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Uitnodiging
Herinnering

Nieuwjaarsbijeenkomst
HV – Heuvelrug-Krommerijn

Thema: Duurzaam 2013

27 januari 2013 11:00 – 14:00 uur
Beauforthuis Woudenbergseweg 70, 3711AB 

Austerlitz

11:00 Ontvangst
11:30 Duurzaamheid in praktijk

12:30 Pauze met Muziek
12:45 Duurzame Beauforthuislunch

14:00 Sluiting

Introducees van harte welkom

Deelname gratis

Voor de liefhebbers aansluitend een wandeling door 
bos en hei van 6 km – wandelschoenen nodig!

In verband met ruimte reservering
opgeven voor of op 14 januari 2013 bij Ab Blaas

tel 030 8898371
email ab.blaas@gmail.com

Kommuun Afdelingsblad Heuvelrug-
Krommerijn

Jaargang 40 nummer  1  jan. 2013



Maandboek van de voorzitter

Op donderdag 1 november heb ik ’s middags een 
ontmoeting met de voorzitter en de secretaris van het 
Humanistisch Verbond, afdeling Soest-Baarn. Ik had 
al eerder een voorstel gedaan tot nader contact, maar 
dat lukte niet. We wisselen in een gezellig en 
informatief gesprek wederwaardigheden uit en nemen 
ons voor ook met de andere nabij gelegen afdelingen 
Eemland en Gooi en Vecht contact op te nemen. Na 
wat heen en weer ge-mail spreken we af elkaar te 
ontmoeten op de landelijke HV-ledendag.
’s Avonds volgen Janny en ik een NIVOZ-lezing in 
Driebergen van de bekende hoogleraar Micha de 
Winter. Onder de titel Verbeter de Wereld, begin bij de  
opvoeding. 

prof. dr. Micha de Winter 

De manier waarop kinderen worden opgevoed heeft 
niet alleen invloed op hun eigen leven, maar ook op de 
manier waarop samenlevingen functioneren. Dit 
betekent in de huidige tijd dat socialisatie een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van burgers 
is. Micha doet daartoe concrete voorstellen.

Dinsdag 6 november is de Dag van de Dialoog. Het 
HV heeft twee tafels ter beschikking gesteld in het 
Steynhotel. Voor de middag is er onvoldoende 
belangstelling, zodat ik aanschuif aan een tafel in het 
gebouw van de RK Woningbouwvereniging. ’s Avonds 
is Janny gespreksleider en heeft een geanimeerde en 
interessante dialoog met zeven mensen.

Donderdag 8 november vergadert het afdelingsbestuur 
bij Alphons thuis. Het kijkt met voldoening terug op 
de bijeenkomst in het gebouw van het WNF. Verder 
wordt vooruit gekeken naar het aankomende praatcafé 
en ideeën voor volgend jaar. Ik bestel op weg naar  
huis het boek van Floris van den Berg Geleefde 
brieven III: Ikaros. Het is een filosofische 
hedendaagse roman, waarin allerlei intellectuele, 

morele en existentiële thema’s worden aangesneden. 
De vorm is curieus door brieven aan een onbekende en 
dagboekaantekeningen aan de geliefde van de 
hoofdpersoon. In die vorm wordt ook de zoektocht 
beschreven in een wat geestdodende materiële wereld, 
door te studeren, te schrijven, kunst en cultuur te 
waarderen. Soms komen herkenbare plaatsen voor in 
Zeist en omgeving.

Op zondag 11 november verzamelen Janny en ik ons 
om 14.00 uur bij het kantoor van de boswachterij 
Leersum. Door de IVN wordt een rondleiding 
verzorgd door het aansluitende natuurgebied 
Breeveen. De wandeling is in hoofdzaak gericht op 
paddenstoelen en tot onze verbazing zien we 42 
soorten. Zeer opvallende, maar vooral ook kleine, 
onopvallende, nauwelijks te zien door hun schutkleur 
tussen de bruine, gele en rode bladeren. Steeds weer 
zijn we verrast hoe je door deskundige leiding van 
natuurliefhebbers dingen vlakbij je ziet, die je nooit 
eerder hebt opgemerkt. 

