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Deze HUMAN staat boordevol verhalen van 
vrijdenkers en dwarsdenkers, mensen die vaak 
tegen de klippen op anders denken en soms 
ook leven dan hun omgeving. 
Neem bijvoorbeeld ecomodernist Bart die 
kernenergie ziet als redmiddel van de planeet, 
of egalitaristen Terrence en Zoë die vinden dat 
mannen worden achtergesteld bij vrouwen.
Dat ik het misschien niet met hen eens ben, 
doet er niet toe. Ze hebben me aan het denken 
gezet en daar gaat het om.
Van een andere orde en met oneindig ver-
strekkende consequenties  is het verhaal van 
Fauzia. Zij groeide op in het streng-Islamiti-
sche Pakistan, werd op haar zestiende van 
school gehaald om uitgehuwelijkt te wor-
den aan een veel oudere man. Gaandeweg 
haar huwelijk, waarin ze werd mishandeld 
en onderdrukt, kon ze niet anders dan tot 
de conclusie komen dat Allah niet bestond. 
Ze ontvluchtte haar man, en later ook haar 
land. Als ongelovige was ze daar haar leven 
niet meer zeker. De prijs die zij als vrijdenker 
betaalde is hoog: ze moest haar driejarige 
dochter achterlaten.

José Rozenbroek
Hoofdredacteur HUMAN magazine

Alle medewerkers van 
het Humanistisch Verbond 
en Omroep Human wensen u 
een uitdagend en in 
alle opzichten vrij 2017.

www.magazinehuman.nl
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Wie denkt dat jongeren vaak, heftig en tot diep 
in de nacht debatteren in kroegen, parken en 
op (school)pleinen, heeft het mis. Bijna de 
helft van de jongeren verschilt slechts af en 
toe met zijn vrienden van mening, blijkt uit het 
representatieve  onderzoek door JIJvandaag in 
opdracht van omroep HUMAN dat is uitgevoerd 
onder 5000 jongeren tussen 12 en 24 jaar. 

Durven jongeren hun mening te ventileren?
Als ze het wél oneens zijn, durft 58% (vrij) mak-
kelijk die mening te laten horen aan de ander.
Hoe ver gaat dat dan? Nou, als het dilemma 
wordt geschetst: kies je voor vriendschap of 
voor het uiten van je mening, zegt iets minder 
dan de helft wat hij of zij vindt.

En dan zijn er nog de jongeren die zich altijd 
conformeren. Misschien uit angst, of uit on-
verschilligheid, of omdat ze wel wat beters te 
doen hebben? Want: een op de tien is het nooit 
oneens met klasgenoten of vrienden.  
Tegenover de meerderheid (zes op de tien) die 
in het algemeen hun mening wel durft te geven, 
is er een kleine minderheid (vier op de tien) die 
zich vrijwel nooit uitspreekt.
De redenen daarvoor zijn divers: bijvoorbeeld 
omdat ze felle discussies liever vermijden. Ook 
vindt deze groep het lastig in specifieke situa-
ties te zeggen wat ze denken. Zo vinden ze het 
lastig om in gesprek te gaan met klasgenoten 
met een migratie-achtergrond als het gaat over 
religie of homoseksualiteit. 

Tot zover het uiten van een mening. Maar hoe 
vorm en scherp je die? 
Bijna alle jongeren (93 procent) baseren die 
veelal op hun eigen ervaringen. Maar ook op 
wat ze meekrijgen uit het nieuws (70 procent) 
en social media (38 procent) en op wat ze leren 
op school (52 procent). Natuurlijk worden ze 
ook beïnvloed door vrienden (34 procent) en 
ouders (42 procent).  Overigens verschillen ze 
het vaakst van mening met hun ouders als het 
gaat om gebruik van social media (37 procent) 
en school of werk (35 procent). 
Ook maatschappelijke thema’s worden bespro-
ken met ouders. Gelukkig durven zes van de 
tien jongeren meningsverschillen openlijk met 
hun ouders te bespreken. Maar eens zijn ze het 
niet altijd. Zo denkt een op de vijf anders dan 
hun vader of moeder als het gaat om integratie 
en vluchtelingen. En ja, ook seks is een twist-
punt voor 20 procent van jongeren. < 
 
      
   

 Meer weten over het onderzoek van 
omroep  HUMAN? 
Kijk op 1vjongerenpanel.eenvandaag.nl

Durf je te 
zeggen wat 
je wilt? 

HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?

Hoe vrij denken jongeren? Durven ze een 
afwijkende mening te laten horen? Of 
zwijgen ze dan liever? 
Uit onderzoek blijkt dat zes op de tien 
jongeren redelijk vrijuit spreekt. De lieve 
vrede, de kortzichtige ander, de angst 
voor uitsluiting of om iemand te kwetsen  
zijn soms redenen even niets te zeggen.

Tekst 
ROBERTO LOBOSCO
Infographics 
CHANTAL VAN WESSEL
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1. WAAR BASEER
JIJ MEESTAL JE
MENING OP?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Eens
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2. STELLING: ‘HET IS BELANGRIJKER OM JE MENING TE GEVEN,
DAN OM MENSEN TE VRIEND TE HOUDEN.’

3. ALS JE AL EEN ANDERE MENING HEBT DAN JE VRIENDEN OF KLASGENOTEN, 
HOE VAAK LAAT JE DAT HOREN?
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School en/of werk

Gebruik van 
social media VluchtelingenIntegratie

Weet niet/
geen meningDrugsgebruik

Drank-
gebruik

Relaties 
en seks

Niets van 
dit alles

37% 26% 23% 21% 20%

7%20%17%35%

?

3. ALS JE AL EEN ANDERE MENING HEBT DAN JE VRIENDEN OF KLASGENOTEN, 
HOE VAAK LAAT JE DAT HOREN?

4. OP WELKE GEBIEDEN VERSCHIL JIJ VAN MENING MET JE OUDERS?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

5. HOE VAAK HEB JE HET GEVOEL DAT JOUW MENING
VERSCHILT MET DIE VAN JE VRIENDEN OF KLASGENOTEN?



LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

‘Ik wil geen 
narcistische 
man worden 
die geilt 
op zijn eigen
trucjes’

 Tim Hofman zou nooit een tattoo van 
Superman laten zetten. Van Batman wel, 
want die schuurt. Schuren, jennen en 
provoceren zit de programmamaker, 
presentator en blogger TIM HOFMAN (28) 
in het bloed. Niet als doel op zich, maar wel 
voor een boodschap of het debat. 
Dat is nodig, vindt hij, want we zijn bang 
met z’n allen.“De hele maatschappij is 
gebouwd op angst.” Tekst

ARJAN VISSER
Fotografie 
JESJE VELING

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

8  



9  



10  



                         oor het BNN-programma Je 
zal het maar hebben bezoekt hij mensen met 
een ernstige handicap en probeert hij zich 
‘open en verwonderd’ voor te stellen hoe het is 
om hun leven te moeten leiden. In #Boos - uit-
gezonden op YouTube - gaat hij namens gedu-
peerde tieners verhaal halen bij bedrijven die 
ervan worden verdacht de boel te belazeren. 

Het zijn twee kanten van Tim Hofman, 
een eigengereide, gretige bijna-dertiger die in 
medialand furore maakt. Eigenlijk vindt hij 
álles interessant - zelfs geïnterviewd worden - 
maar het moet wel snel tussendoor, want hoe 
graag Tim ook wil praten: hij heeft weinig tijd.
Toen ik je sms’te, kwam je net uit de studio van 
De Wereld Draait Door gehold. Je was op weg naar 
Berlijn zei je, en je stelde voor om een afspraak te 
maken voordat je naar de Filipijnen af zou reizen.

“Check.”
Wat valt je op aan dit begin?

“O... ehm, druk? Veel? Is dat het goede 
antwoord? Ik heb een vol leven, absoluut. 
Vind ik leuk. Het is heel leerzaam om tafel-
heer van Matthijs van Nieuwkerk te zijn, in 
Berlijn hadden we met ons team van #Boos 
een cursus op het kantoor van YouTube - óók 
interessant - en over een paar dagen vlieg ik 
naar de Filipijnen om een documentaire te 

maken voor Spuiten en Slikken. Ik zit nu in 
een exorbitant drukke tijd, heb in de afge-
lopen zes weken misschien twee dagen vrij 
gehad, maar doordat ik mijn werk zie als een 
vorm van topsport, kost het me niet zo veel 
moeite om dit vol te houden. Ik eet gezond, ik 
drink matig en ik slaap voldoende. Kortom: ik 
zorg goed voor mezelf.”
Ben je zo iemand die alles aanpakt?

“Was ik wel, maar ik ben inmiddels iets 
gematigder geworden. Ik bedoel: ik doe niet 
alles om maar in beeld te zijn, maar ik werk 
wel meer dan ooit. Daarnaast besteed ik ook 
veel tijd aan introspectie en verdieping: wie 
ben ik? Hoe sta ik in de maatschappij? Hoe 
werkt dat hoofd van mij? Ik heb geleerd om 
voortdurend bij mezelf te rade te gaan. Zitten 
en denken. Voelen, heel veel voelen. Alles toe-
laten. Als je fit bent, kan zoiets; dan ga je niet 
zo snel aan je emoties ten onder.”
Je klinkt als iemand die door schade en schande 
wijs is geworden.

“Dat is ook zo. Ik kom uit een groot gezin, 
de oudste van vijf, en ik was het nooit zo ge-
wend om tijd aan mezelf te besteden. Mond 
houden, gevoelens uit de weg gaan. Dat heb 
ik lang volgehouden. Tot ik, zo rond mijn ne-
gentiende, op een plek kwam waar ik liever 
niet meer naar terugkeer.” 
Waar zat je? Ergens onder aan de trap?

“Ja, zo kan je het wel omschrijven. Ik was 
bang. Ik wilde mijn bed niet meer uitkomen. 
Soms dacht ik: als het morgen afgelopen is, 
vind ik dat helemaal niet erg. Gek genoeg had 
bijna niemand in de gaten hoe slecht het met 
me ging. Zelfs mijn beste vriend, met wie ik 
toen samenwoonde, keek er van op toen ik 
durfde toe te geven dat ik depressief was. Het 
zullen de genen zijn, maar voor een deel wa-
ren het ook de omstandigheden: ik had een 
relatie met iemand die aan anorexia leed en er 
was nogal gedoe in mijn familie - maar daar 

V
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LANGS DE 
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wil ik liever niet over praten omdat het over 
anderen gaat en het is niet hun keuze om de 
openbaarheid te zoeken, begrijp je?”
Ja, tuurlijk. Maar hoe kwam je er dan uit?

“Ik ben een paar keer naar een psycholoog 
gegaan. Ook een tijdje wat langer. Gewoon, 
om even te praten - iets wat ik nog moest leren 
- maar dat was al prettig genoeg. Ik kreeg een 
zetje, ik werd op gang geholpen, daarna kon 
ik het zelf. Dat is steeds mijn insteek geweest: 
ik wil niet afhankelijk worden van personen 
of instituties. Ik wil dus niet zwaar gaan han-
gen op een bepaalde therapie of, nog erger: 
me uitleveren aan een of andere godsdienst. 
Na een of twee jaar werden de neerslachtige 
gevoelens minder doordat ik de dingen an-
ders aan ging pakken... Dat is te vaag, zeker? 
Laat ik het dan zo zeggen: ik veranderde pa-
tronen en ik ging zekere mensen uit de weg, 
terwijl ik anderen juist meer toeliet.”
Zul je nu nooit meer zo diep wegzinken?

