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Maandboek van de voorzitter

Op donderdag 22 augustus is het een prachtige, 
windstille dag en we besluiten naar Museum 
Schokland te rijden, met de auto en de fietsen 
achterop. Het is een klein, maar alleraardigst museum 
met een interessante geschiedenis. Na de lunch fietsen 
we om en gedeeltelijk over het voormalige eiland. 
Daarna rijden we met de auto naar Urk en fietsen daar 
door het dorp en door de landelijke omgeving. 

Op zondag 25 augustus rijden 
we naar het Dordrechts Museum 
voor de tentoonstelling De kunst 
van het opvoeden. Een kostelijke 
verzameling schilderijen met 
ouders en kinderen uit  de 
voorgaande eeuwen (o.a. Jan 
Steen, Frans Hals, Rembrandt), 
met verbindende teksten van 
schrijvers en dichters (o.a. Jacob 

Cats, Hieronyimus van Alphen).
Enkele dagen later reis ik per auto met een collega 
naar een conferentie in Berlijn: VisionSummit 2013. 
Der grosze Aufbruch zur Bildung für das 21. 
Jahrhundert.  We houden gesprekken met 
buitenlandse collega’s, volgen lezingen en een 
workshop. Na vier dagen rijden we op zondag rustig 
terug naar huis.
Op 2 september wordt het academisch jaar geopend. 
In Utrecht gebeurt dat in de Dom. De nieuwe 
voorzitter van het College van Bestuur en de nieuwe 
Rector Magnificus hebben de opening georganiseerd. 
Er wordt niet geklaagd, maar vooruit gekeken naar 
wat wenselijk en mogelijk is. ’s Avonds accordeer ik 
als lid van de kascommissie het financieel overzicht  
van de penningmeester van de Zeister Volleybal 
Competitie (ZVC). Aan het eind van de week begint 
de competitie weer. Ik speel al bijna 50 jaar volleybal 
en het blijft een heerlijke sport om te doen.  
Op zondag 8 september zijn we uitgenodigd voor de 
Donateursdag van de Stichting Vrienden van de 
Botanisch Tuinen in Utrecht, genaamd Wachendorff. 

We worden ontvangen in het Von Gimborn 
Arboretum. Na een toelichting op het voorgaande jaar 
en plannen voor de toekomst hebben we na de lunch 
een rondleiding door het prachtige bomenpark. 
Op 10 september houdt de NVVE in hotel-restaurant 
Oud-London een voorlichtingsbijeenkomst over 
vrijwillige levensbeëindiging, mede in relatie tot 
dementie. Het wordt duidelijk dat jij zelf en je familie 
alert moeten zijn op ontwikkeling van het ziektebeeld.
Op 12 september luisteren wij naar een lezing van 
Paul Verhaeghe, hoogleraar psychologie in Gent. Hij 
bespreekt de ontwikkeling van identiteit in de huidige 
samenleving. Hij schetst nogal wat valkuilen in deze 
tijd van neoliberalisme.

In het weekend van 14 september is het 
Monumentendag. In dat kader verzorgt het IVN een 
natuurwandeling op het landgoed Dijnselburg van het 
aartsbisdom Utrecht. Na twee uur wandelen rijden we 
met de fiets door naar het Witte Kerkje in Huis ter 
Heide. Het gebouwtje is mooi gerestaureerd. We 
nemen een folder mee met een programma van 
lezingen.
In de week die volgt bezoeken we tweemaal de 
Stadsschouwburg in Utrecht. Eerst zien we een 
uitvoering van De Storm van Shakespeare, uitgevoerd 
door de leerlingen van het voortgezet onderwijs van 
de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. 
Daarna zijn we aanwezig bij het toneelstuk Het Stenen 
Bruidsbed van Harry Mulisch. Het kan ons maar matig 
bekoren, omdat het ingewikkelde plot van het boek 
teveel is gevolgd.    
Op 19 september hebben we een goede bijeenkomst 
van onze afdeling in een zaal van de Twaalf 
Ambachten op de Slotlaan. Er zijn ongeveer 40 
bezoekers. Albert van Kuijk van de ASZ (Algemene 
Senioren Vereniging Zeist ) en Jessica Jongerius en 
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Marjolijn Scheel van Buurtzorg Zeist leveren een 
interessante bijdrage over zorg, kwaliteitsverbetering 
en schaalverkleining. De locatie  bevalt goed en die 
wordt vast voor de bijeenkomst in oktober 
gereserveerd.