De volgende middag volgen 
Janny en ik de tweede 
bijeenkomst van een 
basistraining voor 
vrijwilligers van het UMC. 
Wij zijn een avond in de 
week gastheer en gastvrouw 
in het zeer moderne 
Intensive Care Centrum. In 
de training bespreken wij 
hoe we de bezoekers die 
voor het eerst komen en 

vaak heel gespannen en soms verdrietig zijn, het beste 
kunnen ondersteunen. Mogelijke misverstanden in de 
communicatie worden aan de orde gesteld.
(Zie http://www.umcutrecht.nl/zorg/vrijwilligers/ )

Op donderdag 15 november ontmoeten we Floris van 
den Berg. Hij houdt een heldere, informatieve 
inleiding over het boek. Vragen die waren gerezen bij 
het lezen van het boek worden serieus, maar ook met 
humor beantwoord. Janny is afwezig, want op 
dezelfde avond was er een concert in de serie 
kamermuziek van Vredenburg Leeuwenbergh. We zijn 
dus deze avond maar elk ons weegs gegaan.

Op maandag 19 november houdt de rector van het 
Christelijk Lyceum Zeist Rienke Leusink-Bernelot 
Moens een voordracht voor de Bilthovense Kring. Zij 
schetst de situatie in het huidige voortgezet onderwijs 
en de problemen die zij ontmoet in de omgang met 

2

http://www.umcutrecht.nl/zorg/vrijwilligers/


leerlingen en de ouders. Toch weet zij de problemen 
ook te relativeren, met verwijzing naar Sokrates in de 
vijfde eeuw voor Christus: “Onze jeugd heeft 
tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte 
manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied 
voor ouderen. Zij geven de voorkeur aan kletspraatjes 
in plaats van training… Jonge mensen staan niet meer 
op als een oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken 
hun ouders tegen, houden niet hun mond in 
gezelschap… en tiranniseren hun leraren.”
 
Op zaterdag 24 november is er de ledendag/Algemene 
Ledenvergadering van het HV in Amersfoort. In de 
schitterende ambiance van de gerestaureerde 
Veerensmederij achter het station neemt Rein van 

Zunderdorp afscheid als algemeen voorzitter en neemt 
Boris van der Ham zijn plaats in. Tussendoor hebben 
we een prachtig optreden van de Holland Opera. Bij 
het hapje en drankje na afloop wordt een afspraak 
gemaakt met de voorzitters van de regio Utrecht voor 
een overleg in januari 2013.

Op dinsdag 4 december zitten we ’s avonds in de 
Stadsschouwburg te kijken naar een voorstelling, 
verzorgd door docenten en leerlingen van de 
Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Inhoud, 
vormgeving, decors, licht en geluid zijn door hen 
gecreëerd. Met een pauze van een half uur duurt de 
voorstelling van acht tot elf uur. We zijn enthousiast 
over de prachtige uitvoering. De jeugd kan heel wat 
meer dan wat Socrates suggereert.
Na nog een interessante voordracht van de 
Bilthovense Kring op maandag 10 december en een 
aantal eindejaarsbijeenkomsten van een aantal 
vrijwillige netwerken kijk ik met plezier terug op het 
jaar 2012.

Ik wens iedereen een goed 2013 en hoop veel leden te 
kunnen begroeten op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 
zondag 27 januari 2013 in het Beauforthuis. Er is een 
interessant en mooi programma in de maak, voor ieder 
wat wils.    
        

Wim van Werkhoven

Berichten uit de
Afdeling

Géén Praatcafé bijeenkomst van 17 januari. Is 
aangekondigd in de vorige Kommuun, maar gaat niet 
door. Daarvoor in de plaats de Nieuwjaarsbijeenkomst 
van zondag 27 januari.

Zondag 27 januari 2013, 11:00 – 14:00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst in het Beauforthuis

U heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen.
Op het voorblad van deze Kommuun meteen maar 
weer de herinnering ongetwijfeld gezien.

Geef u op voor of op 14 januari!

Het thema voor 2013 is: Duurzaamheid in de Praktijk.

Vijf leden van onze afdeling gaan u al naar gelang hun 
aard, licht- dan wel zwaarvoetige praktische  
handreikingen geven.

Hoog nodig, want wij allemaal hebben een 
ecologische voetafdruk en zoals u wel weet leven wij 
op grote voet. Uw eigen voetafdruk kunt u meten als u 
internet gebruikt op http://www.voetafdruk.eu/ 
De quickscan vindt u op 
http://www.duurzaamheidinactie.nl/ 

In het volgende plaatje van de website staat dat wij 
Nederlanders een gemiddelde voetafdruk van 6,8 
hectare hebben.  En dat op aarde voor de huidige 
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wereldbevolking 1,8 hectare beschikbaar is! 
Het komt er op neer dat wij Nederlanders in feite 
ruimte gebruiken van 25 keer Nederland!