“Dat weet ik niet, maar áls dat gebeurt, 
weet ik ook hoe ik er weer uit moet komen. 
Als ik me slecht voel, voel ik me slecht. Na-
tuurlijk zal ik ook mijn best gaan doen om 
me beter te voelen, maar eerst erken ik dat het 
niet zo lekker gaat. En ik raak er niet meer van 
in paniek. Maar hee, nu gaat het al een tijdje 
over depressies. Is dat wel een humanistisch 
thema?”
Waarom niet? Maar goed, ik wil best even ergens 
op doorgaan: je zei net dat je geen religie nodig 
had om er weer bovenop te komen. 

“Hell, no. Je mag geloven wat je wil, ik zal 
de vrijheid van godsdienst altijd verdedigen, 
maar voor mij past religie in het rijtje van 
kwakzalverij, horoscopen en pseudo-weten-
schappelijke shit – het liefst ergens achteraan. 
Dat er in de evolutietheorie ook wel een paar 
gaten zitten, wil niet zeggen dat de schep-
pingsverhalen als enige optie overblijven, 
toch? Wat ik trouwens ook zo storend vind: 

      
 

 Biografie

- 1988 Geboren in Vlaardingen.
- 2007 Verhuist naar Den Haag.
- 2010 Verlaat na drie niet   
 afgemaakte studies de   
 universiteit. Maakt naam als 
 blogger: debroervanroos.
- 2011 Wordt toegelaten tot BNN  
 University.
- 2012 Begint te werken voor het
 BNN-programma Spuiten en  
 Slikken.
- 2014 Presentator van Je zal het  
 maar hebben.
- 2016 Winnaar van het   
 spelprogramma Wie is de Mol?.
 Schuift aan als tafelheer bij De  
 Wereld Draait Door. Begint eigen  
 YouTube-kanaal, getiteld #Boos.
- 2017 Verschijning van zijn 
 dichtbundel bij  uitgeverij   
 Meulenhoff.
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dat je een atheïst wordt genoemd als je niet in 
God gelooft. Daar zit dat woordje toch weer 
in. Alsof je eigenlijk een ontkenner bent.”
Een agnost dan?

“Tja, iemand die het zogenaamd niet weet. 
Dat is in zekere zin ook te veel eer voor het 
mogelijke bestaan van God. Want er moet 
toch iets zijn? We weten het niet, we zijn iets 
kwijt... nou, dan dát maar! Gaan we met z’n 
allen een of andere god aanbidden. Dat hele 
religiesysteem is gebaseerd op angst. Angst 
is trouwens de emotie waar onze hele maat-
schappij op lijkt te zijn gebouwd. We zijn bang 
voor het onbekende, bang voor de ander, bang 
voor de mening van die ander. Ik erger me ka-
pot aan dat laffe leven. Waarom is het zo eng 
om iets op een ándere manier te benaderen? 
Wees het oneens, bedrijf polemiek, probeer de 
ander te overtuigen. Wees mondig.”
Provoceer?

“Desnoods, ja. Niets is heilig - ja, vrijheid, 
vrijheid is heilig, maar verder mag je wat mij 
betreft zeggen wat je wil. Natuurlijk maak ik 
geen grapjes over kanker als iemands moeder 
net aan die ziekte is overleden, maar dat is ge-
woon een fatsoenlijke afspraak... Ik moet ove-
rigens wel zeggen dat ik op Twitter iets minder 
vaak zomaar iets zal roepen sinds die keer dat 
de ironie in mijn tweet over Amalia door heel 
veel mensen niet echt werd opgepikt.”
Die heb ik gemist. Wat tweette je dan?

“Toen Amalia in december vorig jaar voor 
haar verjaardag een nogal suf cadeautje kreeg, 
schreef ik: ‘goddomme. word je twaalf krijg je 
een klassiek concert. bitch wil voelen aan Jus-
tin Bieber en een pyjamafissa vieren.’ Waarop 
de pers onmiddellijk kopte: TIM HOFMAN 
NOEMT PRINSES AMALIA EEN BITCH!  
Dat was natuurlijk ook niet de strekking van 
mijn tweet, maar goed, toen begreep ik wel 
dat ik zoiets net zo goed niet kon plaatsen. Het 
draagt namelijk, behalve het kenbaar maken 

‘We zijn bang voor 
het onbekende, 
bang voor de 
ander, bang voor 
de mening van die 
ander. Ik erger 
me kapot aan dat 
laffe leven’

van mijn aversie tegen het koningshuis, niks 
bij. Ik probeer de onbelangrijke dingen er een 
beetje uit te filteren. Ik wil liever iets zinnigs 
zeggen, mooie programma’s maken, en als 
zo’n kuttweetje die intentie overschaduwt, 
schiet ik aan mijn doel voorbij.”
Heet dat: ouder en wijzer worden?

“Wijzer? Joh, ik maak nog steeds zoveel 
fouten. Misschien moet je zeggen: ouder en 
anders. Mijn beeld verschuift. Voortdurend. 
Ik wil mijn eigen denkbeelden blijven toet-
sen. Ik wil geen narcistische man worden die 
alleen maar geilt op zijn eigen televisietrucjes. 

Ik heb een podium en dat gebruik ik graag 
voor iets ambachtelijks, voor een boodschap, 
een debat, whatever. Dat klinkt wel heel pre-
tentieus - alsof mijn stem zo belangrijk is - 
maar goed, als je een mediafiguur bent, gaan 
mensen je toch anders behandelen. Ze heme-
len je op, of ze leggen je onder een vergroot-
glas. Hoe dan ook: ik heb de aandacht en daar 
kan ik dan net zo goed gebruik van maken. 
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Ondertussen hou ik goed in de gaten dat ik 
niet ga geloven in het beeld dat van mij wordt 
gecreëerd. Ik blijf gewoon een normale gast. 
Ik ben liever anti-establishment dan dat er 
deel van uitmaak.” 
Dat is ook de houding die je in programma’s lijkt 
aan te nemen: beetje slungelig, beetje pesterig.

“Maar ik bén slungelig! En nee, ik pest 
nooit. Ik jen. Soms. Een beetje. Maar alleen 
bij de mensen die ‘boven’ me staan. Pers-
voorlichters, woordvoerders, bedrijfsleiders: 
types die we voor #Boos een bezoekje bren-
gen. Nooit op een boosaardige manier, maar 
wel eens met een geintje. Als je zestien bent 
en je telefoonabonnement wordt tot drie keer 
toe zonder reden afgesloten is het best fijn als 
iemand voor jou bij zo’n bedrijf langsgaat, 
toch? En nee, dan laten we ons niet zomaar 
afpoeieren natuurlijk... Bij Je zal het maar heb-
ben is het weer een heel ander verhaal. Daar 
maak ik óók grapjes, maar de openheid die 
ik daarmee oproep, zal ik nooit afstraffen. Als 
iemand zonder benen zegt: ‘Van dit soort op-
merkingen ben ik echt niet gediend’, dan her-
neem ik mezelf onmiddellijk. Het is misschien 
één keer gebeurd trouwens; meestal stellen 
mensen het wel op prijs dat je hen niet als een 
zielig hoopje patiënt behandelt. En als er on-
gemakkelijkheid is - bijvoorbeeld: dat ik niet 
weet  hoe ik een anders gevormde hand moet 
schudden - dan laat ik dat gewoon bestaan. Ik 
wil ook graag kleur geven aan een program-
ma. Als je de informatie grijs houdt, gaat-ie 
aan de kijkers voorbij. Mijn interesse is so-
wieso altijd oprecht. Je hebt kanker, oké, maar 
hoe krijg je dan toch nog zin in een nieuwe 
dag? Dat wil ik echt proberen te begrijpen.”

‘Ik ouder 
en wijzer? 
Joh, ik maak nog 
steeds zoveel 
fouten. 
Misschien moet 
je zeggen: 
ouder 
en anders’

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

Is die nieuwsgierigheid er altijd? Ook als de came-
ra niet aan staat?

“Ja, het enige verschil is misschien dat ik 
bepaalde eigenschappen in beeld soms een 
beetje uitvergroot. Ik bedoel: ik sta niet iedere 
verjaardag open voor de ervaringen van an-
deren. Ik heb het wel altijd leuk gevonden om 
impertinente vragen te stellen, om een steen 
in de vijver te gooien en te zien welke golfslag 
er ontstaat. Er zal vast een beetje geldings-
drang in hebben gezeten, ooit, maar dat is nu 
echt niet meer van toepassing. Als je op gel-
dingsdrang blijft drijven, hou je het in dit vak 
niet vol. Weet je wat ik laatst dacht?” 
Nou?

“Dat ik heel goed in mijn eentje op een 
berg aan de andere kant van de wereld zou 
kunnen staan, zónder de behoefte te voelen 
om dat op YouTube, Twitter, Instagram of 
waar dan ook, met wie dan ook te delen. Ge-
woon, genieten van die ervaring.” 
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Wat let je?
“Niets. Of ja, tijd? I don’t know man. Eerst 

maar eens naar de Filipijnen. Als ik terug-
kom, ben ik één dag in Amsterdam. Daarna 
ga ik een weekje naar Parijs. Maar dan... O ja, 
misschien nog even naar Londen.”

Snelle blik op z’n mobieltje. Niks gemist 
zo te zien. Nu nog even een paar uur werken. 
Vanavond misschien een tattoo laten zetten. 
Hij showt de collectie op zijn onderarmen. 
Het kattekopje van kledingmerk Golf Wang, 
Sjakie - een karakter uit een van de kinder-
boeken  van Roald Dahl - met het gouden 
wikkel in zijn hand. “Goeie gast, die Sjakie. 
Underdog, antiheld. Ik zou nooit voor een 
plaatje van Superman kiezen. Batman? Ja, 
die wel. Batman schuurt. Een beetje schuren, 
daar hou ik van.” <

  De Britse filosoof John Gray spreekt in 
Brainwash Talks over de waarde van vrijheid.  
human.nl/brainwashtalks/johngray                       

TIM LANGS DE HUMANISTISCHE 
MEETLAT
Introspectie en verdieping
Dat doet een humanist natuurlijk deugd: Tim 
doet bewust aan introspectie en verdieping. 
Het zijn onderdelen van ‘Bildung’– de vorm-
geving van jezelf als mens. En Tim doet het op 
een niet-rationaliserende manier: voelen is 
belangrijk, zegt hij (zelfs ‘heel veel voelen’). En 
ook: ik wil geen narcist worden, mijn denkbeel-
den blijven toetsen. Klinkt goed.
Het zullen de genen zijn…
Maar voor een deel ook de omstandigheden. 
Tim is eerlijk over zijn depressie. Bovendien 
snijdt hij een intrigerend dilemma aan: worden 
we biologisch bepaald, door de omstandighe-
den of door onze eigen houding? Mooi om te 
zien hoe Tim een heldere middenweg zoekt: 
een beetje aanleg, maar ook: ik ging dingen 
anders aanpakken, ik had een zetje nodig, 
daarna kon ik het zelf.
Hoezo moet ik me atheïst noemen?
Lekker scherp: waarom moet iemand die 
niet gelooft zich zo benoemen? Goed punt. 
Mensen die niet sporten noemen zichzelf 
toch ook geen a-sporter? Lekker, een beetje 
dwarsdenken.
Anti-establishment
Tim wil een gewone gast zijn, polemiek 
bedrijven, anderen overtuigen, tegen het 
establishment. Klinkt flink en vrijgevochten. 
Maar waarom eigenlijk? Is het niet veel beter 
om je oordeel op inhoud te vellen, in plaats van 
per definitie tegen het establishment te zijn en 
polemiek te zoeken? Misschien is vrijheid wel 
een positief streven, in plaats van verzet tegen 
het een of ander.
Gejaagde diepgang
Weet Tim niet wat hij wil? Of wil hij alles tege-
lijk? “I don’t know man”, zegt hij zelf. Dat klinkt 
realistisch. Tim lijkt goed te beseffen dat ‘druk-
te’ op zich geen zinvolle activiteit is. Hij klinkt 
als iemand die snel en diep leeft. Als hij het zelf 
maar bijhoudt, lopen wij graag met hem mee.  
Tekst Esther Wit
 

www.human.nl/brainwashtalks/johngray
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De wijze 
horzel 
uit 
Athene

Liever snelle antwoorden dan 
trage vragen. Holle retoriek boven 
waarheidsvinding. Het ‘eigen gelijk’ 
als loopgraaf om je lekker in terug 
te trekken. SOCRATES, de ultieme 
vrijdenker, zou zich in onze tijd kapot 
ergeren aan het gebrek aan zelfkennis 
bij de gemiddelde 21ste-eeuwer. Het niet 
onderzochte leven was hem een gruwel. 
Dan nog liever de gifbeker.