Op zaterdag 22 september 
zitten we ’s avonds in de 
nieuwe sporthal De Koppeling. 
Het eerste herenteam van 
volleybalvereniging Cito is 

gepromoveerd naar de Topklasse, de klasse onder de 
eredivisie. Tot onze verbazing winnen ze vrij 
gemakkelijk. Een prima start dus.
Op maandag 23 september ligt ik ’s middags op een 
operatietafel in het Diaconessenziekenhuis. Ik onderga 
een staaroperatie: de lens van het rechteroog wordt 
vergruisd en afgezogen en er wordt een kunstlens 
geplaatst. De operatie duurt twintig minuten en is 
succesvol. In november volgt het linkeroog.
Op zondag 5 oktober volgen we de eerste lezing van 
de Walkartontmoeting: In den beginne was het beeld. 
Bart Ouwerkerk licht aan de hand van door hem 
verzamelde naslagwerken toe, hoe de mens met 
tekeningen, schilderingen, gravures, plattegronden en 
kaarten de wereld heeft willen verbeelden, anders dan 
via het woord en geschrift.            .        

Wim van Werkhoven

Berichten uit de Afdeling

Donderdag 14 november 2013, 14:00 – 16:00 uur
Praatcafé 
Onderwerp: Humanistisch samenleven in een digitaal 
tijdperk.

Tijd: 14:00 uur
Plaats: Zaal van 12 
Ambachten, Slotlaan 
249, 3701GG Zeist
Kosten: Geen
Contact: Hans Trampe
t. 030 6956391
e. hans@trampe.nl

Week van de Dialoog 4-10 
november 2013
In Zeist en Wijk bij Duurstede.
Ook dit jaar weer de Week van de 
Dialoog. Binnen Heuvelrug-
Krommerijn doen Wijk bij 
Duurstede en Zeist mee. 

Wilt u meedoen als deelnemer, gespreksleider 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 .

HV Landelijk

Zondag 17 november 2013, 15:30 – 19:50 uur
Socrateslezing 2013: De Nieuwe Zijderoute

Hoe voeden we de wereld op een duurzame manier? 
En wat kun je zelf doen? Louise Fresco verbindt eten, 

weten en geweten in 
de Socrateslezing in 
Amsterdam.
De wereldbevolking 
groeit en heeft meer 
eten nodig, maar 
hoe produceren we 
dat duurzaam?

"Duurzaam eten betekent: weten wat je eet en er 
verantwoordelijkheid voor dragen. Eten is weten en 
geweten”, vindt Fresco die hoogleraar grondslagen 
van duurzame ontwikkeling in internationaal 
perspectief aan de Universiteit van Amsterdam is.
Programma:
•Inloop: 15.30 – 16.00 uur.
•Welkom door Boris van der Ham: 16.00 - 16.10 uur.
•De Nieuwe Zijderoute door Louise Fresco: 16.10 - 
17.00 uur.
•Pauze: 17.00 - 17.30 uur.
•Vragen aan Louise Fresco: 17.30 - 18.00 uur.
•Borrel en Buffet: 18.00 - 19.00 uur.
•‘De gulzige stad’, laatste aflevering van Fresco’s 
Paradijs; 19:00 tot 19.50 uur.
NB: de Socrateslezing wordt opgenomen door 
Omroep Human. Er zijn dus camera's in de zaal.
Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV 
Amsterdam
Kosten: Leden betalen 7,50 euro. Niet-leden 10,00 
euro. Voor introducés van zowel leden als niet-leden 
betaalt u 7,50 euro.
Organisatie: Het Humanistisch Verbond en omroep 
Human.
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Zaterdag 23 november 2013, 13:00 – 18:00 uur
ALV en Ledendag

