
http://afdeling.humanistischverbond.nl/heuvelrug-krommerijn/

1

Afd. Heuvelrug-Krommerijn
en

Algemene
Senioren Zeist

nodigen u uit
voor 

Praatcafé op donderdag 19 september 2013
14:00 – 16:00 uur

in
Zaal van 12 Ambachten

Slotlaan 249
3701GG Zeist

Introducees van harte welkom

Deelname gratis, opgeven noodzakelijk
(Zie onder)

Onderwerp:
Zorg, kwaliteitsverbetering door schaalverkleining

Er is een toenemende discussie over schaalvergroting versus 
schaalverkleining, over fusies en overnames versus focus op 

kerntaken en op de menselijke maat. Dit laatste geldt ook voor 
seniorenverbanden

Inleiders:
Albert van Kuijk van ASZ

Jessica Jongerius en Marjolijn Scheel van Buurtzorg
(Zie ook uitgebreidere beschrijving verderop in Kommuun)

In verband met beschikbare ruimte opgeven voor of op 17 september 2013 bij: 
Ab Blaas

Sophialaan 39 3708HD Zeist, Tel. 030 88 98 371 / 06 278 98 006, email 
ab.blaas@gmail.com

Kommuun Afdelingsblad Heuvelrug-
Krommerijn

Jaargang 40 nummer  5  sept. 2013
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Maandboek van de voorzitter

Half april 2013 is de kopij ingeleverd voor de Kommuun van 
3 mei. Sindsdien is er weer veel gebeurd. Om dit zoals 
gebruikelijk chronologisch op te schrijven geeft een te lange 
lijst. Dus ditmaal concentreer ik me op enkele thema’s.

In de eerste plaats natuurlijk het Humanistisch Verbond. Op 23 
mei is er het praatcafé van de afdeling. Het bestuur heeft 
besloten eens een andere tijd en een andere locatie te 
proberen: van 14.00 tot 16.00 u. in ’t Jagershuis, met vooraf 
de mogelijkheid er te lunchen. Met 8 mensen genieten we van 
de lunch en daarna van de inleiding van Alphons van Dijk 
over het ‘Sektarisch Humanisme.’ De ambiance bevalt ons 
niet en vandaar dat we in september een andere locatie zullen 
bezoeken.

Op zaterdag 8 juni 
rijden Paul Mercken 
en ik naar Tilburg 
voor de 
Nexus-lezing van 
2013, uitgesproken 
door de 
wereldberoemde 
Peruaanse 

romanschrijver, journalist, essayist, toneelschrijver en 
politicus Mario Vargas Llosa. De winnaar van de Nobelprijs 
voor de Literatuur 2010 spreekt onder de titel ‘The future of 
Humanism’ over een alternatieve levenshouding, waarbij een 
‘premie wordt gezet op intellectuele ambities, 
waardebewustzijn en geestelijke autonomie.’ Op 22 juni viert 
de afdeling in het Beauforthuis de Wereld Humanisme dag. 
Rein Gerritsen, autobiograaf van ‘Knock-out’ en ’13 
ongelukken’ spreekt op persoonlijke en indrukwekende wijze 
over Rationeel en Humaan Strafrecht. Op dat gebied is er 
volgens Rein nog veel te verbeteren in vooral de omgang met 
(ex)gedetineerden. De vegetarische lunch smaakt 
voortreffelijk en de wandeling daarna door de bossen van 
Austerlitz ronden een mooie viering af.
Een week later bezoeken Janny en ik de Atheïsmedag 2013. 
De middag in de senaatszaal van de Universiteit Utrecht is 
georganiseerd door het Humanistisch Verbond in 
samenwerking met de vrijdenkersvereniging De Vrije 
Gedachte. Er zijn tal van 
inspirerende sprekers, 
waaronder de oud-voorzitter 
van het HV Rein Zunderdorp 
en ons afdelingslid Floris van 
den Berg. Hij is directeur van 
het CFI, Center for Inquiry 
Low Countries, een seculier 
humanistische denktank ter 
bevordering van vrijdenken, 
humanisme, secularisme, 
scepticisme en atheïsme.

