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‘ Het is heel lastige 
materie, maar het is 
machtig interessant’ 
Pieter Winsemius over duurzaamheid
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Voorwoord 

Het Humanistisch Verbond is zeer verheugd de Van Praagprijs 
2011 uit te reiken aan Pieter Winsemius. Wij bieden hem deze prijs  
aan voor zijn indrukwekkende oeuvre en langdurige inzet voor 
een duurzame samenleving. In verschillende hoedanigheden heeft 
hij alle aspecten van duurzaamheid, zowel de groene (milieu) als 
de rode (het sociale), op eigenzinnige wijze onder de aandacht  
gebracht. Hiermee is hij een voorbeeld geworden in het nadenken  
over en de betekenis van duurzame ontwikkeling. Het hoofd-
bestuur dankt de jury die onder leiding van Cox Habbema tot 
deze uitstekende keus is gekomen.

Dit boekje gaat over de betekenis van Pieter Winsemius voor het  
denken over duurzaamheid en zijn betekenis als leider, mentor, vader,  
politicus, docent, collega, echtgenoot en vriend. Pieter Winsemius 
heeft laten weten het een eer te vinden de prijs te ontvangen, het is 
voor ons een eer om deze prijs aan hem uit te reiken en dit boek als 
een tastbare herinnering aan deze uitreiking aan de laureaat en alle 
bezoekers mee te kunnen geven. Graag vertel ik op deze plaats iets 
over het Humanistisch Verbond en de Van Praagprijs.

Het Humanistisch Verbond werd 65 geleden opgericht op initiatief 
van Jaap van Praag, die vandaag, 11 mei 2011, precies 100 jaar geleden 
werd geboren. Op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog ging 
hij, gesteund door een aantal anderen, op zoek naar een manier om 
nihilisme tegen te gaan en mensen geestelijk weerbaar te maken. 
Hij liet zich daarbij inspireren door het humanisme. Waarden die  
humanisten belangrijk vinden klinken vaak wat hoogdravend en 
idealistisch: vrijheid, verbondenheid, zelfbeschikking, creativiteit, 
verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Ze komen pas echt 
tot leven als ze worden toegepast en krijgen dan een eigen toon en 
kleurstelling. Humanisme kun je eerder opvatten als een proces dan 
een product: steeds doen zich nieuwe situaties voor, waartoe je je 
als mens moet verhouden. Dat gold in de tijd van Van Praag en dat 
geldt nu ook. We hebben te maken met allerlei trends, ontwikkelin-
gen en problemen waar oplossingen voor gevonden moeten worden. 
Een aantal begrippen blijft daarbij onveranderlijk overeind: hu-

manisering, eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid, zorg voor  
jezelf, je omgeving en de natuur1. Humanisten laten zich daarbij niet 
alleen graag inspireren door een rijke traditie van geschriften, films 
en toneelstukken, samengebracht in de Humanistische Canon. Ook 
zoeken zij graag naar voorbeelden. Naar mensen die zich niet laten 
inkaderen en met denken en doen de wereld, de maatschappij en 
de mens wat mooier maken. Dat mag ook gevierd worden. Daarom 
werd in 1971 de dr. J.P. van Praagprijs ingesteld, om die personen 
publiekelijk een blijk van waardering te geven.

Het leuke van het humanisme is dus dat het nooit klaar is, dat het 
vraagt om toegepast te worden en in de breedte van het leven te 
doordenken. Daarom is de Van Praagprijs traditioneel verbonden 
aan een thema. Dit jaar hebben we gekozen voor duurzaamheid. 
Eerst zochten we naar een verbinding met kwaliteit van leven, maar 
na de keuze voor deze specifieke laureaat, is dat ontwikkeld tot 
Duurzaamheid & kwaliteit van samenleven. 

Trefwoorden in het denken van Jaap van Praag over humanisme zijn 
onder meer redelijkheid en natuur. ‘Als redelijk wezen is de mens in 
staat rekenschap te geven, verantwoording af te leggen over zichzelf 
en anderen.’ Een echt menselijke samenleving, aldus Van Praag, is 
pas mogelijk door de ‘bereidheid tot redelijke verantwoording’ van 
haar burgers. Morele normen liggen niet vast, maar moeten telkens 
opnieuw door redelijke en verantwoordelijke individuen worden 
ontwikkeld en geformuleerd. Pieter Winsemius doet dat, zoals u 
verderop leest, door zichzelf voortdurend de bloostest af te nemen. 
Doorstaat een verhaal de bloostest niet, dan is het een fout verhaal. 
Toegepast op duurzaamheid zou je een volgend beeld kunnen schetsen. 

De essentie van duurzame ontwikkeling is: voorzien in de fundamen-
tele behoeften van de mens - zonder geweld te doen aan de natuurlijke 
leefsystemen op aarde2. Dit idee ontstond in de vroege jaren tachtig 
van de vorige eeuw en vloeide voort uit een wetenschappelijke kijk 
op de verhouding tussen de natuur en de maatschappij. Het concept 

1)  Bron: Paul Cliteur en Douwe van Houten (red.), Humanisme. Theorie en praktijk.  
Utrecht 1993. 

2)  Ontleend aan tekst van Harro van Lente, op www.stichtingsocrates.nl/index.php/profiel-
maastricht.html
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‘duurzame ontwikkeling’ betekent het streven van de wereldbevol- 
king naar vrede, vrijheid, verbeterde leefomstandigheden en een  
gezond milieu. 

Het welzijn van de aarde en van de mensheid zijn intrinsiek met  
elkaar verbonden. De reden dat we daar lange tijd geen oog voor 
hebben gehad, heeft te maken met ons dualistisch en antropocen-
trisch denken. Het cultuurproces dat de mens heeft ontwikkeld, 
stelde de mens in het middelpunt en beschouwde de natuur als een 
eindeloos te exploiteren goed, ten dienste van de mens. Het joods-
christelijke denken en het wetenschappelijke, technologische en 
kapitalistische vooruitgangsgeloof hebben deze antropocentrische 
visie stevig verankerd in ons denken en handelen. Dat antropocen-
trische en natuurvijandige denken is de afgelopen jaren sterk onder 
druk komen te staan: het doorstaat de bloostest niet. We putten 
de aarde uit, velen van ons kunnen niet eens in hun fundamentele  
behoeften voorzien, zodat we toekomstige generaties opzadelen met 
een enorme achterstand. 

Het idee dat dat in Nederland toch allemaal wel meevalt heeft Pieter 
Winsemius krachtig ontkracht. We kunnen deze manier van om-
gang met Planet, Profit en People niet meer verantwoorden. Pieter 
Winsemius heeft ons dat herhaaldelijk laten zien. Daarbij gaat hij 
niet bij de pakken neerzitten en een doemverhaal houden. Hij analy-
seert, formuleert het probleem en - vertrouwend op het vermogen 
van mensen gezamenlijk een oplossing te zoeken en te vinden - zorgt 
hij dat zaken daadwerkelijk veranderen. Dat deed hij voor McKinsey, 
dat deed hij als minister, als voorzitter van Natuurmonumenten en 
nu als lid van de WRR. Interessant en leerzaam daarbij is dat zijn 
focus is verlegd van profit naar planet, van planet naar people. Die 
ontwikkeling, en zijn rotsvast geloof in de menselijke creativiteit  
zaken echt te kunnen veranderen en verbeteren, maken dat hij 
past in de eregalerij van het Humanistisch Verbond. Een waardige  
winnaar van de Van Praagprijs 2011.

Rein Zunderdorp
Voorzitter Humanistisch Verbond

Als het om duurzaamheid gaat, staan voor mij Pieters liefde 
en trouw helemaal bovenaan.

Hannah Winsemius

Hannah en Pieter Winsemius
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De Van Praagprijs 

De Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond staat symbool voor 
humanisering van de samenleving. Het Humanistisch Verbond heeft 
de prijs in 1969 ingesteld bij het afscheid van één van zijn oprichters:  
Jaap van Praag. Hij wordt sinds 1971 eens in de twee jaar door het 
Humanistisch Verbond uitgereikt. De laatste jaren op 11 mei, de  
geboortedag van Jaap van Praag, tijdens een inspirerende en fees-
telijke bijeenkomst waarin het werk van de winnaar centraal staat. 
De prijs bestond tot 2003 uit een geldbedrag en vanaf 2005 krijgt de 
winnaar een sculptuur. 

De Van Praagprijs is bedoeld voor mensen die in hun werk huma- 
nistische waarden uitdragen, die daarmee inspirerend zijn voor het 
humanisme én bijdragen aan een menswaardige en rechtvaardige 
samenleving. Hun werk is toegankelijk en biedt vernieuwende ideeën 
en benaderingen. Kandidaten voor de Van Praagprijs bewegen zich 
op uiteenlopende vakgebieden, zoals literatuur, wetenschap, politiek, 
media, kunst en cultuur.  
Met de prijs wil het Humanistisch Verbond de winnaar eren en  
vieren en diens werk onder de aandacht brengen vanuit een huma- 
nistische invalshoek, diverse uitingsvormen van humanistische 
waarden stimuleren en het maatschappelijk debat over actuele 
thema’s bevorderen, dit jaar met speciale aandacht voor het thema 
Duurzaamheid & kwaliteit van samenleven.

Winnaars van de Van Praagprijs tot nu toe

1971 mensenrechtenorganisatie Amnesty International

1973 schrijver-journalist-vrijdenker Anton Constandse

1975 schrijver Simon Carmiggelt 

1977 schrijfster Annie Romein-Verschoor

1979 uitgever-schrijver Geert van Oorschot 

1981  publicist en oud-hoofdbestuurslid Humanistisch Verbond  
Piet Spigt

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

1985 schrijfster Hella Haasse 

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

1989 kunstkenner en museumdirecteur Pierre Janssen

1991 oud-ambassadeur Otto von der Gablentz

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

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

1997 filosoof en schrijver Fernando Savater

Opmerkelijk aan mijn vader zijn z’n handen. Hij gebruikt ze 
om zijn woorden kracht bij te zetten. Hij steekt ze uit als teken 
van verbondenheid en liefde. Ze maken geen onderscheid in 
mensen. Ze zijn groot maar heel zacht. Ze typen hele boeken 
en rapporten met twee vingers. Ze geven een aai over de bol. 
En, misschien wel het belangrijkste, ze helpen een ieder die 
geholpen wil worden.

Marjet Winsemius

Pieter Winsemius, een charmante en beschaafde verschijning 
in deze soms kille tijden. Zijn optreden in het publieke domein 
is door zijn innemende bescheidenheid vaak nog gezagheb-
bender. Een man met humor en een groot groen hart. En dat 
bij de VVD…

Harm Edens, gastheer bij de Van Praagprijsuitreiking 2011
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1999  moslim-humanist, mensenrechtengeleerde en mensenrechten- 
activist Abdullahi Ahmed an-Na’im 

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

2005 wetenschapper en journalist Kees Schuyt

2006  film- en documentairemaakster Heddy Honigmann (extra 

editie van de Van Praagprijs vanwege het zestigjarig jubileum 
van het Humanistisch Verbond)

2007 theaterregisseur Johan Simons

2009 columniste, schrijfster en netactiviste Karin Spaink

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

De jury van de Van Praagprijs 2009 is als volgt samengesteld (zie ook 
bijlage 1): 
•  Cox Habbema, actrice, regisseur, voormalig directeur Stadsschouw- 

burg Amsterdam (voorzitter jury)
•  Harro van Lente, professor doctor ingenieur en Socrateshoogleraar 

met bijzondere leeropdracht: Filosofie van duurzame ontwikkeling, 
vanuit een humanistisch perspectief

•  Soheila Najand, kunstenaar en directeur Stichting InterArt in  
Arnhem voor interdisciplinaire en interculturele kunstprojecten

•  Bert Janssens, hoofdredacteur/directeur van HUMAN
•  Lucette ter Borg, kunstcriticus en romanschrijver.

Criteria
De jury kreeg als leidraad voor de zoektocht naar kandidaten de  
volgende algemene criteria mee:

•  Voor de Van Praagprijs komen personen in aanmerking wier werk 
geïnspireerd is door het humanisme, die het humanisme in hun 
werk uitdragen en/of die zich inzetten voor een menswaardige en 
rechtvaardige samenleving. 

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

Pieter en ik kennen elkaar sinds de eerste klas van de middel-
bare school. Wij zijn direct elkaars beste maatjes geworden en 
over de jaren ook gebleven. Het was daarom niet verrassend 
dat wij getuige op elkaars huwelijken zijn geweest.
Wat vinden wij typerend of kenmerkend aan Pieter Winsemius?  
Zijn trouw. Toen hij in 1982 minister in het kabinet-Lubbers 
werd, zei ik hem dat wij de komende jaren wel weinig van hem 
zouden zien. Hij antwoordde ontkennend en de tijd heeft hem 
gelijk gegeven.
Ook bijzonder aan Pieter is, dat hij altijd pretentieloos is ge-
bleven. Hij woont sinds decaden in hetzelfde huis in Blaricum. 
Menig ander in zijn positie zou zijn financiële mogelijkheden 
hebben benut om een stapje op de statusladder te stijgen en 
een veel duurder huis te gaan bewonen. Niet hij en Hannah, 
zij waren altijd tevreden met wat ze hadden en hebben. Toen 
hij weer voor McKinsey werkte, zei Pieter mij ook eens dat 
het nooit goed is om in een groter huis te wonen dan McK’s  
klanten. Hij is down to earth gebleven.
Imponerend vinden wij Pieters passie: ‘Hoe laten wij de  
planeet achter voor onze kleinkinderen?’ Hij gaat daarin zijn 
eigen weg, ook al gaat dit in tegen de beleidslijnen van zijn 
eigen partij, de VVD. 