We willen niet alleen ouder, maar ook wijzer worden. 
Maar wat is wijsheid? Tijdens de Ledendag van het 
Humanistisch Verbond op 23 november zoeken we 
antwoorden op deze vraag.
Het programma:
13.00 uur: Algemene 
Ledenvergadering
Voorafgaand aan dit 
programma kunnen 
leden van het 
Humanistisch
Verbond deelnemen 
aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Tijdens de ALV legt het hoofdbestuur verantwoording 
af over het gevoerde (financiële) beleid en bespreekt 
het met u de plannen voor 2014.
15.00 uur: Wijzer worden: keuze uit drie workshops. 
Geef uw eerste en tweede keuze aan in het formulier.
Mediawijsheid
Media overspoelen ons met beelden, informatie, 
meningen en ideeën.
Mediawijsheid is een vorm van wijsheid die we niet 
eerder hebben hoeven ontwikkelen. Als 
oefenmateriaal om mediawijsheid te onderzoeken 
gebruiken we beelden van ouder (en wijzer?) worden. 
Met Joachim Duyndam, Socrateshoogleraar
aan de Universiteit voor Humanistiek en Marc Josten, 
eindredacteur van het
HUMAN TV programma Medialogica.
Wijs door de tijd
Jan Bransen, hoogleraar filosofie van de 
gedragswetenschappen aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, bespreekt in zijn lezing het 
verschil tussen ‘kennis’ en ‘begrip’.
Wat is er nodig voor een onderzoekende houding? En 
hij gaat in op ‘oud en wijs’:
waarom wordt de één met de jaren wijzer en de ander 
met de jaren dogmatischer?
Zelfbeschikking en dementie
Zelfbeschikking, een van de belangrijkste 
humanistische waarden, vraagt ook wijsheid. 
Bijvoorbeeld als het gaat over het zelfgekozen 
levenseinde en dementie. Denk hierover helder mee 
met HV-medewerkers Reine Rek en Esther Wit.
17.00-18.00 uur Borrel.
Plaats: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 
Sumatralaan 45, 1200 BB Hilversum.
Meld u nu aan! T.: 020 5219000 of via HV website.
 

Voer voor Humanisten

Woensdag 23 oktober 2013, 19:30 uur
Utrecht - Open gespreksavond
Over herinneringen uit je kindertijd : eerste 
herinneringen; herinneringen die veel indruk op je 
gemaakt hebben; rare fantasieen die je had in je jeugd; 
etc. En ook: in hoeverre hebben deze herinneringen 
invloed op je leven? In hoeverre kan het goed zijn om 
bepaalde herinneringen uit je kindertijd te 
onderdrukken, of juist naar boven te halen? We willen 
de diskussie starten om acht uur.
Tijd: 19:30 uur
Plaats: IJsvogelhof 6 Utrecht (bij Gansstraat)
Kosten: geen
Meer informatie: leo@horowitz.nl (tel 030 6877365 of 
mobiel 06 28918989). Nieuwe gasten zijn altijd 
welkom. De avonden zijn ook bedoeld als 
contactavond. Het is wel verstandig om van tevoren te 
melden dat je wilt komen, want er is altijd een kleine 
kans dat de locatie gewijzigd wordt.

Zaterdag 26 oktober 2013, 14:00 uur
De Vrije Gedachte - Vrijdenkers Introductiedag

Datum: zaterdagmiddag 26 
oktober 2013.
Locatie: Kromme Nieuwegracht 
29, Utrecht (UvH).
Aanvang: 14.00 uur (einde 16.00 
uur, borrel tot 17.00 uur).
Toegang: € 10,- Leden en 

studenten: € 5,- te voldoen bij binnenkomst.
Aanmelden: via website 
http://www.devrijegedachte.nl/?cat=5  en vul het 
aanmeldformulier in.
Wat is vrijdenken? Wie noemt zich vrijdenker en 
waarom? Bent u een vrijdenker? Ook dit jaar 
organiseert De Vrije Gedachte een dag voor nieuwe 
leden en belangstellenden. U kunt kennis maken met 
mensen van de atheïstisch humanistische 
vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (anno 1856). 
Wil je de dieper denken en wil je ook wel eens andere 
kritische vrije geesten ontmoeten? Kom dan op 
zaterdagmiddag 26 oktober naar Utrecht voor een 
wervelend en sprankelend programma. 
Voordrachten van Anton van Hooff, Floris van den 
Berg, Maartje Klomp en Willem Vermaat.
Brainstormen: Hoe onze doelstellingen beter te 
bereiken? Hoe meer mensen te werven?

