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Je zult maar een varken zijn in een megastal of een van de 
duizenden kippen die het daglicht nooit zien. Het leven is 
dan geen lolletje en het einde meestal ook niet. 
Regelmatig is op het nieuws te horen dat er alweer een 
megastal is uitgebrand en dat moet ons toch aan het 
denken zetten, evenals het gebruik van het middel fipronil 
in de stallen met leghennen. Albert Heijn wil in de 
toekomst alleen nog maar kippen verkopen die nog net 
geen Beter Leven keurmerk krijgen, maar er  wel dicht 
tegenaan zitten en, wat nu al in het assortiment te vinden 
is, kip met een of meerdere sterren. Met 1 ster Beter 
Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie 
aangepakt, 3 sterren staat gelijk aan biologisch en 
diervriendelijk. Langzamerhand komt er verbetering en 
wordt het leven voor een aantal dieren wat prettiger. 
Steeds meer mensen besluiten minder vlees te eten en 
steeds meer mensen kiezen, als ze vlees eten, voor 
kwaliteit: goed vlees voor zichzelf en een goed leven voor 
een dier. Niet de jonge man die met zijn dochtertje 
inkopen deed bij Albert Heijn en gevraagd werd of hij ook 
nadacht over de herkomst van het vlees dat hij kocht. Ik 
eet wat ik lekker vind en een kip denkt ook niet na over 
mijn leven was zijn antwoord. Het verschil tussen mens en 
dier was hem blijkbaar niet al te duidelijk. Verschil van 
mening is een goede zaak, maar je verstand gebruiken en 
goed nadenken over wat er om je heen gebeurt is toch 
wel van wezenlijk belang voordat je met een mening komt.  
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Een van de uitgangspunten van het humanisme is dat 
mensen beschikken over het unieke vermogen om goed 
van kwaad te onderscheiden. Voor bijna iedereen geldt 
dat hij of zij ontvankelijk is voor morele kwesties en streeft 
naar een mooi, zuiver en rechtvaardig leven. Dat we 
beschikken over morele gevoeligheid betekent dat wij in 
staat zijn ons verantwoordelijk te voelen voor de natuur, 
voor elkaar en voor onszelf. En dat we die 
verantwoordelijkheid vertalen in handelen. Humanisten 
zijn nieuwsgierige, vrij denkende mensen die op eigen 
kracht de wereld willen doorgronden en begrijpen. Via 
een proces van waarnemen, argumenteren, beoordelen, 
toetsen en herzien ontstaat kennis. Kennis vergaren is 
altijd mensenwerk en dus feilbaar. Het humanisme vraagt 
daarom van mensen de bereidheid om hun ideeën aan te 
passen wanneer overtuigende inzichten daar aanleiding 
toe geven. 

In het nieuwe magazine vindt u een mix van luchtige en 
meer diepgravende artikelen over onderwerpen die onze 
betrokkenheid bij de samenleving , de belangrijkheid van 
keuzevrijheid en zelfbeschikking en autonomie bij het 
levenseinde aan de orde stellen. Veel ernstige en kritische 
onderwerpen, maar gelukkig ontbreekt ook de vrolijke 
noot niet.  
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Dirk	Metselaar				Ik	zal	terreur	zaaien	in	het	hart	van	de	ongelovigen	
Van	de	voorzitter	
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Er gaat geen dag voorbij of de islam doet in de media van 
zich spreken. En zelden gebeurt dat op een vrolijk 
stemmende  manier. Voor het Westen werd de discussie 
actueel bij de fatwa van de Iraanse moslim-geestelijkheid 
om Salman Rushdie wegens zijn boek Duivelsverzen te 
vermoorden. Zo’n oproep om mensen, die kennelijk kritiek 
durven uiten op een godsdienst, van het leven te beroven, 
richt zich tot de islamieten die vermoedelijk ook nog in de 
illusie verkeren dat men na zo’n moord dagelijks (!) een 
dikke 70 maagden tot zijn beschikking krijgt. Dat moet 
toch voor elke gezonde man een schrikbeeld zijn… Zo’n 
scenario moet dan de hemel voorstellen, mij lijkt dit 
gegeven eerder de hel… Er wordt overigens gesteld dat 
het woord maagden een foute vertaling is, het had 
moeten zijn: druiven. De meest orthodoxe vorm van islam 
wordt dagelijks in praktijk gebracht in Saoedi-Arabië. Er 
rollen elk jaar koppen door de straat. Letterlijk! Omdat 
mensen zich niet gedragen volgens de achterhaalde 
mores van een ultraconservatief gedachtengoed. Een 
HVO-docente, die een tijdje als expat in dit land leefde 
vanwege het werk van haar man, werd eens aangehouden 
door de religieuze politie. Reden: haar mouwen waren te 
kort. Aan het echtpaar werden twee opties gegeven: ofwel 
de vrouw in kwestie ging mee naar het politiebureau en in 
voorlopige detentie, ofwel de echtgenoot moest zijn 
vrouw ter plekke afranselen. Ze kozen voor de laatste 
optie…en zijn niet lang nadien teruggekeerd naar 
Nederland. 

Wanneer, zoals bij mij is gebeurd, het geloof geleidelijk 
van je afglijdt (ik vind de zinsnede ‘van het geloof 
gevallen’ verkeerd, omdat dan verondersteld wordt dat je 

2

van een soort hogere standaard afkiepert), dan kijk je op 
zijn best enigszins meewarig naar mensen die vasthouden 
aan de dogma’s van hun geloof. Je praat daar soms eens 
over, maakt er een grapje bij, en ieder gaat weer over tot 
de orde van de dag. Hoe anders is dat bij moslims. Elke 
kritische kanttekening wordt keihard afgestraft, fysiek of 
verbaal. Je laat het als islamiet dus wel uit je hoofd om 
een kritische noot te kraken, het geeft maar gedoe. 
Sterker, er wordt je meteen een label van islamofoob 
opgeplakt. Dat is kras, want een fobie is een ziektebeeld, 
terwijl je kritiek op de islam gegrond kan zijn, en 
bovendien wetenschappelijk te onderbouwen. Het is dan 
ook een discussietruc om iemand meteen als ziek te 
bestempelen. Je bent islam-kritisch, maar daarmee nog 
niet per se islamofoob. Helaas zijn onze media 
onvoldoende taal-kritisch. Ze nemen de termen gewoon 
over. Nu hebben wij nog makkelijk spreken: je bent als 
niet-godsdienstige relatief buiten beeld, al doet zo’n soera 
(er zijn er vele van) anders vermoeden. Hoe anders is dit 
voor ex-moslims. Voor hen is het onmogelijk deze 
godsdienst te verlaten, op straffe van de dood. Toch zijn 
er moedigen die het aandurven uit te komen voor het feit 
dat zij hun geloof vaarwel hebben gezegd. Een veel 
grotere groep heeft dat innerlijk gedaan maar toont zich 
naar buiten nog een soort cultuur- moslim. 

Deze groepen moeten we steunen. Wij hebben als 
humanisten strijd gevoerd binnen de Nederlandse 
verzuilde context. Dat was evenwel nooit met gevaar voor 
eigen leven, althans niet de laatste eeuwen. Voor ex-
moslims ligt dat helaas bepaald anders. Het is en blijft van 
belang dat humanisten zich het lot van deze dappere 
ongelovigen aantrekken. Het landelijk HV biedt deze 
groep onderdak, de afdeling zal het komend seizoen ook 
stilstaan bij de groep ex-moslims.  
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Heleen	Janszen			
                         Waarom	burgers	zich	van	hun	leiders	afkeren.	
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Rob de Wijk vraagt zich in dit boek af wat er in de wereld 
na ca. 2015 aan de hand is. Is het toeval dat er op zoveel 
plaatsen ter wereld massale onvrede is? Met zijn scherpe 
analyse en verwijzing naar de oorsprong van de westerse 
maatschappelijke waarden, valt niet anders dan vast te 
stellen dat huidige politieke leiders geen antwoorden 
hebben op de actuele situatie en op zoek moeten naar 
nieuwe wegen. 
 