Kom en geniet na de presentaties  van de duurzame 
Beauforthuislunch.

Donderdag 14 februari 2013, 20:00 – 22:00 
uur

Praatcafé
Onderwerp stellen we nog vast. 
Een mooi idee is welkom. 

Tijd: 20:00 uur
Plaats: Steyn Appartementen Steynlaan 41 Zeist
Kosten: Geen
Contact: Hans Trampe
t. 030 6956391
e. hans@trampe.nl

Dinsdag 12 maart 2013, 19:30 – 21:30 uur
Praatcafé

Humanistisch Geestelijk Verzorger 
Tilly de Kruyf geeft een inleiding uit 
haar eigen praktijk over geestelijke 
verzorging en mentaal welbevinden. 
Daarna is er ruimte om over 
‘Levensvragen’ in gesprek te gaan.

Tijd: 19:30 uur
Plaats: Steyn Appartementen Steynlaan 41 Zeist
Kosten: Geen
Contact: Hans Trampe
t. 030 6956391
e. hans@trampe.nl

Voer voor Humanisten

Walkartgemeenschap
De programmacommissie koos 
dit  jaar voor het thema 
Tegendraads als leidraad.

Zondag 3 februari 2013
Chris Doude van Troostwijk

Albert Schweitzer: arts voor het leven, ook na zijn 
dood
Zondag 3 maart 2013
Jan Greven
Een bot land?
Zie voor nadere inlichtingen www.walkart.nl

Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en 
Psychologie
De cyclus van 2012 - 2013 gaat over het thema
Ons Gedrag: waar wordt het door bepaald en 
beïnvloed?

Maandag 28 januari 2013
Jelte Timmer MA
Voorgeprogrammeerd: hoe internet ons leven leidt
Maandag 18 februari 2013
Dr. Henk J. Hogeboom van Buggenum
De evolutie van bewustzijn en gedrag volgens Teillard 
de Chardin
Maandag 18 maart 2013
Drs. George Lengkeek
Zelf vormgeven aan het eigen gedrag

4

http://www.walkart.nl/
mailto:hans@trampe.nl
mailto:hans@trampe.nl


De voordrachten worden gehouden in Woon en 
zorgcentrum ‘De Koperwiek’ in Bilthoven van 20.00-
22.15 uur
Nadere informatie is verkrijgbaar bij:
Anne Marijke Geuzebroek
Telefoon: 06 24881323
e-mail: amg@qfast.net 

NIVOZ Onderwijsavonden 
Lezingen aangeboden op 
het gebied van onderwijs- 
en opvoedingspraktijk.

Donderdag 10 januari 
2013

Prof. Dr. Dolf van den Berg
Met hart en ziel betrokken bij het onderwijs! Maar 
toch…..
Donderdag 7 februari 2013
Prof. dr. Jelle Jolles
‘Ontplooiing’ van kinderen en jeugdigen bezien vanuit  
neuropsychologische invalshoek 
Donderdag 7 maart 2013
Dr. Jos Kessels
“Denken helpt niet om te veranderen, je moet geraakt 
worden.”

De voordrachten vinden plaats op het landgoed De 
Horst in Driebergen van 19.30 tot 21.30 uur.
Nadere inlichtingen en inschrijving op 
www.hetkind.org

Maandag 14 januari 2013
Utrecht - Boekbespreking: 
Simone Nijboer
Over ondernemen met 
bezieling.
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Werfkelder ‘De Witte 
Lely’ Oudegracht 296 Utrecht
Kosten: HV leden en studenten 
geen, anderen E 5
Opgeven: Cornelie van Well 
(cornelie@wijwell.xxnl (xx 
weghalen), 030 23 10 380) . 

Opgeven via website holas.nl of anders per email of 
telefoon.

Dinsdag 15 januari 2013
Utrecht - Open gespreksavond
Over Kunst en Humanisme, in te leiden door Paul.

We willen de discussie starten om acht uur.
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Bisonspoor 2182 te Maarssen (dicht bij station, 
evt. tel 0346 562348) .
Kosten: geen
Meer informatie: leo@horowitz.nl (tel 030 6877365) . 
Nieuwe gasten zijn altijd welkom. Graag van tevoren 
melden dat je wilt komen.