3

http://www.devrijegedachte.nl/?cat=5
mailto:leo@horowitz.nl


Powerbrainsessie oftewel de borrel. De kans om nader 
en informeel met vrijdenkers in contact te komen.
Speeddate sessie: maak kennis met andere vrijdenkers 
(Breng je favoriete boek mee, waarmee je je aan 
anderen kunt introduceren).
Iedereen, vrijdenker, vrijdenker-in-de-dop of niet, is 
van harte welkom. Tot ziens op 26 oktober.

Maandag 28 oktober 2013
Utrecht - Lezing door Gerard Kind

De mooiste dood - filosofie 
van een weloverwogen 
levenseinde.
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).

Dinsdag 29 oktober 2013
Gooi en Vecht - Martijn Rozing, introductiecursus 
‘Taoistische levenskunst’

De vraag hoe moet ik leven? 
vormt het beginpunt van de 
levenskunst.
De taoïsten zijn bij uitstek 
levenskunstenaars te noemen. In 
deze Chinese filosofische praktijk 

uit de 3e eeuw voor onze jaartelling staat het volgen 
van het natuurlijke principe van de tao centraal.
We maken kennis met kernbegrippen als: tao, te 
(innerlijke kracht), wu-wei (niets doen) en de figuur 
van de taoïstische wijze. Tijdens de bijeenkomsten 
wordt ruimte gemaakt om de verbindingen met het 
eigen leven te zoeken. In de cursus zal de taoïstische 
levenskunst ook ervaarbaar gemaakt worden door 
korte en eenvoudige oefeningen uit de taoïstische 
traditie: meditatie, qigong en taiji.
Kortom: een filosofische cursus die zowel de geest als 
het lichaam zal aanspreken. Voor de cursus is geen 
voorkennis vereist. Er wordt gewerkt met een reader 
die op de eerste avond wordt uitgereikt.

Tijd: 19:30 uur
Plaats:‘de Kapel’ ’s Gravelandseweg 144, 1217GA 
Hilversum
Kosten: €35, €45 (niet-leden)
Meer informatie: 19:30-22 uur op Dinsdag 29 oktober 

+ 19 november + 10 december 
Aanmelden of informatie: hv.gooialmere@upcmail.nl 
of (035) 624 58 01 Bijdrage storten op rekening 
602565 t.n.v. Humanistisch Verbond, afd. ’t Gooi, 
Vecht, e.o., dan bent u ingeschreven.

Programma van lezingen in Het Witte Kerkje, 
Amersfoortseweg, Huis ter Heide

Dinsdag 29 oktober 2013, 20:00 uur
Frank Vester - Koude oorlog, gespleten naties.

Dinsdag 26 november 2013, 20:00 uur
Els van der Wal - De foute timing van een briljant 
filosofe, Hannah Arendt en het proces Eichmann.
  
Dinsdag 17 december 2013, 20:00 uur
Arie Eikelboom - Weihnachtsoratorium van Johann 
Sebastiaan Bach.

Zondag 10 november 2013
Soest/Baarn - Gezamenlijk koffie drinken
Informeel bijeen zijn met een kopje koffie en een goed 
gesprek.
Tijd: 11:00 uur
Plaats: De Korte Duinen, Birkstraat 108 Soest
Kosten: De eigen consumpties
Opgeven: Niet nodig

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
Leden van Humanitas komen ook voor de korting in 
aanmerking.
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Donderdag 28 november 2013
Eemland - Humanistisch Café: ‘Het belang van 
moreel kapitaal in zorg en welzijn, Harry Kunneman’
Moreel kapitaal is noodzakelijk 
binnen onze hele samenleving. 
Vooral in de zorg komt het erop 
aan. Via de media worden we 
bijna dagelijks geconfronteerd 
met 'misstanden'. De politiek is er 
druk mee. Vaak betreft het situaties in het 
management, maar helaas ook gewoon aan het bed. 
Harry Kunneman, hoogleraar sociale en politieke 
theorieën - een bijzonder gerenommeerde 
wetenschapper, heeft speciale aandacht voor de 
situatie binnen de sector zorg en welzijn. Hij laat zien 
dat er oplossingen zijn.
Meer informatie: HV Eemland
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47, 3817 
CA Amersfoort
Kosten: Toegang is gratis
Meer informatie: De zaal is open vanaf 19:30 uur. 
Iedereen is welkom.