In een zoektocht naar oorzaken van de huidige status quo 
analyseert hij de ontstane situatie in de wereld, met het 
zwaartepunt op Europa en Nederland. Aan de hand van 
enkele basisinzichten uit de filosofie van Hobbes, Locke en 
Rousseau (17e en 18e eeuw) verklaart hij de 
maatschappelijke situatie in Europa die ontstond vanaf de 
Franse Revolutie en na 1848. Het sociaal contract, dat 
ontstaan is na het wegvallen van de macht van de kerk in 
Rome, wordt in deze periode een maatschappelijke basis 
die mensen veiligheid en een zekere mate van welstand 
biedt. In ruil hiervoor onderwerpen zij zich aan wetten en 
aan een soeverein. 
 
Vanaf 1848 vinden in korte tijd in 50 landen revolutionaire 
golven plaats. De internationale context is hierbij zeer 
bepalend voor de effecten die dit heeft. Het feodale 
systeem verdwijnt, de bureaucratische staat wordt een feit, 
liberale ideeën komen in het politiek systeem en de 
industrialisatie brengt urbanisatie op gang. De Wijk neemt 
de lezer mee door de recente wereldgeschiedenis en 
beschrijft hoe de West Europese rechtstaat, gebaseerd op 
liberale en democratische beginselen, is ontstaan en 
illustreert aan de hand van voorbeelden dat het sociale  
contract verbroken kan worden als leiders het volk niet 
kunnen beschermen. Een gebrek aan visionair leiderschap 
en gevoelde onveiligheid leiden tot onrust, onvrede en 
revolutionaire golven, een situatie die we herkennen in de 
recente periode in de westerse wereld.  
 
Was in de Westerse machtsorde de wereld tamelijk stabiel 
met organisaties als VN en OESO, er is nu sprake van 
machtsverschuiving op wereldschaal. De machtsorde 
verandert en de regels die daarbij horen zijn nog 
onbekend.  
Rusland maakte handig gebruik van de verzwakte 
machtsposities van het Westen; annexatie van de Krim kon 
zonder al te veel tegenwerking plaatsvinden. Ook China 
breidt zijn macht uit. Globalisering veroorzaakt angst voor 
banenverlies en de vierde industriële revolutie zorgt 
daadwerkelijk voor minder banen  
Door instabiliteit in de moslimwereld is een 
vluchtelingenstroom op gang gekomen en langs de 
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grenzen van Europa ontstaat inmiddels overal instabiliteit. 
Terroristische aanslagen vinden ook in Europa plaats. Dit 
laat de  Westerse wereld twijfelen aan alles, de rechtsorde 
lijkt in gevaar, het sociale contract raakt beschadigd. 
Populisme bloeit op in diverse Europese landen, met 
neigingen naar nationalisme, protectionisme en 
isolationisme. Raakt Europa hiermee in de spagaat? 
 
De Wijk stelt in zijn slotbeschouwing dat de spagaat niet 
verlammend hoeft te zijn voor het sociale contract in 
Europa. Hij stelt dat het vertrouwen in de EU voor de 
burger kan worden hersteld als de Unie zich ontwikkelt tot 
een organisatie die burgers beschermt en het gevoel van 
welvaart vergroot. Daartoe zijn een actief buitenlandbeleid 
op het gebied van infrastructuur en handelsverdragen en 
een gezamenlijke muntunie van belang, evenals een actief 
buitenlandbeleid tegenover opdringing van ideologieën 
die de democratische rechtstaat niet onderschrijven.  
 
Actualiteiten zoals de veranderingen in de VS na Trumps 
verkiezing en het Brexit referendum lijken het Europese tij 
te keren. Men lijkt zich bewuster te worden van de 
westerse maatschappelijke verworvenheden. 
Krijgt Europa dan echt zijn ‘schwung’ terug? Hiermee 
eindigt het boek van De Wijk. 
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Samen eten 
In het vorige HV-magazine werd melding gemaakt van de 
plannen die er waren om af en toe samen met een aantal 
HV-leden in het verzorgingshuis Humanitas te eten. Er zijn 
nu drie bijeenkomsten geweest en steeds weer kwamen er 
enthousiaste reacties. De ruimte waar de maaltijden 
plaatsvinden, ziet er huiselijk en aantrekkelijk uit, de 
vrijwilligers die kookten bleken uitstekende koks te zijn en 
de sfeer was uitstekend. De groepen zijn wisselend van 
samenstelling, ook al zijn er al wat vaste gasten, en dat 
leidt iedere keer weer tot nieuwe gespreksstof. Bijzonder 
is dat ook leden die zelden naar een HV-bijeenkomst 
komen, de weg naar de gezamenlijke maaltijden weten te 
vinden en daarna enthousiast huiswaarts keren met de 
mededeling vaker te willen komen.   

Tot nu zwaaiden Henriëtte Pater, Mathilde Heinen, Hans 
Lintenbrink en Ank Maris de scepter in de keuken, maar 
het is wel de bedoeling dat ook andere kookliefhebbers 
een of meerdere malen  hun steentje bijdragen. Wie hier 
wat voor voelt, kan zich aanmelden bij 
deventer.hv@gmail.com  

De werkgroep heeft er voor gekozen om geen vaste data 
te plannen, maar u krijgt tijdig  voor iedere maaltijd 
bericht via de mail.  

Een hartverwarmende reactie 

In februari vertelde Piet Bakker tijdens het HV-café 
enthousiast over de lange fietstocht die hij met zijn 
partner ondernomen had. Na een half jaar fietsen en met 
11.00 km achter de rug konden ze terugkijken op een 
geslaagde, boeiende, maar ook pittige tocht. Er bleek 
veel belangstelling voor Piets verhaal te zijn en de zaal 
van het logegebouw liep dan ook snel vol. Kort erna 
kreeg Piet een bijzondere reactie die we u, met 
toestemming van de schrijfster, niet willen onthouden. 

“Lieve mannen, wat heb ik genoten van jullie reisverslag. 
Ongekend wat een moed en doorzettingsvermogen. Met 
het mager worden kreeg ik medelijden. Ik was die 
mevrouw die als eerste op de stoep stond. Wat was het 
boeiend en zo eerlijk zondag. Je merkte aan de mensen 
dat ze het geweldig vonden. Ik leen het boek nog uit, 
zodat er nog meer mensen kunnen zien dat het mogelijk 
is een droom werkelijkheid te laten worden. Ik heb de 
moed niet, vaak afgeremd in de jeugd, overal beren op 
de weg, ook een man getrouwd die helemaal niets 
durfde. Nu ben ik net een jaar alleen, ga er wel op af, 
want dat stukje dat ik nog heb, ik word 82, wil ik 
benutten.” 

