordt vaak omschreven als een 
tweevoudige strijd: ‘de grote strijd’ en ‘de kleine strijd’. De kleine strijd  
richt zich tegen het overheersende christendom, preciezer gezegd,  
tegen iedere vorm van religieuze dogmatiek. De grote strijd keert 
zich tegen iedere vorm van nihilisme, om zodoende de geestelijke  
weerbaarheid van humanisten en niet-humanisten te vergroten. 
Weerbaarheid speelt een belangrijke rol in de denkwereld van Van 
Praag. De onderliggende idee is dat een bewust christen of huma- 
nist zich minder gemakkelijk door het nazisme zou hebben laten  
verleiden.
In het werk van Van Praag is de combinatie van opbouwende hoop en 
maatschappijkritiek, van optimisme en pessimisme opvallend. Dit is 
gezien de historische situatie niet verwonderlijk. Zijn levensovertui- 
ging lijkt gevoed te worden door een voortdurend besef van het 
kwaad dat mensen elkaar kunnen aandoen. Tegelijkertijd sprak hij 
over vertrouwen en een nieuwe toekomst. Zijn geloof in de vorming 
tot menselijkheid is misschien wel het intrigerendste element van Van 
Praags’ denken. Dit positieve ideaal wordt niet waargemaakt vanuit 
de idee van eeuwige morele wetten maar ook niet op basis van pure 
en grenzeloze vrijheid. Het gaat om de begeleiding tot autonomie: de 
vrijheid om eigen kaders en perspectieven te ontwikkelen. 

Bron: Peter Derkx, Bert Gasenbeek (red.), J.P. van Praag. Vader van het 
moderne Nederlandse humanisme (De Tijdstroom, Utrecht 1997).
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