Een ander thema is expositie. 

In mei bezoeken we in het museum ‘Beelden aan Zee’ de 
wonderbaarlijke en verrassende expositie van de Italiaanse 
kunstenaars Bertozzi en Casoni. Ze maken reusachtige 
keramische werken, die ‘dwingen tot nadenken over leven en 
dood, natuur en cultuur, kunst en ambacht.’ Begin juni lopen 
wij door het Von Gimborn Arboretum in Doorn. We komen er 
ieder jaar in deze tijd om de prachtige rododendrons te 
bewonderen.  Ditmaal exposeren er ook 48 leden van de 
Nederlandse Vakgroep Keramisten. 

Onder de titel ‘Ode aan 
de natuur’ zijn vele en 
uiteenlopende beelden 
en objecten te 
bewonderen, geplaatst 
in de grootste 
Nederlandse collectie 
exotische bomen in 
Nederland. Voor eind 
juni hebben we ons 
ingeschreven voor een 

aanbod van de Museumjaarkaart: een bezoek aan het museum 
‘t Schip en een excursie per bus door Amsterdam. Het 
museum in de Spaarndammerbuurt geeft een prachtige 
overzicht van de architectuur van de Amsterdamse School. 
Ook de bustocht daarna door Amsterdam en met name Oud-
Zuid bood fraaie voorbeelden van sociale woningbouw in het 
begin van de twintigste eeuw. Voor ons ook interessant, omdat 
in ons huis, gebouwd in 1932, ook nog kenmerken van deze 
architectuur te vinden zijn.
Tenslotte bezoeken we begin juli de Huygenstentoonstelling. 
We beginnen met een bezoek aan het woonhuis van de familie 
Huygens, Hofwijck, en de omringende tuinen in Voorburg. 
Daarna varen we naar het centrum van Den Haag en bezoeken 

de tentoonstelling 
over de fameuze 
vader en zoon 
Constantijn en 
Christiaan Huygens. 
In augustus schenkt 
Zeist in het Slot 
aandacht aan de 
Vrede van Utrecht 
300 jaar. Dertig 
schilders en dichters 

hebben zich laten inspireren door deze historische gebeurtenis 
van wereldformaat en laten mooie kunst zien.

Het derde thema is vakantie. Eind mei verblijven wij een 
week op Texel. Het is veel te koud voor de tijd van het jaar. 
We moeten onze winterkleren aan en hard trappen tegen een 
stevige noordwesten wind. Maar het is ook zonnig en uit de 
wind op het terras van het huisje worden we roodbruin. In juli 
vertrekken we naar Gaastmeer in Friesland en genieten van 
veertien dagen heerlijk weer en lekker zeilen op het 
Heegermeer en de Fluessen.
Nu staan we weer in de startblokken voor het komend seizoen.

Wim van Werkhoven
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Berichten uit de Afdeling

Donderdag 19 september, 14:00 – 16:00 uur
Praatcafé samen met Algeme Senioren Zeist (ASZ)

Onderwerp: Zorg, kwaliteitsverbetering door 
schaalverkleining?
Inleiders: Albert van Kuijk (ASZ), Jessica Jongerius en 
Marjolijn Scheel  (Buurtzorg)
Tijd: 14:00 uur

Plaats: zaal van 12 Ambachten, Slotlaan 249, 3701GG Zeist
Kosten: Geen
In verband met zaalruimte opgeven noodzakelijk bij:
Ab Blaas Tel. 030 88 98 371 / 06 278 98 006, email 
ab.blaas@gmail.com

“Vaak wordt gedacht dat de gezondheidszorg en andere 
vormen van zorgverlening beter worden als we die door grote 
organisaties laten verlenen.
Kleine ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld uit, de ene fusie is nog 
niet afgewerkt of de volgende dient zich al weer aan. “Small is 
beautifull” geldt niet meer.
Maar klopt dat wel? Vergeten we de menselijke maat intussen 
niet? Moeten we niet opnieuw stilstaan bij de voordelen van 
kleinschaligheid, waarbij de patiënt weer het middelpunt is, 
zoals Buurtzorg die aanbiedt?
Ook de wijze waarop welzijnsactiviteiten voor senioren 
worden georganiseerd, is gebaat bij verenigingen als de 
Algemene Seniorenvereniging Zeist, die dicht bij de mensen 
staan.
Over deze vraagstukkenwillen we met u van gedachten 
wisselen. Komt u ook?”

