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“Als je me vraagt waar ik het meest trots 
op ben in mijn werk, dan denk ik aan 
mijn tijd bij de Nederlandse ontwikke-
lingsorganisatie SNV in Mali. Dat was een 
behoorlijk blanke organisatie in de jaren 
negentig. Ik heb toen jonge Malinezen 
binnengehaald die daarna topposities 
bekleedden. Ze hebben zich kunnen 
uitspreken en opwerken. De oplossing 
zit in de mensen zelf. Zelfontplooiing is 
dan ook voor mij de belangrijkste huma-
nistische waarde. Ik wil mensen een kans 
geven en verantwoordelijkheid.
Bij Hivos willen we dat ook doen. Meer 
verantwoordelijkheid geven aan de 
mensen op onze regiokantoren in het 
Zuiden. In de hoop dat ze zelfstandiger 
en onafhankelijker worden en samen 
met de ngo’s die we steunen deel gaan 
uitmaken van een breder Hivos- of 
andersoortig netwerk. We willen niet dat 
alles aan de Raamweg (locatie Hivos) in 
Den Haag begint. 
Meer verantwoordelijkheid geven past 
ook bij de toekomst van ontwikkelings-
werk. Zo is het ook begonnen. Met een 
soort eindigheid in gedachten. Honger 
uitbannen en zorgen voor goed onder-
wijs en gezondheidszorg. Zorgen dat een 
samenleving zichzelf kan redden. Helaas 
zien we veel te weinig van die successen 
op televisie. Er zijn fantastische ngo’s 
ontstaan. En Nederland heeft in veel 
landen een gerespecteerde positie 
opgebouwd. 
Ik vind het een gemiste kans dat we ons 
door bezuinigingen moeten terugtrek-
ken. Afrika gaat de komende generatie 
van één naar twee miljard mensen. Daar 
zitten de snelst groeiende economie-
en ter wereld. Als je daar handel mee 

wilt drijven, moet je niet je ambassade 
sluiten en geld weghalen. Het helpt dat ik 
oplossingsgericht ben, daardoor ben ik 
gelukkig nooit cynisch geworden. 
De oorsprong van mijn bevlogenheid 
kan ik niet terugvoeren op één ding. Mijn 
moeder is overleden toen ik tien jaar oud 
was en ik ben de oudste van een gezin 
van drie kinderen. Na haar dood zijn we 
bijna twee jaar lang thuis door de opa’s 
en oma’s opgevangen en opgevoed, om-
dat mijn vader moest werken. Vanaf mijn 
twaalfde runde ik samen met hem het 
huishouden en ben ik heel onafhankelijk 
geworden. En heel eigenwijs daardoor. 
Ik kon nooit echt tegen ongelijkheid. Op 
school al niet. En ik had een hang naar 
het avontuur. Ik wilde ontsnappen aan 
Nederland, de wijde wereld in trekken. 
Ik zie mezelf niet als een humanistische 
directeur, maar als een directeur die 
humanistische waarden onderschrijft 
als gelijkwaardigheid, zelfontplooiing, 
verantwoordelijkheid. 
Mijn tik is dat ik nooit ergens bij wil 
horen. Mijn vrouw noemt me weleens 
een einzelgänger. Maar mijn wereldbeeld 
is humanistisch. En laten we wel wezen. 
De Verenigde Naties, die na de Tweede 
Wereldoorlog zijn opgericht, zijn voor 
een groot deel gebaseerd op humanisti-
sche denkbeelden. Net als de Universele 
verklaring van de rechten van de mens. 
Ik zou daar nu niet aan gaan sleutelen. 
Alles wat je wilt aanpassen levert een 
enorme discussie op en dan kom je 
misschien wel slechter uit. Die idealen 
hebben hun houdbaarheid niet verloren. 
En het mooie is: het zijn idealen. Ze zijn 
het najagen waard. En ze zijn nog niet 
behaald.”

De oplossing zit in mensen zelf
Edwin Huizing

We zijn er nog niet

Inhoud

Lize Alink - hoofdredacteur

Een interview met Edwin Huizing, 
onder meer over de situatie van 
de vluchtelingencrisis, vindt u 
op /humanistischverbond.nl/
nieuws/edwinhuizing
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Humanisten koesteren wereldburgerschap en universe-
le mensenrechten. Hoe houd je als humanist je be-
trokkenheid vast en geef je er concreet vorm aan? Een 
nijpende vraag met de recente aanvallen in Parijs en 
Beiroet, met de grove schendingen van mensenrechten 
en de toenemende stroom vluchtelingen en migranten 
richting onze achtertuin. Is dit het moment om de grote 
idealen de rug toe te keren en je te beperken tot betrok-
kenheid bij je eigen omgeving, zoals de Britse filosoof 
Alain de Botton voorstelt? Waar ligt de grens? 
Een cruciale vraag die een waaier aan opinies en tips 
oplevert in deze Human. De Bottons opstelling stuit 
docent humanistiek en - pas aangetreden - bestuurslid 
van het Humanistisch Verbond Caroline Suransky tegen 
de borst. Zij verwacht van humanisten dat ze zich ver-
plaatsen in andere mensen en zich engageren met wat 
in ‘hun blikveld’ komt. 
De recente ontwikkelingen verplichten de humanisti-
sche beweging actief dit blikveld te zoeken en daarop 
een antwoord te formuleren. Om zichtbaar te zijn en 
een actieve rol te spelen in het debat. En meer dan ooit 
is hiervoor samenwerking met humanistische partners 
nodig. 
Vanaf 2016 verschijnt HUMAN als journalistiek pu-
blieksblad van het Humanistisch Verbond én omroep 
HUMAN. Er komen gezamenlijke documentaires als 
vervolg op de indrukwekkende documentaire Onder 
Ongelovigen, inclusief de goed bezochte Lezing+ over dit 
onderwerp. 
Ook het succesvolle Mag het Licht Aan Festival op 
Wereldhumanismedag krijgt een vervolg. De huma-
nistische partners, van Humanitas tot Hivos, van de 
Universiteit van Humanistiek tot omroep HUMAN en 
het Humanistisch Verbond zetten samen de schouders 
eronder. Om te laten zien dat het humanisme één 
beweging is. Eensgezind samenwerken is de sleutel tot 
verandering.
En daarbij hoort een herkenbare nieuwe huisstijl. Het is 
ook dé hartenwens van de vertrekkende directeur van 
het Humanistisch Verbond Ineke de Vries. “Herkenbaar 
zijn voor de buitenwereld als één familie”, zegt ze in het 
afscheidsinterview in dit nummer. ”We zijn er nog niet, 
het blijft een zoektocht.” 
De zoektocht geldt onverminderd voor de vraag in dit 
nummer. Waar ligt de grens voor u? De redactie wenst u 
en uw dierbaren voor 2016 een energieke en vinding- 
rijke zoektocht. 

HUMANIST 
AAN HET WOORD Katja Kreukels

Beeld Jan Reinier van der Vliet

Edwin Huizing (1962) is algemeen 
directeur van de internationale 
humanistische ontwikkelingsor-
ganisatie Hivos. Met slimme pro-
jecten op de juiste plaatsen verzet 
Hivos zich tegen discriminatie, on-
gelijkheid, machtsmisbruik en de 
overbelasting van de leefomge-
ving. Hij heeft vanaf 1989 jaren-
lang in Afrika gewerkt voor SNV 
(Botswana, Mali en Niger). In 2001 
begon hij als directeur uitvoering 
van Vluchtelingenwerk Nederland 
om in 2006 algemeen directeur te 
worden. In 2010 keerde hij terug 
naar Afrika, ditmaal voor de UNF-
PA. In 2013 maakte hij de over-
stap naar Hivos. Edwin Huizing is 
getrouwd met Muriel, woont in 
Eemnes en heeft vier kinderen: 
Joppe (24), Jetske (21), Jelte (18) en 
Jonne (18). 

Edwin Huizing (1962) is sinds 2013 de nieuwe directeur van 
Hivos waar hij hervormt, vernieuwt en de organisatie klaar-
stoomt voor de toekomst. Hij wil niet vóór anderen denken, 
maar met anderen.

