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Van de voorzitter

(Ver)beelden

In spreidzit maak ik de eerste aantekeningen voor deze bijdrage achter een tafel van 20 
cm hoog. Er stijgt een lichte kramp in de kuiten. Janny zit tegenover mij, half 
zijdelings tegen dezelfde tafel geleund. De locatie is een tempel- hotel in Koyasan, 60  
km ten zuiden van Osaka. Het is 29 september 2016 en we zijn op rondreis door Japan. 
We zijn juist teruggekeerd van een wandeling op de begraafplaats naast de tempel. Op 
de begraafplaats zijn 10.000 graven, dat wil zeggen gedenktekens met urnen erin. De 
begraafplaats is al honderden jaren oud. De plaatsen zijn in de loop der tijd steeds 
duurder geworden.  In de laatste jaren is er ruimte gekocht en zijn er gedenktekens 
geplaatst door grote firma’s voor het hogere personeel, onder andere door Panasonic en
Nissan. Frappant is een modelraket van een ruimte-vaartorganisatie. Je gelooft je ogen 
niet!
En dat is voortdurend het geval op onze reis door Japan. Beelden en verbeelden lopen 
onbegrijpelijk door elkaar. Op de drukke stations staat iedereen keurig in de rij te 
wachten op de trein. In de trein is het weliswaar overvol, maar het is stil. Men zit of 
staat rustig te lezen of dommelt. Op straat wacht men keurig voor het rode stoplicht, 
soms horden voetgangers en nauwelijks auto’s op straat. Er zijn geen prullenbakken, 
want men gooit geen afval weg op straat. Orde en discipline is het beeld. Ondertussen 
zijn er vrouwencafé’s, vrouwenwagons en vrouwen-universiteiten vanwege seksistisch 
gedrag van mannen. 

Japan kent een infrastructuur van wegen, waterwegen en spoorwegen die zijn weerga 
in de wereld niet kent. Moderne en aardbevingbestendige ultramoderne hoge 
gebouwen. Daartussen en in de heuvels rondom de steden prachtige kleine en 
reusachtige traditionele houten tempels. Moderniteit en traditie door elkaar heen. 
Mensen lopen met hun blik op de smartphone naar hun werk, staan even stil voor een 
tempel, slaan de handen ineen, maken een buiging, prevelen wat, gooien een munt in 
een bak voor het altaar en vervolgen uitdrukkingsloos hun weg. Hebben stille waters 
diepe gronden?

De taal is voor ons een handicap. Het Japans is voor ons onbegrijpelijk, zowel 
mondeling als schriftelijk. Dat belemmert een verbinding tot stand te brengen tussen de
beelden, dat wat je ziet, en het verbeelden, de betekenis achter de beelden.   

De komende dagen staat ons nog de confrontatie te wachten met de herdenkingstekens 
van Hiroshima en Nagasaki.  We kennen allemaal de beelden van de atomaire 
paddenstoelwolken. De gevolgen van de twee bommen op die steden tart iedere 
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verbeelding.

Herkennen anderen de zoektocht in deze bijdrage? Graag een reactie, bijvoorbeeld van 
Japankenners als Floris van den Berg en Paul Mercken. 

Wim van Werkhoven

Lees de herinneringen van Hans Vos op bladzijde 4 en 
verder!

Opmaak van de Kommuun
Dit keer de Kommuun in twee verschillende opmaken.
Op papier in twee kolommen (dat scheelt heel wat ruimte) en via internet in één. Leest 
dat beter op een scherm?
Ik verneem graag wat u er van vindt. 

Het HV landelijk stelt inmiddels het maken van een digitale Nieuwsbrief  beschikbaar. 
Ik ben dat aan het bestuderen. De Nieuwsbrief heeft ook één kolom tekst. Dat zal 
ongetwijfelt gebaseerd zijn op ervaring. Vandaar die één koloms digitale Kommuun.