Wie wil, kan vooraf lunchen in Eetcafé 12 Ambachten, maar 
dat is wel voor eigen rekening! Een aantal leden doen dat. 
Indien u verzekerd wilt zijn van een plaats geef dat dan op ook 
bij Ab Blaas.   

Volgende Praatcafé's staan gepland voor Donderdagen 17 
oktober (Thema: Trial and Error) en 14 november 14:00 – 
16:00 uur

Dag van de Dialoog

Nederland in Dialoog houdt ook dit jaar, in de week van 4 – 
10 november, De dag van de Dialoog. Meer informatie vindt 
u op http://nederlandindialoog.nl/  .
Binnen Heuvelrug-Krommerijn doen Wijk bij Duurstede en 

Zeist mee. 
In Zeist maken we er De Week 
van de Dialoog van. Dus 
gedurende de hele week is er 
gelegenheid aan een dialoog mee 
te doen! Wilt u meedoen als 
deelnemer, gespreksleider en/of 
tafelorganisator, geef u op bij Ab 
Blaas. Voor contact gegevens zie 
laatste pagina Kommuun.
Meer informatie op 
http://zeistindialoog.nl  .

Voor de Wijkse Dialoogdagen zie 
http://www.wijkbijduurstedeindialoog.nl/  of neem 
contact op met Willemien van Otterlo, 06-22 05 02 80, e-mail: 
waterloo@ision.nl .

Voer voor Humanisten

De Vrije Gedachte

De Atheïstisch Seculiere Partij (ASP) organiseert zaterdag 7 
september 2013 het eerste Openluchtfestival van de Rede in 
Deventer bij de Muziekkoepel in het Worpplantsoen. 
Datum: zaterdag 7 september 2013.
Locatie: Muziekkoepel, Plantsoen Worp, Deventer.
Aanvang: 13.30 uur (einde 17.30 uur).
Toegang: gratis.
Aanmelden: redefestival@atheistisch-seculiere-partij.nl 

Anton Constandse lezing 
Datum: zaterdag 21 september 2013.
Locatie: Polman’s Huis, hoek Jansdam & 
Keistraat, Utrecht.
Aanvang: 14:00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur 
met koffie/thee.
Einde: 17.00 uur
Toegang: € 10,00.

Leden De Vrije Gedachte: € 5,00.
Aanmelden: via aanmeldformulier op aankondiging lezing in 
http://www.devrijegedachte.nl/ 
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Utrecht
Vrijdag 6 september 2013
Jonghv - Utrecht - Religieuze humanisten?
Op 6 september gaat Jong HV Utrecht in gesprek met de 
jongeren van het Apostolisch Genootschap. Zij noemen 
zichzelf wel eens religieuze humanisten. Waar zitten de 
verschillen en de overeenkomsten tussen onze groepen?
Geïnteresseerden tussen 18 en 35 jaar zijn van harte welkom.
Tijd: 19:00 uur
Plaats: Apostolische Kerk Utrecht
Kosten: gratis
Contact: miriamloois@gmail.com

Maandag 30 september 2013
Utrecht - Lezing door Suzette van IJssel
Humanisme en spiritualiteit
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:Graag via website holas.nl, of anders per email of 
telefoon (cornelie@wijwell.xxnl xx weghalen, 030 23 10 
380).