Christa Compas (53) 
is per 1 januari 2016 
benoemd tot nieuwe 
directeur van het lande-
lijk bureau. Zij verheugt 
zich erop te werken bij 
een vitale, nieuwsgierige 
vereniging. 
Maak nader kennis op 

/humanistischverbond.nl/nieuws/
christa-compas-nieuwe-directeur-hu-
manistisch-verbond
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Laten we het losbandige feest van oud en nieuw gebruiken om  te reflecteren  
op wat was  ons los te scheuren van het oude  het goede te behouden  ruimte 
te maken voor een frisse, nieuwe start!  Dat is onze wens voor iedereen in 2016 
Meer lezen over knallen met oud en nieuw? Ga naar /humanistischverbond.nl



4 5

Humanisten hebben grote idealen: we-
reldburgerschap en natuurlijk handhaving 
van universele mensenrechten. Maar waar 
is de grens? Hoe blijf je betrokken als je je 
machteloos voelt omdat wat jij doet een 
druppel op een gloeiende plaat lijkt? 
Misschien is dan hét moment om de grote 
idealen de rug toe te keren en je te beper-
ken tot je eigen omgeving, je eigen stad, 
je eigen buurt. De Britse filosoof Alain de 
Botton schreef vorig jaar het stuk Kiev is in 
flames and I don’t care op The Philosop-
hers’ Mail. Hij ging in op de vraag waarom 
nieuws over ‘verre’ wereldproblemen hem 
niet raakt. Het is maar goed dat we ons 
niet druk maken over oorlog en geweld 
ver weg, vindt hij. Want we kunnen het 
toch niet behappen, en weten ook niet wat 
we er precies aan kunnen doen. 
Caroline Suransky, docent humanistiek 
in een interculturele en mondialiserende 
samenleving en bestuurslid van het Hu-
manistisch Verbond, is het hardgrondig 
oneens met De Botton. “Zijn standpunt 
ontkent de verbondenheid met anderen. 
Het is goed om realistisch te zijn over 
wat wel en niet kan, maar om te zeggen: 
‘Het laat me onverschillig’, gaat te ver. Van 
humanisten verwacht ik dat ze zich ver-
plaatsen in andere mensen en dat ze zich 
engageren met wat in hun blikveld komt.”
Toch is het gevoel van machteloosheid 
niet uniek en kan het er wel degelijk voor 
zorgen dat mensen met de beste bedoe-
lingen lamgeslagen hun betrokkenheid 
laten varen. Bij veel mensen komt hun 

engagement weer terug als er een behap-
baar doel is – eentje waar ze écht wat mee 
hebben.
Bijvoorbeeld vogels, zoals blijkt uit het 
voorbeeld van Evelien Tonkens, hoogleraar 
burgerschap en humanisering van de pu-
blieke sector aan de Universiteit voor Hu-
manistiek. Ze haalt de essaybundel Farther 
away van schrijver Jonathan Franzen aan. 
Daarin beschrijft Franzen hoe hij lange tijd 
milieuactivist was, maar na een tijd ver-
zuurde. Hij zag steeds meer wat er mis was 
in de wereld en werd ‘steeds bozer en ha-
telijker tegen andere mensen’. Hij besloot 
te stoppen met zijn milieuactivisme, omdat 
‘er niks zinnigs was dat ik persoonlijk kon 
doen om de planeet te redden’. 
Toen werd hij verliefd op vogels. Hij werd 
een vogelaar en hervond zijn passie om 
zich in te zetten voor het milieu. Evelien 
Tonkens: “Franzen maakt duidelijk dat 
wanneer het over liefde gaat, en niet al-
leen over iets dat je leuk vindt (het verschil 
tussen like en love), je je écht verbonden 
voelt. Ook wanneer het moeilijk wordt of 
wanneer het doel waar je je voor inzet 
zich niet zo gedraagt als jij wil, misschien 
zelfs dingen doet die verkeerd zijn. Je hebt 
er een relatie mee en zult niet zomaar 
stoppen met je ervoor in te zetten.”
Kies je eigen vogel. Is dat dan dé manier 
om in deze verwarrende tijden betrokken 
te blijven? 

We vragen het aan zes geëngageerde  
mensen. 

Waar is de grens?
Kies je eigen vogel

AchtergrondAchtergrond

Wanhopige Syriërs voor de poorten van Europa of atheïstische 
bloggers in Bangladesh die bruut worden vermoord omdat ze 
schrijven wat ze denken, plastic soep en klimaatverandering. 
Soms is het te veel en voelt de wereldverbeteraar in ons zich 
machteloos. Hoe houd je dan je engagement ‘behapbaar’?

Mensje Melchior

‘Ik kan geen wereldvrede stichten, 
wat dan wél?’

“Als je een verschil kunt maken in het leven van één per-
soon, is dat al fantastisch”, vindt theatermaker Daria Bukvić. 
“Engagement voelen bij elk schrijnend nieuwsbericht hoeft 
helemaal niet.” 

Daria Bukvić maakte met Nobody home een voorstelling die 
nu actueler is dan ooit: drie acteurs (Vanja Rukavina, Majd 
Mardo en Saman Amini) vertellen over hun vluchtverhalen en 
hoe ze in Nederland volwassen zijn geworden. Bukvić en haar 
moeder ontvluchtten in 1992 de Joegoslavische burgeroorlog 
en kwam in Nederland terecht. “Een paar jaar geleden merkte 
ik dat ik afstand had geschapen tot het onderwerp ‘vluch-
telingen’. Ik fietste langs een groepje jongens op een bankje 
bij een asielzoekerscentrum en probeerde hen vooral niet in 
de ogen te kijken, omdat ik geen contact wilde maken. Daar 
schrok ik van: als ik, als voormalig vluchteling, me al niet met 
hen verbonden voelde, hoe moest dat dan zijn voor andere 
Nederlanders? Daarom besloot ik met een theatervoorstelling 
een menselijke laag aan het politieke debat toe te voegen.”

“Je nuttig maken in je eigen omgeving werkt heel sterk”, vindt 
Bukvić. “Toen ik met mijn moeder in het dorp aankwam waar 
we ons huis kregen, kwam er regelmatig een vrouw op bezoek. 
Ze speelde een spelletje ganzenbord met ons, dronk koffie 
met mijn moeder. Het gaf ons het gevoel bij de gemeenschap 
te horen. Ik vind dat mensen zich vooral niet schuldig moeten 
voelen omdat ze zich niet bij álle problemen in de wereld be-
trokken voelen. Hoe wil je in godsnaam engagement voelen bij 
ieder schrijnend nieuwsbericht? Over het grootse ervan moet 
je heen stappen en bedenken: ik kan geen wereldvrede stich-
ten, maar wat kan ik wél doen? Als je een verschil kunt maken 
in het leven van één persoon, is dat al fantastisch.”

‘De kern van het humanisme is de 
medemenselijkheid’

“Onverschilligheid bij grote rampen of discussies is bijna  
onvermijdelijk”, zegt Boris van der Ham, voorzitter van het  
Humanistisch Verbond. Maar als de abstracties een menselijk 
gezicht, een verhaal krijgen, dan verandert dat meestal.

Bij de oorlogen en terroristische aanvallen is het volgens 
Van der Ham onvermijdelijk dat mensen onverschilligheid 
of een gevoel van machteloosheid ervaren. “Je kunt nu 
eenmaal niet zoals de Griekse mythologische figuur Atlas 
de hele wereld op je schouders dragen. Maar het humanis-
me neemt geen genoegen met abstracties; wij zoeken naar 
de menselijke factor. Daarom is een gezicht zo onmisbaar 
om je betrokken te kunnen voelen. Als een ongrijpbare 
misstand een gezicht krijgt, merk je dat onverschilligheid 
vrijwel meteen verandert in medemenselijkheid. Dat zie je 
in het vluchtelingendebat. Maar na de gruwelijke aanslagen 
in Parijs werd ook ons besef over de gruwelijkheid van de 
aanslagen verder weg, in Beirut en Egypte, manifester. Dat 
geldt ook voor de de documentaire Onder Ongelovigen. Het 
was zo’n kleine stap voor betrokkenheid bij iets veel groters. 
We geven bedreigde vrijdenkers een gezicht. En dat moeten 
we blijven doen. Ik sprak met de weduwe van een van de 
Bengaalse mannen die begin dit jaar is vermoord en zij zei: 
‘Het heeft zin steeds het lampje erop te zetten. Zorg dat ons 
verhaal wordt gehoord, haal ons uit de anonimiteit, geef ons 
een gezicht.’ Daar begint het mee.“ 
“Sommige acties die je onderneemt, lijken heel klein, maar 
het herhalen van kleine handelingen kan resultaat hebben.
Want het lijkt soms misschien alsof je voor mensen ver weg 
die vervolgd worden om hun mening, of voor niet-geloven, 
niks zinnigs kunt doen, maar dat klopt niet.“

Daria Bukvić Boris van der Ham
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AchtergrondAchtergrond

‘De één schopt het liefst tegen een 
kleine bal, de ander tegen een grote’

Wat als een groot wereldprobleem nog veel verder weg 
is dan een paar landsgrenzen of een continent? Socrates-
hoogleraar Marc Davidson onderzoekt hoe we ons zorgen 
kunnen maken om het probleem van klimaatverandering. 

Davidson begon in augustus als Socrateshoogleraar aan de 
Universiteit Maastricht, met de bijzondere leeropdracht ‘Fi-
losofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch 
perspectief’. Hij gaat onderzoeken hoe mensen zich kunnen 
bekommeren om milieuproblemen die in de verre toekomst 
spelen. “De zichtbare milieuproblemen zijn in Nederland 
wel opgelost; we zien geen vervuilde sloten of heftige smog 
meer. Wanneer een probleem niet direct in het zicht is, zijn 
mensen minder geneigd om zich ervoor in te zetten. Daarbij 
komt dat de betrokkenheid bij wat ver weg gebeurt sowieso 
is afgenomen, vergeleken bij zo’n dertig jaar geleden. Alles 
wat we doen moet hier en nu economisch nut opleveren. En 
wanneer je in actie komt voor ons klimaat, heb je niet direct 
zo’n voordeel. Daarvoor reageert het klimaat veel te traag.”
De mensen die wél betrokken zijn, zijn dat volgens Davidson 
op twee manieren. “De een wil concreet resultaat zien, ook 
al is dat klein. Anderen willen het hele systeem veranderen, 
ook al kunnen ze dan de eigen bijdrage niet onderscheiden. 
Vergelijk het met een schop tegen een kleine of juist gigan-
tische bal. Dat zie je ook bij klimaatverandering: je kunt zelf 
zonnecellen op het dak plaatsen of de auto verkopen, maar je 
kunt je ook politiek inzetten voor verhoging van de energie-
belasting. Die energiebelasting zal veel meer effect hebben, 
maar je zal niet weten in hoeverre dat door jou komt.”