Gerard Post
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samengaan. Dit sluit nauw aan bij het motto van het Humanistisch 
Verbond: zelf denken samen leven. 

•  Het werk van de prijswinnaars is interessant voor een breed publiek, 
levert een creatieve en inspirerende bijdrage aan maatschappelijk 
actuele thema’s en sluit per keer aan bij een specifiek thema van het 
Humanistisch Verbond. Voor 2011 is het thema Duurzaamheid & 
kwaliteit van samenleven. 

•  Kandidaten voor de Van Praagprijs kunnen werkzaam zijn op het 
gebied van kunst en cultuur, literatuur, wetenschap en politiek.

•  De kandidaat is een gerenommeerd persoon met een oeuvre, is 
bekend bij een grote groep Nederlanders en is met enig gemak te 
koppelen aan het humanisme.

•  Kandidaten moeten bereid en in staat zijn om de prijs in ontvangst 
te nemen en gebruik willen maken van en meewerken aan het  
publicitaire podium dat het Humanistisch Verbond met de prijs-
toekenning biedt. 

Met het thema van de Van Praagprijs 2011 geeft het Humanistisch 
Verbond uitdrukking aan zijn verbondenheid met duurzaamheid en 
kwaliteit van leven als waarde en ideaal. Een thema dat de komende 
jaren ook bij het Verbond in het brandpunt van de belangstelling 
staat en zal worden uitgewerkt en verdiept.

Pieter is maatschappelijk gezien een edelsteen, zowel een dia-
mant als een parel. Alle beeldspraak of metaforen, waarvan 
hij zich ook zelf graag bedient, zijn enerzijds treffend en gaan 
anderzijds mank. Hij is een diamant, omdat hij zeer verschil-
lende facetten kent en hij is een parel, omdat hij altijd iets  
uitstraalt. Maar de facetten zijn verre van gelijkmatig en de 
parel is verre van rond.
Gedreven is misschien een treffende karakterisering, hoewel 
hij dat meestal niet zal laten merken. Gedreven en innemend, 
een combinatie die je niet vaak ziet. Maar ook een onverdroten 
schrijver, met potlood, dat wel. Pieter schreef De Publieke Zaak 
in de 21e eeuw, een standaardwerk, dat weliswaar uitverkocht  
maar nog op internet te vinden is, en waaraan in de verre  
toekomst nog vaak zal worden gerefereerd.
Pieter is een Ab avant la lettre, een actief burger, het vrien-
delijke broertje van Bob, die ieder veilig thuis brengt. Ab/ 
Pieter neemt verantwoordelijkheid voor de maatschappij  
om zich heen, klein en groot, machtig en machteloos. De  
Publieke Zaak heeft zijn hart gestolen en hij zal niet rusten tot 
de wereld beter is.

Mickey Huibregtsen
Pieter met zijn vroegere favoriete Franse klassenlerares, Hanneke 
van der Walle, tijdens een verjaardagsfeest in 2006.
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Het prijsbeeld van Sigurdur Gudmundsson

Speciaal voor de Van Praagprijs heeft beeldhouwer Sigurdur  
Gudmundsson (Reykjavik, 1942) dit bronzen beeld gemaakt. Hij 
liet zich inspireren door wat hij het belangrijkst vindt in het huma- 
nisme: autonomie, eigenheid en verbondenheid. De relatie van mens 
en natuur brengt hij tot uitdrukking in de boomstam van waaruit 
hoofden rijzen. 

15

Een verre buur, een goede vriend

Schrijven met Pieter is anders dan praten met Pieter. Pieter is 
een geboren verteller en hij wil echt van je horen hoe het gaat. 
Pieter praat met jou en vertelt zijn ervaringen.

Waar Pieter werkelijk wakker van ligt komt niet zo direct naar 
voren. Ik weet dat Pieter vroeger wakker lag van een neder-
laag van HVV en zeker als die nederlaag werd toegebracht 
door plaatsgenoot HBS. Wij woonden naast elkaar en gingen 
regelmatig samen naar wedstrijden van de Haagsche. Na zo’n 
nederlaag, een inbreuk op wat goed was, kwamen wij al snel 
tot een - in onze ogen - simpel nieuw concept dat op den duur 
winst zou opleveren.

Zo heeft Pieter in al zijn functies gewerkt. Leg het probleem 
bloot tot op het bot, leg dat in duidelijke taal uit, ken de 
spelregels van de betreffende sport, besef de maten van je 
speelveld en neem dan die maatregelen die op de lange ter-
mijn positief uitwerken. 

Het is niet voor niets dat Pieter een marathonloper is ge-
worden. Het is wel mooi te schitteren op de 100 meter maar 
uiteindelijk gaat het om de langere looptijd waarbij je er ook 
na vele mijlen nog goed bij moet lopen. 

Pieter en ik hebben in de afgelopen zestig jaar vele velden 
betreden, ervaringen uitgewisseld, moeilijke momenten  
gedeeld, veel plezier beleefd. De duurzaamheid in onze 
vriendschap was er van nature van aanvang af. Dan zijn wis-
selingen in intensiteit en geografische afstand ook minder 
relevant. Wezenlijk is wel te weten dat deze verre buur in  
duurzaamheid een goede vriend is. 

Frits Udo 
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Humanisme en duurzaamheid

Zorg voor het milieu kan een bijdrage leveren aan ons levensgeluk 
en welzijn. Zorg voor het milieu is niet alleen een ethische plicht 
maar vooral ook een existentiële kwaliteit. Een humanistische 
visie op duurzaamheid.  

In zijn oratie verbindt Harro van Lente duurzaamheid aan behoef- 
ten, met name de behoeften van toekomstige generaties. Duurzaam-
heid betekent dat we nu al rekening houden met de behoeften van 
generaties na ons, en deze niet onnodig inperken. Hij geeft aan dat 
behoeften niet – of niet alleen – natuurlijk zijn gegeven, maar mede 
afhankelijk zijn van aanbod, cultuur, gewenning en technologie.  
Vervolgens stelt hij zich de vraag of we behoeften niet dienen te 
verbinden aan een visie op het goede leven, in plaats van aan subjec-
tieve voorkeuren. 

De vooronderstelling is dat mensen in staat zijn hun gedrag en hun 
leven – waaronder hun behoeften – aan te passen als de omstan-

digheden daar om vragen. Dat kunnen we als individu en als samen-
leving. Bovendien wordt deze aanpassing verbonden aan ‘het goede 
leven’, waarbij ‘goed’ zowel een ethische als een existentiële (erva- 
ringsgerichte, levensbeschouwelijke) kwaliteit is. De uitdaging is het 
verbinden van ‘goed’ en ‘duurzaam’. 

Een van de meest kenmerkende onderdelen van de humanistische 
levensbeschouwing is het vertrouwen in eigen vermogens. Huma- 
nisten hebben een positief mensbeeld, zonder in naïviteit te vervallen. 
Op het gebied van duurzaamheid is dit vertrouwen soms moeilijk vol 
te houden. Alleen al omdat de mens zélf degene is die de problemen 
veroorzaakt. Negatieve berichten over mislukte afspraken, uitgestorven  
diersoorten, groeiende (vervuilende) markten, stagnerend over- 
heidsbeleid, overspoelen ons. Genoeg kansen om cynisch te worden. 
Daar komt nog bij dat duurzaamheid voor veel mensen verbonden  
wordt aan ‘inleveren’. Minder luxe, minder in de auto, minder  
consumeren, minder vervuilen. En als klap op de vuurpijl is het niet 
altijd duidelijk wát nu eigenlijk ‘milieuvriendelijk’ en duurzaam is. 
Als we willen veranderen, moeten we reëel zijn zonder pessimistisch 
te worden. Het verbinden van duurzaamheid aan een goed leven kan 
de benodigde energie opleveren om opnieuw vertrouwen te krijgen 
in onze vermogens. Vermogens om te leren, ons karakter te vormen, 
duurzamer te leven. 

Vanuit humanistisch perspectief wordt duurzaamheid gekenmerkt 
door drie hoofdlijnen, samen te vatten als (1) deze wereld is de enige 
wereld die we hebben, (2) vertrouwen op menselijke leervermogens 
en zelf verantwoordelijkheid nemen, (3) duurzaam leven is kwalita-
tief goed leven. 

1.  Humanisme is een ‘aardse’ levensbeschouwing: de aarde 
is ons enige huis. 

  De mens staat niet boven, naast of onder de natuur maar vloeit 
voort uit biologische processen. We zíjn natuur en het enige huis 
dat we hebben is de aarde waarop we leven. Omdat humanis-
ten zich niet baseren op een leven voor, na, boven of onder het 
huidige leven op de huidige wereld, is de zorg voor deze wereld  
inherent onderdeel van de humanistische levensbeschouwing. Om 

Sociaal

Ecologisch

Economisch

DUURZAAM

Rechtvaardig

Leefbaar Houdbaar
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zorg voor ons eigen huis te dragen, hoeven we van de natuur geen 
zoetsappig en romantisch ideaalbeeld te creëren. Menselijk ingrij- 
pen en technologische ontwikkelingen zijn niet ‘tegennatuurlijk’. 
Het vormgeven van de wereld is onze menselijke natuur. Maar 
we kunnen dit vormgeven wel verstandiger doen dan momenteel; 
dat wil zeggen duurzaam, democratisch, kosmopolitisch (dwz.  
rekening houdend met alle mensen), houdbaar en gericht op 
lange-termijnwelzijn in plaats van korte-termijnwelvaart.  

  
2. We vertrouwen op ons eigen leervermogen 
  Humanisten gaan ervan uit dat het leerproces tot een duurzamer 

leven niet alleen wenselijk maar ook mogelijk is. In plaats van 
vasthouden aan regels, dogma’s en systemen hechten humanisten 
aan openheid, creativiteit en ontwikkeling. In plaats van cynisme 
en onmacht hechten humanisten aan betrokkenheid en inzet. In 
plaats van te verwijzen naar de verantwoordelijkheid van anderen 
kunnen we zelf verantwoordelijkheid nemen. Een duurzame 
samenleving ligt niet kant en klaar, wordt niet door ‘de overheid’ 

en krachtige metaforen. Pieter is zelf een metafoor geworden. 
Mensen spreken in metaforen en de wetenschap kan er niet 
buiten, ook de natuurwetenschap niet: the big bang-theorie, 
Moeder Aarde en de Gaia-hypothese. 

Kan duurzaamheid - iets waar we nog steeds niet geheel  
vertrouwd mee zijn – worden weergegeven in iets anders 
dat we wel goed kennen? Waardoor we ineens doorhebben 
 wat er echt moet gebeuren om de desastreuze gevolgen van 
de klimaatverandering voor natuur en milieu, voor mens en 
maatschappij te keren – en er dan ook naar gaan handelen? 
Pieter wist het: we moeten het stokje doorgeven aan de vol-
gende generaties, onze kleinkinderen. Blijven zorgen voor de 
kleinkinderen van onze kleinkinderen. Duurzaamheid is een 
eeuwigdurende estafette, waar de loop van de natuur door de 
mens wordt doorgegeven. Leven is doorleven, leven is door-
geven. 

Kees Schuyt, socioloog, aanvoerder van Unitas Leiden 3  

Pieter Winsemius als duurzame metafoor 

Toen Pieter Winsemius aan de slag ging als minister van VROM 
moest hij in de slag met de milieubeweging, tegenstribbelende 
tegenstanders van zijn milieubeleid. En wat niemand voor 
mogelijk had gehouden, gebeurde gewoon. Hij ging met hen 
het gesprek aan, probeerde een brug te slaan tussen activisten 
en een eveneens tegenstribbelend bedrijfsleven. Hij vond de 
levenscyclus uit voor bewegingen en organisaties: eerst klimt 
een kleine voorhoede op de barricades, daarna vergroot de 
aanhang zich, totdat een omslagpunt wordt bereikt en de 
ongewilde ideeën van toen, het gewilde en gekamde beleid 
van nu gaan vormen. Hij schreef er een boek over: Speel nooit 
een uitwedstrijd, dat wil zeggen: blijf bij het onderhandelen op 
vertrouwd terrein. 

Waar had hij die wijsheid eigenlijk vandaan? Daar is maar één 
antwoord op: uit zijn sportverleden. Om concreter te zijn: uit 
zijn tijd als dribbelende linkshalf van het derde elftal van de 
voetbalclub Unitas in Leiden (1964-1971), een sterrenteam van 
studenten dat in de burgercompetitie meedeed en alles won 
wat er te winnen viel. Tenminste, als het een thuiswedstrijd 
was op het Pieter Paaltjens Pad. Toen iedereen arts, advocaat, 
doctor in de natuurkunde of doctorandus in de sociologie was 
geworden, viel het team uiteen, maar bleef de spirit over.