Ab Blaas

Agenda

Maandag 10 oktober 2016, 18:00 – 20:00 uur
2de maandag café nu in Bistrot Centraal op Utrecht CS.
Op de verdieping aan centrum zijde. Het vijfde café alweer.
Waarom CS? Van uit alle dorpen in onze afdeling is CS zonder overstappen met bus of 

trein te bereiken. Belangstellenden van harte welkom! Je 
herkent ons aan het bordje rechts.
Marie-Louise en ik hebben toch voor Bistrot Centraal 
gekozen! Is ons tweeën in augustus beter bevallen. Toen 
moesten we uitwijken omdat Bar Beton vroeg sloot.

Het 4de café op 12 september was heel warm. De reden 
waarom we maar met z'n drieën bleven? Leo, Marie-Louise en Ab.
Consumpties voor eigen rekening! Afrekenen met pin!
Groet Ab Blaas
PS Volgende café's op 14/11, 12/12, 9/1, etc.

Woensdag 26 oktober
Platform L&R Zeist
Deze in de vorige Kommuun aangekondigde bijeenkomst gaat niet door! De 
kerngroep van het platform vergadert dan.

4 tot 13 november, Week van de Dialoog

Nederland in Dialoog: De eerste Dag van de Dialoog vond in 2002 in Rotterdam 
plaats.
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In Wijk bij Duurstede en Zeist wordt jaarlijks meegedaan aan dit initialtief van 
Nederland in Dialoog. Zie: http://www.nederlandindialoog.nl/nederlandindialoog/

Woensdag 9 november 20:00 uur in Utrecht
en dinsdag 22 november 19:30 uur in Zeist
Zingeving uit Muziek door Lennart Kolenberg

Locatie: Utrecht – Louis Hartlooper Complex, zaal het Kabinett

Locatie: Zeist – Bibliotheek/Muziekschool, Grote zaal, Markt 1.
Kosten: geen

(Wegens beschikbaarheid locatie moest datum 
vermeld in de vorige Kommuun worden aangepast)

Lennart Kolenberg vertelt over de betekenis van 
muziek vanaf Pythagoras tot Pinkpop.
Wat betekent muziek voor Lennart, voor u, voor mij 
en waarom?

U kent vast wel een lied dat uw dag bijzonder maakt. Een lied dat u aan iets prachtigs 
of verdrietigs herinnert. Een lied waarom u lacht of huilt.
Neem uw favoriete lied mee! Een CD, op USB of een tekst.

Zaterdag 26 november Landelijke ALV en Ledendag
Thema: Humanisme tot op het bot
Hier alleen het programma op hoofdpunten. In de volgende Human staat het vast 
uitgebreid. Voor de internetters staan de details al op 
http://www.humanistischverbond.nl/ledendag

10:30-11:00 Inloop
11:00-13:00  Algemene Ledenvergadering (ALV)
13:00-14:00 Lunch
14:00- 15:30 Programma ‘Menselijke waardigheid in de praktijk’ in drie parallelle 
sessies
- 14:00- 15:30 Tijd voor Bildung 
- 14:00-15:30 uur: ‘A Better Life: An Exploration of Joy & Meaning in a World 
Without God’.Let op dit onderdeel is helemaal in het Engels 
- 14:00-15:00 uur: Humanopoly; vrijheid winnen of verliezen.
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Raakpunten met
het Humanistisch Verbond en Humanitas

Wat bijeengesprokkelde herinneringen van
 Hans Vos

Medio augustus  kreeg ik een mailtje van Ab Blaas: hij meende te hebben opgemerkt 
dat ik al meer dan 70 jaar lid zou zijn van het Humanistisch Verbond; en hij achtte het 
gepast om dat indruk-wekkende feit althans met een kennismakingsbezoek te moeten 
vereren. Nou waren die 70 jaar wat overdreven, en waarschijnlijk te wijten aan een, 
begrijpelijk wat slordige administratie in de beginjaren van het HV. Maar iets in de 