‘De strijd in Syrië was al langer 
dichtbij’

“Het is niet mogelijk om ver weg te scheiden van dichtbij”, 
zegt Caroline Suransky. “Daarom moeten we wel betrok-
ken zijn, ook buiten onze eigen context.” 

Niet alleen is ver weg letterlijk dichterbij gekomen met de 
grote vluchtelingenstroom; in onze samenleving is dat wat 
zich op een afstand lijkt af te spelen al langer iets dat zich 
ook in onze achtertuin bevindt. Suransky, docent humanis-
tiek in een interculturele en mondialiserende samenleving 
aan de Universiteit voor Humanistiek en bestuurslid van het 
Humanistisch Verbond: “De strijd in Syrië leek ver weg voor 
veel Europeanen, totdat ze er tijdens hun strandvakantie in 
Griekenland persoonlijk mee werden geconfronteerd. Daar 
zagen ze de vluchtelingen aankomen. Nu dat ook zo is in ons 
land, is het nóg dichterbij.”
Hoe geef je vorm aan betrokkenheid wanneer je wordt 
geconfronteerd met denkbeelden waar je je niet in herkent? 
Bijvoorbeeld wanneer vluchtelingen in een asielzoekerscen-
trum anderen bedreigen, omdat ze een ander - of geen - ge-
loof hebben? Volgens Suransky helpt het om een en ander 
in perspectief te zien. “De veronderstelling dat geloofskwes-
ties een primaire bron van spanningen zijn in asielzoekers-
centra, is onjuist. De oorzaken van die spanningen hebben 
meestal te maken met andere zaken: oorlogstrauma’s, diep-
ste onzekerheden over de toekomst, het gemis van familie 
en vrienden. Humanisten zouden kunnen helpen bij het 
opzetten en begeleiden van dialoog, als ze zich verdiepen in 
de achtergrond van deze mensen en het niet alleen als een 
interreligieuze dialoog zien.” 

Marc DavidsonCaroline Suransky
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‘Ellende was er altijd al, dat is geen 
reden mismoedig te zijn’ 

Bahram Sadeghi, programmamaker, schrijver, journalist 
en debatleider, gaat voor betrokkenheid op microschaal, 
bij veel verschillende doelen. 

Sadeghi zet zich in voor van alles: van de bestrijding van 
de plastic soep tot mensenrechten. Hij kijkt per keer hoe 
hij iets kan doen, hoe klein ook. Bijna altijd zet hij zich in 
via zijn werk. Sadeghi maakt filmpjes en documentaires, 
schrijft, presenteert, organiseert en modereert debatten. 
“Ik raak niet lamgeslagen door alle ellende die we op ons 
afkrijgen. We denken dat we nu overspoeld worden met 
verhalen over mensenrechtenschendingen, of een oorlog 
die letterlijk voor de deur staat met de vluchtelingencrisis, 
maar er is niks nieuws onder de zon. Nu horen we snel-
ler over bloggers in Bangladesh en Saoedi-Arabië wier 
mond wordt gesnoerd, maar pakweg twintig jaar geleden 
werden er ook al mensen vervolgd voor het uiten van hun 
mening. Ellende is er altijd geweest in de wereld, maar er 
is geen enkele reden om mismoedig te doen over gren-
zen aan je betrokkenheid. Ook nu kun je altijd wat doen.” 
Dat doen gaat bij Sadeghi op microschaal, omdat ook iets 
kleins doen zinvol is. “Ik denk dat we naar elk probleem 
op macro- en microniveau kunnen kijken. Als niet-expert 
ga ik dan het liefst op een micromanier aan de slag. Neem 
de plastic soep: op macroniveau heb je de experts die er 
onderzoek naar doen, hun best doen om oplossingen uit 
te dokteren, en je hebt Bahram die iets kleins kan doen. 
Bijvoorbeeld een handtekeningenactie starten voor ge-
scheiden afvalbakken in mijn buurt.”

Bahram Sadeghi

‘Een prioriteitenlijstje voor je  
idealen’

“Je inzetten voor ellende ver weg én mensen in je eigen 
omgeving helpen, hoeft elkaar niet uit te sluiten”, vindt 
schrijfster en filosoof Désanne van Brederode. Sinds 2012 
is zij betrokken bij het Syrische Comité. 

Voor Van Brederode begon haar betrokkenheid bij Syrië met 
de beelden van bombardementen. “Die desolate, rokende wij-
ken. Ik keek ernaar en dacht: hoe kan een leider dit zijn eigen 
volk aandoen? Meteen daarna volgde de gedachte: waarom 
blijft het Westen zo stil? Het liet me niet los.” Op Facebook 
plaatste ze een post met de vraag: waar gebeurt er wel wat, 
wat kan ik doen? Zo kwam ze in contact met het Syrische  
comité. Van Brederode is er inmiddels adviseur en bestuurslid.
Waarom Syrië? “Het helpt om een prioriteitenlijstje te heb-
ben van doelen en idealen waar je je voor wilt inzetten. Die 
prioriteiten kunnen toevallig ontstaan, zoals bij mij met Syrië, 
waarvan de beelden op de een of andere manier harder bin-
nenkwamen dan die van conflicten in Congo, Darfur of Eritrea. 
Ik merk dat je je constructiever voor een doel kunt inzetten als 
je er diep induikt, en je dus niet op álles richt. Dat is dus mijn 
grens aan betrokkenheid. Doordat ik nu al een paar jaar met 
Syrië bezig ben, weet ik veel over de geschiedenis en kan ik 
zaken goed in perspectief plaatsen.” 
Betrokkenheid begint volgens Van Brederode heel praktisch 
met vragen. “Wat kan ik doen?” Ze haalt het boek Kairos, naar 
een nieuwe bevlogenheid aan, van Joke Hermsen. “Het is heel 
mooi, nadenken over wat je idealen zouden kunnen zijn en 
hoe je dat kunt vormgeven. Maar in diezelfde tijd had je ook op 
iemand kunnen afstappen met de vraag: wat heb je nodig?”

Désanne van Brederode
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Leden in de darkroom

Wat zijn de grenzen van mijn betrokkenheid met de 
wereld? Dat is dé vraag die de deelnemers van de filo-
sofische darkroom op de Ledendag onderzoeken. Dat 
doen ze in een ruimte afgedekt met zwart bouwzeil en 
deden een oogmasker op. Gegarandeerd: 100 procent 
duisternis! 

Een gids, van top tot teen zwart-wit, begeleidt twaalf 
nieuwsgierige humanisten naar het voorportaal van de 
duisternis; een schaars verlichte winkel met planken vol 
wereldleed. 
Er staan glazen potten met etiketten waarop geschreven is 
wat erin zit: ‘polarisatie’, ‘sociale ongelijkheid’ en ‘terreur’. 
In de hoek ligt een rubberen boot als symbool voor de 
vluchtelingencrisis. Maar er is ook ruimte voor mild wereld-
leed zoals een losse schoenveter, benadrukt de winkelier. 
Het steentje dat iedereen van hem kreeg, mogen de deel-
nemers bij een van de problemen leggen.
“Denk vooral zwart-wit”, zegt hij als iedereen zijn oogkap-
jes opdoet. “En onderzoek samen het grijze gebied.”

Polonaise van blinden 
In een polonaise van blinden lopen de mensen naar de 
donkere kamers waar ze één voor één naar hun stoel 
worden begeleid. “Waar hebben jullie je steentje aan bij-
gedragen?”, vraagt de onzichtbare gastheer. “Losse veters, 
polarisatie, oorlog, sociale ongelijkheid”, klinkt het achter 
elkaar met korte tussenpauzes, omdat niemand ziet wan-
neer hij aan de beurt is. 

In een gedachte-experiment van ethicus Peter Singer laat de 
filosofische gastheer de aanwezigen nadenken over waar de 
grens ligt van zijn verantwoordelijkheid. 
“Spring je in de sloot om een kind te redden?”, vraagt hij. En 
“doe je dat ook als er meer mensen langs de kant staan?” Een 
vrouwenstem zegt: “Liever met tien tegelijk in de sloot dan op 
elkaar staan wachten.” 
Maar “wat”, zegt hij, “als die sloot in een ver buitenland is en je 
bij kan dragen door geld over te maken?” Dat vinden de aan-
wezigen lastiger. Komt dat geld wel op de goede plek terecht? 
En hoeveel heb je over voor mensen die je niet kent? Het is 
makkelijker om te helpen als je persoonlijk betrokken bent bij 
het probleem. Het delen ervan geeft meer voldoening,  vinden 
de deelnemers. 
Een mannelijke stem vertelt dat zodra hij de krant met wereld-
leed dichtslaat, die losse schoenveter weer een probleem is. In 
zijn dagelijkse leven komt hij geen vluchteling tegen. “Het zou 
me helpen een vluchteling te ontmoeten, een gezicht te zien, 
een verhaal te horen.”