Pieter uit zich het best in metaforen, het liefst aan de sport 
ontleend. McKinsey of een ministerie leiden is een marathon 
lopen, waarvoor je kunt trainen en geduld leert oefenen.  
Leiderschap is hetzelfde als het coachen van een voetbalteam. 
Je gaat de kracht van metaforen pas inzien als je het door 
hebt (vrij naar Pieter/Johan). Een metafoor is iets weergeven 
in termen van iets anders. Iets wat nog niet zo bekend of  
vertrouwd is omzetten in iets wat meer vertrouwd is, van het 
ene betekenisveld over-dragen naar het andere: voetbal is oor-
log, tijd is geld, de maatschappij is een arena, een maatschap is 
een vriendenkring. Je moet elkaar ‘vasthouden’ en je kan heel 
veel leren van iemand wiens ‘tas je mag dragen’. Vertrouwen in 
de buurt, vertrouwen in de school zijn gebouwd op inventieve  
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of ‘het bedrijfsleven’ tot stand gebracht, maar vraagt (ook) om  
individuele inzet en lokale creativiteit. 

  Op het gebied van duurzaamheid weten we vaak hoe het niet moet 
en wat fout gaat. Maar wat werkt wél? We leren en ontwikkelen 
ons niet alleen door kritiek, maar ook door goede voorbeelden. 
Hoe ziet een duurzamer leven eruit? Aan welke technologieën 
kunnen we denken? Welke initiatieven kunnen we overnemen? 

3.  Humanisten richten zich op een betekenisvol, waardevol 
en humaan leven 

  De manier waarop we de samenleving inrichten (inclusief het 
economische systeem) heeft uiteindelijk als doel om een kwali-
tatief goed en betekenisvol leven mogelijk te maken. Duurzaam-
heid maakt hier inherent onderdeel van uit. Dit wil zowel zeggen 
dat een goed leven mede bepaald wordt door de duurzaamheid 
ervan, als dat duurzaamheid zélf een belangrijke waarde is om de 
kwaliteit van ons leven te bevorderen. Eén van de meest klassieke 
onderdelen van wat wij nu ‘levenskunst’ noemen, is het verleg- 
gen van korte-termijnbevrediging naar lange-termijngeluk. Het is 
de uitdaging om visies op het goede leven te ontwikkelen, waar 
duurzaamheid inherent onderdeel van uitmaakt. Zowel indivi-
dueel, als gezamenlijk. 

Zodra we milieuvriendelijke wegen kunnen ontwikkelen en stimu- 
leren die ons welzijn niet negatief maar positief beïnvloeden, wordt 
duurzaam leven ‘aantrekkelijk’ en nastrevenswaardig. Samengevat is 
het thema duurzaamheid geen kwestie van ‘achteruitgang’ maar van 
kwalitatieve vooruitgang. 

Esther Wit
Programmamedewerker maatschappelijke discussie  
Humanistisch Verbond

Lieve Pieter, 

Bijna dertien jaar geleden begon ik bij McKinsey als jouw  
assistente. Hoewel jij alweer tien jaar bij ons weg bent, blijf je 
met McKinsey verbonden en valt op kantoor nog geregeld je 
naam. We hebben regelmatig contact, bijvoorbeeld als ik jou 
opbel om je door te verbinden met een persoon die dringend 
op zoek naar je is. Willen ze toch weer via mij een interview 
met je opzetten, of hebben ze je toch weer ergens voor nodig. 
Dat is denk ik ook wat jou kenmerkt: je bent heel toegankelijk. 
Geen poespas of rare fratsen. What you see is what you get.. en 
eigenlijk nog veel meer. 

Goede herinneringen aan onze samenwerking zijn legio. De 
meest dierbare:  
•  Je beschouwde mij als de ‘baas’ van jouw secretariaat. Ik 

kreeg regelmatig te horen: ‘Dat is jouw vak, dat moet jij maar 
beslissen.’ 

•  Ik werkte niet voor jou, vond je, maar samen met jou! 
•  Je had een hekel aan cliënten die mij bij binnenkomst op  

kantoor niet ‘normaal’ begroetten.
•  Om mij een plezier te doen ben je gestopt met dicteren via 

een dictafoon.
•  Ik heb heel vaak een leenfiets op kantoor voor je gereserveerd 

en eigenlijk nooit een chauffeur. 
•  Je werd voor even Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en 

verbond mij en Andries in de echt.

Samenwerken doen we weliswaar niet meer, maar samen 
zijn we gelukkig vaak nog wel: een kop koffie drinken, een  
pannenkoek met mijn kinderen eten, bijkletsen aan de tele- 
foon, met elkaar eten in de pruimentijd. Ik hoop dat we nog 
lang van je mogen genieten. 

Denise de Jong 
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Juryrapport Van Praagprijs 2011

Doe normaal, wees een held

Op 26 januari 2009 presenteerde Pieter Winsemius als lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zijn onderzoek 
naar schoolverlaters, Vertrouwen in de school. Hij pleitte voor 
de spreiding van kansarme leerlingen en dat was een dappere  
stellingname. De netelige discussie over zwarte en witte scholen 
laaide in die tijd op. Er was veel te doen en Pieter Winsemius was 
erbij, uit eigen initiatief en met een dwarse, vernieuwende visie. 
Daadkracht, initiatief en dwarse visie vormden tezamen de rode 
draad in de zoektocht van de jury naar de winnaar van de Van 
Praagprijs 2011.

De Van Praagprijs is een oeuvreprijs die sinds 1971 elke twee jaar 
door het Humanistisch Verbond wordt uitgereikt aan personen of 
organisaties die zich inzetten voor een menswaardige samenleving. 
Het thema van de Van Praagprijs 2011 is Duurzaamheid & kwaliteit 
van samenleven. We zochten kandidaten die inspirerend zijn voor het 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke debat over de waarde en 
het ideaal van ‘duurzaamheid’. Naar kandidaten die beklemtonen dat 
je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling van je leven in relatie 
tot anderen en omgeving. Dat je je niet hoeft te laten leiden door 
allerlei externe prikkels. Dat je zelf keuzes kunt en moet maken. 

Wie laat door nadenken en inspanning zien hoe we tot een mooi, 
zinvol en verantwoord duurzaam samenleven kunnen komen? De 
jury stelde vast dat er in Nederland op dit gebied één uitblinker is.

Deze Van Praagprijs valt in een jubileumjaar. Het Verbond bestaat 65 
jaar en is opgericht in een tijd waarin de wereld de gevolgen van het 
nihilistische oorlogsgeweld nog nauwelijks kon bevatten. Het was 
ook een tijd van nieuw optimisme en nieuwe ideeën over geestelijke 
weerbaarheid. Met deze ideeën richtte Jaap van Praag het Verbond 
op. Hij werd vandaag, 11 mei 2011, precies honderd jaar geleden 
geboren. Met deze Van Praagprijs wil het Humanistisch Verbond 
uitdrukken dat het humanistische gedachtegoed verbonden is met 

duurzaamheid en kwaliteit van samenleven als waarde en ideaal. En 
dat dat gevoed kan worden door kunst, wetenschap en politiek. 

Allereerst vroeg de jury zich af: ‘Wat is duurzaamheid?’ Deze vraag 
kwam vaak terug in het juryberaad. Dat het meer dan aandacht voor 
het milieu is, werd snel duidelijk. Doorgaans wordt duurzaamheid 
voorgesteld als een balans tussen drie pijlers: economische ontwikke- 
ling, sociale ontwikkeling en milieubescherming. Duurzame ontwik-
keling is dan het vraagstuk hoe rijkdom te creëren is, waarbij tegelijker- 
tijd het welzijn van de menselijke gemeenschappen verbetert en het 
voortbestaan van de ecosystemen die het leven in stand houden, niet 
in gevaar wordt gebracht. Het gaat om de beroemde drie p’s people, 
planet, profit. Dat klinkt simpel, maar de praktijk is zoals altijd weer-
barstig. Het kan, zo ontdekten wij, ook leiden tot window-dressing 
waarbij duurzaam een bijvoeglijk naamwoord wordt dat eenvoudig 
ergens voorgezet kan worden als het zo uitkomt: duurzaam produ- 
ceren, duurzaam kappen, duurzaam beleggen. Ondertussen maken 
zulke pasklare slogans niet duidelijk wat duurzaamheid dan wel is. 

Lieve Pieter,

Zoals jij al jaren geleden aangaf in het boekje Tien Top Teams, 
herinner ik ons ook als een heel hecht team waar niemand tus-
sen kon komen. Enorm wederzijds respect, en van mijn kant 
ook veel bewondering voor jouw grote hart. Je adviseerde 
vele ‘bovenbazen’ binnen en buiten Nederland, maar wist 
ook precies welke bedreigde dieren er op de lijst van Natuur-
monumenten stonden. Je ontmoette vele grootheden, en reed 
vervolgens met mij achter op de fiets over de Amsterdamse 
grachten. We hebben samen veel lief en ook wat leed mee- 
gemaakt, waarbij je steeds je grote betrokkenheid toonde. 
Ook nu maak je nog altijd deel uit van mijn leven en dat van 
mijn gezin, en ben je een van de zeer weinige bazen die regel-
matig tijdens een etentje goede gesprekken hebben met hun 
‘ex’en’. Een van jouw meest wijze lessen: gewoon blijven door- 
ademen!

Je ‘geliefde’ Marieke Groeneveld
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Ieder lid van de jury bracht een zelf verzameld stapeltje kandidaten 
mee en streed met enthousiasme en open vizier voor zijn of haar 
held of heldin. We maakten kennis met het ecologisch denken, de 
biologische was, het ongebleekte papier, het gescheiden plastic, de 
hergebruikte autobanden voor tuintegels, tonnetjes voor regenwater 
en plannen voor het duurzaam maken van reeds gebouwde huizen. 
En dan was er nog het omzetten in energie van de in de Nederlandse 
wateren zo gehate groene algen. We hadden ervoor kunnen kiezen 
een prijs te geven aan de bedenkers van dit soort projecten.

Inderdaad, er zijn grote bedrijven die met trots hun maatregelen 
aankondigen. Die trots zijn op hun romantische zoeken naar zuiver-
heid. In de politieke discussie zagen we de zoektocht naar natuurlijk- 
heid. Wat is nog natuur, als er zoveel ingegrepen is en wordt. Grote 
grazers lopen in onze natuurgebieden, zijn dat geen ongepaste  
exoten, oerbeesten die alles vertrappen in plaats van de natuur te  
laten groeien? Moeten we terug naar een ongerept vroeger?

Eerder dan wat duurzaamheid wel is werd ons duidelijk wat het niet 
is. Niet duurzaam is het uitputten van grondstoffen en het verstoren 
van maatschappelijke ontwikkeling. Deze ‘onduurzaamheid’ komt 
voort uit de manier waarop productie en consumptie zijn georgani-
seerd, uit de systemen waar we aan gewend zijn geraakt en uit de 
manieren waarop deze systemen wereldwijd met elkaar verknoopt 
zijn. Bijdragen aan duurzaamheid betekent dus ook het zichtbaar 
maken van deze verbanden: laten zien dat koopgedrag in de super-
markt effecten heeft op rechtvaardigheid elders en dat toekomst- 
visies nodig zijn voor een gezond heden. Het betekent het besef dat 
het bestaan van zwarte en witte scholen effect heeft op de kwaliteit 
van leven.

We stelden onze criteria vast, en zochten naar iemand:
•  die zich met daadkracht en dwarse visie heeft uitgesproken over 

duurzaamheid
•  die past bij het emancipatoire karakter van het humanisme
•  die bereid is uit bestaande systemen te stappen om een verandering 

te bewerkstelligen.
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Degene voor wie wij met deze prijs een monumentje oprichten, 
moest voor een ieder op een vanzelfsprekende wijze samenvallen 
met ons thema. En we kwamen uit bij u, Pieter Winsemius.

Pieter Winsemius is bij velen vooral bekend als politicus. In de jaren 
tachtig was hij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde- 
ning en Milieubeheer. Hij heeft toen een stempel gezet op milieu als 
beleidsterrein. Beslissende stappen zette hij bij het tot stand komen 
van de milieueffectrapportage en de planologische kernbeslissing. 
Hij was vanaf 1988 tien jaar voorzitter van Natuurmonumenten en  
verdiende zijn sporen in het bedrijfsleven. Sinds twaalf jaar is hij  
bijzonder hoogleraar Duurzame ontwikkeling aan de Universiteit 
van Tilburg. Vanaf april 2007 is hij lid van de Wetenschappelijke  
Raad voor het Regeringsbeleid en houdt hij zich vooral met de  
sociale kant van duurzaamheid bezig. In het maatschappelijk  
debat is hij permanent aanwezig. Zo verscheen op 25 februari 2011 In 
NRC Handelsblad zijn spraakmakende open brief aan premier Rutte. 
Hij wees zijn partijgenoot op de grote risico’s die het kabinet loopt 
met zijn natuur- en milieubeleid. Als iemand zich ingezet heeft voor  
people, planet en profit dan moet het wel Pieter Winsemius zijn.

Het viel ons op dat hij in de eerste plaats een doener is. Het gaat 
hem erom iets voor elkaar te krijgen. Daarbij laat hij zich inspireren 
door sport. Zijn bundel Je gaat het pas zien als je het doorhebt over  
dwarse Cruijffiaanse wijsheden, over leiderschap en coachen, is be- 
kend. Hierin onderzoekt hij hoe opvattingen over leiderschap in de 
topsport het bedrijfsleven kunnen inspireren. 

Voor mij is Pieter, naast een zeer sociale en vriendelijke baas, 
vooral mijn mede-voetballiefhebber bij de WRR. Na bijna elk 
weekend spreken wij de stand van zaken in het voetbal door. 
Dat is altijd erg gezellig. Ook ging hij een aantal keer mee 
naar mijn club (ADO) om een wedstrijd te bekijken, niet altijd 
met een goede uitslag maar wel altijd met veel gezelligheid 
en goede analyses. Ik hoop nog lang met hem te werken en 
vooral naar nog veel wedstrijden met hem te gaan.