buurt van de 65 jaar zal het toch wel wezen, en dat is 
inderdaad toch ook een aardige tijd. Hoe dan ook, op 17 
augustus stond Ab bij mij op de stoep, en wij hadden een 
geanimeerd gesprek – met, begrijpelijk, enige 
nieuwsgierigheid zijnerzijds naar mijn min of meer 
prehistorische activiteit. En die nieuwsgierigheid 
resulteerde in de afspraak dat ik een en ander zou trachten 
op te schrijven. Niet zo’n makkelijke opdracht, overigens, 
want putten uit meer dan een halve eeuw terug gebeurde 
zaken zonder enig houvast van aantekeningen of wat dan 
ook, is voor een acht en tachtig jarige niet direct een 
sinecure. Maar hierbij dus een poging tot reconstructie. Ik 
zal daarbij soms wat namen laten vallen van mede 
betrokkenen: wie weet leven daarvan nog een paar, en 
lezen dit. Dan worden ze hierbij uitgenodigd om aan te 
vullen en te corrigeren!

Dat ik in het net opgerichte HV een soort bestemming vond, was niet zo’n wonder. Ik 
herinner mij dat – zo rond 1940, ik was toen 12 jaar – een buurtvriendinnetje me vroeg 
“wat ik was”: katholiek of protestant. Mijn antwoord “niks” paste helemaal nergens in 
haar begrippenschema, en dat was hinderlijk. En toen ik in 1954 in militaire dienst 
moest en op zondag tussen twee in kolommen opgestelde soldaten moest kiezen, en 
dan maar, als enige, mij halverwege er tussen opstelde, viel die “stenen voor brood” 
oplossing niet bepaald in goede aarde bij de commandant.

Nu was er rond 1948 in Utrecht, waar ik natuurkunde was gaan studeren, een 
Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag (SVHG) opgericht, en mijn beste 
schoolvriend maakte mij daarop attent, en dat was dus meteen mijn eerste stap richting 
georganiseerd humanisme; een stap die sterk bepalend werd voor mijn leven, want daar
ontmoette ik mijn latere vrouw, Margriet Maas! In het volgende zal zij echter geen 
duidelijk zichtbare rol spelen, want haar maatschappelijke ambitie was nog veel kleiner
dan de mijne en ze heeft zich, door de jaren heen, beperkt tot het mopperloos 
accepteren van nogal wat avonden alleen.

Maar eerst terug naar mijn SVHG-tijd, waarin ik ook belandde in de wervers-handen 
van de – ik geloof Delftse - student Wim Geerts die mij strikte om samen met hem, 
humanistisch geöriënteerde zomerkampen voor middelbare scholieren te gaan leiden. 
En passant maakte hij mij lid van het Humanistisch Verbond. Ik denk dat hij mij 
gewoon heeft opgegeven, ik kan mij van enige activiteit mijnerzijds in elk geval niks 
herinneren, en studenten hoefden toch niks te betalen! Maar het hielp het HV een 
beetje sneller te groeien – niet gek voor zo’n nieuwkomer op de markt!
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Die leiding van scholierenkampen heb ik na zo’n jaar of twee van Wim overgenomen, 
en hoe het daarna gegaan is, daar heb ik geen idee van. Wel herinner ik me dat dit soort
“elitaire” activiteit in toenmalige HV-kringen niet bepaald in goede aarde viel, want 
juist in die tijd werd de AJC – de Arbeiders Jeugd Centrale – opgeheven, en velen uit 
die diep-rode kringen hadden hun toevlucht dan maar gevonden in het HV! Onzerzijds 
was het – zonder enige opleiding – leiden van een middelbare scholieren kamp al 
moeilijk genoeg. Terugblikkend mag het een wonder heten dat daarin nooit iets echt 
mis is gegaan. Was de jeugd van toen ook wat tammer dan nu?

Van de kinderen die ik moest leiden herinner ik me maar weinig, maar in mijn memorie
zitten twee namen: de twee zonen van mijn oud-leraar Nederlands, Jan Brandt Corstius
– één van de oprichters van het HV. Ik kan me dus op de borst kloppen dat ik aan de 
vorming van één van Nederlands befaamdste schrijvers heb mogen meewerken!