Allemaal stemmen
Praten zonder je gesprekspartner te zien, is de meesten goed 
bevallen. “Ik was in het donker veel meer op mezelf gericht”, 
zegt een vrouw enthousiast. Haar buurman vond het bijzonder 
om met allemaal stemmen in gesprek te zijn. “Ik zat heel erg 
ín het gesprek.” De jongste deelneemster (15) is ook onder de in-
druk: “Op school heb je overal groepjes. Ik heb vandaag geleerd 
dat je in elk groepje naar binnen kan stappen, ook als je mensen 
niet kent of niet ziet, als mensen maar geïnteresseerd zijn.”

Katja Kreukels - Beeld Johannes Abeling
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Veters, oorlog of sociale ongelijkheid? 

8
Tinneke Beeckman laat zien dat we via 
de ‘denkers van het wantrouwen’ (Freud, 
Nietzsche en Marx) gevangen zijn ge-
raakt in een postmodern onvermogen. 
We kunnen nauwelijks meer uitleggen 
waarom een democratische rechtsstaat 
beter is dan een theocratie, omdat we 
geen normatieve argumenten durven 
te geven. Tijd om een aantal klassieke 
waarden uit de Verlichting uit het slop te 
halen.
Lees verder /humanistischverbond.nl/
nieuws/postmoderen-onvermogen

Tinneke Beeckman 

Haal Verlichtingsidealen uit het slop

Leden nemen afscheid

“ Ik ben van de vereniging gaan houden. Ik wil jullie bedanken 
voor het vertrouwen in mij en de steun”, met die woorden nam 
directeur van het landelijk bureau Ineke de Vries afscheid na 
elf succesvolle jaren (zie interview vanaf pag. 14). 

Als je vindt dat je nooit  
genoeg kunt leren...

... dan kies je de cursus die bij je past op cursussenHV.nu

HVad180_66_cursus.indd   1 11-02-14   16:14

/cursushumanisme.nu

9
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Het is even wennen voor de leerlingen van het Berlage  
Lyceum in Amsterdam: niet geld winnen of verliezen, 
maar je vrijheid of je leven. Ze spelen op 10 december  
Humanopoly op een levensgroot bord met zichzelf als pion. 

“Het is een leuke manier om dingen te weten te komen, 
maar ook wel schokkend soms, bijvoorbeeld dat je de dood-
straf krijgt als je iets op internet zet, dat wist ik niet,” zegt 
Filine uit 4 vwo. Jenna uit 4 havo voegt eraan toe: “Het was 
een leuke manier om te leren. Met een spel let je wel op, 
want je wilt winnen en in de les heb je dat niet.”
Dilemma’s over vrijheid van religie en levensovertuiging 
worden spelenderwijs besproken. Zoals: Je bent thuis streng 
religieus opgevoed en je zegt dat je twijfelt over je geloof. 
Je familieleden willen niets meer met je te maken hebben 
(Nederland). Je verliest 1 vrijheidsfiche. 
Anita van der Meulen, docent maatschappijleer: “Het 
verrast me wat leerlingen zeggen, heel interessant. Het 
raakt me dat ze zo oprecht zijn en hun mening over dat wat 
ze geloven of niet geloven delen. Begrippen als seculier en 
rechtstaat hebben we net behandeld. Dat zijn moeilijke 
begrippen en er is weinig tijd om over door te denken. Met 
het spel gebeurt dat wel.”

HUMAN 4 I 2015 Ik & De Wereld I HUMAN

Freedom of Thought Report 2015

Humanopoly

Freedom of Thought Report 2015

De doodstraf als je iets op  
internet zet?

Erken het recht op afvalligheid

Boris van der Ham overhandigde het rapport aan de Men-
senrechtenambassadeur Kees van Baar en de Tweede Ka-
mer. Hij werd verzegeld door vier mensen die hardhandig 
hebben ervaren dat hun geen vrijheid wordt gegund. Van 
der Ham riep op: “Religieuze leiders moeten zich onom-
wonden uitspreken vóór het recht op afvalligheid. En daar 
mogen ze op worden aangesproken.” Die oproep stuurde 
het Humanistisch Verbond ook per brief aan imams en 
andere geestelijk leiders. 

Fauzia Ilyas (Pakistan, 27)
Ik werd op mijn 16de tot een huwelijk gedwongen waarin ik 
onder het mom van de islam seksueel werd misbruikt en 
onderdrukt. Ik werd kritisch op religie en openlijk atheïst. 

Het kostte me mijn baan, mijn dochter, mijn vrienden, 
alles. Ik moest vluchten, omdat ik werd beschuldigd van 
afvalligheid, godslastering en het leiden van een atheïsti-
sche organisatie. En daarop staat de doodstraf. Ík ben nu 
veilig in Nederland, maar ik roep de Nederlandse regering 
op Pakistan onder druk te zetten de blasfemiewet af te 
schaffen. Want als die blijft bestaan, krijgen jullie nog heel 
veel Fauzia’s hier.

Twee bedreigde Bengaalse bloggers Saikat (25) en 
Nastiker (34)
De twee bloggers zijn in Nederland uitgenodigd door het 
Humanistisch Verbond. Ze vroegen aan te dringen op be-
scherming van hun collega’s in Bangladesh.
Oefen druk uit op onze overheid om seculiere bloggers te 
beschermen. Vijf collega’s en vrienden zijn dit jaar al ver-
moord, twee zwaar gewond. Het wachten is op de volgende 
aanslag. We kunnen niet veilig leven in ons land.

Fatima El Mourabit (40) 
Veel ex-moslims in Nederland durven niet ‘uit de kast’ te 
komen. Ze vrezen afwijzing, sociale uitsluiting en soms ook 
geweld. Ik voel me gesteund door het informele netwerk 
voor ex-moslims dat het Humanistisch Verbond afgelo-
pen jaar is gestart. In de bijeenkomsten vind ik herken-
ning. Kinderen moeten op school al leren: respect is geen 
eenrichtingsverkeer. Net als moslims, christenen en joden 
verdienen ongelovigen respect.

‘Afvalligen’ zijn wereldwijd doelwit van onderdrukking van en 
geweld door overheden én gelovige medeburgers. Dat meldt 
het Freedom of Thought Report 2015, dat het Humanistisch 
Verbond donderdag 10 december presenteerde aan de Men-
senrechtenambassadeur en de Tweede Kamer.

De situatie van ongelovigen in 2015 
verslechterde. Dat blijkt uit het 
Freedom of Thought Report dat de 
internationale humanisten (IHEU) 
jaarlijks op 10 december publiceren. 
Het rapport brengt per land ter 
wereld de behandeling, discrimina-
tie en vervolging van ongelovigen in 
kaart. De belangrijkste conclusies:

•  Ongelovigen riskeren in 55 landen 
straf. In 39 landen de gevangenis 
en in 13 landen de doodstraf. De 
aanklacht is meestal: ‘afvalligheid’ of 
godslastering.

•  De grootste schendingen vinden 
plaats in islamitische landen.

•  Overheden discrimineren vrijden-
kers, maar ook medeburgers en 
niet-statelijke groepen zoals IS, 

Boko Haram en Al Quaida. 
•  Ook lokale islamitische groepen 

maken zich schuldig aan onder-
drukking en geweld. Nog vaker  
dan voorheen werd gevangenis-  
en doodstraf opgelegd en werden 
ongelovigen bedreigd of ver-
moord.  
Meer informatie op /freethought-
report.com

Humanopoly is bedacht en gemaakt door het 
Humanistisch Verbond samen met spelmaker 
Bas Kesting. Samen met het Humanistisch Vor-
mingsonderwijs kijken we hoe we het spel gaan 
verspreiden. U kunt het zelf spelen op het Mag het 
Licht aan Festival op 26 juni 2016.

Kijk voor meer nieuws op /onderongelovigen.nl,  
/amongnonbelievers.org en op /humanistisch-
verbond.nl

Kaartuitleg

 ernstige schendingen
 zware discriminatie
 systematische discriminatie 
 grotendeels voldoende
 vrij en gelijk

Bron: IHEU

Freedom of Thought Report 2015

Politici reageren 
De Kamerleden Omtzigt (CDA), Ten Broeke (VVD), Bom-
mel (SP), Servaes (PvdA) en Voordewind (CU) waren zicht-
baar onder de indruk. Ten Broeke: “Dat ex-moslims zich 
zelfs in ons vrije land niet veilig voelen is van de gekke!”
Ze beloofden meer aan te dringen bij de minister, de 
Europese Unie en de Verenigde Naties op het afschaf-
fen van de blasfemiewetten. Dichterbij huis beloofden 
zij de discriminatie van ongelovigen in asielzoekerscen-
tra te onderzoeken.

Paulien Boogaard - Beeld Ton Koene
10

De Bengaalse bloggers Saikat en Nastiker
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Wie Ivonne van Akkeren, begeleidster van humanistische 
relatievieringen.

Wat Een humanistische relatieviering. Deze vindt plaats 
een week na het wettelijk huwelijk in Engeland, waar de 
bruid vandaan komt en haar familie en vrienden wonen.

Waar Op de grens van de heide en het Slabroekse bos 
(Uden).

Wanneer 27 augustus 2013 om elf uur.

Voor wie Een relatieviering is er voor alle mensen die 
op een mooie manier uiting willen geven aan hun keuze 
voor elkaar, te midden allen die hen dierbaar zijn. 

Waarom Omdat het voor veel mensen fijn is om een 
‘sleutelmoment’ in hun leven bewust te ervaren en te de-
len met anderen. Trouwen is een stap die je weloverwogen 
neemt en die gevoelsmatig iets verandert aan je relatie, 
zelfs als je al samenwoont en misschien ook al kinderen 
hebt. In een relatieviering kun je samen stil staan bij wat 
er hier en nu gebeurt, terugkijken op wat je al hebt meege-
maakt en benoemen wat je wilt delen in de toekomst.