Tessa Roelofs, secretaresse WRR
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Tijdens een interview vertelde hij eens over de blijvende indruk die 
een coach op hem maakte toen hij als student in de Verenigde Staten 
American football speelde. Zijn team won vrijwel nooit, maar dat, zo 
leerde zijn coach, hoefde niet bepalend te zijn voor de toekomst: 

Hij stuurde ons elke wedstrijd het veld op met de vaste overtuiging dat 
we gingen winnen. Het was zo’n prachtmentaliteit. We wonnen dus één 
wedstrijd en verloren er zeven of acht. Het jaar daarop verloren we er 
vijf en wonnen er vier en het jaar daarop waren ze kampioen van de 
staat. Dankzij diezelfde coach in dat kleine dorpje. Je moet dus ergens 
in geloven en dan ga je er voor. Daar heb ik veel van geleerd.
(interview Wereldomroep, 4 juli 2010)

Dat duurzaamheid en Winsemius bij elkaar horen, moge duidelijk 
zijn. Maar past Winsemius ook bij het humanisme? In de huma- 
nistische traditie gaat het om mondigheid, individualiteit en eigen  
verantwoordelijkheid. Dat zijn kwaliteiten die voor het thema 
duurzaamheid en kwaliteit van samenleven doorslaggevend zijn. De 
jury herkent deze in het oeuvre van Pieter Winsemius. 
Vanuit humanistisch perspectief is zorg voor het milieu naast een 
ethische plicht ook een existentiële kwaliteit. Een duurzame omgang 
met onze natuurlijke leefomgeving vraagt kwaliteiten en vaardigheden 
die ook voor onze karakterontwikkeling waardevol zijn. Daarbij  
denken wij aan aandacht, creativiteit, het aangaan van een respect-
volle relatie en geestelijke weerbaarheid. Het is deze weerbaarheid die  
ervoor zorgt dat mensen de toekomst aankunnen. Het onderwijs is on-
misbaar bij het aanleren van deze vaardigheden. Deze uitgangspunten 
herkennen wij eveneens in het werk van Pieter Winsemius.

Het positieve, luchtige en geestige van Pieter Winsemius heeft de 
jury zwaar laten wegen. Zodra wij milieuvriendelijke wegen ontwik-
kelen en stimuleren die ons welzijn niet negatief maar positief beïn-
vloeden, wordt duurzaam leven aantrekkelijk en nastrevenswaardig. 
Het thema duurzaamheid is dan geen kwestie van achteruitgang, 
maar van kwalitatieve vooruitgang, geen verarming, maar verrijking. 
Het relativerende optimisme van Pieter Winsemius is nodig om de 
samenleving ervan te doordringen dat het streven naar duurzaam-
heid een gegeven dient te zijn, voor onszelf en voor onze kinderen. 

Enkele flarden uit de juryberaadslagingen:

  Hij is eigenzinnig, grappig en bescheiden en heeft een enorm 
stempel gezet op ons denken over milieu als beleidszaak.

  Hij is naast een analyticus ook een echte doener. Hij trekt erop 
uit, koppelt duurzaamheid niet alleen aan consumptiepatronen 
of milieueffecten, maar ook aan leefbaarheid en verantwoord met 
elkaar omgaan.

  Hij is iemand die mensen in hun waarde laat, waar ze zich ook op 
de maatschappelijke ladder bevinden. 

  Hij is vrij en valt niet samen met het systeem waarin hij werkt.

  ‘Doe normaal, wees een held’, dat is de eerste associatie als ik aan 
Pieter Winsemius denk. Ik kies voor hem, omdat in een tijdperk 
waarin democratie zijn eigenlijke betekenis dreigt kwijt te raken, 
hij nu juist in de context van duurzame ontwikkeling werkt aan 
herformulering en herdefiniëring van democratie. 

In deze tijd, waarin democratie minder een publieke aangelegenheid 
en meer een instrument geworden is van politici om als managers 
op te treden, ziet de samenleving de overheid langzamerhand als 
een bedrijf. En dan is er iemand als Pieter Winsemius, die normaal 
doet, doet wat hij moet doen en daarmee een held is. Met zijn elitaire 
kwaliteiten, maar niet-elitaire houding, lukt het hem om een groot 
publiek aan te spreken. Met zijn authenticiteit, zijn communicatieve 
vaardigheden en zijn autonome uitgangspunten, wendt hij iedere 
kennis en iedere vorm aan om duurzaamheid in de samenleving in 
te bedden. Hij doet dit door verkenning, actieve waarneming, ver-
beelding, conceptualisering, contextualisering en reflectie. En altijd 
met empathie. 

De humanistische traditie is ook een optimistische. Vertrouwen op 
verstand en compassie. Dat optimistische is bij duurzaamheid niet 
automatisch aanwezig. Wel bij Pieter Winsemius: een optimist die 
zich niet vergist in de werkelijkheid. 
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In een interview verwoordde hij het zo: 
  Pessimistische mensen veranderen de wereld niet. En je moet 

de wereld veranderen. (...) Totaal tevreden mensen veranderen 
niets. Die zijn totaal tevreden en hoeven niets te veranderen. 
Totaal ontevreden mensen worden destructief en haken af. 
Wat je nodig hebt is een soort van tevredenheid, maar net niet 
helemaal.

Het zijn wijze woorden en toch hopen we dat u op dit moment hele-
maal tevreden bent. Wij zijn in ieder geval tevreden dat u in de zaal 
zit, hoewel u eigenlijk niet kon, vanavond. De afspraak met uw vrouw 
was dat u met vakantie zou gaan. Wij smeekten en kregen ten slotte 
een mailtje: ‘Directie stemt toe!’ En hier zijn ze dan toch. Pieter, neem 
uw prijs in ontvangst en u, mevrouw, onze grote dankbaarheid.

28
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Pieter Winsemius:

‘Aan de sociale kant zit het grote gat’

‘Ik zei, Mickey, wat is nou ethiek?’
‘De bloostest is voor mij de maatstaf ’
‘Als je kunt ontsporen kun je ook sporen’
‘ Verantwoordelijkheid zit er bij mij zwaar in, het gaat om je eigen  
gedrag’

We hebben afgesproken bij de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) in Den Haag. Een mooi, statig ge-
bouw. Pieter Winsemius werkt hier als Raadslid aan het project  
Vertrouwen in de burger. In 2009 verscheen Vertrouwen in de 
school en Vertrouwen in de buurt kwam uit in 2005. Enthousiast 
pratend – ‘Ik kan praten als een gieter’ - voert hij ons via de taart 
van een jarige collega mee naar zijn werkkamer op de bovenste 
verdieping. 

‘Deze is bijna dood.’ Hij wijst naar een treurige plant op de venster-
bank. ‘Maar hij redt het dus ik geef hem ieder jaar een nieuwe kans.’ 
Even verderop staat een krachtige plant in volle bloei. Ook die krijgt 
aandacht. Een typerende combinatie van interesse in zowel het sterke 
als het kwetsbare. ‘Ik ben een heel merkwaardig hard liberaal, maar 
van de kwetsbare onderkant van de samenleving moet je afblijven.’ 
Bij liberalisme denken we al snel aan een rechts VVD-beleid. Niet 
het liberalisme waar Winsemius zich naar eigen zeggen bij thuis- 
voelt. ‘We hebben de overheid om de meest kwetsbare belangen te 
beschermen. Het liberalisme betekent niet ieder voor zich en god 
voor ons allen” Liberalisme past heel goed in het duurzaamheids-
denken. Je houdt rekening met de toekomstige generatie, tenminste 
mijn liberalisme, dat moet ik er wel bij zeggen. Je hebt ook een wat 
korter door de bocht liberalisme.’ ‘Ik heb een actieve oproep geplaatst 
om niet te stemmen op de huidige coalitiepartners, want ik vind hun 
natuurbeleid echt helemaal niks. Ik heb geprobeerd aan te geven dat 
het anders kan. Uiteindelijk moest ik de afweging maken en dat zat 
me echt dwars, want ik heb veertig jaar keurig netjes en met inzet 
VVD gestemd. Ik vond het heel vervelend om te doen.’

Pieter Winsemius verenigt op onnavolgbare wijze de distantie 
van de intellectueel met het vuur van de activist en zeer sterke 
eigen opvattingen. Wij kennen hem als een groot voorvechter 
voor de positie van organisaties uit het maatschappelijk mid-
denveld. Maar ook als genadeloos criticaster als hij bij deze 
organisaties intellectuele luiheid of gebrek aan alertheid 
meent waar te nemen. Hij combineert snelheid van geest met 
afwezigheid van ontzag voor welke gevestigde institutie dan 
ook. Kortom, een fantastisch, stimulerend en soms ook lastig 
man om mee samen te werken.

Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten
Teo Wams, directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten
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Maar het politieke bedrijf staat niet meer centraal. Winsemius houdt 
zich bij de WRR vooral met het verhaal van de mensen zélf bezig, zo 
blijkt tijdens ons gesprek. In de politiek is vaak een stammenstrijd 
gaande, men valt over termen en definities. De houding achter de 
term is belangrijker, bijvoorbeeld waar het duurzaamheid betreft. 
Als we hem vragen naar zijn definitie van duurzaamheid zegt hij: ‘Ik 
verwijs altijd naar wat een Engelse rechter over pornografie zei: “Ik 
weet niet wat het is maar ik herken het als ik het zie.” Dat geldt ook 
voor duurzaamheid. Als je moeilijk gaat doen over een begrip, is de 
kracht ervan meteen weg. Het gaat er bij duurzaamheid om dat je nu 
best in je behoeften mag voorzien, zolang je de mogelijkheden van 
toekomstige generaties maar niet verkleint. Dat betekent dat je jezelf 
beperkingen oplegt en verantwoordelijkheid voelt. Harmonie met de 
komende generaties, de juiste houding, een gevoel. Je moet niet van 
alles te veel willen. Ik begon allengs in te zien dat het grootste deel 
van de milieuproblemen best oplosbaar was. Het gaat bijna altijd 
over een teveel. Te veel is niet goed en ook niet plezierig. Nog meer 
taart bijvoorbeeld. Dit is trouwens al mijn tweede stuk. Als ik nog 
een stuk neem is het niet lekker meer. Maar bij klimaatverandering 
haakt de oplossing niet naar rijkdom, maar naar armoede. Mensen 
die niets hebben, in de Derde Wereld vooral, moeten meewerken 
aan een gezamenlijke oplossing. Dat is enorm veel moeilijker te be-
werkstelligen.’

Verantwoordelijkheid nemen keert voortdurend terug in het gesprek. 
Niet alleen voor je eigen leven, maar juist ook voor dat van anderen. 
Vooral de omgang met sociaal zwakkeren is voor Winsemius steeds 
belangrijker geworden. ‘Mij kun je wakker maken voor klimaatveran-
dering en de fouten die we maken aan de onderkant van de samen-
leving. De onderkant van de samenleving, daar moet je goed voor 
zorgen. Het gaat heel goed met mij, maar dat geeft je wel een verant-
woordelijkheid. Ik heb op de netste school gezeten hier in Den Haag, 
daar zaten de prinsjes later ook op. Ik heb alle diploma’s gehaald die 
er te halen zijn. Mijn grootste probleem was dat ik een gouden lepel 
in mijn mond had. Ik moest er alleen voor zorgen dat die niet dwars 
in mijn keel kwam te zitten. Je moet natuurlijk netjes voor jezelf en 
voor je familie zorgen, maar als je wat overhebt en ook voor anderen 
kunt zorgen, dan moet je dat doen.’

Heuveltop 

Eind jaren negentig verscheen Van een heuveltop gezien, een 
boekje van Hannah en Pieter Winsemius voor vrienden en rela-
ties, maar vooral ook voor hun kinderen. 
De heuvel ligt in Toscane maar zou net zo goed onze Pietersberg 
kunnen zijn, en is een metafoor voor de wijze waarop Pieter en 
Hannah in het leven willen staan. Altijd om je heen blijven kijken, 
soms ook achterom maar niet te lang, meer met het oog op wat 
voor je ligt. En zo weer nieuwe dingen aanpakken. 
De metafoor geeft prachtig uitdrukking aan wat Pieter in zijn 
eigen leven doet en deed. Zeker ook in zijn werk, of dat nou bij 
McKinsey, VROM, Natuurmonumenten of de WRR is. 
Voor velen, niet alleen natuurbeschermers, springt zijn betrok- 
kenheid bij de realisatie van een Ecologische Hoofdstructuur 
eruit. Een ‘groene ruggengraat’ voor onze natuur, voor de das-
sen, de patrijzen, de loopkevers, hagedissen, vlinders enzovoort. 
Maar ook voor onszelf, zodat wij, al dan niet vanaf de Pietersberg 
of langs het Pieterpad, óók kunnen genieten! 
Voor wie nu, in 2011, terugkijkt, is duidelijk dat deze visie niet 
meer is weg te denken. Mede dankzij Pieter Winsemius, zijn  
Hannah en hun heuveltop! 