Woensdag 30 januari 2013
Gooi en Vecht - ‘Wordt je er gelukkig van?’
Het nieuwste boek (maart 2012) van de humanist Joep 
Schrijvers heeft als titel: Maak er wat van! Op zijn 
eigen mild sarcastische wijze gaat hij in op de vier 
belangrijkste vragen over lastige situaties in het 
leven: 
1. Wat zijn dat: lastige situaties? 
2. Waarom zou je er iets aan doen? 
3. Wat kun je dan doen? 
4. Maakt het je ook gelukkiger, als je iets van je leven 
maakt? 
Tijd: 20:00 uur
Plaats: 'Witte kerk', Wilhelminalaan 15, 1411 EL 
Naarden
Kosten: €5, niet-leden €7
Meer informatie: aanmelden is noodzakelijk, 
informatie hv.gooialmere@upcmail.nl of 035-6245801

Donderdag 7 februari 2013
Gooi en Vecht – Film Groundhogday

De film is een ‘morally 
tale’met een komische twist. 
Weerman Phil Conners beleeft 
dezelfde dag steeds weer 
opnieuw. Phil is een 
egoïstische tv-weerman, die 
iedere keer weer wakker 
wordt op dezelfde dag, de 
ergste dag uit zijn leven. Hij 
kan bepalen wat er op die dag 
gebeurt, maar wordt ook het 

slachtoffer van zijn eigen komische beslissingen. ‘It’s 
Groundhog Day!’ ... Alweer ..? Alle tijd van de 
wereld, alle vrijheid om dingen te doen. Maar wat doe 
je dan? Onder invloed van de tijd probeert de 
egoïstische en cynische Phil zijn leven te beteren. Hoe 
ga jij om met de tijd die je hebt? Na een inleiding start 
de film. Na afloop willen we van gedachten wisselen 
over de film in het Leescafé. 
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Theater Openbare bibliotheek, 
’s Gravenlandseweg 55, 1217 EH Hilversum
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Kosten: €5, niet-leden €7
Meer informatie: Aanmelden (noodzakelijk) of 
informatie: hv.gooialmere@upcmail.nl of 035-
6245801

Donderdag 14 februari 2013
Eemland - Humanistisch Café - Introductie tot De 

Vrije Gedachte - Anton van Hooff
De Vrije Gedachte heeft een lange 
geschiedenis. Het stond aan de wieg 
van het Humanistisch Verbond 
(1946). De mensen die samen De 
Vrije Gedachte vormen, discussiëren 
geregeld over stevige onderwerpen. 
De betrokkenheid is groot. Wat is dit 
voor groep binnen het humanisme? 

De huidige voorzitter vertelt over deze beweging en 
haar huidige uitgangspunten.
Meer informatie:  
http://afdeling.humanistischverbond.nl/eemland/ 
mailto: HumanistischVerbondEemland@gmail.nl 
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47, 
3817CA Amersfoort, T. 033 461 93 00
Kosten: De toegang is gratis
Meer informatie: Het Humanistisch Café is een 
initiatief van Humanistisch Verbond Eemland. 
Inlichtingen: Secretariaat HVE, 033 4616029. Inloop 
vanaf 19:30 uur

Vrijdag 15 februari 2013 20:15
Theater Slot Zeist
Een aantal humanisten bezoeken regelmatig de 
voorstellingen van Theater Slot Zeist. Kom ook eens 
en praat na in de Brasserie. Programma en reserveren 
http://www.theaterslotzeist.nl/ 

Van de voorstelling is op 
dit moment alleen nog 
bekend dat het een eigen 
productie betreft. 
Theater Slot Zeist bevindt 
zich in de rechtervleugel 

van Het Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist. 

Maandag 25 februari 2013
Utrecht - Lezing door Josien Stehouwer
Meer informatie volgt.
Meer informatie: De originele aankondigingen
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Werfkelder ‘De Witte Lely’ Oudegracht 296 
Utrecht

Kosten: HV-leden en studenten geen, anderen E 5
Opgeven: Cornelie van Well (cornelie@wijwell.xxnl 
(xx weghalen), 030 23 10 380). Opgeven via website 
holas.nl of anders per email of telefoon.

HUMANISME en KUNST

Overgenomen van de HV website. 
Zie 
http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/archief/2011/w
e-zijn-met-velen-maar-worden-als-individu-gezien

Karim Rachid Omayri verfrommelt kranten tot papier-
maché en maakt daarmee kunstwerken. De Irakees 
laat in zijn werk de kwetsbaarheid van het individu 
zien. ‘Kunst maakt zichtbaar’, zei Paul Klee. Dat geldt 

zeker voor wat Omayri 
maakt. 