Verslag
Coalitie voor de Mensenrechten 

Bunnik

Het  recht op gezondheid: preventie

Op 24 september jl. vond in het 
gemeentehuis in Odijk de jaarlijkse 
bijeenkomst plaats van de Coalitie 
voor de Mensenrechten. Professor 
Jos Dute schetste in een boeiend en 
helder betoog de betekenis van het 
grondwettelijke recht op 
gezondheid en op gezondheidszorg in Nederland 
(artikel 22 uit de Grondwet). In tijden van toenemende 
marktwerking en gelijktijdig bezuinigingen in de 
gezondheidszorg is het van het grootste belang dat de 
overheid, óók lokale overheden, zich goed bewust zijn 
van hun verantwoordelijkheden op het gebied van de 
gezondheidszorg èn de gezondheid van haar burgers.
Professor Dute zette uiteen dat preventie op het gebied 
van de volksgezondheid een primaire taak is die 
grondwettelijk is vastgelegd. Dit geldt niet alleen voor 
de rijksoverheid maar juist ook voor de gemeentelijke 
overheden. Bij preventie zijn wij geneigd in eerste 
instantie te denken aan vaccinaties, schoon drinkwater 

en een betrouwbaar rioleringssysteem. Daarmee houdt 
de verantwoordelijkheid van de overheid echter niet 
op. Zo maken campagnes tegen roken en overmatig 
alcoholgebruik ook deel uit van preventieve 
maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. 
Maar de taak van een gemeentelijke overheid reikt 
verder! Als voorbeeld besprak Dute de campagne van 
de burgemeester van New York, Michael J. 
Bloomberg, die het overmatig frisdrank gebruik 
bestrijdt. Dertig procent van de bevolking in de V.S. 
lijdt aan ernstig overgewicht met alle gevolgen van 
dien: diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en wat 
leidt tot een dramatische verkorting van de levensduur. 
Het is een vorm van preventie wanneer een overheid 
in woord en daad uitdraagt op welke manier de 
bevolking haar verantwoordelijkheid kan nemen om 
een gezonde levensstijl te bevorderen. Het is geen 
vrijblijvende taak die een overheid heeft, het dient op 
basis van onze eigen Grondwet voortdurend een 
hoeksteen te zijn van landelijk en gemeentelijk beleid. 
Zo maakt veiligheid, veiligheid op de weg, in een 
straat, op de sportvelden eveneens deel uit van het 
preventieve aandachtsgebied van een overheid voor 
wat betreft volksgezondheid.
Behoort een regelmatige algehele bodyscreening, een 
medische APK, ook tot het terrein van preventieve 
gezondheidszorg? Professor Dute wijst dit met veel 
overtuiging af. Het leidt vaak tot onnodige onrust en 
tot allerlei vervolgonderzoek waardoor de kosten van 
de gezondheidszorg onnodig worden opgedreven. 
Daarentegen vindt hij gericht bevolkingsonderzoek 
uiteraard wel van groot belang: vroeger het TBC 
onderzoek bij alle kinderen en bij volwassenen die 
met kinderen werken. En nu b.v. het vroegtijdig 
opsporen van borst- en baarmoederhals kanker.
Professor  Dute, medicus en jurist, is lid van het 
College voor de Rechten van de Mens. Dit 
onafhankelijke College heeft evenals de Raad van 
State de verantwoordelijkheid om de overheid 
gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarbij zijn 
de Universele Verklaring van de Mensenrechten en de 
nationale Grondwet de kaders waaraan zij beleid 
toetsen.

Na de pauze was er 
aan de hand van een 
zestal stellingen een 
boeiende discussie met 
de toehoorders. Al met 
al een leerzame avond 
en zoals burgemeester 
Hans Martijn 
Ostendorp in zijn 
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openingstoespraak aangaf: “Deze jaarlijkse avonden 
van de Coalitie voor de Mensenrechten scherpen mijn 
visie als lokaal bestuurder iedere keer weer opnieuw 
en sluiten altijd weer aan bij de actualiteit.” 