Heel hartelijke groet, Kathy Voortman-Langen 

Het verslag van de fietstocht is te lezen in ‘Go! Hoe een 
fietsdroom werkelijkheid werd’. Exemplaren zijn nog te 
bestellen bij Piet Bakker, doorpiet@cloud.com 

Ria Meeuwse 
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Ontwikkelingen in west Europa sinds het verschijnen 
van bovengenoemd boek 
 
Een artikel in NRC/H van 13/06/’17 van Matthew 
Karnitschnig (EU correspondent Wall Street Journal) en 
een column van Caroline de Gruyter, NRC/H  20/05/’17 
sluiten fraai aan bij de theorie en waarneming van De Wijk.   
Waar in Oost Europa Victor Orban (Hongarije) en Jaroslaw 
Kaczynsky (Polen) zich nationalistisch en isolationistisch 
manifesteren, wordt de pro-Europese koers in Frankrijk en 
Duitsland door Emmanuel Macron en Angela Merkel 
voorlopig voortvarend en visionair ingezet. Denk aan het 
voorjaar 2017, toen herstelden Liberale pro-Europese 
krachten zich; de verkiezingsuitslagen in Oostenrijk, 
Nederland en Frankrijk werden  gewonnen door 
democraten, de populisten hadden het nakijken. De 
werkloosheid is gezakt naar het niveau van 2008.  
Het Europese continent begint zijn elan terug te krijgen, 
met Macron en Merkel aan de tekentafel.  
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Dirk	Metselaar			 Humanistisch	Vormingsonderwijs	
	 Een	inhoudsvolle	les	

1

Het	keuzevak	HVO	kent	een	grote	populariteit.	Zodra	leerlingen	(en	hun	ouders)	in	de	bovenbouw	van	de	
basisschool	de	keuze	krijgen	voorgelegd	of	ze	elke	week	naar	godsdienstonderwijs willen	of	naar	HVO,	dan	is	de	
groep	die	voor	HVO	kiest	groeiend.	Met	enige	fantasie	kun	je	HVO	beschouwen	als	een	soort	filosofie-
onderwijs,	maar	HVO	is	meer:	niet	alleen	worden	ethische	dilemma’s	besproken,	maar	ook	morele	keuzes	
worden	besproken	en	vergeleken.	Centraal	staat	hierbij	steeds	dat	de	leerling	leert	om	kritisch	te	denken,	en	
voor	eigen	keuzes	te	staan.	Leerlingen	komen	sterker	uit	de	les.	Omdat	alle	onderwerpen	aan	de	orde	kunnen	
komen.	Er	is	geen	vast	lespakket,	de	leerlingen	bepalen	met	de	HVO-docent	welke	onderwerpen	centraal	
staan.	Daarbij	hanteert	de	HVO-docent		een	groot	scala	aan	werkvormen,	zodat	alle	leerlingen	aan	hun	
trekken	komen.	Een	vak	dat	de	moeite	waard	is.		
De	afdeling	heeft	zich	jarenlang	ingespannen	om	op	alle	openbare	scholen	HVO	aan	te	bieden.		In	de	
gemeenten	waaruit	onze	afdeling	is	gevormd,	is	op	ongeveer	de	helft	van	alle	scholen	HVO.	Dat	ligt	niet	
zozeer	aan	de	schoolleiding,	of	de	geringe	wens	van	de	ouders,	maar	met	name	omdat	er	vraag	is	naar	meer	
leerkrachten.			
Hieronder	treft	u	(vetgedrukt)	de	scholen	aan	waar	HVO	wordt	aangeboden	en	scholen	waar	dit	(nog)	niet	
gebeurt.	Wilt	u	HVO	op	uw	school?	Neem	dan	in	elk	geval	contact	op	met	de	schoolleiding	en	met	de	
regionaal	consulent	van	HVO:	Corian	Bakker,		Regiobegeleider	IJsselland,	Tel:	0575528628		
Mobiel:		06	10246239,		e-mail:		c.bakker@hvo.nl	
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BERKELLAND	
OBS	Noord,	Borculo							
OBS	Kiezel	en	Kei,	Borculo	
DaVinci	Berkelland,	Borculo	
H.W.	Heuvelschool,	Borculo	
OBS	Op	d’n	Esch,	Eibergen	
OBS	Menno	ter	Braak,	
Eibergen	
OBS	De	Keikamp,	Geesteren	
GA	v.d.	Lugtschool,	Gelselaar	
OBS	De	Voshaar,	Haarlo	
OBS	De	Marke,	Neede		
OBS	B.	Tormijn,	Neede	
OBS	De	Hofmaat,	Neede	
SBO	Diekmaat,	Neede	
OBS	De	Berkel,	Rekken		
OBS	Kerst	Zwart,	Ruurlo	
OBS	De	Driesprong,	Ruurlo	
	
DEVENTER	
Rivierenwijkschool	
(samenwerkingsschool)	
Borgloschool	
Cees	Wilkeshuisschool		
De	Dorpsschool	Bathmen	
De	Flint		
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De	Hagenpoort		
De	Hovenschool		
De	Kleine	Planeet		
Kolmenskate	
De	Kopklas		
De	Paladijn		
Het	Roessink	
De	Rythmeen	Bathmen	
De	Schakel		
De	Sleutel		
De	Tintaan		
De	Wiz@rd		
Slingerbos	Diepenveen	
	
LOCHEM	
Julianaschool		Almen	
Villa60	Eefde	
J.v.d.	Hoevenschool	Epse	
J.A.	de	Vullerschool	Gorssel	
Beatrixschool	Harfsen	
Mr.	G.	Propschool	Lochem	
De	Vennegötte	Lochem	
De	Toermalijn	Lochem	
De	Branink	Laren	
OBS	Nettelhorst	Nettelhorst	
de	Barchschole	Barchem	
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OLST-WIJHE	
Obs	De	Klimboom	Boskamp	
Obs	De	Holsthoek	Den	Nul	
Obs	Elshof		Elshof	
Obs	Ter	Stege	Olst	
Obs	Dijkzicht	Welsum	
Obs	A.	Bosschool	Wesepe		
Obs	De	Peperhof	Wijhe	
Obs	Tellegen	Wijhe	
	
VOORST	
Basisschool	Hagewinde	Wilp	
Openbare	Basisschool	Wilpse	Dijk	
TWELLO	
Basisschool	Wilp-Achterhoek	
WILP	GLD	
Basisschool	De	Wiekslag,	VOORST	
GEM	VOORST		
Basisschool	De	Hietweide	TWELLO	
OBS	De	Bongerd	TERWOLDE	
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Tokoloshe	 			 Wandelwijsheid	
De	Column	 	 	

1

Van wandelen kun je wijs worden. “Zo weinig mogelijk 
zitten, geen enkele gedachte geloof schenken die niet in 
de vrije lucht en bij vrije beweging geboren is.” schrijft 
Nietzsche in zijn boek “Ecce Homo” en even verderop 
beweert hij dat “…het zitvlees de eigenlijke zonde is 
tegen de heilige geest.” Dat doet mij als fervent 
wandelaar goed, zal ik dan ooit nog eens wijs kunnen 
worden? Nu is Nietzsche de denker die ooit vaststelde dat 
God dood is. Het is nog maar de vraag of dat zo’n wijs 
standpunt is. Als je dat vindt betekent het immers ook dat 
je gelooft dat God ooit geleefd heeft. Hoe kan immers iets 
of iemand doodgaan als hij niet eerder geleefd heeft? Het 
doet mij denken aan wat mijn kleindochter ooit tegen haar 
jongere broertje zei toen hij op een dode worm trapte: 
“Niet doen Carlo, als je op hem trapt, gaat hij nog 
doder”. Zou ze gedacht hebt dat je een beetje dood kan 
zijn en dus ook nog een beetje leeft? Wij weten het niet 
evenmin als we, aldus een aantal schrijvers, ook niet weten 
hoe we de uitspraak van Nietzsche moeten interpreteren. 