Tekst
BAS NABERS

Hoe moet je leven? Socrates legde de vraag 
onvermoeibaar aan zichzelf en zijn stadsgeno-
ten voor. In de vijfde eeuw voor Christus wan-
delde hij over de pleinen van Athene, ging met 
mensen in gesprek, stelde vragen, moedigde 
hen vriendelijk aan om hun wijsheid te delen 
– totdat zij hun eigen onwetendheid moesten 
toegeven en pas ‘echt’ leerden nadenken. “Ken 
uzelf!” was zijn motto. 

In zijn buurt was je je vooroordelen niet 
zeker en moest je opnieuw op zoek naar ant-
woorden. Dat maakte hem tot een fascinerende 
figuur. Maar met zijn voortdurende vragen was 
hij ook irritant. Hij bracht je uit je evenwicht. 
Niet voor niets noemde men hem de horzel. 

Het verhaal gaat dat het orakel van Delphi 
hem tot ‘de wijste van allemaal’ verklaarde. So-
crates vond tot dan toe dat hij over de belang-
rijke zaken in het leven weinig zekere kennis 

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET...
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bezat.  Dus moest zijn wijsheid wel in zijn zoe-
kende, open levenshouding liggen.  

Die wijsheid heeft hij vervolgens met vuur 
uitgedragen – ook al werd hem dat fataal. Want 
door zijn vragen zou hij de jeugd bederven, 
hetgeen een religieuze misdaad was in het oude 
Athene. En zo werd hij op zijn tweeënzeventig-
ste tot de gifbeker veroordeeld. Toch hield hij 
voet bij stuk: “Zolang ik leef, zolang ik het kan, 
zal ik niet stoppen te filosoferen en jullie aan te 
sporen en ieder van jullie die op mijn weg ver-
schijnt dit duidelijk te maken: waarde heer, jij 
als inwoner van Athene, de grootste en om haar 
kracht en kennis meest vermaarde stad, moet 
je schamen dat je je om zoveel mogelijk geld, 
macht en aanzien bekommert, maar niet de 
minste aandacht schenkt aan inzicht, waarheid, 
vervolmaking van je ziel!” 

Overgangstijd
Het vuur waarmee Socrates zijn stadsge-

noten aan het denken zette, is nog steeds actu-
eel. Hij leefde, net als wij, in een overgangstijd 
waarin door contacten tussen verschillende 
culturen oude gewoonten en ideeën hun van-
zelfsprekendheid verloren. 

Dit leidde soms tot relativisme. De sofisten 
verklaarden alle meningen even waar of on-
waar. Anderen grepen juist terug op het abso-
lute gezag van de traditie, ook al had die aan ge-
loofwaardigheid ingeboet. In zo’n situatie is een 
gesprek over de vraag ‘hoe te leven?’ snel van 
tafel. De een zegt: waarheid is er niet. De ander: 
die heb ik in pacht. Het onbevangen, zoekende 
denken bloedt dan dood.

Er zijn meer parallellen tussen de tijd waar-
in Socrates leefde en onze tijd. Verkiezingsre-
toriek en populisme laten zien dat effectbejag 
vaak belangrijker is dan waarheidsvinding. Op 
internet en in publieke discussies geloven men-
sen heilig in het recht op het eigen, ongezou-
ten oordeel. Als je daar iets van vindt, hoor je 
al snel: “Heeft niet iedereen zijn eigen mening? 
Denk je soms dat jij de waarheid in pacht hebt?” 

Met dat relativisme zou Socrates wel raad 
weten. Hij zou niet de waarheid claimen, maar 
nog een keertje kritisch dóórvragen: “Zou jij 
dan willen uitsluiten, waarde vriend, dat je je 
vergist?  Of dat je je oordeel later bijstelt? Moet 
je jezelf en de herkomst van jouw opvattingen 
daarvoor niet uitzonderlijk goed kennen? Pre-
tendeer je dan eigenlijk niet uitzonderlijk veel 
te weten, zodat je het gesprek kunt ontwijken 
en niet hoeft na te denken?”

Waar de relativist met zijn scepsis te koop 
loopt, pronken anderen met hun loyaliteit aan 
de waarheid en fundamentele waarden. Fun-
damentalisten verkwanselen bijvoorbeeld hun 
idealen door er een onkritische slaaf van te 
worden. Dat we omwille van onze idealen en 
morele integriteit, diezelfde idealen kritisch be-
vragen, testen en bijschaven, is een belangrijk 
motief in Socrates’ dialogen. Want onze morele 
waarden zijn volgens hem geen autoritaire va-
ders die we blind moeten gehoorzamen. Onze 
diepste inzichten zijn eerder als ongeboren 
kinderen die we al zoekend en vragend steeds 
opnieuw aan het licht en in de wereld moeten 
brengen. Socrates noemde zijn gesprekstech-
niek de ‘vroedvrouwtechniek’ -  Socrates’ moe-
der was vroedvrouw, vandaar misschien.

Nieuwe opdracht
Op de tempel van Apollo, waar de Grieken 

het orakel van Delphi raadpleegden, prijkten 
de woorden γνῶθι σεαυτόν, ‘Ken uzelve’. Op de 
tempelmuur betekenden ze: ken je plek, sterve-
ling, berust in de eindigheid van je kennis en 
aanvaard het oordeel van de goden. In Socrates’ 
mond kregen deze woorden een nieuwe bete-
kenis: onderzoek jezelf, vertrouw op je eigen 
verstand, bevraag vooroordelen, tradities en 
dogma’s, en laat je door niets en niemand af-
schrikken. Zelfs niet door de gifbeker. <

        Hoe vorm je je identiteit? Hoe leer je jezelf 
kennen? Stine Jensen gaat op zoek naar het 
antwoord in human.nl/dusikben2015

www.human.nl/dusikben2015
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Er zijn altijd mensen geweest die tegen 
de stroom in roeien. Gelukkig maar, 
want door hen wordt de rest van de 
wereld aan het denken gezet. 
Vier dwarsdenkers aan het woord.

Tekst
MARCO VISSCHER
Fotografie 
KOOS BREUKEL

Tegen 
de klippen
op
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DWARSDENKERS 

‘Feministen 
zijn helemaal 
niet voor 
gelijkheid’

Terrence Koeman (35) en Zoë Kuijper (31) uit 
Hilversum zijn egalitaristen: zij vinden dat 
mannen minstens zoveel onrecht wordt aan-
gedaan als vrouwen.

Jullie zijn tegen het feminisme. Waarom? 
Kuijper: “Ik was feminist. Ik dacht dat het femi-
nisme voor gelijkheid stond, maar te vaak zag 
ik dat feministen streden tegen onrecht dat 
vrouwen wordt aangedaan, maar hun schou-
ders ophaalden als mannen datzelfde onrecht 
werd  aangedaan.”
Oja, hoe dan?
Koeman: “Het was een enorm probleem toen 
bleek dat 60 procent van de studenten aan 
de universiteit man was en maar 40 procent 
vrouw. Daar moest dus heel veel geld naartoe. 
Tegenwoordig is 60 procent vrouw en maakt 
niemand daar een probleem van.”
Kuijper: “Vrouwen krijgen lichtere straffen voor 
dezelfde vergrijpen.”
Koeman: “Veel meer mannen dan vrouwen 
plegen zelfmoord. In de psychische zorg is 
er minder aandacht voor mannen. Er is geen 
serieuze opvang van mannelijke slachtoffers 
van huiselijk geweld. Het gaat maar door.”

Waarom is daar geen aandacht voor? 
Koeman: “Het lijkt wel wraak. Omdat mannen 
het zo lang zo goed hebben gehad, moeten ze 
het nu maar slikken.” 
Kuijper: “Vrouwen spreken je meer aan op je 
gevoel. We leven sneller mee met een vrouw.”
Koeman: “Als je voor gelijkheid bent, zoals de 
feministen beweren, moet je óók aandacht 
hebben wanneer mannen worden achterge-
steld. Je kunt ongelijkheid niet herstellen met 
méér ongelijkheid. Feministen nemen het al-
leen op voor vrouwen en willen hun privileges 
graag behouden.” 
Vinden jullie dan niet dat er meer vrouwen op 
topposities moeten komen? 
Kuijper: “Als een vrouw een toppositie wil, 
moet dat natuurlijk kunnen. Maar er zijn nu 
eenmaal niet zoveel vrouwen als mannen die 
een toppositie wíllen.” 
Koeman: “Vrouwen werken liever parttime, 
willen eerder naar huis. Dat kan niet als je de 
top van een bedrijf wilt halen.”
Hoe werken deze ideeën door in jullie leven?  
Koeman: “Ik heb niets met het huwelijk, maar 
Zoë vond het leuk, dus heb ik haar gevraagd 
om met me te trouwen. Maar toen belandde 
een vriend in een echtscheiding en bleek 
dat, ondanks de dichtgetimmerde huwelijkse 
voorwaarden, zijn ex aanspraak kon maken op 
de helft van alles waar híj heel hard voor had 
gewerkt.”
En toen zijn jullie nooit getrouwd? Jammer...
Koeman: “Ja. Het was een zakelijke afweging.” 
Kuijper: “Ik vind het jammer, maar ik begrijp 
het wel. We dragen een trouwring en doen 
alsof we getrouwd zijn. We kunnen wel zonder 
het certificaat van de overheid.” 
Koeman: “Voor mannen is het huwelijk een 
slechte investering. Je kunt er de rest van je 
leven voor bloeden.”

Tekst
MARCO VISSCHER
Fotografie 
KOOS BREUKEL
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‘Het kernafval 
dat Frankrijk tot 
vandaag heeft 
geproduceerd, 
past in één 
olympisch 
zwembad’

Bart Coenen (40) uit Gent is ecomodernist, 
een  milieuactivist die gelooft in de zegenin-
gen van kernenergie, technologie en welvaart.