De tweede helft van de jaren vijftig was voor ons de periode van de gezinsvorming; en 
het humanisme – toch al geen kern-activiteit – verdween uit het zicht. Daar tegenover 
kreeg ik de mogelijkheid om in 1963/1964 als postdoc (al heette dat toen, geloof ik, 
nog niet zo) een jaar – met gezin en al – buitengaats te gaan, in mijn geval in 
Richmond, de hoofdstad van de staat Virginia. Niet het diepe Zuiden, maar toch, zoals 
we al snel merkten toen zo’n drie weken na onze aankomst President John Kennedy 
werd vermoord: “Must be a terribly good shooter” was de eerste, bewonderende reactie
dat ik op mijn werk hoorde!

Maar Richmond was ook een door en door christelijke staat. Een paar dagen na onze 
aankomst belde een ons nog onbekende overbuurman bij ons aan: hij had geconstateerd
dat wij nog geen auto hadden en bood, heel vriendelijk, aan ons zondag naar de kerk te 
brengen: “To which church do you go?” En zo gestelde vraag zul je niet gauw in 
Nederland krijgen, en ik stotterde wat, maar begreep al snel dat die reactie ons meteen 
karakteriseerde als anarchist of communist. In het vervolg zeiden we dan ook: we zijn 
zoiets als Unitarians – een secte die een beetje leek op onze Woudkapel in Bilthoven.

We zijn vervolgens maar eens gaan bekijken wat die Unitarians dan eigenlijk wel 
waren. Ik moet daar direct bij zeggen: in Richmond, want de graad van orthodoxie kan 
per kerk nogal uiteenlopen. Maar in Richmond werd ons duidelijk gemaakt dat de 
naam Jezus Christus daar, in feite alleen  viel als de koster van de trap af donderde. 
Verder was het toendertijd de enige kerk (onder de zeker zo’n 50 andere kerken) die 
geïntegreerd was (black en white samen), en dus hoorde je over tal van actuele 
onderwerpen nogal eens wat. Het was de enige tijd in ons leven waarin wij – van 
nature niet zo bezinnelijk – met enige regelmaat naar de “kerk”dienst zijn gegaan. In 
feite waren we dus niet zo ver in sfeer afgedwaald van die van het HV, en zo mochten 
we onze Richmond ervaringen eigenlijk best meetellen bij deze “raakpunten”.

Terug in Nederland, kreeg ik op een avond bezoek van een HV-recruiter, zoals je dat 
tegenwoordig in goed Nederlands moet noemen. Hij zocht iemand om het kort tevoren 
opgerichte Humanistisch Bureau voor Levens- en Gezinsproblemen – ik citeer de titel 
uit mijn hoofd – mee zou kunnen bemannen. Je kon zo’n bureau gesubsidieerd krijgen 
als er een psychiatrisch geschoold maatschappelijk werk(st)er aan was verbonden voor 
het eigenlijke werk, een echte psychiater voor de vakmatige ondersteuning, en dan ook 
nog een “geestelijk raadsman” – de laatste twee alleen één avond per week om nieuwe 
“gevallen” door te praten. Wie de geestelijke raadsman moest wezen, was voor 
religieus geöriënteerde bureaus evident, maar voor dit nieuw op het tapijt verschenen 
humanistische bureau niet echt: daarvoor werd deze geestelijk armoedige fysicus de 
uitverkoren figuur. Hoe ze aan mij kwamen, en hoe ze mijn geschiktheid beoordeelden,
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ik heb het nooit geweten. Ik heb dit bijbaantje echter een paar jaar met een zekere 
voldoening vervuld. In mijn herinnering bestond mijn inbreng voornamelijk uit het 
stellen van de vraag of de rap door de psychiater aangereikte psychiatrische 
karakterisering van de cliënt niet wat te haastig was, want dat het toch ook best een 
gewoon mens met problemen zou kunnen zijn. Wat me opviel was, dat het voorlopen 
van deze humanistische professionals op het gebied van bij voorbeeld abortus, zacht 
gezegd weinig opvallend was.

Toen ik in 1971 weer enige tijd voor mijn werk naar de Verenigde Staten verkaste, 
stopte ik echter met dit redelijk amateuristisch werk. Hoe het verder is gegaan met dit –
en soortgelijke bureaus elders – onttrok zich aan mijn oog. Ik vermoed echter dat ze in 
de verwarring van de ontzuiling zijn opgegaan in één van de Altrecht-achtige algemene
instellingen voor maatschappelijk werk. Of de functie van geestelijk raadsman nog 
bestaat?