Wat ik na een lange wandeling wél zeker weet is dat ik mij 
bij tijd en wijle net als die worm voel, zeker als  er 
onderweg nu en dan een stevige bui regen viel en ik nat, 
koud en vermoeid ben. Ik voel me dan ook een beetje 
dood, maar gelukkig toch ook nog wel levend. Heel 
anders dan het frisse en energieke gevoel aan het begin 
van de wandeling toen de zon nog lekker scheen. Als je 
dan door de soms overweldigend mooie natuur loopt 
bekruipt je bijna automatisch de vraag hoe die met haar 
grote verscheidenheid  tot stand gekomen is. Was er dan 
toch een inmiddels overleden God die ooit deze prachtige 
en indrukwekkende natuur geschapen heeft? Het is bijna 
ontluisterend wanneer je je realiseert dat al die 
natuurpracht waarschijnlijk eerder het resultaat is van 
onromantische chemische processen en evolutie. Blijft 
over de vraag hoe ooit de planeet aarde en de kosmos 
ontstaan zijn. Toch de hand van een God? Wandelend 
verdiep je je bijna automatisch in die vragen, ware het niet 
dat je die dikwijls niet lang kunt doordenken door allerlei 
vormen van afleiding. De plotselinge regenbui waarvoor je 
een schuilplaats moet zoeken, de ruzie die je moet 
slechten tussen jouw hond en die van een 
tegemoetkomende wandelaar, de vraag welk bospad je 
op een vijfsprong moet kiezen.     

Niet alleen vormen van afleiding van buitenaf doorkruisen 
bij mij tijdens het wandelen allerlei diepzinnige gedachten 
over het leven en de mensheid. Mijn gedachten dwalen 
ook voortdurend af naar zaken als de droom waarmee ik 
die ochtend wakker werd, een herinnering aan de vakantie 
van vorige maand, een bericht in de krant over de 
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Amerikaanse president en de vraag of mijn zoon nu wel of 
niet komend weekend met zijn gezin op bezoek komt. Wat 
ben ik soms jaloers op de mensen die zoveel discipline in 
hun gedachten kunnen aanbrengen, dat ze goed en 
gestructureerd kunnen filosoferen over de grote vragen 
van het mensdom. Hoe moeten we staan tegenover de 
grote vluchtelingenstromen, tegenover de honger in de 
wereld en welk standpunt in te nemen omtrent het verschil 
tussen arm en rijk, de bio-industrie en 
euthanasiewetgeving? Heel wat beroemde filosofen 
hadden met betrekking tot deze en soortgelijke 
levensvragen goed doordachte en uitgesproken 
opvattingen ontwikkeld die evenwel bijna altijd weer door 
andere, even beroemde filosofen weerlegd worden. Ook 
over de bij het wandelen door Nietzsche opgedane 
filosofieën lopen de meningen nogal uiteen. Christenen, 
moslims en joden hebben het maar makkelijk. Die hebben 
boeken zoals de Bijbel, Koran en Thora en ze hebben 
priesters, imams en rabbi’s  die precies weten hoe de vork 
aan de steel zit in deze wereld en hoe God het allemaal 
heeft gewild.      

Deze eenvoudige humanist moet er zonder heilige boeken 
en geestelijk leiders zelf maar achter zien te komen wat 
wijsheid is met betrekking tot de grote levensvragen. Vele 
duizenden kilometers wandelend nadenken hebben nog 
niet geholpen stellige antwoorden daarop te vinden. 
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Ria	Meeuwse			Een	mens	is	pas	vergeten	als	zijn	naam	vergeten	is	
	 																		Struikelstenen	in	Deventer	 
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In Deventer werden op 10 augustus door de Duitse 
kunstenaar Gunther Demnig 28 struikelstenen 
(Stolpersteinen} gelegd voor Joodse bewoners, 
verzetsstrijders en een Jehova getuige die tijdens de 
tweede wereldoorlog door de nazi’s weggevoerd zijn en 
dit niet overleefd hebben. Demnig heeft tot heden zo’n 
60.000 stenen aangebracht, de meeste in Duitsland. In 
totaal liggen er nu 84 van deze steentjes in Deventer. De 
steentjes van 10 bij 10 cm met daarop een messing plaatje 
met de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats 
en datum van overlijden worden geplaatst voor de 
woningen waar vandaan deze mensen zijn gedeporteerd.  

Vermoedelijk zijn er in Deventer meer dan 460 
slachtoffers: 397 Joodse slachtoffers, 61 verzetsstrijders en 
1 Jehova’s getuige. Voor de Werkgroep Struikelstenen 
Deventer betekent dit dat er veel werk aan de winkel is, 
want voor het onderzoek moet o.a. gebruik gemaakt 
worden van onderzoeksliteratuur, archieven en 
organisaties als het NIOD, het opsporen van 
nabestaanden is vaak erg ingewikkeld en er moet gezocht 
worden naar sponsoren. Vaak zijn het familieleden die een  
of meerder struikelsteentjes sponseren, maar ook veel 
particulieren en Deventer instellingen en organisaties 
blijken bereid hun steentje bij te dragen aan dit geweldige 
project. 

Het bestuur van HV-Deventer vond het een goede zaak 
om ook een struikelsteentje te adopteren en in overleg 
met de werkgroep werd gekozen voor Wilhelm Julius 
Rudolf Worisek. Rudolf Worisek  ( Praag, 24-05-1897) 
woonde met zijn vrouw en zoon aan de Veenweg 33 in 
Deventer. Zijn  vader was kleermaker en verliet zijn land 
vanwege zijn politieke overtuiging en vond werk in 
Nederland bij het Joodse modehuis Hirsch in Amsterdam. 
Hier werkte ook het echtpaar Spanier, met wie hij bevriend 
raakte. De moeder van Rudolf overleed al jong en hij 
groeide op bij zijn oma en opa in Tsjecho-Slowakije. Toen 
hij 10 jaar was, ging hij bij zijn vader in Den Haag wonen. 
Rudolfs vader was inmiddels hertrouwd. Rudolf besloot om 
ook kleermaker te worden en ging werken in het atelier 
van Hirsch.  

Het echtpaar Spanier begon in Deventer een eigen 
vestiging van het modehuis Hirsch die de naam firma H. 
Spanier kreeg. De familie Spanier en Rudolf kenden elkaar 
nog uit Amsterdam en net als zijn vader was ook Rudolf 
bevriend met het echtpaar. Zij vroegen hem in Deventer te 
komen werken. De damesmodezaak van Heinrich Spanier 
en Rosa Weinberg in de Lange Bisschopsstraat (waar nu 
Blokker gevestigd is) was de zaak waar welgestelde 
Deventenaren en Twentse fabrikantenfamilies hun 
maatkleding konden laten maken. Driemaal per jaar 
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gingen Heinrich en Rosa naar Parijs, Londen en Wenen om 
daar chique kleding te kopen, waar in het atelier patronen 
van werden gemaakt (een foto van dit atelier is nog te zien 
bij het poortje van Spanier bij de Prinsenplaats).  

In de oorlog vroeg het echtpaar of ze bij Rudolf en zijn 
vrouw Nathalie mochten onderduiken en op 8 april 1943 
kwamen zij in het huis aan de Veenweg. Achter een 
wandkleed werd een geheime schuilplaats gemaakt. Op 
14 augustus 1944 viel de landmacht binnen. Op dat 
moment was daar ook hun dochter ondergedoken omdat 
ze op haar schuiladres niet meer veilig was. Driemaal werd 
het huis onderzocht tot uiteindelijk de schuilkast ontdekt 
werd. De landmacht wist zeker dat er onderduikers zaten, 
want men had een uitgebreide tip gehad van de 
overbuurvrouw. De drie onderduikers werden opgepakt 
evenals Rudolf, zijn vrouw Nathalie en zoon Rudy. Zij 
werden overgebracht naar Kamp Vught, waar Nathalie en 
Rudy al snel weer vrijgelaten werden. Rudolf werd naar 
kamp Dalum in Duitsland gebracht, waar hij op 10 januari 
1945 overleed. De familie Spanier werd via Westerbork  
naar Auschwitz  gedeporteerd. Daar werd het echtpaar in 
1944 vermoord. Hun dochter overleefde het kamp. Na de 
oorlog is de winkel door kleinzoon Gregory tot 1979/1980 
voortgezet. 