Hoe Iedere relatieviering is maatwerk. Ivonne voert een 
of meerdere gesprekken met beide partners. Zo worden 
zij zich steeds bewuster van de dingen die belangrijk zijn 

in hun leven en relatie. Uiteindelijk dragen de partners 
daardoor zelf de ideeën aan voor de ceremonie. Door de 
ervaring van Ivonne ontstaat daaruit een logisch geheel 
met een mooie spanningsboog. Ivonne’s rol tijdens de 
ceremonie is divers: soms leest ze alleen een mooie tekst 
voor, andere keren leidt ze de hele viering.

Over dit moment De trouwceremonie van de Engel-
se Felicity en de Nederlandse Tomas vindt plaats aan de 
rand van het bos omdat ze zo, elke keer wanneer ze in de 
natuur zijn, herinnerd kunnen worden aan dit gedeelde 
moment en hun zelfgeschreven trouwbelofte.  
Die belofte vormt de kern van de ceremonie en drukt hun 
intentie uit: elkaar steunen, voeden en zo bijdragen aan 
elkaars groei in het leven. Voeden loopt als een rode draad 
door de ceremonie. Het wordt symbolisch verbeeld met 
het planten van drie vijgenboompjes. Eén voor henzelf 
en één voor elk ouderpaar, als dank voor de steun die zij 
nog altijd ervaren. Terwijl ze de boompjes planten, krijgen 
ook vrienden en familie, met wie ze letterlijk en geestelijk 
voedsel delen, ieder een halve vijg die ze samen opeten.

Meer informatie op relatieviering.nl en  
humanistischverbond.nl/ivonnevanakkeren
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John Min - Beeld Jan Reinier van der Vliet
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Wie Gespreksgroep Humanistisch Verbond Haarlem-
merland.

Wat Hoe gaan we om met vluchtelingen? 

Waar Hoofddorp, bij Anneke Welsch, actief lid. 

Wanneer Zondag 25 oktober 2015, 12.00 uur. 

Waarom De groep onderzoekt welke emotionele, ethi-
sche en morele dilemma’s een rol spelen. Daarbij zijn de 

vragen minstens zo belangrijk als de antwoorden.

Hoe Dialoog onder vrienden. Het gesprek heeft geen 
conclusies of oplossingen nodig om betekenisvol te zijn 
voor de deelnemers.

Deelnemers “Haal vluchtelingen uit de anonimiteit, 
geef ze een gezicht, op scholen, door voorlichting, maar 
ook door buddyprojecten. Laat iemand meelopen met een 
migrant. Zo kan de papierprikker de migrant leren wat er al-
lemaal bij komt kijken een boek bij de bibliotheek te lenen.”

“Al eeuwen zijn er migranten geweest. Dat blijft be-
staan, dat is een gegeven. Misschien als we vijftig jaar 
en een generatie verder zijn, kijken we heel anders 
naar de problemen van nu.”

“Mensen zijn bang, dat bepaalt hun mening en gedrag. 
Wilders kan alles roepen. Ik mis goede informatie in 
het debat.”

“Je kunt verschillen en toch vreedzaam naast elkaar 
leven. En bedenk: voor veel moslims is de islam ook 

vooral een sociaal gebeuren. Ik ben daar niet bang 
voor. Voor Geert Wilders, daarvoor ben ik wel bang.”

“De politiek moet een standpunt innemen. Er ont-
breekt moreel leiderschap. Merkel doet dat beter dan 
Rutte, die gaat voor haar volk staan en laat zien wat 
een beschaafd land is.”

“Ik pleit voor een goede verhouding tussen kwantiteit 
en kwaliteit. Dus hoeveel mensen kunnen we perspec-
tief bieden, goed opvangen en laten integreren.”
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Apetrots op niet zomaar  
een club

Ineke de Vries is directeur van het Humanistisch Verbond. 
Eind 2014 moest zij haar prioriteiten verleggen naar haar 
gezondheid. Onverwacht kreeg ze de diagnose kanker. 
Behandelingen volgden, met soms een teleurstellende 
tussenstand. Het afscheid van het Humanistisch Verbond 
eind van dit jaar zat weliswaar in de planning op weg naar 
het pensioen, maar had ze zich anders voorgesteld. Ze kijkt 
terug op elf jaar bij niet zomaar een club.

Lize Alink - Beeld Johannes Abeling

Interview

Bij mijn aantreden ervaarde ik een soort geestelijke armoe-
de. Door alle wisselingen in bestuur en directie, verschillen-
de opdrachten, aflopende subsidies en een steeds verder 
teruglopend ledental waren medewerkers behoorlijk aan-
geslagen en murw. Media hadden geen enkele aandacht 
voor ons. De energie ging vooral naar het overeind houden 
van de afdelingen en dat zag je terug in de formatie van het 
landelijk bureau, met maar één inhoudelijk medewerker 
visie en vier regionale ondersteuners.” 

Afstand
De ziel leek uit de vereniging. “Voor mij was onduidelijk 
waar het Humanistisch Verbond voor stond. Ja, er waren 
debatten, campagnes, er lag discussiemateriaal voor de 
afdelingen, maar waarom? En voor wie? Met welk doel? De 
betekenis van het humanisme kwam niet ter sprake en leek 
taboe. Terwijl ik zelf juist op de levensbeschouwing was 
afgekomen. Waarom zou je jezelf humanistisch noemen, 
maar het daar niet over hebben met elkaar?”
Het raakte haar dat alles wat in het verleden met inhou-
delijk humanisme te maken had op afstand stond. “Het 
tijdschrift was verzelfstandigd, de Socrateshoogleraren 
vonden elders een ‘onderkomen’ en de Universiteit van Hu-
manistiek dreef vooral op humanismekritiek. De afstand 
tot het Humanistisch Verbond was groot. Dit gold eigenlijk 
voor alle humanistische organisaties 
en zeker voor onze eigen humanis-
tisch geestelijk begeleiders, die zich 
niet gezien voelden.“
Haar belangrijkste opdracht als 
verantwoordelijk directeur vat ze 
samen als ‘eigen kracht eerst’,
een humanistische waarde. “Mijn doel was om de humanis-
tische waarden in het beleid centraal te stellen en op basis 
daarvan de activiteiten en de humanistisch geestelijke be-
geleiding te ontwikkelen. Zonder levensbeschouwing laat 
je de reden van je bestaan los. Die terugpakken vereiste 
een vergaande reorganisatie.”

Sterker
De reorganisatie riep veel pijn, weerstand en onbegrip 
op. Alle medewerkers werden opnieuw bevraagd op hun 
drijfveren, motivatie en kwaliteiten en moesten solliciteren 
op de verschillende - soms nieuwe - functies. Van sommige 
medewerkers werd afscheid genomen. Dat was een onge-
kende procedure voor een organisatie als het Humanis-
tisch Verbond. Het ging de net aangetreden directeur niet 
in de koude kleren zitten, het voelde eenzaam. Met steun 
van het bestuur met wie ze nauw samenwerkte - ‘daar zat 
geen licht tussen, daar zorgde ik wel voor’ - zette ze door. 
“Het moest gebeuren en tegelijkertijd”, verzekert ze, “was 
het fantastisch om mee te maken hoe de organisatie haar 
eigen kracht herwon en met de overgebleven mensen 
opkrabbelde. We kwamen met elkaar sterker uit de reor-
ganisatie, de medewerkers werden aangesproken én lieten 
zich aanspreken op hun eigenwaarde. Het gaf een boost, 
energie, kracht.”
Het humanisme werd weer leidmotief voor de keuzes van 
de organisatie. Ze somt enkele geslaagde projecten op. 
Zoals de Humanistische Canon, cursussen over humanis-
me, het vernieuwde tijdschrift Human, een inhoudelijke 
website, de Van Praagprijs (een publieksprijs als eerbetoon 

aan het gedachtegoed van medeoprichter van het Huma-
nistisch Verbond Jaap van Praag, red.), de Socrateslezingen, 
de politieke meetlat, tal van bijdragen aan de opinie- en 
debatpagina’s in de media en verdiepende symposia van 
de humanistisch geestelijk begeleiders. Bekende namen 
verbonden zich aan het gedachtegoed en het Humanistisch 
Verbond. En tot op vandaag weten media de weg naar de 
Schans, zoals ingewijden de locatie aan de Weteringschans 
in Amsterdam noemen, steeds vaker te vinden. “De media 
hebben we heel hard nodig voor onze naamsbekendheid 
en het uitdragen van onze boodschap: het humanistische 
geluid. Precies dáárvoor hebben we ons een slag in de 
rondte gewerkt.”