Rob de Coole 
Professor Dute’s Stellingen
Stelling 1
In tijden van economische crisis dient de overheid niet 
te bezuinigen op preventie, maar daarin juist extra te 
investeren
Stelling 2
Total Body Scans zijn verboden, en dat moet zo 
blijven
Stelling 3
Als gezond gedrag de eigen verantwoordelijkheid van 
het individu is, is het de taak van de overheid dat 
gedrag maximaal te faciliteren
Stelling 4
Het Rijksvaccinatieprogramma dient wettelijk 
verplicht te worden gesteld
Stelling 5
In de ‘participatiesamenleving’ is de taak van de 
overheid niet (per se) kleiner, maar anders
Stelling 6
Recht op gezondheid vraagt om meer dan alleen goede 
gezondheidszorg.
Preventie (c.q. preventieve gezondheidszorg) dient 
beter geborgd te worden.
Overheid, maar ook industrie, zorginstellingen en 
zorgverzekeraars, kunnen op die verantwoordelijkheid 
worden aangesproken.
Ook in tijden van crisis loont het om te investeren in 
preventie.

Aanbevelingen van Paul Mercken naar aanleiding 
van deze inleiding

De boodschap van Dute was 
veel opwekkender dan die van 
Paul Frissen,
De fatale staat. En ook veel 
genuanceerder en positiever dan 
Dirk De Wachter, Borderline 
times. Het einde van de 
normaliteit.

Beide boeken kunnen m.i. toch 
worden aangestipt als 

lezenswaardig voor humanisten in de Kommuun.
Bij het eerste: "Dit boek behelst een analyse van de 
dubbele uitdaging van populisme en modernisme en 
bevat een pleidooi voor een opvatting van politiek als 

esthetisch domein. Daarbij gaat het om een benadering 
van het politieke in termen van stijl, vorm, ordening 
en constitutie. Het tragische speelt een cruciale rol, 
want het besef dat het bestaan onvolmaakt is en vol 
tegenstrijdigheden, is een voorwaarde om de 
maatschappelijke pluraliteit te waarborgen. Nietsdoen 
is altijd een optie: fatalisme van de staat is heilzaam 
voor een vrije samenleving. De verzoening met 
tragiek is politiek noodzakelijk."

Bij het tweede "We leven in 
borderlinetijden. In de 
psychiatrie is borderline 
vandaag met voorsprong de 
vaakst gestelde diagnose. 
Bovendien is de lijn tussen 
patiënten en niet-patiënten 
flinterdun. Zijn we collectief op 
weg naar ziekte en ongenoegen? 
Psychiatrie is de spiegel van de 
wereld waarin we leven. Dirk 
De Wachter schetst borderline 

dan ook als een maatschappelijk ziektebeeld."
Paul Mercken

Een (on)gewoon lid van de afdeling
Wie is ….. Albert van Kuijk? 

In het HV-praatcafé van de afdeling op 19 september 
jl. gaf Albert van Kuijk,  voorzitter van de Algemene 
Senioren Vereniging Zeist, een toelichting op het 
ontstaan en de ontwikkeling daarvan. Albert is ook lid  
van onze afdeling. Een goed moment om nader kennis 
met hem te maken.

Albert wordt op 19 
december 1940 geboren in 
Utrecht en vernoemd naar 
zijn grootvader. Hij is de 
oudste van vier kinderen, 
die vervolgens in 1943, 
1948 en 1952 worden 
geboren. Zijn vader is 
middenstander en heeft 
een winkel met 
huishoudelijke artikelen en 
speelgoed aan het 
Brederoplein, nabij de 

Croeselaan. 

Er worden potten en pannen verkocht en een losse rol 
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wc-papier, verpakt in een krant. Het is immers niet 
fatsoenlijk met wc- papier op straat gezien te worden. 
Er is voldoende eten in huis, want opa en oma wonen 
in Tienhoven en een broer van oma heeft daar een 
boerderij. Toch herinnert Albert zich dat zijn moeder 
naar Harderwijk fietste om aan voedsel te komen. 
Vader zit een tijd ondergedoken in Tienhoven. Van de 
oorlogstijd herinnert Albert zich weinig.