Eemland
Woensdag 13 november 2013
Eemland - Cursus filosofie van de levenskunst
We hebben de samenwerking betreffende deze zeer goede 
cursus met de Volksuniversiteit Amersfoort rond. U kunt zich 
dus voor deze cursus, die in De Oude Viltfabriek gegeven 
wordt. Inschrijven bij de Volksuniversiteit. De cursus wordt 
gegeven door Martijn Rozing op 13 – 20 en 27 november en 4 
-11 en 18 december.
Meer informatie: Volksuniversiteit Amersfoort
Tijd: 19:30 uur
Plaats: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47, Amersfoort
Kosten: Voor leden €75, niet leden €95
Meer informatie: De cursus bestaat uit 6 avonden, 13, 20 en 
27 november en 4, 11 en 18 december. Leden van Humanitas 
komen ook voor de korting in aanmerking.

Gooi en Vecht
Donderdag 3 oktober 2013
Gooi en Vecht - Herman Pleij 'Kan Nederland de crisis aan?' 
Over lasten en lusten van het poldermodel.
Een volkskarakter bestaat niet. Maar wel zijn er favoriete 
zelfbeelden en nationaal gekleurde eigenaardigheden. Die 
staan in lange tradities en oefenen grote invloed uit op actuele 
gedragsvormen. De sterk verstedelijkte samenleving in een 
gebied dat vanaf de late middeleeuwen slechts kan bestaan bij 
de gratie van internationale handel, heeft mentale uitrustingen 
gekweekt die daarbij het best van pas komen: sterk gevoel 
voor pragmatiek, zelfredzaamheid, tolerantie, 
ondernemingszin en een diepe afkeer van autoritaire 
praalzucht, heldenverering, verbeelding, aanstellerij en 
opzichtigheid in het algemeen. Veel daarvan is nog goed 
zichtbaar in de Nederlandse samenleving van nu. Maar zijn 
we nog steeds voor alles kooplieden? Passen poldermodel, 

populisme en integratieproblematiek daar ook nog bij? Zijn 
we echt wel zo tolerant? En pakken we de crisis eigenlijk wel 
goed aan?

Tijd: 20:00 uur
Plaats: Boven zaal Openbare Bibliotheek Plein 2000 nr 1 1271 
Huizen
Kosten: 5,50 niet-leden 7,50� �
Meer informatie: aanmelding is niet noodzakelijk

Soest/Baarn
Zondag 15 september 2013
Opening van het nieuwe seizoen met een gezamenlijke lunch. 
We komen samen
om 13:30 uur in de Rembrandtkapel.
Het zou fijn zijn als deelnemers iets lekkers zouden willen 
meenemen. Zoet of hartig, maar geen soep. Gezamenlijk de 
lunch verzorgen.
Omdat het 200 jaar geleden is dat Verdi werd geboren, willen 
we via een DVD fragmenten van zijn opera's laten zien en 
horen.
We plannen dat de bijeenkomst om ca.16:30 uur eindigt.
Tijd: 13:30 uur
Plaats: Rembrandtkapel, Rembrandtlaan 20 in Soest.
Kosten: Geen
Opgeven: Wilt u Bij Francine (of Janneke) voor 10 september 
laten weten dat u komt en of u iets meeneemt voor de lunch. 

Bilthoven
De Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie 
houdt in het seizoen 2013-2014 een lezingencyclus onder de 
titel: Oriëntatie in Complexiteit -  Actuele thema’s.

De lezingen worden gehouden van 20:00 - 22:00 uur.
In 2013 nog in Woon- en Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven.

7 oktober 2013, Paul van Tongeren
Zijn wij architect van ons eigen bestaan?
28 oktober 2013, Rutger Bregman
Actuele problemen in het licht van de geschiedenis.
25 november 2013, Arnold Heertje
Vraagstukken aangaande de verhouding tussen individu, 
gemeenschap en staat.