Wat is er volgens u mis met ons denken over 
het milieu? 
“Het verhaal is altijd dat we met minder 
tevreden moeten zijn: minder energie, minder 
vlees, minder auto’s, minder reizen... Dat is 
geen inspirerend verhaal.”
Maar wél noodzakelijk vanwege klimaatveran-
dering en de groeiende wereldbevolking.
“Er zijn nog een paar miljard mensen op 
aarde die graag ons welvaartsniveau zouden 
willen. Zelfs als wij heel wat minder energie 
verbruiken of minder vlees eten, wordt onze 
besparing door hen compleet ongedaan 
gemaakt. Willen we deze mensen dan hun 
ontwikkeling afnemen?”
Wat is volgens u de oplossing? 
“Ecomodernisten als ik willen een planeet 
waarin schonere energie betaalbaar en 
overvloedig is voor iedereen. Dat is cruciaal, 
want de hele wereld draait op energie: de 
gezondheidszorg, het onderwijs, transport, 

de industrie en alle machines die ons werk 
uit handen nemen. We hebben meer energie 
nodig, tenzij je terug wil naar een leven zoals 
we dat leidden in de middeleeuwen.“
Heel veel zonnepanelen en windmolens, dus?  
“Nee, je hebt kernenergie nodig. Kerncentrales 
leveren betrouwbare stroom en stoten weinig 
CO2 uit. In België leveren ze 50 procent van 
de elektriciteit. Als je de kerncentrales sluit, 
zoals de milieubeweging wil, moet je België 
helemaal volbouwen met windmolens om een 
lage CO2-uitstoot te behouden. Maar zelfs 
dán heb je gas- en steenkolencentrales nodig, 
omdat de wind niet altijd waait.”
Kernafval is toch een enorm probleem? 
“Nee, hoor. In Finland weten ze precies hoe we 
het netjes kunnen opslaan. En de hoeveelheid 
valt enorm mee; al het kernafval dat Frankrijk 
tot vandaag heeft geproduceerd, past nog 
altijd in één olympisch zwembad.”
Met zo’n moderne wereld vol energie en 
technologie is er toch geen plek meer voor de 
natuur? 
“Juist wel, want we zien dat over de hele 
wereld steeds meer mensen het platteland 
verlaten en in steden gaan wonen vanwege 
werk of onderwijs. Zo komt er meer ruimte vrij 
voor natuur.” 
Moeten we niet juist meer leven in harmonie 
met de natuur? 
“Dat idee spreekt vele mensen aan, mij ook, 
door de jachtigheid van onze maatschappij. 
Maar het wordt problematisch als we met 
zo’n terugkeer naar de natuur andere mensen 
hun ontwikkeling ontzeggen. Want daar 
komt het op neer: als we Afrika in het donker 
houden en als Afrikaanse boeren hun stukje 
land biologisch moeten bewerken, zonder 
energieslurpende tractoren en moderne 
technieken, houden we hen arm. Want dat is 
een ander bezwaar bij de milieuagenda: ze 
houdt de armoede in stand.”
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DWARSDENKERS 

‘Mijn dochter 
heeft zichzelf 
leren lezen door 
pindakaaspot-
etiketten’

Cathelijne van den Bercken (45) uit Almere is 
thuisonderwijs-moeder.

Uw kinderen van 6 en 8 gaan niet naar school. 
Waarom niet? 
“Er is geen school in de buurt die past bij onze 
holistische levensovertuiging dat alles met 
elkaar verweven is. Daarom hebben wij een 
beroep gedaan op vrijstelling van de leer-
plicht.” 
Maar als u hen thuis onderwijst, is er toch 
geen lespakket? 
“Ik ga ervan uit dat kinderen van nature 
nieuwsgierig zijn. Mijn dochter heeft zichzelf 
leren lezen met behulp van etiketten op de 
potten pindakaas en straatnaambordjes. Een 
keer, achterop de fiets, zei ze ineens dat ze 
wist hoe je bal moet spellen. De hele fiets-
tocht vroeg ik haar korte woordjes te spellen. 
Ze wist het allemaal. Het kwartje was geval-
len. Ze had er enorm plezier in.”
Waarom is dat beter dan leren lezen op een 
schoolse manier?  
“Sommige kinderen zijn wat eerder of later 
dan anderen toe aan lezen, als thuisonderwij-
zer kun je daar makkelijk op inspelen. Het lijkt 
me frustrerend als je zou moeten leren lezen 
wanneer je er nog niet klaar voor bent, of dat je 
juist wordt afgeremd. Ik vind het belangrijk dat 
kinderen plezier hebben in het leren en dat 

ze zelf regie hebben over wat ze willen leren. 
Mijn zoon wil nu leren rekenen omdat hij een 
houten knikkerbaan wil kopen en dus wil we-
ten voor hoeveel hij zijn Lego moet verkopen.”
Maar als kinderen nu nergens zin in hebben en 
de hele dag willen gamen of vissen? 
“Als mijn zoon de hele dag zou willen gamen, 
zou ik uitleggen dat ik me daar zorgen over 
maak en grenzen stellen. Maar als hij de hele 
dag wil vissen, prima! Dan is hij lekker buiten 
en ontdekt hij vast allerlei beestjes en planten 
waar hij thuis meer over wil weten. Dat is het 
mooie van thuisonderwijs: je spitst het toe op 
de interesses van je kind.” 
Thuis leren ze niet omgaan met andere 
kinderen, op een school wel.  
“We maken geregeld uitstapjes met andere 
kinderen die thuisonderwijs krijgen, zo’n twee 
keer per week. Bijvoorbeeld naar NEMO, het 
technologiemuseum in Amsterdam, of naar 
themapark Archeon. We organiseren ook 
gezamenlijke knutselmiddagen. En op zwem-
les, yogales en muziekles ontmoeten ze ook 
leeftijdgenoten. Er zijn meer gelegenheden 
om te leren omgaan met andere kinderen dan 
alleen op school.” 
Het klinkt alsof het iedere dag bij u één groot 
feest is. 
“Nou, mijn kinderen hebben iedere ochtend 
zin in de dag. Ze vervelen zich nooit.”
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Ralf Bodelier (55) uit Tilburg is optimist en 
oprichter van World’s Best News.

U leidt een nieuwsdienst over de vooruitgang 
in de wereld. Maar overal zien we toch armoe-
de, ziekten, terreur en conflicten? 
“Je moet kijken naar de grote lijnen: we leven 
langer, er is meer te eten, er zijn minder ziek-
ten, we worden slimmer, er is minder oorlog. 
Overal zien we vooruitgang.”
Niet als we de krant openslaan.
”Klopt. Journalisten kijken naar de rotte appels, 
ik naar de hele mand.”
Geven journalisten opzettelijk een negatief 
beeld van de wereld? 
“Ze wéten niet beter. Ik sprak onlangs bij een 
grote omroep en vroeg hoeveel kinderen 
in Afrika naar school gaan. Ze kwamen met 
schattingen van een tot drie op de tien kin-
deren. Het zijn er negen op de tien! Ik vroeg 
hoeveel oorlogen er zijn met meer dan tien-
duizend doden per jaar. Zij dachten 20 tot 30. 
In werkelijkheid zijn het er ‘slechts’ vier. We 
hebben echt geen idee hoe de wereld ervoor 
staat.”
Bent u niet het lachertje onder de journalisten 
als u aandacht vraagt voor het goede nieuws? 
“Ja, dat gebeurt wel eens.”
Het ís toch ook niet allemaal goed? Neem 

Afrika: een hopeloos continent, toch? 
“Juist niet! Ik woon regelmatig een paar 
maanden per jaar in Malawi, een van de armste 
landen ter wereld. Daar heb ik ingrijpende 
veranderingen gezien. Vijftien jaar geleden 
deelden in een ziekenhuis zeker vier patiën-
ten een bed, nu heeft iedereen zijn eigen bed. 
Destijds liep er iedere dag wel een vriend mee 
in een rouwstoet omdat iemand was gestorven 
aan aids;  sindsdien is het aantal aidsdoden 
met ruim 60 procent gedaald.”
Stoort u zich thuis ook aan het geklaag in de 
samenleving? 
“Nou, als ik een oude tante op een verjaar-
dagsfeestje hoor opmerken dat het vandaag 
allemaal zo vreselijk is, kan ik het niet laten om 
even bij haar in herinnering te brengen hoe 
haar moeder erbij stond toen ze 65 jaar was, 
met kapotte handen van het zware huishou-
delijke werk. Of dan wijs ik erop dat haar zoon 
tegenwoordig maar 32 uur in de week hoeft 
te werken en twee keer per jaar op vakantie 
kan gaan, terwijl opa twee keer zo lang werkte, 
tegen een karig loon en in een tochtig huis 
woonde. Dat perspectief wordt nooit ingeno-
men.”
Ligt u dan nergens wakker van? 
”Jawel. Mijn grootste zorg is de democratie. De 
animo om te stemmen ebt weg en sterke man-
nen nemen het weer over. We moeten snel iets 
bedenken om de democratie weer populair te 
maken.”<

  De teksten bij deze fotoserie zijn van 
journalist Marco Visscher, samensteller  
van tegengeluid.nl, een nieuwsbrief 
‘voor dwarsdenkers’, met 
onconventionele meningen
  OBA Live maakte een serie over 
‘raddraaiers’ in de wereld. Googel ‘OBA Live 
human raddraaiers’
  Luister eens naar historicus Chris van der 
Heijden over ‘raddraaier’ Erasmus.
Zie human.nl/raddraaier-eramus

‘We leven langer, 
we worden 
slimmer,
er is minder 
oorlog: 
ik zie overal 
vooruitgang’

www.tegengeluid.nl
OBA Live human raddraaiers
http://www.human.nl/raddraaier-erasmus
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COLUMN