Juun de Boer,  oud-directeur Externe Zaken Natuurmonumenten

Schilderij van Hannah Winsemius, afgedrukt in Van een heuveltop 
gezien (editie 1996).
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‘De sociale kant’ noemt hij het. De ‘People’ uit het befaamde 
duurzaamheidsrijtje People Planet Profit. Het zijn de drie elementen 
waar je rekening mee moet houden als je duurzaamheid nastreeft. 
‘Bedacht door een Engelsman, John Elkington. Ook zo’n maatje 
van me. Mooi en knap gedaan hoor. Toen ik bij McKinsey wegging, 
negen jaar geleden, heb ik de kraan naar het bedrijfsleven en naar 
de natuur- en milieukant een stukje dichtgedraaid, heel bewust. En 
opengedraaid naar de sociaal-maatschappelijke kant. Ik dacht, weet 
je wat, ik moet meer die sociale kant opgaan. Want daar zit het grote 
gat. Daar missen wij denken, daar missen wij lui die voorop willen 
lopen, daar missen wij boegbeelden, daar missen wij van alles en 
nog wat. Inmiddels zit ik er diep in en dit geeft veel voldoening. Het 
is weer een heel andere wereld met totaal andere gewoontes, ander 
soort lui, ja heel anders.’ 

Als duurzaamheid vooral ook een sociaal vraagstuk is, hebben we dan 
een andere ethiek nodig? Winsemius kijkt een beetje moeilijk. ‘Toen 
ik net projectleider was bij McKinsey had iedereen het steeds maar 
over ethiek. Een professional moest “ethisch gedrag” laten zien. Ik 
dacht, wat is dat nou, ethiek? Dus ik naar Mickey Huijbregtsen, een 
oud-collega van me. Ik zeg, Mickey, wat is eigenlijk ethiek? Hij gaf een 
briljant antwoord. Hij zei: “Dat weet ik niet.” Nou, dat was heel bevre-
digend. Hij was de grote man daar, en hij wist het ook niet. Maar het 
briljante moest nog komen. Hij zei: “Als je niet zonder blozen tegen de 
cliënt die tegenover je zit je verhaal kunt vertellen, dan is het een fout 
verhaal.” Ik heb dat later veranderd in: “Als ik het niet zonder blozen 
aan de keukentafel tegen mijn vrouw en kinderen kan vertellen, dan 
is het een fout verhaal.” Dus de bloostest is voor mijzelf de maatstaf. 
Als ik onmatig gedrag vertoon en ik kan het niet goed uitleggen, dan 
moet ik dat eigenlijk niet wíllen uitleggen. Dat is voor mij dus ethiek.’
‘Werkgevers met idiote bonussen, het graaien, onheus gedrag, de 
kantjes eraf lopen bij contracten; als je dat niet zonder blozen kunt 
vertellen, dan ben je fout bezig. Het heeft ook met opvoeding te 
maken. Werkgevers die dat zonder blozen wel doen, wijden hun per-
soneel in in een hardheid die niet de goede hardheid is. De bloostest 
duurzaamheid, ze passen voor mij naadloos in elkaar. Kan ik zonder 
blozen mijn verhaal vertellen: dat is mijn vorm van liberalisme. Een 
soort levenspolitieke, maatschappelijke levensinstelling.’

Aan een gevoel van verantwoordelijkheid valt volgens Winsemius 
niet te ontkomen. Vooral niet als je invloed hebt. ‘Het is best lastig als 
je zelf een beetje een positie hebt. Ik had de mazzel en ook een beetje 
de pech dat ik invloed had; je moet er dan wel wat mee doen.’
Een van de sociale problemen die Winsemius niet naast zich neer 
kon leggen, is de schooluitval onder jongeren die in een sociale 
achterstandspositie verkeren. De leefomgeving van deze jongeren 
kenmerkt zich door hardheid. ‘Ik ben mij wezenloos geschrokken 
van hoe hard de onderkant van onze samenleving is. Dat wist ik 
niet. Ik wist wel dat er wat mis was, maar dat het zó mis was, dat 
hoor je niet. De jongeren aan de onderkant zijn enorm kwetsbaar. 
Die rotbuurten waar mensen verkeerd in hun vel zitten, waar je niet 
harmonieus kunt opgroeien, waar je de volgende dag niet als een 

Grote mensen gaan niet dood: zij leven voort in de mensen 
die zij inspireerden. De titel en stelling van Pieters vorig jaar  
verschenen zo lezenswaardige boek betekent een waarlijke 
opsteker voor de vergrijsden in ons land. Maar dan wel op 
voorwaarde dat opa’s en oma’s een weldoordachte toekomst- 
visie als uitdaging aan de jongere generatie kunnen door-
geven. Helder, en het thema sluit ook goed aan bij dat andere 
boek van Pieter: Je gaat het pas zien als je het doorhebt (naar 
een citaat van Johan Cruijff). Al zal het moeilijk blijven met 
zekerheid vast te stellen wie tegenwoordig het probleem bij 
Ajax het beste ‘doorheeft’. 
Hulde,hulde, beste Pieter, voor de zo verdiende Van Praagprijs  
van het Humanistisch Verbond vanwege je bewonderens- 
waardig veelzijdige betrokkenheid bij het bevorderen van 
een menswaardiger en rechtvaardiger samenleving, met extra  
aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit van leven! Doet 
me denken aan een uitspraak van de vroegere Amerikaanse 
komiek en filmmaker Will Rogers: ‘It’s great to be great, but it’s 
greater to be human.’ Het tweede sluit in jou het eerste niet 
uit! 

Alle goeds,

Hans van den Broek
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leuke dag beschouwt. Als je kijkt naar schooluitval, dan gaat het om 
een grote groep. Zo’n 20.000 leerlingen per jaar. Na tien jaar zit je 
op 200.000 tot 250.000. Met hun omgeving erbij zit je dan dus op 
een half miljoen tot een miljoen mensen. Zij hebben geen kans op  
succes in de maatschappij. Als we zulke spanningen laten bestaan 
binnen een samenleving, dan is die samenleving kwalitatief niet goed 
genoeg.’ 
Een oud Van Praagprijswinnaar komt ineens naar voren in het 
gesprek. ‘Met Kees Schuyt heb ik het daar veel over gehad. Die is 
ook bij jullie geweest. Dat is een oude voetbalmaat van me: hij was 
honderd jaar geleden linkshalf en ik in hetzelfde studentenelftal  
rechtshalf. Hij werkt hiernaast, bij de Raad van State. We gaan denk 
ik nog wel eens samen een boek schrijven, het een keertje goed van 
ons af schrijven. Nou ja van ons af... Andere mensen grijpen, bedoel 
ik.’

Uit de interviews die Winsemius voor het WRR-rapport Vertrou-
wen in de school hield, blijkt dat rekenen en taal niet de belangrijkste  
vaardigheden zijn. ‘Voor die leerlingen gaat het om structuur en 
vertrouwen. Structuur kom je tegen in álle interviews die ik voor de 
WRR heb gedaan. En structuur is: 8 uur = 8 uur, afspraak = afspraak. 
Dat hebben die jongeren niet meegekregen. Dat je bijvoorbeeld op 
tijd op je werk moet komen. En het tweede belangrijke punt is ver-
bondenheid en daar horen allerlei woorden bij als liefde, respect, 
warmte, aandacht. Een Amsterdamse ambtenaar zei: “Niemand mag 
nooit meer van niemand zijn.” Houden van is een zwaar begrip, maar 
het gaat erom dat er iemand is die om je geeft. Je zegt tegen zo’n  
jongere: “Als jij in de nesten komt, dan ben ik aanspreekbaar. Ik wil 
dat jij bij mij komt en een beroep op me doet en ik zal achter jou 
blijven staan.” Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. Als je het ook 
écht doet, gaan ze het geloven en dan gaan ze werken voor de juf en 
voor de meester. Zo heet dat hè, op die scholen, juf en meester. Ik 
wist niet eens dat die woorden nog bestonden.’

Als structuur en vertrouwen ontbreken, glijden velen af naar het 
criminele circuit. Winsemius houdt zijn hand schuin omhoog: ‘Je ziet 
de criminaliteitscurve vanaf hun dertiende, veertiende jaar zo naar 
boven lopen. Rond hun tweeëntwintigste gaat hij weer naar beneden. 
De kunst is ze vast te houden en die piek te scheren totdat die 3 w’s 
in de buurt komen: wijf, werk en wonen. Als ze eenmaal twintig zijn 
kunnen ze best een verstandige berekening maken. “Ik kan nog wel 
die criminele kant opgaan”, denken ze dan, “maar dan wordt die in-
vestering wel een beetje heel lullig, dus ik kan misschien maar beter 
in het spoor blijven.” Wij zeiden: als je kunt ontsporen kun je ook 
sporen. Dus de kunst van het onderwijs is: zorg dat ze sporen.’ 

Winsemius vertelt over zijn bezoek aan de directeur van een pro- 
blematische school in Rotterdam. ‘Ik zat daar met mijn goeie goed 
aan en hij kwam van een andere planeet. Ik kan praten als een gieter, 
maar tijdens die interviews luister ik vooral. Je zag hem denken: zou 
hij het wel begrijpen? En na een stilte steekt hij ineens zijn vinger 
uit en zegt: “Die kinderen zijn dom!” Eerst begreep ik niet wat hij 
bedoelde. Maar nu wel. Ons beleid wordt gemaakt door mensen 
met een IQ van 120 voor leerlingen met een IQ van 100. Maar die  

De vraag van het Humanistisch Verbond om een bijdrage voor 
dit boekje bereikte mij precies in de week van de dreigende 
meltdown in Japan. Onvermijdelijk denk ik dezer dagen terug 
aan Tsjernobyl in 1986.
Pieter speelde toen een hoofdrol in hoe met die ramp en meer 
in het bijzonder met de dioxineproblematiek in Nederland om 
te gaan. Ook toen bleek hij de grote communicator met een 
overtuigende gave inclusief te denken. En zo - maar daar ging 
het hem natuurlijk niet om - behaalde het CDA bij de Tweede 
Kamerverkiezingen onmiddellijk daarna 54 zetels.
In deze bundel zullen de vele facetten van Pieter worden be-
licht. Ik kan er een boek over schrijven, maar daar is Pieter veel 
beter in.
Met Pieter te werken was voor mij een feest. Omgekeerd zal 
dat moeilijker gelegen hebben, gezien mijn bazigheid. Maar 
daar was altijd weer Jan de Koning als brug tussen ons tweeën. 
Van hem leerden wij beiden: ‘Als het niet kan zoals het moet, 
dan moet het maar zoals het kan.’
Zo was er veel meer en zo werden wij maatjes die gingen en 
bleven gaan voor ‘de vreugdevolle viering van het leven’.

Ruud Lubbers
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jongeren op zijn school, vertelde hij, hebben een IQ van 80, soms 
70. Daarnaast hebben ze ook nog heel veel andere sores. Het is net 
als met griep. Als je griep hebt kun je niet leren. Zij hebben eigenlijk 
maatschappelijke griep. “Weet je wat het eigenlijk is”, zei die direc- 
teur ten slotte, ”niemand houdt van ze.”’ 

In Winsemius’ huidige WRR-onderzoek staat het vertrouwen tus-
sen burger en politiek centraal. Hij wijst naar het linkerdeel van een 
boekenkast tegen de muur. ‘Vertrouwen in de buurt hebben we met de 
WRR afgerond, dat is díe kant.’ Die staat vol. ‘Vertrouwen in de school’, 
vervolgt hij, ‘dat is de middelste kast.’ Die is ook vol. De rechterkast 
oogt nog leeg. ‘Over het vertrouwen in de burger moeten we nog meer 
schrijven. Maar dat komt nog wel.’ 
Vertrouwen is belangrijk omdat burgers zélf in staat zijn met goede 
oplossingen te komen. ‘Als burgers hun overheid niet meer vertrou-
wen en andersom, vind je nooit de oplossingen die slimme burgers wel 
kunnen bedenken. Dan krijg je ook geen draagvlak voor lastig beleid. 
Je moet elkaar wel kunnen vinden. Als je het echt goed doet, gaan in 
plaats van vijf mensen die vroeger aan milieubeleid deden, miljoenen 
mensen meedoen. Het is inmiddels redelijk normaal dat we dubbel 
glas hebben en hardhouten kozijnen met een milieukeurmerk en dat 
we nadenken over autorijden. Vroeger was milieu echt voor die gei- 
tenharensokkers. Dat is niet meer zo; iedereen weet er wel iets van. 
Het is bevredigend om te merken dat mensen best kunnen veranderen.  
Vertrouwen is dan belangrijk.’ 

De burger moet niet alleen de overheid vertrouwen. Het is misschien 
wel juist andersom: de overheid moet de burger gaan vertrouwen. ‘Ik 
hoor dat eigenlijk niet te zeggen maar als je hier in Den Haag in het 
gemeentehuis komt, of bij de Tweede Kamer, dan hoor je altijd spre- 
ken over de veeleisende en zeurende burger. Zodra je de burger ziet 
als een zeurend kind is de relatie al aardig verstoord. We doen nu een 
onderzoek naar burgerbetrokkenheid. Er wordt geklaagd over allerlei 
buurten. Die zitten vol met populisten en PVV’ers, zeggen mensen. Je 
moet wel samen vertrouwen opbouwen natuurlijk. We waren laatst in 
Hoogeveen. Leuke ambtenaar, wethouder erbij en twee buurtregis-
seurs. Ze vertelden over de Verzetsbuurt, een kwetsbare volkswijk en 
het dorp Elim. Vertrouwen opbouwen doe je met “de korte klap”, zei 

die buurtregisseur. Wat is die de korte klap? vroegen we. Blijkt het over 
defibrillatoren te gaan. In die dorpen liggen de ziekenhuizen ver weg. 
Voor hartproblemen moet je dus defibrillatoren hebben. Achtentwin-
tig hebben ze er nu binnen de gemeente, met driehonderd man als vrij- 
willigers. Die moesten naar een cursus. Nu heb je misschien één keer 
per jaar in één van die dorpen iemand die gedefibrilleerd moet worden, 
maar dat maakt niet uit: het was duidelijk dat er aan hen gedacht was. 
Dat was heel belangrijk! Via die korte klap krijg je netwerken waarmee 
je ook de lange klap aan kunt gaan. Problemen in een gezin bijvoor-
beeld. Omdat de mensen de overheid weer vertrouwen. Het punt is 
dat die buurtbewoners iets moeten kunnen halen. Na verloop van tijd 
gaan ze ook zelf investeren. Zo werkt het. Het gevaar is dat je te veel 
korte klappen gaat geven, zoals 130 rijden. Dat zijn spele-dingetjes.’ 