Nadere inlichtingen: Johanna van Nieuwstadt - van Hoof, tel 
030-2284690. 
Email: gnjvannieuwstadt@hetnet.nl

Bunnik
Dinsdag 24 september 2013 
vindt de jaarlijkse avond plaats 
van de Coalitie voor de 
Mensenrechten in het 
gemeentehuis te Odijk.
Deze keer is het thema Zorg. 
De inleider zal zijn Prof. Mr. Jos 
Dute, die als jurist en medicus 
binnen het College voor de 
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Rechten van de Mens het onderwerp zorg
behartigt.

Uitgangspunt voor de bijeenkomst is artikel 25 van de 
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens:

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog 
genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en 
zijn gezin, waaronder inbegrepen
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en 
de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op 
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, 
overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis 
aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van 
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind 
hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al 
dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Jos Dute zal het onderscheid belichten tussen Het recht op 
gezondheid en gezondheidszorg in tijden van crisis.

Driebergen
NIVOZ Onderwijsavonden 2013-2014
Ook in het schooljaar 2013-2014 zijn er in Driebergen een 
zevental onderwijsavonden. De avonden dragen bij aan de 
dialoog tussen leraren, schoolleiders, ouders en andere 
onderwijsbetrokkenen over goed onderwijs.

De zeven onderwijsavonden vinden plaats op het landgoed De 
Horst, in het nieuwe theater
Maitland. Aanvang 19.30 u.
Inlichtingen via tel. 0343-556750 of info@nivoz.nl. 
Aanmelden via de website http://hetkind.org/ 

12 september 2013, Paul Verhaeghe
Identiteit en onderwijs
14 november 2013, Paul Frissen
Onderwijs, vrijheid en tragiek

Toegevoegde lezingen dezelfde tijd en dezelfde locatie:
26 september 2013, Hassan Barzizaoua
Radicalisering en Islam
10 oktober 2013, Pieter Winsemius
De jaarlijkse NIVOZ- lezing

Walkartgemeenschap Zeist
Plaats: Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist 

Zondag 6 oktober 2013, 10:30 – 12:00 uur
In den beginne was het beeld
spreker: Bart Ouwerkerk 
Zondag 3 november 2013, 10:30 – 12:30 uur
Bachs Weihnachtsoratorium
presentator: Jan van Ramshorst

Voor meer informatie: http://www.walkart.nl  

Een (on)gewoon lid van de afdeling
Els Borst-Eilers

De ondertitel van de rubriek is dit keer aangepast. Wie 
is .........? is verwijderd, omdat er nauwelijks iemand zal zijn 
die niet eerder gehoord of  gelezen heeft van en over deze 
bekende Nederlander. Daarin is ze ongewoon in onze 
afdeling. Verder is ze gewoon lid. In april 2013 hebben we 
elkaar gesproken in haar huis te Bilthoven.

Els Eilers wordt geboren op 22 maart 1932 in Amsterdam. Ze 
woont in de rivierenbuurt en is enig kind. Haar vader en 
moeder zijn aanvankelijk lid van de Hervormde Kerk, maar 
verlaten die omdat zij niet meer in een goddelijke beschikking 
geloven. Vader is geïnteresseerd in filosofie en theologie en 
heeft uitwisseling van meningen en dialoog met elkaar hoog 
in het vaandel staan. Zij zijn humanistisch ingesteld. Els 
herinnert zich hoe er in het gezin open en met respect werd 
gecommuniceerd. Ook verantwoordelijkheid voor elkaar 
wordt belangrijk gevonden. Een tante die het moeilijk heeft, 
wordt bijvoorbeeld tijdelijk in huis genomen. Als kind maakt 
zij de oorlog mee. Ze herinnert zich de razzia’s (Anne Frank 
woont niet ver van haar vandaan) en de hongerwinter. In de 
laatste periode verblijft zij bij familie in Noord- Holland. 
Els kan goed leren en bezoekt het gymnasium. Zij heeft 
interesse in biologie en de oude talen Latijn en Grieks. Dit 
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laatste vooral door het enthousiasme van de leraren, 
academisch gevormd en gepromoveerd. Els overweegt dat een 
studie geneeskunde een praktischer en nuttiger bijdrage kan 
leveren, mede in het licht van een mogelijke derde 
wereldoorlog. 
Tijdens haar studie leert ze haar twee jaar oudere studiegenoot 
en toekomstige echtgenoot Jan Borst kennen. Na haar 
artsenstudie in 1958 vervolgt Els haar studie met de 
specialisatie kindergeneeskunde. Deze studie moet zij 
afbreken als zij zwanger wordt. Een deeltijdstudie blijkt 
onmogelijk. Els wordt niet lang daarna gevraagd als 
onderzoeker in de bloedtransfusiegeneeskunde. Dat werk kan 
zij combineren met het moederschap.