Omayri confronteert 
ons met een 
werkelijkheid waar wij 
meestal niet bij stil 
staan. Het 
levensverhaal van 
Omayri geeft daar ook 
alle aanleiding toe: 

geboren op 31 juli 1969 in Bagdad en in 2007 als 
asielzoeker naar Nederland gekomen. Hij woonde en 
werkte tot oktober 2011 in Apeldoorn.

Portretten
Een naakt naast een gehelmde kop met felrode lippen, 
symbolen van kwetsbaarheid en geweld.
In Karims werk komen vaak gezichten voor. Hij toont 
ons portretten van één enkel gezicht, in de mooiste 
kleuren blauw en rood schildert hij de pijn die van het 
gezicht af te lezen is. Of hij maakt een heel paneel vol 
met kleine portretjes: we zijn met velen maar worden 
we ook als individu gezien? Het is een belangrijke 
vraag die in de kunst van Omayri vaak terugkomt.

Zeggingskracht en materiaalgebruik
Omayri studeerde van 1987 tot 1995 aan de Academie 
voor beeldende kunsten in Bagdad. ‘Zowel de 
technieken van de oude meesters als het ontwikkelen 
van een eigentijdse en persoonlijke visie op een 
combinatie van beeld, zeggingskracht en 
materiaalgebruik kwamen daar uitgebreid aan bod’, zo 
staat te lezen in de brochure bij de tentoonstelling 
‘Niet zien wel kijken’, die in 2011 in Apeldoorn werd 
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gehouden. 
‘Dit wordt duidelijk 
weerspiegeld in het 
werk van deze 
kunstenaar. Zowel in 
twee als in drie 
dimensionaal werk 
maakt hij gebruik van 
traditionele materialen 
als verf, keramiek en 
papier-maché. Maar 
als de inhoud van het 
werk erom vraagt ook 
van diverse 
kunststoffen als 
silicoon en acrylaten. 

Op straat gevonden voorwerpen kunnen aanleiding 
zijn om in combinatie met andere materialen een 
persoonlijk verhaal te vertellen.’

Uitgeprocedeerd
Het persoonlijk verhaal van Omayri stemt niet tot 
vrolijkheid. Hij kreeg in 2011 te horen dat hij in 
Nederland uitgeprocedeerd was. Zijn 
kunstenaarsvrienden in Apeldoorn boden hem in 
augustus 2011 ruimte om nog een keer zijn werk ten 
toon te stellen in de Weekendgalerie aan de Loolaan. 
Zijn kunst staan nu op een zolder in Nederland. 
Omayri is inmiddels een nieuwe procedure gestart om 
toch asiel te krijgen. Volgens onze regerende politici is 
het in Irak veilig. Dagelijks is op het nieuws te zien 
hoe relatief het begrip ‘veiligheid’ kennelijk is. Politici 
sluiten graag hun ogen voor het individu en laten hun 
oren hangen naar de massa. Zij zouden het werk van 
Omayri eens goed moeten bekijken.

Op bezoek bij WNF in Zeist

In het kader van ons jaar-thema “Naar een duurzame 
toekomst” hebben we 25 oktober j.l.
een bijeenkomst gehouden in het gebouw van het 
Wereld Natuur Fonds gelegen in het park Schoonoord 
aan de Driebergseweg in Zeist.
Er waren er zoʼn 30 mensen op de uitnodiging 
ingegaan om dit bijzondere gebouw van binnen en van 
buiten te bekijken.

Na verwelkoming door onze voorzitter Wim van 
Werkhoven, gaf de heer Jan van den Bremer die als 
projectleider van het WNF zeer nauw betrokken was 
bij de renovatie van het kantoorpand. Een boeiende 

uitleg bij de beeldrapportage die van de uitvoering van 
de renovatie was gemaakt. In 2006 is het gebouw 
opgeleverd. 

Die renovatie betrof het 
grotendeels slopen van een 
voormalig laboratoriumgebouw 
en het
duurzaam bouwen van ruimten 
om in te werken en bezoekers te 

ontmoeten.
Het is een gebouw geworden waarin vele innovatieve 
technieken zijn toegepast wat heeft geleid tot de 
toekenning van enkele belangrijke prijzen.