Onderling vertrouwen betekent ook dat je elkaar serieus neemt en 
rechten aan plichten koppelt. ‘Bij rechten horen plichten. Dat heb ik 
vroeger van mijn vader geleerd. Hij noemde het bevoegdheden en ve-
rantwoordelijkheden. Als de burger iets wil, moet hij er ook iets voor 
doen. En dat kán die burger ook heel goed! De overheid hoeft niet 
alles te bedenken en te regelen. De stationshal in Utrecht vormt een 
dagelijks bewijs. Daar is geen enkele spelregel en er is praktisch nooit 
een botsing. Ik heb dat bestudeerd. We gebruiken de ruimte heel ver-
standig, automatisch. Zelfredzaamheid dus. Nederlandse burgers zijn 
hoog opgeleid, die kunnen ontzettend veel. Soms maak je als overheid 
dingen onveilig als je ze te veel regelt en te veilig wilt maken. Burgers 
kunnen meer dan de overheid verwacht. Ze kunnen meer dan ze zélf 
verwachten! Als het even kan zeggen ze: “Overheid, regel jij dat maar!” 
Bij tijd en wijle moet je zeggen: “Jongens, ga nou fijn buitenspelen; het 
was de vraag van jullie zelf, maar ik reken er wel op dat je het doet.” En 
wie niet meedoet, die moet een lel krijgen, want anders werkt het niet 
goed. Je mag best opvoeden en eisen stellen.’ 

Zeer typerend voor Pieter Winsemius is zijn veelzijdigheid. 
Consultant. Politicus. Natuurliefhebber en- activist. Mara-
thonloper. Auteur. Wetenschapper. En zeer geëngageerd. Een 
prachtmens. Hadden we er daar maar meer van.

Herman Wijffels
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Een levensbeschouwing heeft Winsemius absoluut niet. Althans, niet 
in traditionele zin. Bij humanisme denkt hij vooral aan de humanis-
tische psychologie en een positief mensbeeld. Dat past uitstekend bij 
hem. ‘Volgens Jung en Freud was de mens altijd ziek, zwak en mis-
selijk. Toen kwam Rogers. Hij was gevangenispsycholoog en merkte 
dat mensen die in death row zaten graag positief wilden zijn. Dan 
kun je denken: dat is vast angst, maar hij dacht: “Als ik die mensen 
nou eens serieus neem?” Ik vind dat mooi.’

‘Ik ben zelf positief ingesteld. Naïef optimistisch misschien, en naïef  
is een beetje een geuzenwoord. Maar als je niet positief bent, word 
je cynisch. Zo heb ik net een rapport gelezen van 550 pagina’s.  
Uiterst intelligent! Maar er staat geen enkele aanbeveling in. Analyses  
genoeg, maar hoe moet het nu verder? Die auteurs geloven niet dat 
het nog goed komt. Hoe kan dat nou? Ik had het daar met een colle-
ga over. Hij zei: “Dat komt misschien wel door de jaren ’60 en ’70. De 
politieke wetenschap was toen verdeeld in marxisten die de wereld 
wilden veranderen, en de rest die dat niet wilde. Nou, het marxisme 
ging de mist in dus alleen de cynici bleven over. De hele politieke 
wetenschap op universiteiten wordt gedomineerd door cynici.”  
Ik weet het, dat is een uiterst eenvoudige uitleg. Wat ik ermee 
wil zeggen is dat ik behoor tot de totale optimisten en ik wil dat 
zo houden. Want alleen naïeve mensen gaan ooit een oplossing  
bedenken. Je moet wel heel erg dom zijn om met al die problemen te  
zeggen: weet je wat, we gaan gewoon iets verzinnen! Maar ik stimu-
leer graag dat soort domme naïviteit.’ Winsemius gaat wat voorover 
hangen en verhoogt zijn stemgeluid. ‘Weet je hoe de Amerikanen dat 
noemen? Knock them off, one at a time! Ik verzamel zulke kreten. 
Echt lachen. Ik hoorde ooit een voormalig parachutist midden in 
een vergadering zeggen: “Always kill the big alligator first.” De grote 
krokodil moet je als eerste neerschieten. Hij legde me uit: als je met 
een parachute in een moeras terecht komt, dan zijn de meest nabije 
krokodillen natuurlijk het grootst. De volgende is daarna natuurlijk 
weer de grootste, maar je hebt er al wel eentje neergeschoten. Wat 
een geweldige uitspraak; zalig vind ik dat.’

Aanpakken dus, zonder cynisme. Dat zijn voor Winsemius belangrijke 
kenmerken, voor hem persoonlijk en van het humanisme. En aanpak-
ken met creativiteit. ‘Creativiteit is een uiting van zelfverwerkelijking, 
volgens Maslow. De psychologie van creativiteit interesseert me.’ 

‘Humanisme is voor mij het positieve. Ik herken die in de huma- 
nistische psychologie. Er gebeuren veel nare dingen, er vallen doden, 
er zijn oorlogen, maar we gaan er toch gewoon tegenaan, en morgen 
doen we dat ook weer, en de dag daarna opnieuw. Zo zitten wij hier nu 
gewoon taart te eten. We hebben het eigenlijk erg goed. Dus prijs jezelf 
eerst gelukkig. Dat is één. Maar dat mag nooit voldoende zijn, er valt 
nog wel meer te doen.’

Wat is duurzaamheid?
Er is volgens Winsemius maar één bruikbare definitie en die is 
verwoord door de VN-commissie Brundtland in 1987: ‘Duurzame 
ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in 
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’
Winsemius: ‘De formulering is bedacht vanuit de milieuhoek 
door een maat van mij, de Canadees Jim MacNeill. Jim was sec-
retaris-generaal van de World Commission of Sustainable Devel-
opment, onder leiding van Brundtland. Hij zat na te denken op 
een Parijs caféterras - dat vind ik altijd wel een mooi detail - en 
moest nog een term hebben die alles samenvatte. Knap bedacht. 
En je kunt het er eenvoudigweg niet mee oneens zijn.’

De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oor-
sprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserijbiologie ge-
bruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen 
uit de ecologie. Het ging erom de natuur zodanig te beheren dat 
de natuurlijke structuren en processen niet principieel werden 
aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér 
vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas 
vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze ‘gebruik-
sruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van 
kunnen blijven maken.
Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht 
tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwik-
kelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of 
sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende be-
woners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. 
(Bron: Wikipedia)
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Winsemius is blij met de Van Praagprijs. ‘Leuk! Ook eervol. Het geeft 
me de kans mijn verhaal voor een wezenlijk publiek te vertellen. 
Ik ben wat dat betreft heel functioneel ingesteld. Het verhaal waar 
we mee bezig zijn, gaat over burgerbetrokkenheid. Om mensen te  
betrekken bij hun samenleving en er verantwoordelijkheid voor te 
nemen. Het is een beetje een idealistische ambitie. Maar ja, zonder 
idealen is er geen reden om op te staan. Je kunt beter in je bed blijven 
als je toch niks te doen hebt.’

Esther Wit en Saskia Markx
Medewerkers landelijk bureau Humanistisch Verbond

Zijn vader

Pieter Winsemius en ik kennen elkaar nauwelijks, maar wij 
hebben één ding gemeen. We bewonderen dezelfde man: zijn 
vader.
Albert Winsemius was een Fries, derde zoon van een kaashan-
delaar in Leeuwarden. Van kindsbeen af een ondernemend 
type. Amper achttien jaar oud vertrok hij naar Engeland 
als bloembollenverkoper. Tijdens de crisisjaren had hij een 
baantje in Den Haag, studeerde economie in de avonduren, 
promoveerde en werd ambtenaar. En toen: grondlegger  
industriepolitiek in de naoorlogse wederopbouwtijd. Samen 
met vriend en minister Jan van den Brink legde hij de grond-
slag voor de petrochemische industrie bij Rotterdam, de  
chemische industrie in Groningen en Zeeland, de staalindustrie  
bij IJmuiden. Hij haalde ongeveer vierhonderd Amerikaanse 
bedrijven naar Nederland. De beste ambtenaar die Nederland 
ooit heeft gehad.
Dit kunststukje herhaalde Albert Winsemius in Singapore, een 
stadstaat niet veel groter dan onze Noordoostpolder waarvoor 
hij in 1961 in opdracht van de Wereldbank een ontwikkelings- 
plan op papier zette. Vijfentwintig jaar achtereen was hij 
de belangrijkste adviseur van het landje. Twee keer per jaar 
vloog hij erheen - de ene keer om te helpen bij het opstellen 
van een begroting voor het komende jaar, een half jaar later 
om te checken of alles volgens plan verliep. Nooit een contract 
op papier, het gebeurde gewoon. Dankzij Albert Winsemius 
werd Singapore de sterkste Economische Tijger van Zuidoost-
Azië. Er is inmiddels een straat naar hem vernoemd.
Bijna twintig jaar geleden heb ik vele uren ademloos naar  
Albert Winsemius zitten luisteren: de beste armoedebestrijder  
die Nederland ooit heeft gehad. Zo’n man als vader, ja, dan 
ben je een geluksvogel. 

Kees Tamboer, journalist  
Winsemius’  eindexamenklas, geportretteerd tijdens 16e lustrum 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Den Haag
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Pieter Winsemius en ik kennen elkaar al heel lang, eigenlijk al 
zo lang dat ik niet meer precies weet hoe lang. Hij is ook al jaren 
een betrouwbare adviseur op wie ik nog nooit tevergeefs een 
beroep heb gedaan. Hij heeft natuurlijk een onvoorstelbaar 
scherpe geest, en zegt op een heel charmante manier wat hij 
vindt zonder dat je daar maar een speld tussen kunt krijgen.
Pieter Winsemius heeft bij mij ooit ook de ogen geopend over 
iets wat ik eigenlijk wel wist maar nog nooit zo scherp had 
bedacht. Hij verkondigde dat topsporters helemaal niet dom 
zijn, zoals sommige mensen nog wel eens beweren. Hij heeft 
vaak aangetoond dat topsporters op een hoogst intelligente 
manier met hun vak omgaan en over grote verstandelijke ver-
mogens beschikken om zich staande te houden in hun top-
sportwereld. Hij schreef dat topsporters zich daarvan alleen 
vaak niet bewust waren, onbewust bekwaam dus in feite.
Het mooie is dat Pieter Winsemius de zaken heel vaak heeft 
omgedraaid, en dat hij de topsport en de topsporters als voor-
beeld stelde voor het bedrijfsleven. Daarover heeft hij heel 
mooie boeken geschreven die ook erg succesvol waren. Met 
de opbrengst van een van de boeken heeft hij de Johan Cruyff 
Foundation ondersteund en zijn er een aantal Cruyff Courts 
aangelegd. De boeken van Winsemius waren voor mij ook een 
belangrijke steun in de rug om meer dan tien jaar geleden te 
beginnen met mijn scholen, en die zijn inmiddels een groot 
succes. Via die scholen leren de topsporters veel theorie, maar 
ze ervaren met name dat ze op veel punten al veel meer weten 
dan ze dachten. En zo worden ze bewust bekwaam. Pieter Win-
semius neemt topsporters al jarenlang serieus, maar is daarin 
helaas nog vaak een uitzondering.

Johan Cruijff

Little man, you’ve had a busy day.

Jeugdfoto van Pieter

Pieter als jongeman Pieter met zoon Albert
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Pieter Winsemius

Bij Pieter Winsemius trekken denken en doen gelijk op. Van 
natuur en milieu – onderwerpen waarvoor hij belangrijke wet- 
geving tot stand bracht - heeft hij zijn aandacht ten dele verlegd 
naar de kloof tussen burger en overheid. Want duurzaamheid heeft 
volgens Winsemius ook een sociale connotatie. Hoe duurzaam 
een samenleving is, valt mede af te lezen aan de leefbaarheid, of 
we verantwoord met elkaar en met onze omgeving omgaan. Een 
miniportret van de Van Praagprijswinnaar 2011. 