BORIS VAN DER HAM
is voorzitter van het 
Humanistisch Verbond

‘Ik dacht dat we hem hier persoonlijk zouden 
ontmoeten!’, zei iemand proestend. Ook an-
deren lachten hard toen duidelijk werd dat 
Spinoza al zo’n driehonderd jaar dood was. De 
meesten hadden wel eens van deze filosoof en 
vrijdenker gehoord, maar zich niet gerealiseerd 
dat hij in het Nederland van de zeventiende 
eeuw leefde. 
Voor de documentaire Ongelovig – Vrijden-
kers op de vlucht filmden we onder meer in 
het stadsarchief van Amsterdam. Daar ligt een 
kolossaal boek, afkomstig uit de Amsterdam-
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Een plek 
voor alle 
vrijdenkers 
van deze 
wereld

se Portugese Synagoge, waarin de banvloek staat 
uitgeschreven die in 1656 over Spinoza werd uit-
gesproken door de Portugees-Joodse geloofsge-
meenschap. 
Met een aantal atheïstische asielzoekers en vrijden-
kers uit onder meer Pakistan, Bangladesh, Afghani-
stan en Syrië mocht ik de originele tekst bekijken. 
Spinoza werd uit zijn geloofsgemeenschap gesto-
ten vanwege zijn vrije denkbeelden over religie. Hij 
geloofde niet in een persoonlijke god, en schreef 
over het belang van vrijheid van denken. Men ver-
weet hem ‘slechte meeningen en werken’. In de 
banvloek die over hem werd uitgesproken werd 
beschreven hoe God hem zou straffen in de hemel. 
Maar ja, als je niet gelooft in een hemel, dan ben je 
daar natuurlijk niet erg van onder de indruk. 
Pijnlijker was dat ook zijn familie en alle mensen in 
zijn omgeving opgeroepen werden hem sociaal uit 
te stoten: 
‘Waarschuwende, dat hem niemand mondeling mag 
spreken, niemand bij geschrifte, niemand hem eni-
ge gunst verlenen, niemand onder een dak met hem 
verblijven, niemand op vier ellen afstand van hem 
vertoeven, niemand enig papier lezen, door hem ge-
maakt of geschreven.’
Na het lezen hiervan was het even stil in het kamer-
tje van het stadsarchief. 
De asielzoekers en vrijdenkers herkenden dit soort 
banvloeken uit hun eigen leven. Ook zij zijn verstoten 
om het uiten van hun ‘vrije’ gedachten. Spinoza had 
de religieuze en sociale straf kunnen terugdraaien 
als hij berouw zou hebben getoond, en plechtig zijn 
opvattingen zou hebben teruggenomen. Maar dat 
deed hij niet. Want hij stond nu eenmaal vóór zijn 
ideeën. Hij had het geluk dat hij terecht kon bij ge-
lijkgestemde vrienden, want anders was het leven 
haast ondragelijk geworden. 
Hetzelfde beleefden deze vrijdenkers in Bangladesh, 
Syrië, Afghanistan en Pakistan. Naast de sociale uit-
sluiting dreigde er ook ander gevaar. In Bangladesh 
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‘Alsof je 
zonder verleden 
van excessief 
drankgebruik, 
seks buiten 
het huwelijk 
en een 
buitenechtelijk 
kind niet 
tot het ware 
geloof kunt 
komen’

God zou Spinoza 
straffen in de hemel. 
Maar ja, als je niet 
gelooft in een 
hemel, ben je daar 
natuurlijk niet erg van 
onder de indruk

bestaan gewelddadige, islamitische terreur-
groepen die vrijdenkers letterlijk met messen 
doodhakken op straat. In Afghanistan en Pa-
kistan staan hoge straffen op afvalligheid en 
godslastering. Op de vlucht voor geweld en ver-
volging kwamen ze naar Nederland. Tijdens het 
maken van de documentaire merkten we dat ze 
zelfs in Nederland nog bedreigd worden, en dat 
de politie en medewerkers van asielzoekers-
centra doodleuk adviseren om hun opvattingen 
maar te verzwijgen. Een regelrechte schande. 
Vrijdenkers en humanisten blijken kwetsbaar, 
overal in de wereld. Dat blijkt ook uit het Free-
dom of Thought Report 2016 dat het Humanis-
tisch Verbond in samenwerking met de inter-
nationale humanistische koepelorganisatie 
(IHEU) elk jaar uitbrengt. In 55 landen loop je 
kans vervolgd te worden voor afvalligheid of 
religiekritiek, en in dertien landen riskeer je 
zelfs de doodstraf. Hoewel Nederland in het 
rapport optimistisch ‘groen’ kleurt wat betreft 
de juridische positie van ongelovigen, hebben 
nieuwe vrijdenkers van Marokkaanse en Turkse 
komaf ook last van sociale uitsluiting. 
Uit onderzoek blijkt intussen dat de groep van 
de zogenaamde ‘ongebondenen’ in de wereld 
steeds sterker toeneemt. Ook in streng-islami-
tische landen zijn er steeds meer mensen - ook 
gelovigen - die af willen van religieuze dogma’s 
en voorstander zijn van een scheiding tussen 
religie en politiek. 
Het is maar een handjevol mensen die dit ver-
volgens ook durft te zeggen. Zij verdienen onze 
steun. Zowel in als buiten Nederland. Zoals Spi-
noza onderdak kreeg bij gelijkgestemde vrien-
den, verdienen ook de Spinoza’s van onze tijd 
een ontmoetingsplek en platform. Want, zoals 
de Afghaanse Javeed het in de documentaire 
treffend zegt: ‘Als wij niets zeggen, bestaan we 
niet.’<
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    Meer informatie over de  documentaire 
Ongelovig - Vrijdenkers op de vlucht:  
onderongelovigen.nl

   Freedom of Thought Report 2016:   
humanistischverbond.nl

   Meer weten over het nieuwe   
vrijdenkers-platform van het    
Humanistisch Verbond? 
Ga naar: nieuwevrijdenkers.nl 

Fauzia en Boris in de documentaire Ongelovig - 
Vrijdenkers op de vlucht

www.onderongelovigen.nl
www.humanistischverbond.nl
http://nieuwevrijdenkers.nl
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DUIVELS DILEMMA



‘Ik hoop dat 
op een dag mijn 
dochter mijn 
keuze begrijpt’   

In haar jonge leven stond FAUZIA (27) 
voor een onmogelijke keuze. In Pakistan 
blijven waar ze als ‘ongelovige’ niet veilig 
was. Of vluchten. Ze deed het laatste, 
en moest haar familie en haar dochter 
van drie achterlaten. ‘Als ik aan haar 
denk, doet het pijn. Maar ik voel me niet 
schuldig.’

Tekst 
MARGALITH KLEIJWEGT
Fotografie
MENNO KOK
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‘Er is geen 
oppermacht, 
constateerde 
ik, want als die 
bestond had 
die mijn man 
tegengehouden’

DUIVELS DILEMMA

 “Ik zat nog op school toen mijn vader zei 
dat hij de juiste man voor me had gevonden. 
Mijn vriendinnen vonden dat ik bofte, nu zou 
ik een eigen huis krijgen en mooie juwelen. Ik 
wilde niet trouwen, ik was ambitieus, ik wilde 
mijn school afmaken, studeren.  Maar vrouwen 
hebben in Pakistan niets te zeggen, daar is de 
man de baas. 

Ik groeide op in een vrome moslimfamilie. 
We hielden ons aan de regels en baden vijf keer 
per dag. Al heel jong besefte ik hoe oneerlijk 
het was dat de man binnen de islam superieur 
is aan de vrouw. Een van de dingen die me op-
viel was hoe mijn moeder altijd deed wat mijn 
vader zei, alles onder het mom van respect. Ik 
vroeg mijn moeder regelmatig waarom ze deze 
manier van leven accepteerde, waarom ze die 
ongelijkheid verdroeg. ‘Zo is dat nu eenmaal 
binnen de islam’, zei ze. ‘De vrouw doet wat de 
man zegt, en de man zorgt voor ons, hij ver-
dient het geld.’

Mijn vader hield me voor dat ik na mijn 
huwelijk misschien weer naar school zou kun-
nen gaan. Zo trouwde ik op mijn zestiende met 
een man die ik voor de huwelijksdag nog nooit 
had ontmoet. Van begin af aan mishandelde en 
verkrachtte hij me. Als ik klaagde, zei mijn va-
der dat het mijn taak was mijn man tevreden te 
stellen. Zo gaat dat in Pakistan.

Mijn man was heel religieus en zijn regels 
waren streng. Ik mocht niet alleen naar buiten, 
ik moest mijn gezicht bedekken, zelfs voor mijn 
broer en neven. Ik mocht ook niet meer naar 
school. Ik had op een vriendelijke man gehoopt 
die mijn verlangen om te leren begreep, maar ik 
begreep al snel dat die kans verkeken was. Mijn 
vriendinnen mocht ik ook niet langer ontmoe-
ten. ‘Doe wat iedere vrouw hoort te doen’, riep 
mijn man. ‘Zorg voor het huis en zorg voor mij.’ 

Ook van zijn kant was er geen sprake van 
liefde. Ik was achttien toen ik zwanger raakte 
en zelfs toen bleef hij me slaan. Iedere nacht als 

iedereen sliep en het stil was in huis, vroeg ik 
Allah waarom hij me dit aandeed. In de Koran 
staat dat goede mensen het goede ontmoeten. 
Ik hield van mijn vader en moeder en ik had 
me altijd voorbeeldig gedragen. Waarom werd 
ik kapot gemaakt? Waarom gaf Allah zoveel 
macht aan mijn man? ‘Waarom stopt u hem 
niet, zeker nu ik zwanger ben?’, vroeg ik iedere 
nacht. Ik kreeg geen antwoord.

Ik bestudeerde de Koran, maar ik geloofde 
steeds minder in de kracht van Allah. Er is geen 
oppermacht, constateerde ik, want als die be-
stond had die mijn man tegengehouden. In de 
Koran staat dat vrouwen onderdanig aan hun 
man moeten zijn, dat ze niet mogen werken 
en niet met vreemden mogen spreken. Na een 
tijdje geloofde ik helemaal niet meer in Allah 
en liet dat ook doorschemeren aan mijn man. 

Toen mijn dochter drie was besloot ik zijn 
vernederingen niet langer te verdragen. Als hij 
me mishandelde, zette hij me na een tijdje bui-
ten. Dan moest ik wachten tot ik weer naar bin-
nen mocht. Op een dag kon ik niet meer. Dit 
moest stoppen, wist ik. Ik was gewond aan mijn 
arm en ik wilde niet opnieuw smeken of ik naar 
binnen mocht. Ik besloot van het ene moment 
op het andere om weg te rennen. Bloedend en 
op blote voeten.
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Ik kon mijn dochter niet meenemen, ik 
mocht haar in de periode erna ook niet meer 
zien, want mijn man kreeg de voogdij. Er werd 
gezegd dat ik geen goede moeder kon zijn; ik 
was ongelovig en van huis weggelopen. Ik had 
geen enkele kans. Ik deed pogingen haar nog te 
zien, maar dat lukte niet. Het was vreselijk. 

Niet lang daarna ontmoette ik mijn huidige 
man Syed. In het geheim richtten we een orga-
nisatie voor ongelovigen op. Toen we verraden 
werden, waren we ons leven niet meer zeker. 
We moesten het land uit vluchten. Sindsdien 
zijn de banden met alle achterblijvers verbro-
ken. Ook met mijn dochter.

Of de prijs hoog is die ik voor mijn vrijheid 
betaal? Of ik mijn familie mis? Natuurlijk, mijn 
familie is de keten waar ik een belangrijk on-
derdeel van uitmaak. Ik ben onlosmakelijk met 
ze verbonden. Zodra je als baby je ogen opent, 
zijn daar je moeder en je vader. Zonder mijn 
familie, een belangrijk deel van mijn identiteit, 
ben ik incompleet. Ik mis ze. Alleen accepteer-
den ze me niet. Het gaat hen om de familie-eer 
en die heb ik geschonden door het geloof van 
me af te schudden. Dat is een doodzonde. 

En mijn dochter? Ze groeide negen maan-
den in mijn buik, haar kan ik nooit vergeten. 
Als ik aan haar denk doet het pijn. Maar ik voel 
me niet schuldig, want ik had geen andere keu-
ze. Ik besef dat mijn dochter bij mij had moeten 
zijn, maar het was mijn pech dat ik in Pakistan 
woonde waar een vrouw rechteloos is.

Als ik het over zou doen, als mijn vader me 
weer zou uithuwelijken, zou ik weigeren. Zes-
tien is veel te jong. Dan hoor je naar school te 
gaan. Ik zou ook de mishandelingen van mijn 
ex-man minder lang hebben getolereerd. 