Als Jan een functie krijgt bij het RIVM, verhuist het jonge 
gezin naar De Bilt. Er worden nog twee kinderen geboren.
Els krijgt de gelegenheid part time te gaan werken in het 
Academisch ziekenhuis bij de afdeling bloedziekten. Zij werkt 
daar als praktiserend arts, als docent en als onderzoeker. Zij 
werkt aan haar proefschrift (Rhesusimmunisatie: ontstaan en 
preventie) en verdedigt dit in 1972. Els wordt hoofd van het 
bloedtransfusielaboratorium en gaat full time werken. Els 
initieert een hepatitis B-test voor bloeddonatie. Utrecht is 
hierbij voorloper. 

Het gezin verhuist naar Bilthoven en de kinderen volgen 
onderwijs aan de Werkplaats Kindergemeenschap. Uit 
praktische overwegingen, omdat de kinderen ’s middags 
overblijven op school en van huis door het bos naar de school 
kunnen lopen. Uit ideële motieven, omdat de school behalve 
aan de basisvaardigheden veel aandacht besteedt aan de brede 
ontwikkeling van kinderen zoals menselijke waarden, sociale 
omgang en aandacht voor de natuur. In haar werk valt Els op 
door voortdurend te wijzen op de dienstbaarheid van de 
geneeskunde aan de patiënt. Dat is de kern van het vak, en niet 
de langzamerhand bijna goddelijke status van de arts. Ook 
wijst zij bij herhaling op de noodzaak van collegiale 
samenwerking als functie van de patiëntenzorg. 

In 1976 wordt Els gevraagd als medisch directeur van het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht. Zij wil dat wel doen, maar 
stelt als eis dat zij als adviseur aanwezig mag zijn bij de 
bestuursvergaderingen van de Faculteit Geneeskunde van de 
Universiteit. Zij kan haar opvatting nu verder uitwerken: de 
samenhang tussen universitair onderwijs, wetenschappelijk 
onderzoek en ziekenzorg. Utrecht loopt hierin voorop en is in 
die zin voorloper van de huidige Universitair Medische Centra 
in Nederland. Ook introduceert zij in het ziekenhuis een 
regeling aangaande euthanasie. Ook hierin loopt Utrecht 
voorop.

Els is behalve een opvallend en progressief  arts/medisch 
directeur ook lid van D’66 en in 1986 vraagt minister 
Brinkman na overleg met Hans van Mierlo haar om vice-
voorzitter te worden van de Gezondheidsraad. De voorzitter is 
de VVD- politicus Ginjaar (chemicus) en de politiek wil 
traditiegetrouw ook een geneeskundige op een hoge positie in 
die Raad. Hoewel aarzelend lijkt het Els toch een belangrijke 
functie om gevraagd en ongevraagd gefundeerde adviezen te 
kunnen geven over financiële kwesties (de toenemende 

kosten), kwaliteit van patiëntenzorg en ethische, 
rechtskundige zaken (euthanasie). In 1991 wordt ze benoemd 
als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, 
met als leeropdracht Evaluatie- onderzoek van het Klinisch 
Handelen. In het onderzoek staat niet alleen het technisch 
medisch handelen van de arts centraal, maar evenzeer of nog 
meer het moreel, sociaal handelen van de arts in dialoog met 
de patiënt.