Elan
De schouders eronder. Dat was het motto na de reorgani-
satie. Werken aan een nieuwe toekomst, waarin het Huma-
nistisch Verbond financieel onafhankelijk zou zijn. “Ik was 
ervan overtuigd”, benadrukt ze, “dat die onafhankelijkheid 
van cruciaal belang was om elan en trots terug te brengen 
in de organisatie. In mijn visie is niets dodelijker dan acti-
viteiten organiseren alleen vanwege de subsidie. Als je als 
humanist zelfbeschikking als een van de kernwaarden be-
noemt, moet je organisatie daarmee in overeenstemming 
zijn. Ofwel, we moeten onze eigen broek ophouden.“

En het lukte. Sinds 2007 is het Huma-
nistisch Verbond onafhankelijk van 
welke subsidiegever dan ook. “Vooral 
door met minder mensen meer te 
doen en meer te focussen. Maar het 
lot hielp ook een handje”, verklaart 
ze. “Nou ja, lot, daarmee hebben 

humanisten niet zoveel op.“ Ze schetst hoe in die tijd een 
nieuw lid met een stevige positie in de reclamewereld na 
afloop van de ledenvergadering haar staande hield met 
de woorden: ‘Ineke, dit moet anders. Ik wil je helpen om je 
doelstellingen te realiseren.’ Con amore ontwikkelde het 
Amsterdamse reclamebureau Imagine de eerste leden-
werfcampagne ‘Zonder uw steun is het humanisme aan de 
goden overgeleverd.’ “Misschien wel de beste campagne 
tot nu toe”, maakt ze voorzichtig de balans op, meteen 
gevolgd door “en de meest omstreden. De campagne 
hield de gemoederen bezig en deed wat het moest doen: 
prikkelen.” 
Sommige geestelijk begeleiders zagen er een aanval op re-
ligie in. Anderen ervaarden de slogan als een verademing, 
omdat die aansloot bij het politiek maatschappelijk klimaat 
van dat moment. De directeur stond er vierkant achter. 
Met de naamsbekendheid ging het bergopwaarts en voor 
het eerst liet het ledenaantal een stijgende lijn zien. “Dit 
was precies mijn bedoeling. Het betekende een omslag in 
het denken, het belang van marketing en communicatie 
werd in één klap duidelijk.”

Slikken
Er waren meer zorgen. De directeur refereert aan de aan-
vankelijk moeizame samenwerking met de partners van de 
Humanistische Alliantie en de slechte verhouding met het 
Steunfonds Humanisme, dat giften en nalatenschappen 
beheert en zich een pinautomaat voelde. En verhaalt over 
de ‘zuinige sfeer’ bij de afdelingen, die het landelijk bureau 
als ‘het politbureau’ karakteriseerden. 

Humanisten  
hebben niet zoveel 

met het lot

Rituelen I HUMAN

Ineke de Vries
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“De uitslag is diep teleurstellend, we hadden op beter 
nieuws gehoopt nu ik me zo goed voel.” Citaat uit de mail 
die volgt na het eerste interviewgesprek. Locatie: het 
restaurant van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat ze 
zich dan goed voelt is zichtbaar. Energiek, stralend en vol 
verhalen komt ze binnen. Kaalheid heeft plaatsgemaakt 
voor opkomende krullen. Ze is feilloos op de hoogte wat er 
speelt binnen haar club. Professioneel afstand gehouden, 

maar persoonlijk betrokken gebleven. Elf jaar is ze direc-
teur. En terwijl ze de achterliggende periode overdenkt en 
de balans opmaakt, wordt een opvolger gezocht. Zo moet 
het gaan. 
“De eerste twee jaren waren tropenjaren,” blikt ze terug. 
“Want er bleek meer achterstallig onderhoud. Terwijl ik 
was binnengehaald om met een schone lei een nieuwe 
koers uit te zetten. 
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Het Humanistisch Verbond werd niet als 
een volwassen partner beschouwd. Die 
positie moest bevochten worden. Haar 
werkwijze is er een van praten, investe-
ren, de lijnen open houden. Zoeken naar 
een gemeenschappelijke inhoudelijke 
agenda. Ze herinnert zich de momen-
ten waarbij ze ‘het maar moest slikken’, 
flexibel en pragmatisch moest zijn, geen 
slakken op punten en komma’s en wel 
kritisch blijven. 
Nu, elf jaar later, is de samenwerking op 
alle fronten beter. “Er is veel meer uit-
wisseling met de alliantiepartners, zoals 
de Universiteit voor Humanistiek (UvH). 
We trekken gezamenlijk op met het 
Steunfonds, dat nu beter zijn werk kan 
doen, omdat we voor gedegen plannen 
en begrotingen zorgen. Het geld is onder 
controle, toch wel een voorwaarde voor 
de financiële onafhankelijkheid van de 

vereniging. De afdelingen begrepen in de 
beginperiode dat top-down een vijfjaren-
beleidsplan moest komen, zonder hun 
inspraak. Maar vijf jaar later kwam er in 
goed overleg en in onderling vertrouwen 
een nieuw beleidsplan. Voor de gees-
telijk begeleiders is een beroepscode 
ontwikkeld en geldt een heldere benoe-
mingsprocedure. Tijdens de jaarconfe-
rentie debatteert de beroepsgroep in 
alle openheid.” 

Familie
Toch knaagt er iets. De samenwerking 
met de humanistische zusterorganisa-
ties noemt ze een zoektocht. Die gaat tot 
op de dag van vandaag door en is er een 
van vallen en opstaan. Wat zou ze graag 
op haar conto schrijven dat de humanis-
tische partners met elkaar één gezicht 
naar buiten vormen. Met de omroep 
HUMAN, Humanitas, Hivos, UvH en 
Humanistisch Verbond. Een gezamenlij-
ke pay-off of een gezamenlijk tijdschrift. 
“Het dondert niet, als de buitenwereld 
maar kan zien dat wij tot dezelfde club 
horen. Het is één familie.” 

De samenwerking met wat eerst de 
Stichting en nu aspirant-omroep HUMAN 
is, heeft altijd haar speciale aandacht 
gehad. Er kwamen documentaire 
coproducties met een belangrijke rol in 
de publieke discussie, zoals Mag ik dood 
van Eveline van Dijck over de euthana-
siewensen van chronisch psychiatrische 
mensen. Of recentelijk de veel geprezen 
en vooral veel bekeken documentaire 
Onder Ongelovigen van Dorothée Forma, 
waarvoor voorzitter van het Humanis-
tisch Verbond Boris van der Ham zich 
sterk maakt samen met de medewerkers 
van het landelijk bureau. “De samenwer-
king met HUMAN is voor ons vooral zo 
belangrijk, omdat we hebben gemerkt 
hoeveel meer impact beeld heeft.” 
Ze mag tevreden zijn. Dit jaar is een stap 
gezet naar een gezamenlijk tijdschrift 
HUMAN. Het ziet ernaar uit dat HUMAN 
vanaf volgend jaar hét journalistieke tijd-
schrift wordt van het Humanistisch Ver-
bond en de omroep, waarin het gedach-
tegoed van het Humanistisch Verbond is 

verankerd. En er staan voor 2016 meer 
gezamenlijke producties op de agenda. 
Met de historische vergissing, zoals ze 
het zelf omschrijft, dat Humanitas en 
Humanistisch Verbond gescheiden orga-
nisaties zijn, moet de afscheidnemende 
directeur zien te leven. “Maar dat staat 
nieuwe vormen van samenwerking niet 
in de weg”, klinkt het pragmatisch. 
Het Humanistisch Verbond is inmiddels 
een serieuze gesprekspartner voor de 
overheid en andere beslissende partijen, 
vooral als het gaat om humanistische 
waarden en morele dilemma’s. Zo is er 
veelvuldig overleg over de positie van 
ongelovigen en atheïstische bloggers 
met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en met de internationale huma-
nisten van de International Humanist 
and Ethical Union (IHEU). Met Amnesty 
International en de Dienst Terugkeer en 
Vertrek wordt de positie van vluchte-
lingen en onuitzetbaren besproken. En 
zodra euthanasie en hulp bij zelfdoding 
aan de orde is, komt er een uitnodiging 
van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport of de Nederlandse Ver-
eniging voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE).

Tijd
De vereniging staat er goed voor, de 
afdelingen zijn actief en het ledental 
groeit. De Vries wil benadrukken dat het 
Humanistisch Verbond bloeit en groeit 
op de schouders van ‘leden van het 
eerste uur’.
“Zij hebben het Humanistisch Verbond 
gemaakt, zijn toegewijd. Voor hen 
spelen de vereniging en het elkaar als 
humanisten ontmoeten een belangrijke 
rol. Voor de nieuwe aanwas is dat an-
ders. Zij herkennen zich in het gedach-
tegoed en dat hoeft niet per se in de 
verenigingsvorm.”
Haar gezondheid is onzeker. “Het 
perspectief blijkt minder zwart dan 
aanvankelijk leek”, zegt ze. “Voorlopig 
is me tijd gegeven, maar hoelang is 
volkomen onzeker.” Er is toekomst en 
tijd voor reizen, lezen, cultuur, vrienden. 
Als gevraagd wordt naar het ultieme 
moment in haar functie als directeur 
schiet ze vol. “Dat gebeurt me nu altijd 
als ik eraan denk. Dat was in 2006, toen 
ik voor het eerst de documentaire over 
Jaap van Praag zag en hij de woorden 
sprak: ‘Je kunt niets verwachten, maar 
alles hopen’. Dat is mijn inspiratiebron: 
ga ervoor, probeer het. Ik ben apetrots 
dat ik directeur was van niet zomaar een 
organisatie.”

Interview

Uit een ledenpanelonderzoek van het Humanistisch  
Verbond blijkt dat meer dan de helft van de leden  
wensen over nalatenschap vastlegt. Vijf procent heeft  
het Humanistisch Verbond of Steunfonds Humanisme  
in de nalatenschap betrokken. 