De prijs voor mijn vertrek is dat ik mijn 
dochter niet meer kan zien. Die realiteit zal ik 
moeten accepteren, hoe moeilijk dat ook is. Ik 
kan alleen hopen dat ze me later zal vinden als 
ze bijvoorbeeld via internet gaat zoeken. Dat ze 

dan begrijpt hoe moeilijk mijn leven was en tot 
welke keuze ik werd gedwongen.

Het is voor mij belangrijk om realistisch 
te zijn. Niet te lang stil te staan bij hoe het had 
kunnen zijn. Dromen en fantaseren helpen mij 
niet verder. Ik wil sterk zijn en de feiten onder 
ogen zien. Ik heb geen andere optie.” <
       

  Fauzia speelt een hoofdrol in de 2DOC 
Ongelovig - Vrijdenkers op de vlucht: 
onderongelovigen.nl 

‘Ik ben van het 
ene op het andere 
moment 
weggerend’

www.onderongelovigen.nl
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Die lichte kleurrijke plek tussen de huisjes 
met de donkere daken is een museum. 
Geen museum zoals wij dat kennen met 
een opgang, een entree, een kassa, een 
garderobe, een museumrestaurant… 
En dan is er kunst. 
Dit museum komt op een dag op het pleintje 
voor je huis staan. De wanden worden 
opgeschoven en kijken maar. 
Dit museum reist door de wijk Dharavi in 
Mumbai, India. Dharavi is drie  vierkante 
kilometer groot, een miljoen mensen wonen 
er, alles laagbouw. 
De mensen zijn er allesbehalve rijk, maar 
ze weten het hoofd boven water te houden. 
Van sloopmateriaal bouwen ze hun eigen 
huisjes. Ze maken potten en pannen. 
Bezems en voorraadblikken. Tassen en 
cricketbats. Een bakfiets met vier wielen? 
Geen probleem. Op zo’n vierwieler is het 
mobiele Design Museum Dharavi gebouwd. 
De houten blokken waarop de kunstwerken 
staan uitgestald, passen in elkaar. Als de 
tentoonstelling voorbij is, worden ze op de 
bakfiets gezet, de uitschuifbare wanden 
worden dichtgedaan, op naar het volgende 
pleintje. 
De exposanten zijn ambachtslieden uit 
de nabije omgeving. Het museum is een 
opsteker voor ze. De hele dag maken ze 
dingen, vaak dezelfde dingen. Die gaan op 

HANS AARSMAN heeft zo z’n eigen kunst-
voorkeuren en -opvattingen. Deze keer bewondert 
hij een mobiel museum in een Indiase sloppenwijk.

KUNST KIJKEN MET AARSMAN

Heb ik dat 
gemaakt? 

Er is ook een 
tweewielige 
variant van het 
museum. Die is zo 
mobiel dat-ie 
zelfs even in 
Amsterdam is 
geweest
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een grote stapel in de werkplaats. Als je de 
mazzel hebt dat je je producten verkocht 
krijgt, gaan ze de deur uit. Nu staat een van 
die dingen opeens op een witte console en 
heet object. Een ander ding hangt tegen de 
strak geschilderde uitschuifbare wand. Heb 
ik dat gemaakt? Je ziet het ze denken. Niet 
alleen zij, iedereen die komt kijken. Heb jij 
dat gemaakt? Het museum in oervorm.
Dankzij het museum veroorloven de 
ambachtslieden zichzelf nieuwe vrijheden. 
Tassenmakers leggen het leer terzijde 
en wagen zich aan het blauwe plastic 
waarmee de daken bedekt worden als de 
moesson eraan komt. Kopjesmakers maken 
stapelingen zo hoog dat er geen kopje meer 

is. Stoffenmakers experimenteren met 
nieuwe batikpatronen. 
Er is ook een tweewielige variant van het 
museum. Die is zo mobiel dat-ie zelfs even in 
Amsterdam is geweest, vorige maand in het 
Spring House. 
Dat is een plek voor innovatief en duurzaam 
design. Bij mij om de hoek nota bene, De 
Ruiterkade 128, Amsterdam. Toch had ik er 
nog nooit van gehoord. Daar kwam ik pas 
achter toen ik aan de hand van deze foto 
op Design Museum Dharavi ging zoeken. Zo 
kom ik nog eens ergens. <

  Kijk verder: designmuseumdharavi.org

www.designmuseumdharavi.org


34  

Werk, bid 
en bewonder  
Tekst 
BAHRAM SADEGHI
Fotografie
JACQUELINE VAN DEN HEUVEL
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 7.15 uur De ochtendklok luidt 
Op mijn nachtkastje ligt het blaadje Het 
dagritme van Stoutenburg waarin je alle 
gezamenlijke activiteiten vanaf 7.15 uur tot en 
met 21.15 uur kunt vinden. Helder.
Gisteravond ben ik in Stoutenburg 
aangekomen om kennis te maken met het 
Franciscaans Milieuproject. Ik wil weten wie 
de mensen zijn die hier verblijven en waarom. 
Ik blijf een nacht logeren in het kasteel waarin 
de leefgemeenschap is gevestigd.  

7.30 – 08.00 uur Ochtendmeditatie 
Ik sta met zeven vaste bewoners in de tuin 
en we vormen een kring. Vandaag is Ida 
de begeleider van de ochtendmeditatie. Ze 
vraagt of we ons even willen ‘losmaken’: de 
een zwaait met de armen terwijl de ander 
de knieën optrekt. Ik probeer mijn nek en 
schouders los te maken. Gedurende de 
langzame wandeling stopt Ida drie keer en 
leest ze telkens een paar minuten voor uit een 
boekje. Het lukt me niet om de teksten goed 
tot me door te laten dringen. Is het te vroeg in 
de ochtend voor mij of zijn de teksten te vaag? 
In stilte lopen we terug naar het kasteel.

08.00 – 08.30 uur Ontbijt
Cocky vraagt om een moment van stilte en 
luidt vervolgens een kleine, koperen bel. 
Iedereen doet zijn ogen dicht. Sommigen 
vouwen hun handen ineen. Na een klein 
minuutje wenst Cocky iedereen een smakelijk 
ontbijt toe. Het eten is vegetarisch, maar 
niet veganistisch, op tafel staan ook kaas en 
andere zuivelproducten, allemaal fair trade en 
biologisch. Na het ontbijt help ik Marjan met 
het afruimen van de tafel. Marjan is 53 jaar 

en woonde tot twee jaar geleden, toen ze met 
haar man Rob naar Stoutenburg verhuisde, 
in Amsterdam. Naast Marjan en Rob hebben 
twee andere communiteitsleden een relatie. 
Marjan zegt: “Van huis uit ben ik 
gereformeerd. Ik bewaar fijne herinneringen 
aan de zondagse kerkbezoeken. Op school 
was er veel aandacht voor natuur. Het heeft 
lang geduurd, maar die twee zaken zijn 
hier mooi bij elkaar gekomen.” Als theologe 
maakte ze vroeger lesmethoden over 
levensbeschouwing. Toen ze een aantal jaren 
geleden door onder meer depressieve klachten 
bij het UWV moest aankloppen, besloot 
ze stilte-coach te worden. Ze organiseerde 
stiltewandelingen, maar het verlangen naar 
‘een meer natuurlijk leven’ bleef. 
Toen haar man, die een ijssalon in 
Amsterdam runde, lichamelijke klachten 
kreeg, verkochten ze de zaak. Sinds 2014 
wonen ze hier. 
Marjan: “Het Franciscaanse betekent voor 
mij de verbondenheid: met de natuur, met 
de mensen, met God. Het ingebed zijn in het 
ritme van inspirerende momenten: meditaties, 
vieringen en tussendoor lekker veel fysiek 
werken. Maar eigenlijk is het leven hier best 
luxe. Ik denk dat Franciscus wat moeite zou 
hebben met hoe wij hier leven! Maar het 
vegetarische eten maakt veel goed.”
Ondanks het evenwichtige leven op 
Stoutenburg is ze nog altijd vatbaar voor 
somberheid: “Maar hier lost zich dat 
makkelijker op in het grote geheel. Dan ga 
ik aan het werk in de tuin, of in het huis. Het 
ritme van de dag trekt me er doorheen.”

REPORTAGE

Eén met God, de natuur en je broeders; dat is het ideaal van de Franciscaner 
leefgemeenschap Stoutenburg. Een in beton gegoten dagritme laat weinig ruimte 
voor spontaniteit, luxe is er niet en je werkt tot je rug pijn doet. Hoe gelukkig zijn deze 
21ste-eeuwse monniken?
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10.40 – 11.00 uur Koffiepauze  (klok luidt om 10.30)
De grote woonkamer vult zich snel met een 
stuk of vijftien mensen, bewoners en los-vaste 
vrijwilligers die regelmatig langskomen 
om mee te helpen in de tuin. Tussen al die 
witte mensen van zekere leeftijd vallen twee 
mensen op: Zaid, een zwarte jongeman die 
goed Nederlands spreekt (met het accent 
van iemand die op latere leeftijd de taal heeft 
geleerd) en Merel, de dochter van Marjan, 
die met haar zoontje Nino van één jaar net 
teruggekomen is uit Nicaragua en tijdelijk hier 
woont. 
Stipt om 11.10 uur gaat iedereen weer aan 
het werk. Ik help mee met het opruimen van 
de thee- en koffiespullen en breng ze naar de 
keuken. 
Om 11.30 uur ga ik met zeven vrouwen - 
vrijwilligers en vaste bewoners - onder leiding 
van Ida de appel- en perenbomen bedanken 
voor ‘het mooie werk’ dat ze dit jaar hebben 
verricht, zoals Ida dat verwoordt. Met acht 
flessen gevuld met een groene mix van onder 
andere brandnetel, paardenbloem, kamille, 
duizendblad en eikenschors geven we de 
bomen extra voeding. Naast die mix heeft 
Ida ook een emmer met water en valeriaan 
bij zich. Ze besprenkelt de bomen, zoals een 
priester met wijwater de zegening doet. Een 
aantal vrouwen wil ook de valeriaan-mix 
ontvangen. 
Ida: “Wat we net deden, kun je met 
homeopathie vergelijken. Wij geven iets terug 
aan de aarde. Op deze manier brengen we de 
energetische krachten van de aarde weer in 
balans.”

13.00 – 13.30 uur Lunch
Alle vrijwilligers en bewoners gaan aan de 
lange tafel zitten. Weer wordt een belletje 
geluid, gevolgd door stilte. We eten eerst 
aardappelsoep en daarna is er brood met veel 
soorten kazen, verse jams, hagelslag en ander 
beleg.

WIE WAS FRANCISCUS?
Franciscus was de zoon van een rijke koop-
man en leefde van ongeveer 1181 tot 1226. 
Nadat hij met melaatsen in contact kwam, 
stelde hij zijn leven in dienst van de armen. 
Naast de ontwikkeling van het individu vond 
Franciscus het leven in groepsverband, een 
broederschap, ook heel belangrijk. 
Aan het eind van zijn leven schreef hij een 
lofzang op de natuur, het Zonnelied: 
“... Wees geprezen, mijn Heer, 
door onze zuster, moeder aarde, 
die ons voedt en leidt, 
en allerlei vruchten voortbrengt,
bonte bloemen en planten...”