In 1994 wordt Els gevraagd tot het kabinet Kok toe te treden 
in de functie van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Door haar kennis van en ervaring in de medische 
wereld weet zij de ministers Kok en Zalm te overtuigen niet te 
veel te bezuinigen op Volksgezondheid en bereidt ze tal van 
wetten voor. In haar tweede ambtstermijn van 1998 tot 2002 
weet zij veel van die voorbereide wetten aangenomen te 
krijgen in de Tweede Kamer.

Na haar ministerschap vervult Els diverse bestuursfuncties in 
de gezondheidszorg en daarbuiten. Zij wordt onder andere 
voorzitter van de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntorganisaties. Zij ontvangt de professor 
Muntendamprijs ter waarde van € 50,000,- en besteedt het 
geld aan onderzoek naar de zogenaamde Els Borstgesprekken. 
Kankerpatiënten en hun naasten gaan in gesprek over hun 
ervaringen met artsen, verpleegkundigen en radiotherapeuten. 
Die deskundigen moeten vooral luisteren naar de ervaringen 
van de patiënten en familie en nagaan, welke 
gevolgtrekkingen zij uit die ervaringen kunnen trekken. Deze 
gesprekken zijn thans algemeen aanvaard in Nederlandse 
ziekenhuizen.

Els wordt ook voorzitter van het Nederlands Instituut voor 
onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), lid van de Raad 
van  Toezicht van het Kwaliteitsinstituut voor de 
Gezondheidszorg CBO, voorzitter van de 
Programmacommissie vraagsturing van ZON/Mw, lid van de 
Adviesraad van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 
voorzitter van de Board of the International Partnership for 
Microbicides (IPM) en lid van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei.

Thans is zij lid van onder andere de Raad van Toezicht Stivoro 
en lid van de Raad van Toezicht Helen Dowling Instiuut.
 Sinds december 2012 is zij Minister van Staat.      
 
Met verbazing en bewondering heb ik een uur geluisterd naar 
een kleine, tengere vrouw, die op een volstrekt heldere manier 
vertelt over haar indrukwekkende carrière. Een evenwichtige 
combinatie van affectie, cognitie en ambitie, met een zeer 
hoog humanistisch gehalte.

Wim van Werkhoven 
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UPLR Symposium Kunst en 
Levensbeschouwing

Zaterdag 1 juni ging in de Universiteit voor Humanistiek te 
Utrecht een symposium over Kunst en Levensbeschouwing 
door, voortreffelijk georganiseerd en geleid door Kees du 
Gardijn. Dit gebeurde onder de auspiciën van de UPLR, het 
Utrechtse Platform Levensbeschouwing en Religie. 

De hoofdmoot van dit welgevulde 
en strak geleide evenement was de 
lezing van prof. dr. Hans Alma, 
hoogleraar Culturele dynamiek in 
cultuurpsychologisch perspectief 
aan de UvH, die aan de hand van 
beelden inzicht gaf in de wijze 
waarop religies en 
levensbeschouwingen via kunst het 
transcendente benaderen. Uiteraard 

greep ze daarbij terug op de rijke Christelijke iconografie, 
maar ook de beeldvorming van wetenschappelijk onderzoek 
werd niet vergeten. 

Mevrouw Mirjam Shatanawi, 
conservator Midden-Oosten en Noord-
Afrika van het Tropenmuseum, en 
auteur van Islam in beeld. Kunst en 
cultuur van moslims wereldwijd, 
verraste in haar reactie de aanwezigen 
door te laten zien dat een algemeen 
beeldverbod in de moslimwereld een 
misvatting is. Weliswaar kent de islam 
geen afbeelding van de allerhoogste, 
maar zowel de profeet, al dan niet met 

een sluier voor zijn gelaat, traditioneel vergezeld van zijn neef 
Ali en zijn twee zoons, als Adam en Eva in hun blootje komen 
voor in de Sjiitische traditie. De 
Soefi’s van Senegal hebben zelfs 
een ‘imagorium’, een 
beeldengalerij van religieuze 
leiders, een plaats van “visuele 
godsdienstigheid”.