Het gezin is ‘licht’ hervormd en Albert gaat na de 
oorlog naar de christelijke Da Costaschool, tegenover 
zijn ouderlijk huis. Op deze periode kijkt Albert met 
plezier terug. Het is een harmonieus gezin. Er gelden 
op een vanzelfsprekende manier waarden en normen 
die door iedereen geaccepteerd worden. Albert kan 
makkelijk leren en is de ‘poortwachter’ van de school 
als hij in de hogere klassen zit. Hij woont immers 
tegenover de school en opent ’s morgens het hek. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van het schoolplein om 
buiten schooltijd te spelen. Thuis wordt veel met 
meccano geknutseld. In de vakanties kan hij zich 
uitleven bij zijn grootouders in Tienhoven: de dieren 
verzorgen, slootje springen, vissen, appels en peren 
plukken. Albert herinnert zich nu nog de geur van de 
varkensstal. Een heerlijke tijd, waarin geluk nog heel 
gewoon is.

In 1952 verhuist het gezin naar de Samuel van 
Houtenstraat in de Staatsliedenbuurt in Utrecht. Er 
worden  daar nieuwe winkels geopend met woningen 
daarboven. De winkel is aanzienlijk groter dan de 
vorige. Er moet dus een grotere omzet worden 
gedraaid. Dat gaat aanvankelijk moeizaam. Er moeten 
spullen zelf gemaakt worden, de kinderen moeten 
meehelpen met de verkoop of spullen rondbrengen. In 
die tijd gaat Albert naar de 2de  Christelijke HBS. Dat 
gaat de eerste twee jaar heel goed, maar dan wordt het 
in het derde jaar lastiger. In de vierde blijft hij zitten. 
Gezien de lastige financiële situatie besluit zijn vader 
dat hij geld moet gaan verdienen. Albert wordt 
aangenomen als assistent van de amanuensis bij het 

Analytisch Chemisch Laboratorium (ACL) van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Het lab was gevestigd op het 
terrein van de diergeneeskunde aan de Biltstraat. 
Daarbij hoort wel de verplichting van een opleiding 

tot chemisch laborant. Heden ten dage wordt dit een 
leerwerkplek genoemd. Albert rondt de tweejarige 
opleiding van chemisch analist (MBO- niveau) met 
succes af en komt in dienst van het Fysisch Chemisch 
Instituut (FCI), een nieuw TNO-instituut. In 1959 
verhuist het ACL naar de Croesestraat en het FCI TNO 
verhuist mee. 
In 1962 moet Albert in militaire dienst. Na 22 
maanden bij de verbindingsdienst zwaait hij af en op 1 
mei 1964 trouwt hij met Wil. Toen begon hij aan de 
opleiding tot wetenschappelijk analist (HBO-niveau)
Het jonge echtpaar gaat in Jutfaas wonen, waar TNO 
een aantal huurwoningen beschikbaar heeft voor zijn 
personeel. In de loop van de zestiger jaren breidt het 
gezin zich uit met drie zonen en een dochter. 
In 1968 verhuist het TNO-instituut naar Zeist, aan de 
Utrechtseweg. Het gezin verhuist eveneens naar Zeist 
en betrekt een nieuwe woning in de L-Flat in 
Vollenhove. Vier en tien jaar later verhuist het gezin 
nog achtereenvolgens naar Nijenheim en Brugakker. 

Op zijn werk heeft Albert altijd interesse gehad voor 
de sociale omgang. Voor het organiseren van 
activiteiten voor het personeel kan altijd een beroep op 
hem worden gedaan. In de tijd dat de kinderen naar 
school gaan wordt hij dan ook snel betrokken bij de 
oudercommissies en wordt voorzitter van de nieuwe 
Schoolraad voor het Openbaar Onderwijs. Na een 
burn-out wordt hij lid en voorzitter van de 
toneelvereniging West-end. Een soort vooropleiding 
voor een politieke carrière. Er ontstaat een begin van 
een netwerk buiten zijn werk en gezin. 