DE LEEFGEMEENSCHAP
Het Franciscaans Milieuproject is gevestigd 
in een voormalig klooster in Stoutenburg, 
gelegen tussen Hoevelaken en Amersfoort. 
Toen de Minderbroeders Franciscanen het 
pand in 1991 verlieten, heeft een groepje 
van negen volwassenen en vijf kinderen zijn 
intrek genomen in het pand. Naast giften 
en donaties verdienen de bewoners hun 
geld door de verhuur van een deel van het 
kasteel als conferentieoord. 

Op dit moment zijn acht volwassenen lid van 
de communiteit, van wie niemand meer een 
betaalde baan heeft. In het verleden zijn er 
ook kinderen in Stoutenburg geweest, maar 
de combinatie kinderen en kloosterregime is 
niet eenvoudig. Alle bewoners hebben een 
eigen kamer met wastafel en delen twaalf 
toiletten en vijf douches. 

‘Eigenlijk is 
het leven 
hier best luxe’



De meditatie-
kamer is 
de meest 
rustgevende 
kamer die ik 
ooit van mijn
leven heb 
gezien 
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kunnen met hun idealen.” 
“Maar hoe voelt het om als moslim in een 
christelijk klooster te leven?”, vraag ik Zaid.
Hij zegt: “God is God. Klaar.”
“Wat weet je van Franciscus?”
“Ik weet dat hij hier is geweest, want overal 
hangen foto’s en schilderijen van hem. Maar 
ik weet dat hij ook in Amersfoort en Utrecht 
is geweest, want ik heb zijn foto’s ook in die 
steden gezien.” 
Als ik hem vertel dat Franciscus al 
achthonderd jaar dood is, moet hij erg lachen. 

14.00 – 15.00 uur Siësta 
Ik ga terug naar mijn kamer, ga op bed liggen, 
check mijn mail en val in slaap. 

15.00 – 15.15 uur Theepauze (klok luidt om 14.50)
De theepauze breng ik slapend door. 
Rond 16.00 uur word ik wakker en ga 
in de keuken Marjan helpen met het 
schoonborstelen van aardperen. We moeten 
die knollen één voor één heel grondig in een 
emmer water schoonboenen, anders krijg je 
de modder er niet vanaf. Na een kwartiertje 
krijg ik zoveel pijn in mijn onderrug dat ik 
ermee stop. Begripvol zegt Marjan dat het 
komt omdat de emmer te laag op het aanrecht 
staat, waardoor ik telkens moet bukken. 
Ik ga naar mijn kamer en check mijn mail en 
het nieuws. Ik bedenk nu ineens dat ik de hele 
dag niemand met een mobiele telefoon heb 
gezien. 
Ik word slaperig.

17.00 uur  Einde werktijd (klok luidt om 17.00)
Ik hoor de klok zachtjes op de achtergrond, 
maar slaap door.

17.30 – 18.00 uur Stille tijd (klok luidt om 17.30)
Buiten de meditatiekamer doe ik mijn 
schoenen uit. Ik ben de eerste. 
De meditatiekamer is een vrijwel lege kamer 
met hoog plafond waar in het midden een 
grote schaal met kaarsen staat. In een grote 
kring staan een stuk of twaalf heel kleine 
bankjes. Het is misschien wel de meest 

Na de lunch help ik met opruimen. In de 
keuken werken we de gigantische berg afwas 
weg. Onder het afwassen maak ik nader 
kennis met de 30-jarige Zaid uit Eritrea die in 
2010 als asielzoeker naar Nederland kwam. 
Sinds een paar weken woont hij hier, want hij 
moest zijn huis in Soest uit. Als ik hem vraag 
hoe dat kwam, wil hij er niet veel over kwijt: 
“Het belangrijkste is dat ik hier ben.” 
Zaid helpt met allerhande klussen zoals 
schoffelen in de tuin, afwassen en groente en 
fruit plukken, “maar het is geen verplichting 
om dat te doen.” 
Later op de dag zie ik Zaid nog twee keer in 
de meditatiekamer. Na afloop van de eerste 
meditatie vraag ik hem waar hij aan denkt 
als hij aan het mediteren is: “Ik praat de hele 
tijd met God. Ik zeg tegen Hem: U weet wat 
mijn problemen zijn en U weet ook wat ik 
wél en wat ik niet kan. Tijdens mijn vlucht 
naar Nederland heeft U altijd over me 
gewaakt en het feit dat ik nu onderdak heb 
gevonden, is ook dankzij U. Ik bid ook voor 
de bewoners van Stoutenburg, dat zij verder 
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rustgevende kamer die ik ooit in mijn leven 
heb gezien.
Na een eeuwigheid daar alleen gezeten te 
hebben, komt Zaid binnen. We beginnen op 
fluistertoon met elkaar te praten, maar dan 
komt  er iemand binnen en stoppen we met 
praten. Als de klok voor de avondmaaltijd 
luidt, verlaten we in stilte de kamer.

18.00 – 18.30 uur Avondmaaltijd (klok luidt om 18.00)
Marjan heeft gekookt: zilvervliesrijst, 
Afghaanse linzenschotel, salade met 
kapucijners en als toetje appel- en 
frambozenkruimeltaart met slagroom. 
Voordat we beginnen, luidt weer iemand de 
kleine koperen bel en deze keer houden we 
elkaars handen vast. Het eten is verrukkelijk. 
Zaid vertelt dat hij na het eten een uurtje wil 
gaan fietsen, want hij “fietst graag zijn hoofd 
leeg.” Na het eten help ik weer met afruimen 
en met de afwas. 

21.30 – 21.45 uur Avondmeditatie (klok luidt om 21.25)
Alle bankjes in de meditatiekamer zijn bezet. 
Pieta verzorgt vanavond de meditatie. Ze leest 
eerst voor uit een boekje en daarna zet ze een 
cd met een rustige zangpartij (in het Duits?) 
op. Zoals bij de ochtendmeditatie beklijft 
niets bij mij. Ik denk dat religieuze teksten 
te algemeen in mijn oren klinken. Maar het 
beeld van brandende kaarsen en een kring 
van mensen met gesloten ogen maakt grote 
indruk op me. 

Tijdens het afscheid vraagt Marjan wat ik 
van mijn verblijf vond. “Ik ben lichamelijk 
gesloopt”, zeg ik, “maar ik heb genoten van de 
mooie omgeving, de stilte en de wandelingen. 
Mag ik een weekendje met mijn vriendin hier 
logeren, tegen betaling uiteraard?” 
Dat vindt ze goed. 
“Maar het is hier geen bed & breakfast waar 
de gestreste Amsterdammers eventjes tot rust 
kunnen komen!”, zegt Marjan. “Het is een 
Franciscaans Milieuproject, weet je nog?” <

OP ZOEK NAAR EEN NIEUW ONDERKOMEN
Het gebied rondom kasteel Stoutenburg is 
elf hectare en bestaat uit een bos, houtwal, 
moestuin, boomgaard en een kas. Stichting 
Utrechts Landschap is de huidige eigenaar 
van het pand en wil de huur van het pand 
van 50.000 euro per jaar naar 85.000–
95.000 euro verhogen. 
De bewoners stapten naar de rechter, 
maar afgelopen oktober gaf de rechter hen 
ongelijk. 

Een grote tuin waar de bewoners hun eigen 
groente en fruit verbouwen, is één van de 
belangrijkste voorwaarden voor de keuze 
van een nieuw onderkomen.
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Negatief 
reisadvies
 

“Ga zoveel op reis als je nu nog kunt. Leer talen. 
Blijf nieuwsgierig. Durf te twijfelen en laat je 
niks wijsmaken.” Dat adviseerde Geert Mak de 
studenten aan het einde van zijn optreden in 
het televisieprogramma College Tour. Het klonk 
apocalyptisch, vooral omdat hij even daarvoor 
had gezegd dat we in een roerige overgangstijd 
leven en ‘op het dek van de Titanic’ staan.  
Terwijl op het dek de band speelt, weten ze 
onder in de machinekamer al dat we ten onder 
gaan. 
Maks advies viel me rauw op het dak, omdat 
ik zijn analyse van de problemen waarvoor we 
staan – democratische onrust, toenemende 
immigratie, radeloosheid daarover, het risico 

dat Europa uiteenvalt, nieuwe ongelijkheid, 
radicalisering van de islam – met instemming 
had bekeken. 
Vanwaar dit onverwachte advies? Mak zal toch 
niet geloven dat we de problemen van onze 
tijd oplossen als jongeren zoveel mogelijk 
op reis gaan en zich niets laten wijsmaken? 
Of dat het vele reizen van jonge mensen de 
democratische onrust of de radicalisering van 
de islam tegenhoudt? Of dat we de komende 
decennia zullen overleven dankzij de reislust 
en eigengereidheid van studenten?
Met zijn Ga gewoon zoveel op reis als je 
kunt-advies geeft Mak een ‘wijsheid’ door die 
sinds eeuwen de cultuur van Europa beheerst. 
De waardering voor het individu dat eropuit 
trekt, nieuwsgierig is, het avontuur zoekt en 
eigengereid is, past in een westerse traditie 
van reis- en avonturenverhalen die reikt van de 
Odyssee tot het televisieprogramma Floortje 
naar het einde van de wereld – waarvoor 
Floortje Dessing onlangs de Gouden Televizier-
Ring kreeg. 
In de vele ga-op-reisverhalen, die met elkaar 
het narratieve weefsel van de westerse cultuur 
vormen, lijkt het bezoeken van de verste 
uithoeken van de wereld van onschatbare 
waarde. Wie niet reist, is een stumper.
Verhalen vertellen is een krachtig middel om 
mensen te overtuigen. Verhalen hebben vaak 
meer zeggingskracht dan een feitelijk advies. 
Ze werken normerend, dragen sociale waarden, 
gedragsvoorschriften, waarschuwingen en 
geruststellingen over. Verhalen verleiden je 
mee te gaan in de gedachte dat het goed is je 
horizon te verruimen en de wijde wereld in te 
trekken.
Stel dat we (‘nu het nog kan’) dwars tegen 
Geert Mak in zouden denken. Zou de wereld 
niet  beter af zijn als we studenten adviseren te 
leren genieten van hun directe omgeving, om 
juist daar met het vreemde of andere in contact 
te komen en alleen dan te reizen als dat tot een 

MARLI HUIJER
is filosoof en Denker(es) 
des Vaderland

Van Geert Mak moeten studenten zoveel 
mogelijk reizen. Maks advies viel Marli 
Huijer rauw op het dak. Van haar moeten 
jongeren juist meer thuisblijven.
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Als de hele 
wereldbevolking 
net zoveel
zou reizen als 
de gemiddelde 
Nederlander 
zouden de gevolgen 
niet meer te
overzien zijn
intensief contact met een andere cultuur of 
andere taal leidt?
Een van de nieuwe ongelijkheden in de 
wereld is de mate waarin mensen zich over 
de aarde kunnen verplaatsen. Tegenover 
de beweeglijkheid van Amerikanen of 
Europeanen die massaal en veelvuldig als 
toerist, uitwisselingsstudent of expat de wereld 
intrekken, staat de wettelijke of financieel 
gedwongen immobiliteit van de armere delen 
van de wereldbevolking. Terwijl de Nederlandse 
burger zonder visum naar het overgrote deel 
van de landen in de wereld kan reizen, kan 
iemand die in Syrië, Eritrea of Afghanistan 
is geboren en woont slechts in een tiental 
landen terecht. Dat is des te onrechtvaardiger 
omdat juist de armsten het grootste risico 
lopen om op het dek van de Titanic te staan 
wanneer hittegolven of overstromingen 
door de klimaatopwarming de leefomgeving 
onbewoonbaar maken.
Ook binnen Europa is de mate waarin mensen 
het zich kunnen veroorloven om naar andere 
continenten te reizen ongelijk verdeeld. De 
meeste studenten die College Tour bijwoonden, 
behoren tot de bevolkingsgroep die even in 