Aan de toestand van de kwetsbaren lees je volgens Winsemius de 
kwaliteit van een samenleving af. En omdat hij daar ‘een groot gat’ 
zag, besloot hij zich juist op die kwetsbaren in de samenleving te con-
centreren. Als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid brengt hij adviezen uit op het gebied van schooluitval en buurt-
problematiek. De staat van de democratie, de kloof tussen burger en 
overheid, is het volgende onderwerp dat hij bij de horens heeft gevat. 
Reikhalzend wordt uitgekeken naar de aanbevelingen die de WRR zal 
doen in het op stapel staande WRR-rapport Vertrouwen in de burger. 
In de keuzes die hij in zijn leven maakt, en in zijn publieke optredens 
komt Winsemius naar voren als een sociaal-liberaal pur sang, met een 
flair en een humor die door anderen moeilijk te evenaren is. 
Uit de quotes die zijn rijke kennissenkring voor dit boekje leverde, 
komt het beeld naar voren van een man die altijd ‘zo gewoon’ is  
gebleven. En juist dat maakt hem nu zo bijzonder. En zo bijzonder  
effectief in zijn directe werkmethoden.  
Om de stemming in het land te peilen, verricht hij met zijn team van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zelf ‘veldonder-
zoek’ in scholen en stadsbuurten, in dorpen en op het platteland. 
Hoe? Door op locatie veelvuldig in gesprek te gaan met het object van 
onderzoek: gezinnen, leraren, scholieren. Door mee te gaan op school-
reis naar Parijs. Om er achter komen wat er in de mensen omgaat, stelt 
hij vragen op de man af: ‘Waar lig jij van wakker?’ Of: ‘Wat zou je doen 
met een miljoen?’

Zo lang hij leeft zet Pieter Winsemius zich in voor natuur en milieu, 
en bereikte er als minister mee dat het onderwerp hoog op de poli-

tieke agenda kwam. Als lid van de WRR hoopt hij de leefbaarheid en 
de staat van onze democratie, en de mogelijkheden tot verbetering  
ervan, op een constructieve manier onder de aandacht te krijgen. Niet 
door de tégenstemmende burger of de a(nti)-politieke nietstemmende  
Vinex-tweeverdiener in hokjes te plaatsen, maar o.m. door op 
grond van talloze interviews in het land gevoelens van onbehagen te  
(h)erkennen en te analyseren wat de achtergronden zijn.  

Levensloop:
Geboren: 7 maart 1942 Voorburg
Opleiding: Eerste Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Den Haag
Studie: Natuurkunde Leiden
Promotie: wiskunde en natuurwetenschappen Leiden 1973
MBA: Stanford Business School VS 1975

Carrière: 
1975-1982  werkzaam bij McKinsey (internationaal organisatie- 

en adviesbureau) Amsterdam
1982-1986  VVD-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (VROM) in het kabinet-
Lubbers 1

1999-nu  bijzonder hoogleraar management duurzame 
ontwikkeling Universiteit van Tilburg

1986-2002 director bij McKinsey
1988-1998  Voorzitter van Vereniging Natuurmonumenten
2003-2006  Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-

beleid (WRR)
2006-2007  Vervangt de afgetreden minister Dekker als minis-

ter van VROM in kabinet-Balkenende 3
 2007-nu  lid WRR 

Pieter Winsemius is getrouwd met Hannah en heeft drie kin-
deren en vier kleinkinderen, de vijfde is op komst.
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Naast zijn dagelijkse werk ziet Pieter Winsemius ook nog kans tot het 
schrijven van boeken over management en allerlei maatschappelijke 
kwesties.
In 2009 werd hij gekozen als meest invloedrijke duurzame Nederlander 
in een door dagblad Trouw en omroep LLink uitgevoerd onderzoek 
De Duurzame 100. En dan nu – volkomen terecht en dubbel en dwars 
verdiend – de Van Praagprijs 2011!

Machteld Bouman

Het gebeurt niet vaak in het leven van een ervaren vmbo-
docent/teamleider dat bemoeienis of commentaar van jour-
nalisten, politici of andere invloedrijke mensen hout snijdt. 
In het algemeen redeneren zij vanuit hun eigen ervaringen in 
het voortgezet onderwijs en dat is dan HBS/gymnasium/havo/
vwo. Zij kunnen geen beter uitgangspunt nemen dan dat om 
de plank mis te slaan. Ook in dat opzicht is Pieter atypisch te 
noemen. Hij parkeert zijn eigen vooronderstellingen en beel- 
den, bevraagt mensen onbevangen en met belangstelling en 
is daarnaast sterk betrokken bij de doelgroep: de overbelaste 
vmbo-leerling uit de zogenoemde prachtwijken, die zich te 
midden van gestapelde en complexe problemen vaak won-
derbaarlijk staande weet te houden. 
Pieter vertelde me dat hij zich rond zijn pensionering ging 
afvragen wat hij met zijn uitgebreide netwerk nog zou kun-
nen bijdragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke 
problemen. De talentverspilling door voortijdig schoolverla- 
ten leek hem zo’n zaak die wel een inspanning kon gebruiken.  
In het besef dat zaken vaak besloten worden door niet-ter-
zakekundigen heeft hij zich uitgebreid georiënteerd op de 
werkvloer.

Het opvallende en welhaast ongelooflijke daarbij was dat hij 
degenen met werkervaring in de expertpositie plaatste en 
zichzelf als de onwetende bevragende partij (Alice in Won-
derland) en dus niet in de valkuil trapte zijn eigen middelbare 
schooltijd als referentiekader te nemen. Verhalen had hij no- 
dig. Want ‘naar verhalen willen mensen wel luisteren en er 
vervolgens actie op ondernemen. Aan scherp geformuleerde 
problemen hebben we niets.’
Hij is erg ver gegaan in zij queeste naar verhalen: een uitge- 
sproken shabby hotel in Parijs waar hij een driepersoonskamer 
moest delen met mij en een andere collega, in een bed waar 
zijn voeten ruim uitstaken, een douchegordijn wat na eerste 
aanraking omlaag stortte en geen vluchtwegen of brandtrap 
te bekennen? Pieter droeg zijn lot met bewonderenswaardige 
vrolijkheid en enthousiasme. Het herinnerde hem aan zijn 
militaire diensttijd en daardoor noemde hij mij vanaf die dag 
zijn ‘slapie’.
In de bus verspeelde hij zijn geloofwaardigheid als ex-minister  
bij de leerlingen, want zo gewoontjes in de omgang (aan een  
leerling in de bus: ‘Mag ik even naast je komen zitten en wat  
vragen?’) en dan ook nog geïnteresseerd in hoe je scooters 
kunt ‘opvoeren’, dat kan toch geen minister zijn.
Het (Utrechtse) vmbo-onderwijs heeft in zijn ontwikkeling  
ontegenzeglijk een boost gekregen door het WRR-rapport, en 
de daarna in het leven geroepen Taskforce.
Als ‘clown in het vmbo-circus’ heb ik veel baat gehad bij het 
langstrekken van het ‘Eenmanscircus-Winsemius’. Niet omdat 
hij ingegrepen heeft in het programma, maar omdat hij mij 
geïnspireerd heeft te geloven in mijn eigen ‘act’ en deze met 
hernieuwde energie’ verder te polijsten.
Ik lig nog weleens wakker van de gedachte dat de combina-
tie: hoog-intelligent, ter zake kundig en het hart op de juiste 
plaats, zoals verenigd binnen Pieter Winsemius, bij de huidige 
beleidsmakers sterk ondervertegenwoordigd is.

Sjaak Luitjes
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Publicaties

Grote mensen gaan niet dood. 
Over de wereld van onze kleinkinderen – 2010

Het kan wel! 
Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat – 2009 
(co-productie met Frank Evers)
 
Niemand houdt van ze... – 2008
(Kohnstammlezing)
 
Waar halen ze het vandaan? 
Over inspiratie – 2005
(co-productie met Miranda Hoogendoorn)   
 
Je gaat het pas zien als je het doorhebt. 
Over Cruijff en leiderschap – 2004
(genomineerd voor de NS Publieksprijs 2005)

Rood voor groen. Van filosofie naar resultaat – 2004
(co-productie met Frans Evers en Theo Beckers) 
 
De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat – 2004
(co-productie met Monika Sie Dhian Ho en E. Engelen)

Van alle markten thuis. Naar een betere afstemming tussen 
zorg- en arbeidsmarkt – 2002
(co-productie met Judith Houtepen)  

Ik wou dat ik uw benen had – 2001
(eindredactie Frans Stoks)

Naar een nieuwe maatschap – 2001

Ik kan het niet alleen. Top-100 voor managers – 2000
 
Wat ik je nog zeggen wilde – 1999

(schilderwerken: Hannah Winsemius; tekst: Pieter Winsemius)

Van een heuveltop gezien – 1996   
(illustraties: Hannah Winsemius; tekst: Pieter Winsemius. Speciale 
uitgave voor vrienden en relaties van uitgeverij VUGA)

Beestachtige vertellingen. Fabels over mens en natuur – 1995
 
Beyond interdependence. The meshing of the world’s economy 
and the earth’s ecology – 1991  
(co-productie met Jim MacNeill en Taizo Yakushiji)

Landschap vol verhalen – 1991
(verhalenbundel, samengesteld door Ted van Turnhout, met een in-
leiding van Pieter Winsemius)

LevenDe bomen. Gedichten – 1989
(inleiding bij deze bundel van Bertus Aafjes)

Speel nooit een uitwedstrijd – 1988
 
Wetenschap loont. Lustrumcongres: balans van vijf jaar STW-
projectstimulering – 1987

Gast in eigen huis. Beschouwingen over milieumanagement – 
1986

Indicatief meerjaren programma geluid 1985-1989 – 1984
(publicatie als minister van VROM, aangeboden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal)

Bodem: voorlopig indicatief meerjarenprogramma 1984-1988 – 
1983
(publicatie als minister van VROM, aangeboden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal)
 
Geluid: indicatief meerjaren programma geluid 1984-1988 – 
1983



50

Va
m

 P
ra

ag
pr

ijs
 2

01
1

51

(publicatie als minister van VROM, aangeboden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal)
 
Temperature dependence of the optical properties of Au and Ag 
– 1973
(proefschrift)

De jury van de Van Praagprijs 2011 

Cox Habbema, juryvoorzitter (Amsterdam, 1944), studeerde rech-
ten, en daarna acteren en regie aan de Toneelschool in Amsterdam. 
Ze speelde bij Toneelgroep Centrum en bij verschillende gezelschap-
pen in Londen, Parijs, Italië en Berlijn. Van 1969 tot midden jaren 
tachtig leefde ze vooral in Oost-Berlijn en werkte daar als actrice en 
regisseuse bij het Deutsches Theater Berlin. Ze speelde daarnaast 
in diverse Nederlandse en Duitse films. In 1984 keerde Habbema 
naar Nederland terug en werkte als beleidsmedewerker cultuur bij 
de NOS. Ze presenteerde en produceerde het cultuurprogramma  
Nederland C. Van 1986 tot 1996 was Habbema directeur van de 
Stadsschouwburg Amsterdam. Daarna was zij o.a. cultuurinten-
dant voor Almere en actief in allerlei bestuurlijke functies (voorzit-
ter van het COC, De Federatie van Kunstenaars, MS Vereniging, en 
bestuurslid Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht). Ze schreef 
Mijn koffer in Berlijn (2002) en Thuis in Berlijn (2006).

Soheila Najand (Teheran, 1957), komt als vluchteling in 1989 naar 
Nederland. Zij is een geëngageerde kunstenares. Haar kunstwerken 
worden veelvuldig tentoongesteld in musea, ook internationaal. Op 
het Steve Biko Plein in Amsterdam staat een groot kunstwerk. Ze is 
winnares van de achtste internationale Biënnale in Cairo, Egypte.
Najand is artistiek leider van de Stichting InterArt, die met multidis-
ciplinaire kunstprojecten identiteitsvorming en sociale cohesie wil 
bevorderen. Voor meer informatie zie www.stichtinginterart.nl.

Bert Janssens (Appingedam, 1953) opgegroeid in Rotterdam, 
woonachtig in Amsterdam (en vaak ook aan het Groninger Wad). 
Studeerde Spaanse Taal en Literatuur en Massacommunicatie en 
werkt sinds 1976 op verschillende terreinen van cultuur, productie 
en televisie. Hij was freelance productie- en programmamedewerker 
van o.a. de VARA (rtv) en TELEAC. Van 1985 tot 1992 was hij artis-
tiek leider van Theater De Balie, huis van het IDFA in Amsterdam. 

Van links naar rechts: Meindert van der Zwaard, Floris-Jan van 
Duyvenboode Varkevisser, Gerard Post en Pieter Winsemius.
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Van 1992 tot 1998 werkte hij bij het RO-Theater in Rotterdam en 
was verantwoordelijk voor familievoorstellingen, speciale projecten, 
radio- en tv-drama. Van 1998 tot 2004 was hij eindredacteur televisie 
bij de Humanistische Omroep, en o.a. als co-producent medever-
antwoordelijk voor De Stand van de Maan (Joris Ivens Award 2004) 
en als commissioning editor voor Georgi And The Butterflies (Silver 
Wolf 2004). Sinds oktober 2004 is hij hoofdredacteur/directeur van 
HUMAN.

Harro van Lente (Amsterdam, 1962) bezet de Socratesleerstoel 
Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch  
perspectief aan de Universiteit Maastricht, sinds 2010. Hij studeerde 
af aan de Universiteit Twente in natuurkunde en in filosofie. In zijn 
proefschrift Promising Technology (1993), verdedigd bij dezelfde uni-
versiteit, bestudeerde hij de sociologische rol van verwachtingen in 
technologische ontwikkelingen. Na een gastdocentschap in tech-
niekfilosofie in Oviedo, Spanje was hij een aantal jaren werkzaam 
als onderzoeksleider bij de denktank Inspire Foundation van het 
adviesbureau KMPG. Sinds 1999 is hij werkzaam bij de Universiteit 
Utrecht. Hij is als universitair hoofddocent verantwoordelijk voor de 
opleiding Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. Hier doceert 
hij over innovatietheorieën en innovatiebeleid. Zijn onderzoek richt 
zich op de maatschappelijke betekenis van opkomende technolo-
gieën, zoals nanotechnologie en nieuwe medische diagnostiek, en 
op de vraag hoe behoeften mee veranderen met nieuwe technologie. 
De maakbaarheid van behoeften is van groot belang voor de moge- 
lijkheden van duurzame ontwikkeling.