(Gegevens ontleend aan: De Joodse wandeling. Een 
wandeling langs plaatsen die herinneren aan het leven en 
werken van Joden in Deventer en de website van de 
Werkgroep Struikelstenen Deventer)  
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Herman	Denekamp			Interview	met	Heleen	Janszen	
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Diepenveeners waren van oudsher gewend royaal de ruimte 

te hebben rond hun huis, c.q. boerderij. Dat zie je soms aan 

de huisnummers. Een voorbeeld daarvan is de 

grondoppervlakte tussen de nummers 39 en 43 aan de 

Dorpsstraat. Nu worden die royale stukken grond minder 

ruim bemeten en zo staan er tussen die nummers  39 en 43 

acht langgerekte kavels waarop woningen naast elkaar met 

de nummers 41 A tot en met 41 H. In een van die woningen 

woont de mevrouw naar wie ik nieuwsgierig ben. Ik word 

hartelijk ontvangen en binnen blijkt dat er een leefruimte 

achter de gevel zit die onverwacht groot is en een schitterend 

uitzicht biedt op de uitgestrekte achtertuin en over de weiden 

aan de overkant van de Zandwetering. Het pittoreske van dit 

uitzicht wordt gecomplementeerd met een boerderijtje in de 

verte. Maar veel tijd om daar verder over uit te weiden 

nemen we niet, want de koffie is al gezet en die laten we niet 

koud worden. Omdat we elkaar nauwelijks kennen, begin ik 

met u, maar zij stelt zich voor: “Heleen Janszen, Helena 

Henrica Johanna Maria Janszen met s z en zeg alsjeblieft je”.  

Heleen Janszen wordt in 1959 in Rotterdam geboren als 

middenstandsdochter. Ze is de oudste van drie kinderen en 

groeit op in een positief gezin waar religie geen rol van 

betekenis speelt. Op de lagere school ontdekken haar ouders 

dat het niveau van die school eigenlijk veel te laag is. Via 

derden wordt ze bijgespijkerd en omdat ze leren leuk vindt 

2

en dat goed kan, gaat ze naar het Atheneum, waar ze na een 

plezierige schooltijd in 1977 haar einddiploma behaalt. 

Ambitieus begint ze daarna aan haar studie Psychologie aan 

de Rijksuniversiteit Utrecht en doet daar haar 

kandidaatsexamen in 1980. Ze kiest na haar kandidaats voor 

de vakgroep Psychologische functieleer met als specialisatie 

Onderwijsproceskunde met als nevenrichting Arbeids- en 

organisatiepsychologie aan de R.U.Groningen. Kort na 

aanvang van de studie ervaart ze dat  ze een chronische 

ziekte heeft.  Gelukkig kan ze een normaal (studenten) leven 

leiden en haar grote hobby roeien blijven uitoefenen.  

Tijdens haar studie leert ze haar latere echtgenoot Jan 

Hoogendoorn kennen. Hij is student geologie in Utrecht.  Uit 

hoofde van die studie moet hij geregeld op reis voor 

veldwerk en onderzoek en dat is vanaf het begin van hun 

relatie al een gezamenlijke liefhebberij: reizen. Want ze gaat 

als haar studie dat toelaat zo vaak mee als ze kan. Jan krijgt 

na zijn studie een baan in Delft.  In 1984 wordt hij 

overgeplaatst naar Friesland en vertrekken ze naar 

Ooststellingwerf. Daar trouwt Heleen met Jan en ontwikkelt  

zij, het meisje uit de stad, een nieuwe hobby: tuinieren. 

Na afronding van haar studie gaat ze In Heerenveen bij een 

bedrijfstrainingsbureau aan het werk. In haar vrije tijd speelt 

ze saxofoon en is ze als vrijwilligster betrokken bij de lokale 

jazzclub. Van 1990 tot 1994 is ze lid van de Emancipatieraad 

Ooststellingerwerf. Haar doel is meisjes zich bewust te laten 

worden van het belang van hun studiekeuze. Ze werkt samen 

met de plaatselijke en regionale middelbare scholen en 

maakt gebruik van haar netwerk van vrouwen met 

roldoorbrekende beroepen, zoals b.v. een vrouwelijke 

buschauffeur en een vrouwelijke huisschilder. Deze vrouwen 

worden ingezet bij voorlichtingsbijeenkomst op scholen.  

In 1994 verhuizen ze naar Deventer in verband met Jans werk. 

Het was voor Heleen door haar chronische ziekte moeilijk om 

werk te vinden. Als vrijwilligster gaat ze dan aan de slag als 

redacteur /programmamaker bij het toenmalige DTV. De stad 

en de mensen in Deventer leert ze hierdoor beter kennen. 

Ook leert ze er programma’s bedenken en maken over 

actuele onderwerpen, waaronder een tentoonstelling van de 

SIED. Naar aanleiding hiervan besluit ze haar werkzaamheden 

bij DTV te verruilen voor die bij de SIED. Ze begint bij de 

afdeling PR, later houdt ze zich vooral bezig met historisch 

onderzoek.  

In 2006 wordt Jan door Vitens gevraagd om in Jemen leiding 

te gaan geven aan medewerkers van het plaatselijke 

Foto: Jan Hoogendoorn 
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drinkwaterbedrijf. Ter voorbereiding volgen ze een cursus 

Jemenitisch/Arabisch en vertrekken dan naar Jemen. Heleen 

volgt een jaar lang Arabische les op een particuliere school 

voor buitenlanders waar ook Jemenieten les namen. Door een 

toevallige omstandigheid komt Heleen in contact  met  de Al 

Saeed Foundation for Science and Culture, een organisatie 

die veel geld besteedt aan goede doelen, onderwijs, cultuur 

en wetenschap voor de Jemenitische bevolking.  Na een 

uitnodiging om thee te komen drinken maakt ze een afspraak 

om de PR van de organisatie te verzorgen. Later wordt Heleen 

dan adviseur van de directeur. Ze krijgt een ruim mandaat, 

waardoor  ze tentoonstellingen inricht, adviezen geeft en 

samenwerkt met medewerkers van hun bibliotheek, ook  heeft  

ze de leiding bij de opzet en inrichting van een 

trainingscentrum.  Kort voor ze in 2009 teruggaat naar 

Nederland krijgt ze voor haar werk bij de organisatie de Hayel 

Saeed Anam- award. Deze award wordt jaarlijks ter stimulering 

van verschillende specialismes toegekend. Enige weken voor 

de uitreiking van de award overkomt hen nog iets bijzonders. 

Op de terugweg vanuit de hoofdstad Sana naar hun 

woonplaats Taiz worden ze onderweg ingehaald door een 

forse landrover, die als hij passeert hun auto behoedzaam naar 

de berm manoeuvreert. Als ze naast de weg stoppen, 

springen mannen met Kalasjnikovs op hun fourwheel-drive en 

een van hen neemt het stuur over.  