China, Amerika of ander ver land kan verblijven 
zonder het eigen thuis te hoeven opgeven. 
Voor het minst welgestelde deel van de 
Europese bevolking is die beweeglijkheid niet 
weggelegd.
Zou Mak zich wel realiseren dat zijn advies 
onmogelijk voor iedereen op de wereld kan 
gelden? Als de hele wereldbevolking net zoveel 
zou reizen als de gemiddelde Nederlander 
zouden de ‘toenemende immigratie en 
radeloosheid daarover’ niet meer te overzien 
zijn. Ook het klimaat zal er niet beter op worden. 
Moeten we jongeren dan maar adviseren 
onbeweeglijk te zijn? Dat is weer het andere 
uiterste. Reizen kan een mens de ogen openen 
omdat de aanraking met andere culturen je 
eigen cultuur minder vanzelfsprekend maakt. 
Maar in een wereld waarin iedereen steeds 
meer met iedereen verknoopt raakt, zullen 
zij oog moeten hebben voor de mondiale 
aspecten van reislust en beweeglijkheid. 
Met zijn advies is Geert Mak blijven steken in 
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. 
Reizen was toen nog avontuurlijk. Je bleef 
weken en soms maanden in een ander land en 
had vrijwel geen contact met het thuisfront. 
Vliegen was iets waar je lang voor moest 
sparen.
Nu vliegen zoveel goedkoper is, jongeren 
digitaal met het thuisland verbonden blijven 
en ze vaak geen contact zoeken met de 
bevolking ter plaatse, zou Mak beter kunnen 
zeggen: “Wees zuinig op het reizen, zodat 
het ook straks nog kan. Leer talen, maar blijf 
ook nieuwsgierig naar je directe omgeving. 
Durf kritisch te zijn, maar vergeet niet naar een 
ander te luisteren.”<

  Hoe vormt reizen je identiteit? In het 
Human-programma Dus ik ben zoekt Stine 
Jensen naar het antwoord. human.nl/
ikreisdusikben2014

www.human.nl/ikreisdusikben2014
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Van prettige gesprekken 
tot felle debatten, 
van edgy exposities 
tot spraakmakende 
documentaires en van 
sprankelende festivals tot 
verdiepende cursussen. 
Wat je (eigenlijk) niet mag 
missen.

‘WAAR STUUR IK, 
WAAR MOET IK AFSTAND 
NEMEN?’
Als Jasmijn (21) twee jaar gele-
den wordt getroffen door een 
hersenbloeding verandert alles. 
Niet alleen voor haarzelf, maar ook 
voor haar ouders en twee jongere 
broers. Moeder Peronne stort zich 
vol overgave op de zorg voor haar 
dochter, maar dat blijkt niet een-
voudig. ”Het kost veel denkwerk om 
haar haar eigen weg te laten vinden 
en toch een vangnet te willen zijn.”
De lengte van liefde is de eerste do-
cumentaire van Anna Peeters (24). 
Dinsdag 10 januari 22.55 uur op 
NPO 2 
human.nl/delengtevanliefde

SCHULDIG - WIE BETAALT DE 
REKENING?
Charmante bakstenen huisjes, uitgesproken 
karakters en schulden, heel veel schulden. 
Dat is de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. De 
achtergrond van Schuldig. Deze zesdelige do-
cumentaire toont de veerkracht, hoop en humor 
van de schuldenaars, maar ook de absurditeit 
van een geldverslindend circus waarin iedereen 
een eigen rol speelt. 
Hanneke Groenteman verklaarde bij De Wereld 
Draait Door haar liefde voor Dennis van de 
dierenwinkel en riep iedereen op zijn dieren-
benodigdheden voortaan bij hem te kopen. 
Kijkcijferexpert René van Dammen (DWDD): 
“Een waanzinnig goeie serie voor iedereen.” 
BNN-presentator Jan Versteegh: “Wat een 
topserie!”
Het  zijn slechts een paar van de talloze reacties 
op de documentaire van Ester Gould en Sarah 
Sylbing. Men leefde massaal mee met Ditte  
(“Iedereen verdient aan mij!”), Ron en Ramona, 
Dennis en Carmelita, met deurwaarder Ed en de 
onorthodoxe hulpverlener Paul (“We verzinnen 
wel iets.”) en Will (“De aap zit op jouw schou-
der!”), de directeur van Doras, de schuldhulpver-
lener.
schuldig.nl 
Herhaling: 30 december en 2 tot en met 6 januari, 
13.20 uur op NPO 1

Samenstelling JOHN MIN
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BRAINWASH RADIO: 
DE JUISTE HERSEN-
SPOELING 
In Brainwash Radio ontvangt 
Stephan Sanders filosofen, we-
tenschappers, schrijvers, jour-
nalisten en stand-up comedians. 
Onderzoekend, improviserend en 
verhalend nemen zij de actualiteit 
onder de loep. Nu ook als podcast 
beschikbaar.Tevens terug te luis-
teren via de podcast: de speciale 
zomerserie Brainwash Zomerradio. 
Ook zeer geschikt voor de donkere 
dagen.   
itunes.apple.com/nl/pod-
cast/brainwash-radio/
id1099851758?mt=2
Elke laatste maandag van de 
maand om 20.30 uur op 
NPO Radio 1

Stadsbewoners worden buddy voor vluchtelingen, bijstands-
gerechtigden starten hun eigen bedrijf, inwoners van een 
krimpdorp zorgen voortaan zelf voor de bibliotheek en het 
buurthuis en een collectief van aanpakkers bouwt een zorg-
centrum. En dan zijn er ook nog enthousiastelingen met hart 
en oog voor onze planeet, die een ecodorp oprichten.
Programmamakers Anneloor van Heemstra en Susan Koenen 
liepen in zes dorpen en steden, van Kloosterburen tot Rot-
terdam, mee met bewoners die verantwoordelijkheid nemen 
voor elkaar en hun leefomgeving. Ze staan aan de basis van 
een nieuwe doe-democratie die niet afwacht maar vooruit- 
loopt.  
De documentaireserie We doen het zelf wel maakt in zes 
afleveringen de balans op van de zogenaamde participatie-
samenleving, het credo van kabinet Rutte. Vooruit, aanpakken 
en niet afwachten. We doen het zelf wel! 
Zes weken vanaf vrijdag 13 januari om 22.55 uur op NPO 2
human.nl/wedoenhetzelfwel
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SCHULDIG ON TOUR 
Waar ligt de grens tussen zelf-
redzaamheid en solidariteit? In 
verschillende steden gaan we aan 
de hand van de serie Schuldig (zie 
pag. 44) dieper in op ons complexe 
schuldensysteem.
Blijf op de hoogte van Schuldig on 
tour via schuldig.nl en   
Facebook of schrijf je in voor de 
nieuwsbrief.

HOE ZIET JE IDEALE 
TOEKOMST ERUIT?
Wat drijft je en hoe zet je je talenten in om je le-
ven vorm te geven? Met inzichten uit de filosofie, 
psychologie en de schone kunsten breng je in 
kaart hoe jouw ideale toekomst eruit ziet en wat 
je daarvoor moet doen. In de Winter School of 
Life maak je een solide actieplan, zodat je direct 
aan de slag kunt. Een mooie manier om goede 
voornemens voor het nieuwe jaar in daden om 
te zetten. 
Winter School of Life. Zie theschooloflife.com
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WE DOEN HET ZELF WEL-FESTIVAL
Tijdens de research voor de tv-serie We doen het zelf wel  (zie pag. 45) passeerden vele  
inspirerende voorbeelden van burgerinitiatieven. Daarom besloot Human een heus We 
doen het zelf wel-festival te organiseren. Voor lokale bestuurders, politici en ambte-
naren, maar eerst en vooral voor en met betrokken burgers.  Een bruisend feest dat de 
burger moed geeft. 
We doen het zelf wel-festival, zaterdag 4 maart 2017 in De Rijtuigenloods in Amersfoort.
Zie human.nl/wedoenhetzelfwel 
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VAN KETTERS TOT MODERNE
VRIJDENKERS 
Van de nieuwlichterij van de zeventiende-eeuwse ‘ketterse’ 
broers Koerbagh tot De schreeuw, het monument voor Theo 
van Gogh als symbool van de vrijheid van meningsuiting.  
Welke plekken, personen  of organisaties zijn bepalend ge-
weest voor vrijdenken in Nederland? Veertig auteurs belich-
ten dat in het boek Vrijdenken en humanisme in Nederland. 
Aan bod komen:  Spinoza, Multatuli, Domela Nieuwenhuis, Leo 
Polak en Jaap van Praag. Maar ook minder bekende vrijden-
kers  worden besproken zoals Turner, Premsela en de grote 
Europese humanist Agricola, die een lichtend voorbeeld was 
voor Erasmus. Ook organisaties als De Vrije Gedachte en het 
Humanistisch Verbond worden besproken, evenals maat-
schappelijke onderwerpen waarbij humanisten betrokken 
waren als euthanasie.  
Met medewerking van Nelleke Noordervliet, Paul Cliteur, Rob 
Tielman, Erwin Kamp, Esther Wit en Rina Spigt. Uitgegeven 
door TOTH  en  het Humanistisch Historisch Centrum (HHC) 
van de Universiteit voor Humanistiek. 
Leden van het Humanistisch Verbond ontvangen het boek 
met korting en betalen € 15 (exclusief € 1,95 verzendkosten) 
in plaats van € 19,90.
Stuur een mail naar info@humanistischverbond.nl o.v.v. naam 
en adres en je krijgt het boek thuisgestuurd

EEN HEERLIJK LEVEN 
ZONDER GOD 
Rationeel, saai, te wetenschappelijk 
en misschien wel een beetje zuur. 
Dat is het beeld dat er heerst over 
atheïsten. A Better Life laat zien 
dat dat beeld onzin is. Fotograaf 
Chris Johnson besteedde twee 
jaar om verschillende atheïsten te 
interviewen en te fotograferen. Het 
resultaat: een salontafelwaardig 
boek met onder meer verhalen van 
Richard Dawkins, Daniel Dennett en 
Steven Pinker. 
Johnson: “ Met A Better Life wil ik 
praten over wat atheïsten geloven 
en niet over wat ze niet geloven. 
Het gaat om compassie, hoop, 
vreugde, zingeving, en optimaal de 
tijd benutten waarin we samenle-
ven op deze prachtige planeet.” 
A Better Life: 100 Atheists Speak 
Out on Joy & Meaning in a World 
Without God
theatheistbook.com

LEZEN

www.theatheistbook.com
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Vrijdenkers 
en humanisten 
blijken 
kwetsbaar, 
overal in 
de wereld. 

 
Investeer daarom in een humane samenleving 

en steun het Humanistisch Verbond.
Word lid voor 6 euro per maand.

humanisme.nu

www.humanisme.nu