Meer dan de helft van de driehonderd ondervraagden wil 
dat hun wensen over hun nalatenschap worden vastgelegd. 
Niet verbazingwekkend is dat drie van de vijf een testament 
hebben. Vanzelfsprekend verwachten zij zorgvuldigheid, 
vertrouwelijk handelen en een transparante verslaglegging.

Zichtbaarheid
Per jaar wordt ongeveer 1 miljoen euro geschonken. Het 
geld wordt beheerd door het Steunfonds Humanisme, dat in 
1957 door betrokken leden van het Humanistisch Verbond 
is opgericht om nalatenschappen te werven en beheren. 

Geld uit nalatenschappen gebruikt het Humanistisch Ver-
bond om het humanisme uit te dragen, door het zichtbaar 
te maken in de media en nieuwe activiteiten te ontwikkelen, 
zoals cursussen en lezingen.
Frans van Bruggen (78, lid van het Humanistisch Verbond) 
is iemand die ervoor heeft gekozen het Steunfonds Hu-
manisme te laten optreden als executeur. In ruil daarvoor 
ontvangt het fonds een deel van de nalatenschap. “Iemand 
van het Steunfonds is op bezoek geweest om de mogelijk-
heden te bespreken. Dat contact was prettig en waardevol. 
Wij hebben altijd hard gewerkt en zijn verstandig met de 
middelen omgegaan. We willen dat ons vermogen maat-
schappelijk relevant wordt besteed.” 

Als de buiten-
wereld maar ziet 

dat we één  
familie zijn
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Biografie Ineke de Vries
Ineke de Vries (1951) is geboren in 
Meppel. Ze woont in Amsterdam en 
leeft 30 jaar samen met El van Raaij. 
Ze studeerde sociologie aan de VU. 
Voor haar directeurschap bij het 
Humanistisch Verbond werkte zij bij 
verschillende organisaties, in loon-
dienst en als zelfstandige. Ze was 
ombudsvrouw in Amsterdam, beleids-
adviseur bij het ministerie van SZW 
en de Europese Commissie, directeur 
bij het Nederlands Instituut voor Zorg 
en Welzijn. Ze werkte als journalist en 
publiceerde over relevante, maat-
schappelijke onderwerpen in verschil-
lende media. Drijfveren en rode draad 
waren: maatschappelijke betrokken-
heid, rechtvaardigheid en gelijkwaar-
digheid. ‘Het is me met de paplepel 
ingegoten.’ Kernwoorden: gedreven, 
vernieuwen, bouwen en verbinden.

Onderzoek onder leden

Nalaten leeft 
Marina Raymakers

Ik & De Wereld I HUMAN

•  Vraag de brochure Wie regelt alles na mijn overlijden? 
aan via /steunfondshumanisme.nl

•  Vragen over een testament of advies? Bel met Steun-
fonds Humanisme, telefoonnummer 020 521 90 36.

•  Het ledenpanelonderzoek Nalaten is in oktober 2015 
uitgevoerd door Newcom Research&Consultancy B.V. 
Vraag het op via info@humanistischverbond.nl 

Achtergrond

JA,  Ik wil meer informatie over een executeur van  
het Steunfonds Humanisme. 
 
Vul onderstaande bon in of bel 020 521 90 36  
of vraag de informatie aan via het formulier op  
www.steunfondshumanisme.nl

U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen tot  executeur. 
Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst  die uw laatste 
wens kunnen uitvoeren. Meer dan 50 jaar  ervaring met deze vorm van 
dienstverlening staat borg voor zorgvuldigheid en integriteit.

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het   
Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond zet zich in  
voor een humane samenleving. Meer informatie over het   
Humanistisch Verbond vindt u op www.humanistischverbond.nl

✂

Na een overlijden moet er in korte tijd veel  geregeld 
worden. Dat gaat gemakkelijker als u zelf al een en 
ander heeft bepaald. Veel mensen vinden het moeilijk 
om daar over na te denken. Toch is het belangrijk dat 
op tijd te doen, want het geeft veel rust als deze zaken 
van tevoren goed geregeld zijn.

De medewerkers van het Steunfonds

m      vnaam

adres

pc/woonplaats

telefoon

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: 
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam a
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  heeft het Humanistisch Verbond/  
Steunfonds al in nalatenschap betrokken

Steunfonds als executeur opgenomen

Van deze 5% heeft:

Steunfonds of Humanistisch Verbond als 
erfgenaam opgenomen

Legaat voor Humanistisch Ver-
bond opgenomen

Periodieke schenking ten gunste van Hu-
manistisch Verbond opgenomen

68%

58%

58%

11%

5%
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Achtergrond

HUMAN 4 I 2015 Ik & De Wereld I HUMAN

•  Buiten (zorg)instellingen zijn humanistisch geestelijk 
begeleiders beschikbaar voor advies en hulp bij levens-
vragen. Zij zijn gevestigd in zelfstandige praktijken. U 
vindt ze op /humanistischverbond.nl/vrijgevestigd. 
 
Meer nieuws over geestelijke begeleiding in de zorg? 
Kijk dan op /humanistischverbond.nl

•  Door bezuinigingen in de zorg vermindert het aantal 
geestelijk begeleiders in instellingen. Dat is zorgelijk, 
maar biedt ook kansen voor zelfstandige begeleiders, 
zoals Peter de Wit.  
 
Lees het interview op de site /humanistischverbond.nl 
/nieuws/interviewpeterdewit

Zelfstandige praktijken: zorgen en kansen

Symposium humanistische begeleiders

Warm welkom voor nieuwkomers 
Deze jaarlijkse bijeenkomst is ook het moment waarop het Humanistisch  
Verbond officieel de band bekrachtigt met de benoemde geestelijk begeleiders. 
Voorzitter Boris van der Ham heet hen warm welkom en zij stellen zich voor. 
Vier van hen vertellen over wat hen drijft.

Sandra Koeling-Lem (27) liep 
stage in een GGZ-instelling en 
sprak met patiënten die lijden 
aan de ziekte van Korsakoff. Zij 
ziet een groot verschil in haar 
benadering van deze patiënten 
vergeleken met andere zorg-
verleners. “Door een gelijk-
waardige gesprekspartner te 
zijn, vielen ze bij mij niet samen 

met hun ziekte en onmacht.” Nu werkt ze met ruim 400 
ouderen, betrekt de verzorgenden bij wie ze gaat bezoeken 
en merkt dat drie persoonlijke kenmerken het werk verge-
makkelijken. “Ik ben geduldig, houd van vertragen en grijp 
dus niet gelijk in als iets hun niet lukt. Ik houd ook erg van 
rust om het leven te overdenken en ik weet uit ervaring wat 
verlies betekent. Mijn vader is gestorven op mijn negende 
en ik werd blind aan één oog toen ik 19 was.” 

Saskia van Driel (42) sprak tijdens 
haar tussenjaar na de middel-
bare school een student van de 
Universiteit voor Humanistiek en 
wist het gelijk: ‘Dat wil ik ook.’ 
Maar na haar propedeuse vond 
zij zichzelf ‘te jong en onervaren’ 
voor geestelijk werk. Ze ging naar 
de pabo, vergat de humanistiek 
echter niet en besloot de Univer-

siteit voor Humanistiek af te maken. Nu werkt ze als geeste-
lijk begeleider in een groot ziekenhuis in Tilburg. Sommige 
mensen ziet ze maar een keer, anderen veel vaker. Ze ziet veel 
eenzaamheid en mensen die naar huis verlangen. Soms willen 
ze dood, maar kunnen dat niet bespreken met hun familie. 
Met haar wel. “Ik vind het heel bijzonder om mensen nabij te 
zijn die hun leven, zorgen, verdriet, vreugde en plezier aan mij 
toevertrouwen en om een band met hen op te bouwen.” 

“Afgelopen week sprak ik een vrouw 
die binnenkort aan haar derde che-
mokuur begint,” vertelt een humanis-
tisch geestelijk begeleider. Hij is één 
van de ruim negentig deelnemers 
aan het symposium De wanhoop na-
bij. “Van de eerste twee kuren voelde 
ze zich doodziek. Waarom zou ze aan 
de derde beginnen?” 
“Hoop is bij uitstek een humanistisch 
thema, omdat het naar vooruitgang, 
wetenschap, groei en maakbaarheid 
verwijst”, vindt hoofdspreker Laurens 
ten Kate. Hoe zit dat met wanhoop? 
“Met Nietzsche pleit ik voor een her-
waardering van wanhoop. Amor fati 

noemde hij dat: het lot liefhebben.” 
Wanhoop is een ‘lege plek’ in onze 
cultuur. Precies datgene waar je 
geen invloed op hebt: ziekte, verlies 
en pijn. “Daar weten we maar slecht 
raad mee”, meent Ten Kate. 
Het is vooral die lege plek waar 
humanistisch geestelijk begeleiders 
mee te maken hebben in gesprek-
ken met hun cliënten. Zij delen 
hun werkwijze: er zijn, vertrouwen 
winnen, een relatie opbouwen. En 
dan mensen steunen en troosten, 
maar ze ook spiegels voorhouden 
en soms stevig met de neus op de 
feiten drukken. 

Saskia Markx - Beeld Caro Bonink

Cohibata is één van de 
kwetsbaarste eilanden 
van de Guna Yala Islands 
in Panama. De eilandbe-
woners proberen hun 
laatste stukje eiland, 
misschien tegen beter 
weten in, te beschermen 
tegen de zeespiegel- 
stijging met wallen van 
koraal. Ze hebben hun 
lot lief en maken er het 
beste van… totdat ze 
toch van het eiland af 
zullen moeten.