Ze worden daarna een dag lang rond-gereden en overnachten 

in een stamnederzetting. Daags erop rijden ze verder. Ze 

vragen zich af: ” Wat zijn dit voor mensen, waarom doen ze 

dit?” Geleidelijk krijgen ze contact met hun ontvoerders, 

humor blijkt een ontwapenend mechanisme te zijn. Ze worden 

gedurende de hele ontvoering, die twee weken duurt, goed 

behandeld. De uiteindelijke nederzetting waar ze 

terechtkomen, ligt hoog in de bergen en bestaat uit een 

aantal lemen huisjes zonder water of elektriciteit. Hoewel ze 

overdag relatief met rust gelaten 

worden, worden ze te allen tijde 

bewaakt door twee mannen. ‘s Nachts 

liggen deze twee, ook als het regent, 

naast hun hutje. Ze krijgen als eten elke 

dag, of het nu ochtend, middag of 

avond is, bruine bonenpasta. Na die 

nacht zoekt Heleen een keuken om de 

ontbijtspullen terug te brengen en te 

onderzoeken waar ze is. Daar wordt ze 

door een groep vrouwen, die verrast 

zijn, met veel  vragen ontvangen.  Ze 

stelt zich aan die vrouwen voor en de 

stemming is positief. De leidster van de 

vrouwen stelt haar op haar gemak en 

zorgt voor het nodige vertrouwen. Dat 

vertrouwen en een zekere humor maken 
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dat ze het volhouden. Ze hoort dan ook de reden van hun 

gijzeling: een stamlid dat bij een arrestatie gewond geraakt is 

en slecht behandeld door de Jemenitische overheid. 

Uiteindelijk belandt dit stamlid, gewond en wel en zonder 

rechtspraak, in de gevangenis.  

Aan Jan en Heleen wordt dagelijks telefonisch contact met de 

Nederlandse ambassadeur toegestaan en ook met familie en 

de pers. Na twee weken in het dorpje gevangen gezeten te 

hebben, komen ze vrij en vermoeden ze dat vooraanstaande 

stamleden de verzorging en de juridische behandeling 

hebben georganiseerd. Of er geld aan die stamleden 

geschonken is of dat er andere voorwaarden gesteld zijn voor 

hun vrijlating is nog steeds onduidelijk. 

Na afronding van hun projecten en na terugkomst in 

Nederland nemen ze de tijd om van de schrik te bekomen. Al 

gauw neemt het leven weer zijn gewone gang. Naast haar 

vrijwilligerswerk bij de SIED gaat ze nu ook deel uit maken 

van het bestuur van HV-Deventer. Ze is o.a. lid van de 

humanistische beweging geworden vanwege het opkomen 

voor de individuele vrijheid en een gelijkwaardige 

samenleving, waarin wetenschap en toegang tot alle kennis 

van wezenlijk belang zijn. Het machteloze gevoel ten opzichte 

van haar ziekte blijft ze bestrijden met denken over en streven 

naar blijvende zelfstandigheid. De verantwoordelijkheid voor 

haar situatie heeft ze niet doorgeschoven naar een macht 

buiten zichzelf. Haar oma had het vast moeilijk met deze 

levensbeschouwing, haar ouders minder. En het motto van 

haar vader is nu ook haar motto: 

Geniet vandaag, het is misschien de mooiste 

dag van het jaar!  

 Heleen met vrouw In Jemen        Foto gemaakt door Amaranta Karssiens	
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Jan	Hoogendoorn			 Het	extreme	als	onderdeel	van	het	normale	
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dan 100. Van 68% van de bevolking vinden we het IQ 
‘normaal’. 2,3% van de bevolking is verstandelijk gehandicapt 
(licht bij een IQ van 70, oplopend tot zeer ernstig onder de 
25) en eenzelfde percentage is hoog begaafd. De kans dat je 
als verstandelijk gehandicapt wordt geboren is even groot als 
de kans dat je als hoogbegaafd wordt geboren, in beide 
gevallen 23 op de 1000. 16% van de bevolking is 
geclassificeerd als ‘zwakbegaafd’ en zijn daarmee licht tot 
zwaar hulpbehoevend. Dat zijn er nogal wat, op de 
Nederlandse bevolking ruim 2,5 miljoen mensen. Alles bij 
elkaar genomen kun je zeggen dat de mensheid net zo ‘slim’ 
is als dat zij ‘dom’ is. 

Kun je nu door beleid het aantal zwakbegaafden naar 
beneden brengen? Waarschijnlijk niet. Zwak- en 
hoogbegaafdheid (en in feite alles wat er tussen zit) zijn 
beiden eigenschappen van het ‘systeem’ mensheid en zijn de 
uitersten (dipool) op de dimensie van het IQ. Even 
daargelaten dat we binnen enkele decennia wellicht door 
genetische manipulatie het menselijk IQ zouden kunnen 
beïnvloeden en omhoog kunnen krikken. Maar dat komt er 
dan hoofdzakelijk op neer dat de klok van de 
normaalverdeling naar rechts verschuift (de gemiddelde IQ 
neemt toe), zwak- en hoogbegaafd zijn immers relatieve 
maten. Mogelijk dat wel het aantal hulpbehoevenden dan 
afneemt, aangezien dat minder wordt bij toenemende IQ 
(volgens de huidige definities). Nu ja, hier valt nog aardig 

over door te filosoferen. 

Kun je nu zeggen dat 
zwakbegaafden slechter of 
minder waardevol zijn dan 
hoogbegaafden? Tja, dat wordt 
al gauw een normatieve 
aangelegenheid. Doorgaans 
produceren zwakbegaafden in 
economische termen minder 
dan hoogbegaafden, maar is dat 
dan ook minder-waardig? Ook 
hiervan kun je eigenlijk alleen 
maar constateren dat het ‘erbij’ 
hoort en onderdeel vormt van 
het ‘systeem’ mensheid. Je 
moet er mee (leren) leven. 

Wat voor ‘hoog’ en ‘laag’ geldt, geldt in feite ook voor 
extremen. Zij vormen onderdeel van het ‘normale’ (binnen de 
narmaalverdeling). Neem bijvoorbeeld de eigenschap 
‘gewelddadigheid’. In onze beleving worden we 
tegenwoordig geconfronteerd met veel extreem geweld, 
maar zoals Dirk Metselaar in het septembernummer van 2016 
mooi liet zien, is het van alle tijden en zeker niet hoger dan 
vroeger. Extremen, in wat voor vorm dan ook, ‘horen erbij’ en 
zijn onlosmakelijk verbonden met het ‘systeem’ van de mens. 
Extreem geweld was er, is er en zal er waarschijnlijk altijd zijn. 
Elke samenleving herbergt een zekere geweldspotentie in 
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Je verwondert je soms over de verontwaardiging en 
verbazing die mensen en media ten toon spreiden over 
het verloop der dingen. Wel, redenerend vanuit een zeker 
stelsel van normen en waarden en gebaseerd op 
onrealistische verwachtingspatronen, kun je je inderdaad 
verbazen en verontwaardigd raken over velerlei soorten 
gedragingen, maar als je uitgaat van het ‘systeem’ mens, 
dan vallen vele gedragingen op zijn plaats en belangrijker 
nog, dan kun je erop anticiperen en de maatschappij en 
het politieke systeem erop inrichten. Zonder dat daar 
overigens een revolutie voor nodig is of eenieder zich in 
de mal van een bepaald ideaalbeeld zou moeten persen.  

We gaan op zoek naar het algoritme van het menselijk 
gedrag. En zoals in de fractale geometrie, en wellicht ook in 
de natuur, uit vrij simpele wiskundige algoritmen fraaie en 
complexe beelden en ontwikkelingen ontstaan, zo ontvouwt 
zich uit het menselijk algoritme de wijze waarop mensen met 
elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden en vormt zich het beeld 
van de maatschappelijke inrichting en ontwikkeling. Helaas is 
het ontdekken van het menselijk algoritme nog een brug te 
ver. In zekere zin zal de sleutel ervan verborgen liggen in de 
genetica en hoewel daarover al een schat kennis over is 
verworven, is de afwikkeling van het genetische ‘protocol’ 
nog een mysterie. Maar er is wel een hanteerbaar 
tussenstation en die ligt besloten in de statistiek van 
kansverdelingen. 