Hij krijgt ook politieke belangstelling. Eind zestiger 
jaren oriënteerde hij zich korte tijd op D’66, maar de 
afdeling in Zeist vindt hij chaotisch. Hij stemt PvdA 
en krijgt begin jaren tachtig belangstelling voor de 
PvdA afdeling Zeist en al snel zit hij in het 
afdelingsbestuur. Hij wordt penningmeester, maar 
weet daar vrij snel van af te komen door voorzitter te 
worden. Dat vindt hij veel leuker dan boekhouden. In 
1986 komt Albert in de Gemeenteraad van Zeist.
In hetzelfde jaar verhuist zijn afdeling 
Procestechnologie in verband met de behoefte aan 
grote proefopstellingen naar TNO in Apeldoorn. In 
verband met het onderwijs van de kinderen, het werk 
van Wil en zijn kandidatuur voor de gemeenteraad 
wordt besloten niet te verhuizen.
Tot zijn prepensioen in 2001 is het carpoolen met 
collega’s, die ook in Zeist zijn blijven wonen. 
Gedurende de laatste tien jaar bij TNO is hij hoofd 
van de afdeling Kwaliteitszorg van een TNO-instituut 

7



met 350 man personeel. Daar krijgt hij inzicht in 
bedrijfsprocessen en personeelsbeleid.
Ondertussen is Albert buiten zijn werk druk met 
allerlei politieke en bestuurlijke activiteiten.
Na twee periodes in de gemeenteraad is Albert in 1994 
niet herkiesbaar. Albert wordt voorzitter van de 
Federatie Amateur Podiumverenigingen in Zeist. Het 
is een federatie van verenigingen voor toneel, muziek, 
dans en zang. Tal van activiteiten worden 
georganiseerd, zoals Dag der Muziek, later gevolgd 
door Dag der Kunsten in Slot Zeist. 
In 1998 wordt Albert fractievoorzitter van de PvdA in 
de gemeenteraad. In 2002 wordt hij wethouder met als 
portefeuille wonen, zorg en welzijn, onderwijs, 
verkeer en vervoer. Na vier jaar wordt zijn 
wethouderschap gecontinueerd: verkeer en vervoer 
worden vervangen door personeel en organisatie. 
Omdat de PvdA de grootste partij is van de coalitie 
werd hij ook eerste locoburgemeester. Hij ziet met 
voldoening terug op zijn wethouderschap en vooral 
die tweede periode, omdat hij dan los van zijn 
voorganger nieuwe zaken kan oppakken. In 2010 
vindt hij het wel genoeg gezien zijn leeftijd. 
Maar wat is genoeg? Hij wordt secretaris van de 
ANBO afdeling Zeist. In december 2012 verlaat hij 
met de andere bestuurders deze club en richt de 

Algemene 
Seniorenvereniging Zeist op. 
Hij wordt bestuurslid en later 
voorzitter van het ’t Gilde 
Zeist, blijft op vele terreinen 
actief in de PvdA, is lid van 
de Raad van Toezicht van de 

Zeister Muziekschool en is lid van de beroep- en 
bezwaarschriftencommissie van de GGD MN.   
Albert wordt in 2002 lid van het Humanistisch 
Verbond. Vanaf zijn adolescentie heeft hij zich niet 
meer bezig gehouden met religie. Maar er knaagt nog 
wel wat van solidariteit met eensgezinden. De slogan 
van het Humanistisch Verbond ‘Zonder HV bent u aan 
de goden overgeleverd’ trekt Albert over de drempel. 
De huidige problemen in het Midden-Oosten doen 
hem weer beseffen, hoe godsdiensten een verwoestend 
effect kunnen hebben op de samenleving.

Albert, een man die werklust combineert met een 
groot gevoel van sociale rechtvaardigheid en anderen 
inspireert hetzelfde te doen. Als er iemand past in een 
humane participatiesamenleving, dan is hij het wel. 
In de prachtige tuin van Albert neem ik afscheid 
terwijl hij zijn twee mooie Noorse Boskatten kroelt.

Wim van Werkhoven

De Vrolijke Veganist

Zondag 6 oktober heeft Floris van den Berg in een 
vrolijke veganistische 
vernissage zijn nieuwe 
boek De vrolijke veganist 
ten doop gedragen.
Wat mild begon met een 
bewonderend betoog 
door Paul Cliteur, 
eindigde in een ware 
donderpreek van Floris. 
Een weldenkend mens 
kan niet anders dan 
veganist zijn!
Het zal aan de locatie 
hebben gelegen kerkzaal 
De Gaarde. De foto 

bewijst dat je er ook vrolijk van wordt. Lezen dat 
boek! 

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 
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