De heer Van den Bremer begon zijn inleiding met de 
vaststelling dat “communicatie” het sleutelwoord is 
geweest in het gehele proces van ideevorming tot 
bouw en inrichting van het gebouw. Dit gold voor alle 
betrokkenen van medewerkers tot directie en van
architect tot aannemers.
Indachtig aan de uitspraak; “mensen maken een 
gebouw, maar daarna vormt het gebouw de mensen”, 
zijn bij de voorbereiding diverse werkgroepen van 
personeelsleden gevormd die tijdens de gehele 
bouwperiode als klankbord hebben gefunctionneerd 
voor alle uitvoerende bouwpartners.

Na een uitgebreide voorselectie werd vanwege zijn 
visie over wat “duurzaamheid” is, Thomas Rau 
gekozen als architect om een ontwerp te maken wat in 
de omgeving zou moeten passen. Dit heeft geleid tot 
het uitnodigen van alle omwonenden van het park
“Schoonoord” om hen zo te betrekken bij het gehele 
voorbereidingsproces.
Ook het park “Schoonoord” is weer in ere hersteld 
tijdens die periode.

Het ontwerp van Thomas Rau is gebaseerd op 4 
hoofdprincipes van duurzaamheid te weten:
1. beperking van de energievraag
2. gebruik van duurzame energiebronnen
3. efficiënt gebruik van eindige energiebronnen
4. compensatie van de CO2-uitstoot van eindige 
energiebronnen.

Het resultaat is een bijzonder 
gebouw met een 
aandachttrekkende gevel bij de 
ingang en een open interieur 
opgebouwd met 
milieuvriendelijke materialen 

gebaseerd op het principe “cradle to cradle” of wel 
“afval = voedsel” of wel “alle materialen zijn 

7



herbruikbaar”.
Tijdens een rondleiding door het 
gebouw hebben we kunnen ervaren 
hoe daglicht diep in het gebouw 
samen met de glaswanden van de 
werkruimten een transparante ruimte 
opleverd waarin het aangenaam 
verblijven en werken is.

Ook op het dak van het gebouw voorzien van 
zonnecollectoren en warmtepompen, was zichtbaar 
wat duurzame energiewinning inhoudt.
De eindconclusie van deze middagsessie was dan ook, 
dat investeren in duurzame herwinbare energie de weg 
is naar de toekomst.
Wanneer je dat niet doet is iedere investering 
weggegooid geld.
Al met al een zeer leerzame bijeenkomst met dank aan 
de heer Jan van den Bremer.

Arie Swager

Ter overdenking

Uit de bundel Bunnikse Haiku's & Ander Dichtspul 
van Paul Mercken

Onvermogen

Op eenmaal soms ontwaakt in mij,
Wanneer ik ’t toch verwachte,
Van schoonheid en van poëzij
Geen wordende gedachte.

Geen onbepaalde en zoete lust
Sluipt hart en aadren binnen,
Ik word dan in een droom gekust
door een der Zanggodinnen.

Geen tonen ruisen om mij heen,
Geen schone vormen zweven
In glanzig nevelwaas dooreen,
Mijn hart gaat ook niet beven.

Geen schoonste wenkt mij in ’t verschiet
Om tot haar door te dringen;
Ik strek geen armen uit – niets vliedt,
Toch gaan mijn snaren zingen.
      
   Naar een oxymoron van Nicolaas Beets,

maar dan omgekeerd     
 Paul Mercken

Contact

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

- Alphons van Dijk, secretaris
Couwenhoven 5218 3703ER Zeist
t: 0306962356
e: amgvandijk@planet.nl

- Hans Trampe, penningmeester
e: hans@trampe.nl 

- Paul Mercken, lid en eindredactie Kommuun
Kampweg 32 3981KK Bunnik 
t: 0306562753
e: merckenp@gmail.com

Redactie
Ab Blaas, redactie Kommuun
Sophialaan 39 3708HD Zeist
t: 0308898371
e: ab.blaas@gmail.com 

Adressering Kommuun

Voor de adressering wordt gebruik gemaakt van de 
landelijke ledenadministratie.
Onvolkomenheden daarom graag melden aan het 
landelijk HV-adres:
•Bezoekadres: Weteringschans 259, 1017 XJ 
Amsterdam
•Postadres: Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam
•Telefoon: (020) 521 90 00
•Fax: (020) 521 90 80
•E-mail: info@humanistischverbond.nl
•Website: http://www.humanistischverbond.nl/ 

Ook deze maal heeft het Landelijk bureau in overleg 
met mij, de aanhef niet opgenomen op de adressticker. 
Zorgen dat maar één adressticker per adres wordt 
afgedrukt blijft nog handwerk.

A.B.
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