De aanwezigen kregen een half 
uur om in groepjes van drie tot vijf 
een vraag te formuleren, die dan 
vanuit een bepaalde 
levensopvatting aan één of beide inleiders werd voorgelegd. 
In mijn groepje ging de aandacht uit naar kunst als uiting van 
verwondering rond existentiële vragen. Blijkbaar zijn de 
vragen voor iedere levensbeschouwing dezelfde, maar de 
antwoorden verschillen. Toch is voor wat dit laatste betreft 
openheid voor het mysterie vrij universeel.
Na tien minuten selecteren kwamen een aantal vragen aan 
bod. In haar antwoord op de vragen benadrukte Hans Alma 
dat kunst altijd te maken heeft met zingeving, terwijl Mirjam 

Shatanawi hoofdzakelijk inging op feitelijke vraagstellingen.
Onder de naar mijn schatting vijftig aanwezigen waren er veel 
humanisten en leden van het Apostolische Genootschap. Naast 
de tweede spreekster kon ik slechts één persoon met donkere 
huidskleur ontwaren. Dat is spijtig te noemen. 

Paul Mercken 

De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens!

Maak van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM)  je eigen dagelijks toe te passen richtlijn.

Natuurlijk ze zijn met veel moeite en compromissen tot stand 
gekomen. En was het alleen mogelijk met de verschrikkingen 
van de WO II vers in het geheugen. En zeker, het is 
geformuleerd in de vorm van rechten die gerealisserd moeten 
worden door machthebbers. Maar in een democratie zijn wij 
zelf degene die het laatste woord hebben. Laten we dat dan 
ook nemen! En beginnen ons te gedragen naar de plichten 
waarmee die rechten kunnen worden gerealiseerd! Als we dat 
doen dan dwingen we als van zelf onze vertegenwoordigers 
zich ook te gaan gedragen naar de UVRM.
Het is belangrijk!

Kijk naar Egypte. Elke partij strijdt voor haar eigen gelijk!
Egypte (evenals Syrië) behoort tot de eerste 48 ondertekenaars 
van de verklaring! Hoort of leest u ook maar één leider 
verwijzen naar de UVRM?
Ook Nederland behoort tot die eerste 48 ondertekenaars. Onze 
regering begon kort na de ondertekening de tweede politionele 
actie! Dat konden we recentelijk in de krant lezen. Laten we 
ons in iedergeval verheugen dat we lid zijn van de Europese 
Unie. De enige unie die de UVRM de basis van haar 
rechtsysteem heeft gemaakt met het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens!
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Hier onder de korte versie van de UVRM door Amnesty 
International
Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en 
vrede.
Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse 
handelingen.
Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen 
onderdrukking het laatste toevlucht.
Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich aan deze 
verklaring gebonden.
Mensenrechten zijn een plicht van iedereen: regering, individu 
of maatschappelijk orgaan
1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je 
ook bent.
3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
4. Slavernij is verboden.
5. Martelen is verboden.
6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
7. De wet is voor iedereen gelijk.
8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming 
krijgen.
9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met 
een onafhankelijke rechter.
11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede 
naam.
13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder 
land (ook je eigen) verlaten.
14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een 
ander land asiel vragen.
15. Je hebt recht op een nationaliteit.
16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je 
afnemen.
18. Je mag je eigen godsdienst kiezen en daarnaar leven.
19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal 
informatie vandaan halen.
20. Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen 
ergens lid van te worden.
21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich 
verkiesbaar stellen.
22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. 
Vakbonden zijn vrij.
24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de 
staat voor je zorgen.
26. Je hebt recht op onderwijs.
27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur 
moet worden beschermd.
28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de 
mensenrechten worden nageleefd.
29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten 
beschermen.
30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de 
mensenrechten teniet te doen.

Ab Blaas 

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/ 

Wilt u een herinnering kort voor bijeenkomsten per email 
ontvangen, geef dan uw emailadres op aan het landelijk 
bureau in Amsterdam.

A.B.
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