Bij terugkomst in Nederland wachtte mij een nieuwe verrassing. Via de 
oudercommissie van de mini-kleuterschool (zo’n 25 kinderen!) leerde ik een meer 
actief maatschappelijk geïnteresseerde buurtgenote, Kea Schuurman kennen, die mij 
uitnodigde om eens mee te gaan naar een huiskamer-bijeenkomst over humanistisch 
maatschappelijk werk. Ik trof daar behalve Kea, alleen maar mij onbekenden aan, zoals
de gastvrouw Bep Veeneklaas en haar man, Biep Milius en haar man, en de Biltse 
Wethouder Alfons Katan – ik neem aan met portefeuille Sociale Zaken. De enige 
inbreng die ik die avond kon geven was de vraag: Waarom in hemelsnaam 
Humanistisch maatschappelijk werk? Is dat dan anders dan Protestant of Katholiek 
maatschappelijk werk? Dat was een heel domme verstandige vraag, want in feite bleek 
die me te strikken voor mijn volgende functie: je moet namelijk eerst ergens zijn voor 
je een fusie met de anderen kunt voorstellen! En wie mocht die boot trekken? Juist: 
Hans Vos moest voorzitter worden van een nog te stichten afdeling Humanitas de 
Bilt/Bilthoven, met als enig reëel programmapunt: te streven naar een 
gemeenschappelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening. – zoals het 
uiteindelijk, na een jaar of  tien zou gaan heten. Hoe dat gegaan is? Terug kijkend, denk
ik dat ik niet veel anders gedaan heb dan een beetje smeerolie fourneren voor een 
landelijke ontwikkeling die toch al op gang kwam; zie de sectie hiervoor. Maar 
misschien was die smeerolie wel nodig, want wij, humanisten, hadden niks te bieden 
en dus ook geen draaiende organisatie te verdedigen. Geen draaiende organisatie? Nou 
ja, als beginnende club kregen wij van de landelijk overkoepelende Vereniging 
Humanitas toestemming een halve maatschappelijk werkster aan te stellen; dat werd 
An Weenink, die dat werk met verve en succes heeft opgezet en tenslotte ingebracht in 
dat CMD.

Maar als gezegd: we hadden het tij mee, de overheid steunde die integratie met een 
vrijkomende gemeenschappelijke ruimte, en het schip kon te water gelaten worden met
een nieuw, apart bestuur dat dus ook niets bestaands te verdedigen had. De enige 
bestuursfunctionaris die mee overging was ik zelf – die nauwelijks iets bestaands te 
verdedigen had, en in feite het hoofdbestuur in Amsterdam voorstelde de afdeling De 
Bilt/Bilthoven, onder het motto: doel bereikt, dan maar op heffen. Dat landelijk bestuur
besloot echter in zijn wijsheid die suggestie niet op te volgen, en sindsdien – dat is dus 
zo’n geschatte 35 jaar – ben ik, nog steeds! slapend voorzitter van een slapende 
afdeling; naar ik aanneem tot de dood erop volgt!

Niemand heeft mij sindsdien – niet tot mijn spijt – opnieuw voor een functie benaderd: 
ik ben in mijn hart geen verenigingsmens. En de tijd naderde dat mijn vrouw en ik van 
ons pensioen en van onze kleinkinderschaar konden gaan genieten. Dat hebben we 
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samen nog zo’n twintigtal jaren mogen doen, en dit verhaaltje is dus slechts een soort 
afrondende beschrijving op verzoek, van mijn humanistische, telkens vrij korte 
raakpunten.

Bilthoven, september 2016 

Hans Vos

Contact

Wim van Werkhoven, voorzitter
Steynlaan 95, 3701 ED Zeist
t: 0306914239
e: wvanwerkhoven@kpnmail.nl

Ab Blaas, secretaris en redactie Kommuun
Sophialaan 39, 3708HD Zeist
t: 0627898006
e: ab.blaas@gmail.com
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