Aan het gedrag liggen de 
menselijke dimensies c.q. 
eigenschappen ten grondslag. 
Veel lezers zullen in diverse 
vaardigheidstrainingen weleens 
te maken hebben gehad met 
allerlei soorten 
persoonlijkheidstestjes, waarbij 
het menselijk gedrag wordt 
teruggebracht tot een aantal 
dimensies. Zo’n dimensie 
beschrijft in feite een menselijke 
eigenschap in de vorm van een 
dipool; je kunt er veel of weinig 
van hebben en je score op een 
aantal van die dimensies bepaalt 
je kleur of ‘wie je bent’.  

De scores van individuen op de maat van een menselijke 
dimensie zijn door de bank genomen normaal verdeeld, 
althans dat vermoeden lijkt gerechtvaardigd als we naar de 
verdeling van de scores op de best onderzochte menselijke 
dimensie ter wereld kijken, de intelligentie, uitgedrukt in de 
score intelligentiequotiënt (IQ). 

Wat leert de normaalverdeling van het IQ ons? Wel, het 
gemiddelde IQ bedraagt 100, d.w.z. dat 50% van de 
bevolking een hogere IQ dan 100 heeft en 50% een lagere IQ 

Het prototype van de normaalverdeling van een 
menselijke dimensie: het IQ.	
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zich, die zijn meer of minder zichtbare uitweg vindt via o.m. 
supportersclubs, religieuze groeperingen, actiegroepen, 
huiselijk geweld, ‘zinloos’ geweld, sadisme, etc. Is het niet het 
één, dan is het wel het ander. Je kunt dan ook feitelijk niet 
zeggen dat je geweld kunt bestrijden, je moet het leren 
hanteren. Hoe om te gaan met deze ‘wet van behoud van 
geweld’ is uiteraard niet eenvoudig, maar we moeten ervoor 
waken dat we de democratie laten lamleggen door een 
oververhitting van allerlei controlemaatregelen. 

Op allerlei fronten bestaan er extremen, zowel in positieve als 
in negatieve zin. Het zijn wellicht ook de extremen die 
ontwikkelingen voorttrekken, maar evenzogoed tot 
vernietiging van samenlevingen kunnen leiden. Omgang met 
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en hantering van extremen bepalen in belangrijke mate de 
ontwikkeling van onze samenleving. In die zin vormen 
adequate mechanismen van ‘checks en balances’ in wezen 
een belangrijker onderdeel van een democratie dan vrije 
verkiezingen. Deze ‘checks and balances’ moeten ervoor 
zorgen dat extremen in gedragingen de democratie niet 
omvertrekken. 

Er valt nog veel meer te filosoferen over de mens als 
‘systeem’, zoals b.v. de logica voor een basisinkomen, de 
tweedeling tussen ‘hoog’ en ‘laag’ opgeleiden, eenzijdige 
nadruk op c.q. overwaardering voor bepaalde 
eigenschappen. Ik kom daar in een volgend artikel gaarne op 
terug.  

Sjoerd	Schaaf	 			 Humanistische	uitvaartbegeleiding	
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Sinds ruim drie jaar ben ik nu spreker voor de Humanistische 
Uitvaartbegeleiding (HUB). Mijn interesse in het spreken bij 
uitvaarten werd gewekt toen ik een aantal jaren geleden de 
crematie van een neef bijwoonde die op vijftigjarige leeftijd 
plotseling was overleden. Met bewondering heb ik toen 
gekeken en geluisterd naar de spreker van de HUB. Hij was 
rustig, sprak de juiste woorden en hield een goed verhaal 
over het leven en de betekenis van mijn neef. Hij voelde de 
sfeer aan en wist de bijeenkomst in goede banen te leiden. Ik 
kon ook merken dat hij van tevoren mooie gesprekken had 
gevoerd met mijn neefs ouders en zijn kinderen. Zijn verhaal 
was troostend, met beheerste emotie en aansprekende 
voorbeelden. Zo gaf hij sturing en betekenis aan de zeer 
emotionele bijeenkomst.  

Na mijn pensionering als geschiedenisleraar ben ik zelf 
spreker bij de HUB geworden. Het leek me boeiend werk. Ik 
had ervaring in het vertellen van verhalen over het leven en 
de betekenis van historische personen aan kinderen in de 
klas. En ik dacht dat ik dan ook wel zou kunnen spreken over 
het leven en de betekenis van ‘gewone’ mensen voor hun 
nabestaanden en genodigden in een aula. Na inmiddels een 
kleine honderd uitvaarten begeleid te hebben, kan ik, op 
grond van reacties, zeggen dat me dat wel lukt. Maar wat ik 
me toen niet realiseerde was de enorme waarde die het heeft 
voor nabestaanden als de uitvaart van hun geliefde aansluit 
bij de manier waarop zij of hij geleefd en gedacht heeft. En 
hoe zinvol het is de nabestaanden te begeleiden bij de eerste 
stappen op het moeilijke pad van het verweven van het 
verlies in hun levenspatroon.  

Spreken bij de HUB is boeiend en zinvol vrijwilligerswerk dat 
mij ook zelf verrijkt heeft. Werk waarvan ik denk dat het ook 
boeiend en verrijkend kan zijn voor anderen. Want we 
hebben bij de HUB altijd behoefte aan goede sprekers. 
Daarom wil ik je interesse er graag voor wekken.  

Belangrijk is dat wij verwachten van sprekers bij uitvaarten dat 

2

ze werken vanuit het humanistisch gedachtegoed en dit 
onderschrijven. Levenservaring helpt je herkennen wat van 
waarde is geweest in het leven van een overledene. 
Inlevingsvermogen zorgt ervoor dat je je kunt verplaatsen in 
het leven en de gedachtewereld van de familie waarmee je 
praat en, gedurende een korte periode, sterk meeleeft. Enige 
kennis van de geschiedenis van de twintigste eeuw helpt je 
om het leven van de overledene te schetsen tegen de 
achtergrond van de tijd waarin zij of hij heeft geleefd. En je 
moet kunnen luisteren en schrijven. 

Vaak kom je in situaties terecht die je aanspreken en kunnen 
ontroeren. Maar het kan ook voorkomen dat je in een situatie 
terechtkomt die ver van je belevingswereld staat en waarvoor 
je moeite moet doen om je erin te verplaatsen. Om je een 
beetje een idee te geven, heb ik een (geanonimiseerd) 
verhaal bijgevoegd dat ik geschreven heb na een uitvaart. Ik 
heb het CARLY genoemd. Mocht je nu denken dat dit 
vrijwilligerswerk iets voor jou is of mocht je meer inlichtingen 
willen hebben, neem dan eens contact met mij op, liefst per 
mail (schaaf.sd@gmail.com) 

Dear	Jean	uit	”	Carly”	
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CARLY 

Tot het moment waarop ik het huis van de overleden Carly 
binnenkwam, wist ik niet precies wat quilten was en had ik 
nog nooit van een Dear Jane gehoord. Maar je kon er in haar 
huis niet omheen. Aan de wand, over de tafels, over de 
stoelen, overal hingen en lagen quilts. Toen haar kinderen de 
deur uitwaren, had Carly een nieuwe hobby gekregen die 
uitgegroeid was tot een passie: quilten.  

In Wikipedia vond ik wat quilten ook alweer was: drie lagen 
textiel worden op elkaar genaaid, de toplaag, de vulling en de 
achterkant. Deze drie lagen vormen een blok ter grootte van 
een pannenlap. Vervolgens wordt een aantal van deze 
blokken aan elkaar genaaid tot een soort deken.  