Lucette ter Borg (Amsterdam, 1962), 
studeerde Slavische Talen en Historische 
Pedagogiek aan de Universiteit van  
Amsterdam, was kunstredacteur van NRC 
Handelsblad en de Volkskrant en chef Kunst 
van Vrij Nederland. Zij richtte in 2001  
samen met Sacha Bronwasser Cinema  
Zuid op, een podium voor film, video en 
ander bewegend beeld, en schreef de in 
drie talen vertaalde roman Het cadeau uit  
Berlijn, waarvoor zij in 2005 de Nederlandse  
Debutantenprijs won. Ook schreef zij, 
samen met kunstenaar Michiel Kragten, 
de beeldroman, De Cannondale, en stelde de internationale ver- 
halenbundel World One Minutes samen. Momenteel schrijft zij  
freelance weer kunstkritieken voor NRC Handelsblad en werkt aan 
haar tweede roman. 

De Van Praagprijsjury (vlnr): Cox Habbema, Harro van Lente, 
Soheila Najand, Bert Janssens. Foto: Jeppe van Pruissen.

Lucette ter Borg*
Foto: Diana Kok

* Tijdens het maken van de juryfoto was Lucette ter Borg helaas verhinderd.
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Niets verwachten, alles hopen

Jaap van Praag, vader van het Nederlandse,  
naoorlogse humanisme

 Jaap van Praag, naar wie de prijs is vernoemd, wordt geboren op 
11 mei 1911 in Amsterdam. Hij groeit op in een modern, niet-
godsdienstig joods en socialistisch milieu. Na matige prestaties op 
de lagere school waar hij flink wordt gepest,behaalt hij één jaar 
na de HBS (1929) het staatsexamen gymnasium bèta en alfa. Al 
jong leest hij veel. Hij studeert Nederlandse letteren en wijsbe- 
geerte (cum laude) en wordt leraar bij het Gemeentelijk Lyceum 
in Dordrecht. Hij is lid van de SDAP en, onder andere als voor-
zitter, actief in een aantal vooroorlogse jeugdbewegingen zoals de 
Studenten Vredes Actie en de Jongeren Vredes Actie. Daar leert 
hij mensen kennen die later, net als hij, een belangrijke rol zul-
len spelen in de naoorlogse humanistische beweging, onder wie 
Garmt Stuiveling en Jan Brandt Corstius. Tijdens de bezetting 
van Nederland is hij van 1943 tot 1945 ondergedoken bij Fenco 
van den Berkhof. 

Van Praag is een efficiënt organisator maar ook een genuanceerd 
denker. Daarvan getuigen zijn vele publicaties, waaronder in 1947 
het grondleggende werk Modern humanisme: een renaissance? dat hij  
tijdens zijn onderduikperiode schreef en - veel later - het standaard-
werk Grondslagen van humanisme (1978), dat in 1982 ook in Groot-
Brittannië wordt uitgebracht. Van Praag is ervan overtuigd dat fascisme 
en racisme pas echt kunnen worden uitgebannen wanneer voldoende 
mensen een levensovertuiging hebben die ‘geestelijk doordacht en ze-
delijk verantwoord’ is. Vanuit die gedachte is hij een van degenen die 
na de bevrijding van Nederland in mei 1945 het initiatief nemen tot 
het oprichten van een vereniging van humanisten. In de oprichtings- 
rede in 1946 stelt hij dat ‘het humanisme zich moet organiseren om de 
grote onkerkelijke massa tot het peil van een geestelijk doordachte en  
zedelijk verantwoorde levensbeschouwing te verheffen, te bevorderen dat 
leden en geestverwanten zich bezinnen op de grondwaarden waaruit zij 
leven en op de zin van hun bestaan, aangevuld met maatschappelijke 
werkzaamheid om wereldvreemd idealisme te vermijden. Om zich te 

kunnen verdedigen tegen aanvallen is het 
bovendien noodzakelijk zich te bezinnen 
op de grondslagen, tradities en consequen-
ties van het humanisme.’
Vanaf de oprichting van het Humanis-
tisch Verbond in 1946 heeft Van Praag 
er de feitelijke leiding in handen. Hij is 
voorzitter van september 1946 tot mei 
1969. Hij is in die tijd het gezicht, de stem 
en de pen van het Nederlandse huma- 
nisme en maakt zich steeds sterk voor 
levensbeschouwelijke en politieke pluri-
formiteit binnen het Verbond. 
Vanaf 1946 houdt hij wekelijkse radio- 
lezingen ‘Geestelijk leven’ bij de VARA. 
Van Praag is ook actief in de PvdA, waar 
hij het socialisme en de humanistische 
levensbeschouwing probeert te verbin-
den. In 1946 wordt hij Statenlid in de 
provincie Zuid-Holland, het jaar erop 
bestuurslid in de ‘Humanistische werk-
gemeenschap in de PvdA’, in 1948 voor-
zitter van de PvdA-afdeling Dordrecht 
en – na een nieuwe periode als leraar – 
in 1954 lid van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland. Hij wordt ook een van de 
eerste hoogleraren in de humanistiek – 
het woord humanistiek is zijn vinding – 
aan de Universiteit Leiden (1964-1979). 
Een belangrijk initiatief van Van Praag 
is het voorbereiden en oprichten van de  
International Humanist and Ethical 
Union (IHEU), een internationale fe- 
deratie van humanistische organisaties. 
Ook van de IHEU is Van Praag voorzitter 
vanaf de oprichting in 1952 in Amster-
dam tot 1975. Van Praag overlijdt op 12 
april 1981.
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Het gedachtegoed van Van Praag
Kenmerkend voor de humanistische levensbeschouwing van Van 
Praag is dat een bovenzintuiglijk interpretatiekader ontbreekt: de 
wereld heeft geen doel of richting, het zijn de mensen zelf die zin en 
richting aan de wereld geven.
Van Praag stelde tien uitgangspunten op over de mens en de wereld 
die door de meeste humanisten gedeeld worden. 

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

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

of een schepping van het bewustzijn, maar is
• volledig (in plaats van onvolledig of verwijzend naar iets anders)
• toevallig (in plaats van bedoeld)
• dynamisch (in plaats van onveranderlijk).

Dubbele strijd
Uiteraard is Van Praags denken een reactie op de maatschappe- 
lijke situatie van zijn tijd. Hij voert een dubbele strijd: een ‘kleine 
strijd’ tegen het overheersende christendom en tegen iedere vorm 
van religieuze dogmatiek. En een ‘grote strijd’ tegen iedere vorm van 
nihilisme, om de ‘geestelijke weerbaarheid’ van humanisten en niet-
humanisten te vergroten. Weerbaarheid speelt een belangrijke rol in 
de denkwereld van Van Praag. Hij is ervan overtuigd dat een bewust 
christen of een humanist zich minder gemakkelijk door het nazisme 
zou hebben laten verleiden.
Opvallend in zijn werk is ook de combinatie van opbouwende 
hoop en maatschappijkritiek, van optimisme en pessimisme. Zijn  
adagium is dan ook: ‘niets verwachten, alles hopen.’ Dit is gezien de  
historische situatie niet verwonderlijk. In zijn levensovertuiging  
klinkt een voortdurend besef door van het kwaad dat mensen  
elkaar kunnen aandoen. Daartegenin spreekt hij over vertrouwen 
en een nieuwe toekomst. Misschien wel het meest intrigerende van  
Van Praags denken is dat hij gelooft dat mensen ‘gevormd kunnen 
worden tot menselijkheid’. Niet vanuit het idee van eeuwige morele 
wetten of op basis van grenzeloze vrijheid, maar door begeleiding 
naar autonomie: de vrijheid om eigen kaders en perspectieven te 
ontwikkelen. 

Jaap van Praag:

‘ Mensen moeten hun leven vorm geven door beslissingen  
binnen een gegeven kader. In het perspectief van identiteits-
besef, oriëntatievermogen en zelfbewustzijn gaat het erom 
dat hun beslissingen hun leven zodanig richting geven, dat dit 
hun een besef van doelgerichtheid verschaft, dat hun leven 
de moeite waard maakt..(…) Het betekent niet dat mensen 
meester zijn over hun lot, maar dat zij desondanks zichzelf in de 
hand nemen in een verwarrende en ondoorgrondelijke wereld.’ 

(Uit: Grondslagen van het humanisme, 1978, pagina 180.)

Kijken en luisteren 

TV:
HUMAN zendt een Profiel-aflevering over Pieter Winsemius 
uit op 18 mei. 

Radio:
In de Radio5 Talkshow OBA Live van HUMAN is Pieter Win-
semius hoofdgast bij Theodor Holman op maandag 9 mei van 
19.00-19.30 uur.

Als u één van deze uitzendingen hebt gemist, kijk dan op 
www.human.nl
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Met dank aan de mensen die aan deze bundel meewerkten:
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semius voor hun inzet bij het maken van deze bundel.
Coverfoto Pieter Winsemius: Ewout Huibers, www.ewouthuibers.nl
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Met meer leden een krachtiger humanistisch geluid
Wilt u het Humanistisch Verbond steunen? Vanaf € 5,00 per maand 
helpt u ons vaker een humanistisch geluid te laten horen. 
Kijk op: www.humanistischverbond.nl of bel: 020 521 90 00

Het moet in de herfst van 2006 zijn geweest. Pieter was  
invalminister bij VROM geworden. Centraal stond op dat mo-
ment de problematiek van de stadswijken als Kanaleneiland 
en Overvecht in Utrecht. De tergende vraag lag voor: hoe 
komt het nou toch dat die problematiek zo weerbarstig is? De 
verkokering van de ambtelijke en politieke wereld zou een 
oorzaak kunnen zijn. Er werden interdepartementale actie-
groepjes opgericht met daarin ministers en hoge ambtenaren, 
ieder groepje kreeg een wijk toebedeeld. 
Al snel kreeg de school een telefoontje van VROM of de mi- 
nister eens even langs kon komen. We waren op VaderRijn wel 
wat gewend, dus geen probleem. Op het afgesproken tijdstip 
stonden ik en de adjunct van de school op de ministeriële li- 
mousine te wachten. Dat waren we zo gewend. En wat kwam 
er op het afgesproken moment aan: een met brede passen 
lopende minister zonder hulpjes, zonder limousine. En zijn 
woorden luidden: wat leuk dat ik met jullie kennis mag komen 
maken. Ik zal eens vertellen wat we van plan zijn. Nou, binnen 
een paar minuten zaten we aan tafel en weer enkele minuten 
later was zijn liefde voor het vmbo geboren en natuurlijk ook 
voor VaderRijn.
Ook na zijn ministerschap zette Pieter zijn betrokkenheid met 
het vmbo intensief voort. Hem was inmiddels duidelijk ge-
worden dat de wijkproblematiek alleen goed aangepakt kon 
worden indien ook goed onderwijs in die wijken onderdeel 
van de wijkaanpak was. Dit mondde uit in het WRR-rapport 
Vertrouwen in de school, met twee centrale begrippen die vol-
gens hem cruciaal waren voor goed onderwijs: binding en 
structuur. Zijn verbondenheid met het vmbo in Utrecht werd 
geïntensiveerd toen het stadsbestuur hem vroeg de leiding 
te nemen van een Taskforce die het gehele VMBO in de stad 
Utrecht onder de loep moest nemen. In die fase kwamen twee 
grote kwaliteiten van Pieter naar boven: de analyticus en de 
compassieman. Zijn analyse van de droge cijfers deed het 
Utrechtse onderwijs sidderen. Jarenlang was er met een foute 
analyse van databestanden gewerkt met als gevolg een geheel 
verkeerd onderwijsbeleid. Maar tegelijkertijd zocht hij naar 
een uitweg uit deze problematiek waar op langere termijn het 
onderwijs echt beter van zal worden.

Bart Engebers



Wat is duurzaamheid?

‘ Op de 100ste geboortedag van oprichter Jaap van 
Praag reikt het 65-jarig Humanistisch Verbond de Van 
Praagprijs 2011 uit aan Pieter Winsemius. Wij bieden 
hem deze prijs aan voor zijn indrukwekkende oeuvre 
en langdurige inzet voor een duurzame samenleving. 
In verschillende hoedanigheden heeft hij alle aspecten 
van duurzaamheid, zowel de groene (milieu) als de rode 
(het sociale), op eigenzinnige wijze onder de aandacht 
gebracht. Hiermee is hij een voorbeeld geworden in 
het nadenken over en de betekenis van duurzame 
ontwikkeling. Het hoofdbestuur dankt de jury die 
onder leiding van Cox Habbema tot deze uitstekende 
keus is gekomen.’

Rein Zunderdorp

‘ Wie laat door nadenken en inspanning zien hoe we  
tot een mooi, zinvol en verantwoord duurzaam 
samenleven kunnen komen? De jury stelde vast dat 
er in Nederland op dit gebied één uitblinker is: Pieter 
Winsemius.’

Jury Van Praagprijs 2011

Humanistisch Verbond
Weteringschans 259
Postbus 5490
1070 AL Amsterdam
Tel. (020) 521 90 00

info@humanistischverbond.nl
www.vanpraagprijs.nl
www.humanistischverbond.nl