Maar wat een Dear Jane was, daarvoor moest ik dieper het 
wereldwijde web induiken. Ik leerde dat het een replica is van 
de beroemdste quilt ooit gemaakt. De Amerikaanse Jane 
Stickle had in 1863, dus tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, 
een quilt gemaakt van 5602 lappen in 169 blokken. Deze had 
ze gesigneerd met de woorden: ‘In War Time. 1863. Pieces 
5602. Jane Stickle’. De quilt bevindt zich nu in het museum in 
het plaatsje Bennington in de Amerikaanse staat Vermont 
waar hij jaarlijks van eind augustus tot half oktober wordt 
tentoongesteld. De rest van het jaar is Dear Jane niet te zien 
voor het publiek om het tere weefsel te beschermen tegen 
zonlicht. In de bezichtigingsperiode komen er drommen 
bezoekers op af, vanuit de hele wereld. Het leek me een soort 
Amerikaanse versie van de Lijkwade van Turijn die ook zelden 
getoond wordt.  

Tijdens de uitvaart lag de Dear Jane te glanzen op de kist, 
een spotje erop gericht. De felle kleuren sprongen naar voren, 
de zachtere bleven meer op de achtergrond. In het verhaal 
over Carly’s leven heb ik er natuurlijk over verteld. En ook in 
mijn slotwoord kon ik het goed gebruiken. Ik zei tot de 
aanwezigen:  

‘Verlies kun je misschien verweven in je leven. Verweven 
met al die andere gebeurtenissen die samen het patroon 
van ieders leven vormen. In de tientallen blokken die 
verweven zijn in het prachtige patroon van deze Dear 
Jane, lijkt het alsof de ene keer de ene kleur meer naar 
voren komt zodat je oog erop valt. De andere keer valt 
een andere kleur meer op. Vaak zal de ene keer het 
verlies van Carly in jullie herinneringen naar boven komen 
en is het heel dichtbij. En een andere keer komen andere 
elementen in jullie levens naar boven en staat het verlies 
minder op de voorgrond. Maar zoals elk blok bij het 
patroon van de Dear Jane hoort, zo zal het verlies van  
Carly altijd deel blijven uitmaken van het patroon van 
jullie leven.’ 

Voor Carly’s echtgenoot zal de Dear Jane altijd de herinnering 
blijven vormen aan zijn overleden vrouw. En ik was weer wat 
wijzer geworden. 

 

HUMANIST TOT IN DE KIST 

Het is met humanisten net als met de carnivoren 

Ben je eenmaal humanist dan ben je dat voorgoed. 

Je wordt geen humanist, je bent als humanist geboren, 

het humanisme zit de humanisten in het bloed. 

Humanist zijn is een roeping, humanist zijn is geen keuze. 

Het is niet zoals bijvoorbeeld met een mondhygiënist. 

Echte humanisten kennen daarom maar één leuze: 

Je bent als humanist een humanist tot in de kist. 

Een humanist dat is een humanist tot in zijn kist. 

Een koekenbakker blijft niet heel zijn leven koekjes 
bakken, 

een humorist is echt niet elke dag een humorist. 

Maar een echte goede humanist die laat de moed nooit 
zakken, 

een humanist dat is een humanist tot in de kist. 

Ik heb een humanist gekend die was een beetje 
weifelachtig, 

hij twijfelde aan alles en hij wist niet wat hij wou. 

Nu eens was hij stoer en dan was hij weer meisjesachtig, 

zijn hele leven was een groot langdurig vinkentouw. 

Maar op zijn sterfbed was hij als humanist weer kort maar 
krachtig, 

er was na al die jaren een ding dat hij zeker wist. 

Hij zei: Al word ik godverdomme honderdachtentachtig, 

neem van mij maar aan, ik blijf een humanist tot in mijn 
kist. 

Humanist tot in de kist, humanist tot in de kist. 

Echte humanisten weten meestal niet van wijken. 

Denk je na verloop van tijd: misschien ben ik boeddhist, 

dan moet je toch als humanist een keertje naar je laten 
kijken. 

Een humanist dat is een humanist tot in de kist! 

Jeroen van Marwijk 
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Afsluiting	van	het	seizoen	in	foto’s	
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Sint Jurriënstraat 11, 7412 XH Deventer,  0570-
611388, d.metselaar@home.nl 
 
Secretariaat: Mathilde Heinen, Rielerweg 262,  
7416 ZM, 0570-633966, 
mathilde.heinen@home.nl 
 
Penningmeester: Jan de Groot, Swaefkenstraat 
13, 7415 EA Deventer, 0570-676072, 
j.t.degroot@kpnmail.nl  banknummer HV 
Deventer: NL47 TRIO 039 104 2955 
 
Ledenadministratie: Ank Maris, 0570-658288, 
ankmaris@hotmail.com 
 
Bestuurslid: Ria Meeuwse, 0570-592313, 
r.meeuwse@planet.nl ; Heleen 
Janszen,heleenjanszen@somehome.nl; 
 
Redactie  HV-Magazine: Ria Meeuwse (zie 
bestuur); Paul Claes p.f.claes@gmail.com;  
Heleen Janszen (zie bestuur);  
Johan van der Veen, veen4681@planet.nl 
 

Colofon	Humanistisch	Verbond	Deventer	

2

Ontwerp en technische uitvoering: 
Piet Bakker, doorpiet@icloud.com 
 
 
Leeskring: Jannie Donia, 0570-661921, 
j.a.donia@live.nl 
 
Poezie-leeskring: Ria Meeuwse (zie bestuur) 
 
Samen eten: Mathilde Heinen: 
deventer.hv@gmail.com 
 
Humanistische uitvaartbegeleiding: 0900-
9005030 
 
Website-master: Ank Maris, 0570 -658288 
ankmaris@hotmail.com 
 
Werkgroep Humanistisch Café: 
Heleen Janszen, Dirk Metselaar ( zie 
bestuursleden), Johan van der Veen, 
veen4681@planet.nl 

HV-café: elke derde zondag van de maand 
in het gebouw  van de vrijmetselaars in de Rijkmanstraat (aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur) 
Filmavonden: elke eerste maandag van de maand in de bibliotheek aan de Brink, aanvang 19.30 uur) 
 
Geestelijk begeleiders: 
 
Dev. Ziekenhuis: Wendelijn van der Klaauw, 0570-535209, W.Klaauwvander@dz.nl, aanw. ma, wo., do. 
Wouter Vlek, 0570-535212, w.vlek@dz.nl, aanw. di., do., vrij. 
Zorggroep Solis: Alie Kortrijk, 0570-698200, Alie.Kortrijk@zorggroepsolis.nl 
Vrijgevestigd: Marieke van Eijkelen, eijkelenm@hotmail.com 
Dimence groep (Brinkgreven): Jasmijn van Buul, 0570-639600, aanw. di.middag, wo.ochtend. 
Woonzorgcentrum Humanitas (op aanvraag):Tilly de Kruyf, tillydekruyf@gmail.com 
 

Data	om	te	onthouden:	

Bezoek onze website voor actuele informatie: 

www.afdeling.humanistischverbond.nl/ 
afdelingen/deventer 

HV Magazine Deventer 
Stijne van Sallandtstraat 6 
7431 GR Diepenveen 



	20 

	

48  

Het leven 
is uniek, 
onherhaalbaar 
en kwetsbaar

Investeer daarom in een humane samenleving 
en steun het Humanistisch Verbond.

Word lid voor 5 euro per maand. 
humanisme.nu

Als je vindt  
dat de waarheid 
wel wat kritiek 
kan hebben…. 

…dan versterk je het Humanistisch Verbond 
en investeer je in de vorming 

van een kritische nieuwe generatie. 
 

Word lid voor 6 euro per maand. 
humanisme.nu 
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