Marion de Groot (33) ontmoette 
een katholieke geestelijk verzorger 
bij het sterfbed van haar vader. 
En hoewel zij niet gelooft, had ze 
er steun aan. Nu is ze zelf geeste-
lijk verzorger. Naast een baan als 
projectcoördinator van de Vrijwillige 
Hulp Dienst, verzorgt zij bezinnings-
bijeenkomsten in Penitentiaire In-
richting (PI) Grave en PI Roermond. 

Daarin behandelt ze zware thema’s op een lichtvoetige manier. 
“Bijvoorbeeld in ‘De achterkamer van Montaigne’ vertel ik over 
eenzaamheid, maar ook over troost en hoop. Montaigne trok 
zich letterlijk en figuurlijk terug in zijn achterkamer om te reflec-
teren: daar kun je nadenken over het leven en even helemaal 
tot jezelf komen. En dan laat ik Cornerstone horen van Benjamin 
Clementine, waarin hij zingt dat hij alleen is in een box of stone 
en vergelijk dit met de cellen van de mannen in detentie.”

Wendy van der 
Geugten (26) werkt in 
de ouderenzorg. De 
bewoners met wie zij 
praat zijn soms haast 
vier keer zo oud als 
zij. “Je hoeft niet altijd 
dezelfde ervaringen te 
hebben om een goed 
gesprek te voeren”, 

vindt ze. “Als geestelijk begeleider zorg ik er 
vooral voor dat zij op verhaal kunnen komen. 
Ik kan de juiste vragen stellen en beschik over 
voldoende existentiële kennis om door te vragen 
op zaken die wezenlijk van belang zijn. Dan heb 
je wel enige volwassenheid nodig, maar dat staat 
los van leeftijd. Het gaat om het verhaal van de 
ander dat verteld mag worden.”

Het lot liefhebben
Wanhoop is een lege plek in onze cultuur. We weten er 
maar slecht raad mee. Dat bleek tijdens het symposium 
over hoop en wanhoop dat het Humanistisch Verbond 
organiseerde voor zijn geestelijk begeleiders. 
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Hoe betrokken zijn humanisten bij 
vluchtelingen? Twee bevlogen vrij-
willigers over het moment waarop je 
besluit je in te zetten voor de ander, 
maar ook over gevoelens van on-
macht. En, wat maakt het de moeite 
waard? 

“Je leert door hun ogen ook anders 
naar jezelf en de samenleving te kij-
ken. Het verrijkt mijn leven.” Jacqueli-
ne Smit (58) is vrijwilliger voor Huma-
nitas in Detentie Centrum Zeist (DCZ). 
Daar verblijven vluchtelingen die 
aan het eind van ‘een traject’ zitten, 
zonder uitzicht op een verblijfsver-
gunning. Smit coördineert individuele 
bezoeken in het DCZ, maar praat zelf 
ook met de vluchtelingen. 
Soms voelt ze zich onmachtig. “Dan 
denk ik ook: wat heeft het voor zin, of 
werk ik niet mee aan het systeem op 

deze manier? Want het is natuurlijk 
handig voor justitie dat wij het beleid 
een humaan gezicht geven. Maar 
daarna denk ik aan die zeldzame hele 
kleine onuitwisbare ogenblikken van 
intens contact.” 
Zoals bij een mijnheer uit Congo. “Hij 
was depressief, maar door het con-
tact dat ik met hem had ging hij beter 
inzien dat er nog veel liefde in hem 
was, voor muziek, voor filosofie. Dat 
raakte me erg. Daar wil ik het voor 
blijven doen.” 

Rede is vrede
Anke Polak (lid Humanistisch Ver-
bond, 67) zet zich al 16 jaar in als 
vrijwilliger voor het Humanistisch Vre-
desberaad (HVB). Ze gelooft in men-
sen en de kracht van dialoog. “Rede is 
vrede”, zegt ze altijd. Ze sloot zich aan 
bij het HVB in 1999 toen Nederland, 

zonder toestemming van het parle-
ment, meedeed aan de luchtaanvallen 
boven Kosovo. “Ik dacht: dit moet toch 
op te lossen zijn zonder het gebruik 
van geweld?” 
Ook in het vluchtelingendebat zou 
meer plaats moeten zijn voor de rede, 
vindt ze. Polak: “We moeten voorko-
men dat vluchtelingen van opvang 
naar opvang verhuizen en gedeti-
neerd worden. Het is een hysterisch 
debat geworden, waarbij oneliners en 
tegenstellingen overheersen. Huma-
nisten moeten zich meer laten horen.”

Lees de volledige interviews met 
Jacqueline Smit en Anke Polak op 
de website van het Humanistisch 
Verbond:  
/humanistischverbond.nl/etalage

Door de ogen van anderen

HUMANISTEN EN VLUCHTELINGEN

DE ETALAGE
Fanny de Groot
Beeld omroep HUMAN

Kijk op /humanistischealliantie.nl  
voor een overzicht van organisaties 
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‘Wanneer ongehoorzaamheid u beter zou bevallen, 
die gepaard gaat met moord, brand en verschrik-
kelijke ellende voor het land, dan is het de mensen 
duidelijk dat u niet onder de noemer van de ware 
burgers geschaard mag worden!’ Deze woorden 
schreef de Nederlandse wiskundige Simon Stevin  
in het boekje Het Burgerlijk leven uit 1590. 
Hij zag in het Nederland van toen gewelddadige 
religieuze fanatici. Toen geen fanatieke moslims, 
maar sektarische christelijke groepjes die hun  
ideeën met geweld kracht bijzette. 
Stevin vond dat dit soort gedrag niet te tolereren 
was. Hij zei tegen dit soort fanatici: “Trek daarom 
naar de plaats waar u Hem [God] ongeveinsd en 
vrijmoedig mag dienen, zonder de gemeenschap 
beroering en verwarring te brengen!” Met andere 
woorden: als je als extremist je handen niet kan 
thuishouden, ga dan maar wég naar een plek waar 
dat wel mag. 
Na de gruwelijke terroristische aanslagen in Parijs 
begin en eind 2015 hoorden we teksten die een 
echo leken van zijn woorden. De Rotterdamse 
burgemeester zei tegen religieuze fanatici: “Als 
het je hier niet bevalt, dan rot je maar op. Er gaan 
elke dag vliegtuigen!” Onze premier en vicepremier 
stelden dat ‘onze’ vrije manier van leven niet mag 
worden aangetast. 
Het klinkt als duidelijke taal. Vrijheid is een groot 
goed en zachte waarden moet je stevig verdedigen. 
Maar toch knaagt er wat. Want hoe stevig is die taal 
eigenlijk? Wat zeg je eigenlijk als je het hebt over 
‘onze’ vrijheid? Is vrijheid dan een relatief recht, dat 
alleen in westerse landen kans van slagen heeft? 
En naar welk land zouden extremisten eigenlijk 
moeten vliegen waar ze hun ideeën wel aan ande-
ren zouden mogen opleggen?
Nee, waarden als individuele vrijheid zijn funda-
menteel universele waarden. Die komen mensen in 
de hele wereld toe, en zijn dus niet alleen van ‘ons’. 
Die ‘duidelijke taal’ over ‘onze’ waarden is eigenlijk 
veel te slap. Extremisten die geweld gebruiken, 
horen nergens thuis. Hier niet. In Syrië niet. Niet in 
Egypte, Bangladesh. Nergens.

Acties
•  De European Humanist Federation (EHF) wil dat Europa 

sancties opwerpt tegen Hongarije vanwege de manier 
waarop zij met vluchtelingen omgaan. De EHF vindt dat 
de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijk-
waardigheid en de mensenrechten te allen tijde voorop 
moeten staan. Lees er meer over op /Act4democracy.eu.

•  Hivos voert actie voor Syrische vrouwen in de vluchtelin-
genkampen in Libanon, die steeds vaker slachtoffer zijn 
van seksueel geweld. U kunt Hivos steunen via /hivos.nl/
stop-seksueel-geweld-tegen-vrouwen.

Kijken
Kees Vlaanderen (omroep HUMAN) maakte een 
indrukwekkende documentaire over vreemdelin-
gen in detentie. Het uiterste middel: vreemdelingen 
in bewaring werd op 17 november jl. uitgezonden 
op NPO2. Via /npo.nl kunt u deze en andere 
documentaires terugzien. Bekijk ook Het is uw land 
(2014) en Verloren Levens (2012). 

‘  Onze’ vrijheid  
bestaat niet

Boris van der Ham - voorzitter Humanistisch Verbond

HUMAN 4 I 2015

Zelf iets doen? 
Humanitas heeft een bezoekgroep voor vreemdelingen 
in detentie in Zeist (heuvelrug@humanitas.nl) en ook 
met projecten als Taalmaatjes worden nieuwkomers 
ondersteund. 
Zie ook /humanitas.nl. Lees meer over het Humanis-
tisch Vredesberaad op /humanistischvredesberaad.nl 
en /facebook.com/StichtingHVB 

Ik & De Wereld I HUMAN

Still uit de documentaire Het uiterste 
middel: vreemdelingen in bewaring

De etalage & column
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Enkele weken voor de aanslagen in Parijs ontving ik een brief 
van een gepensioneerde leraar. Het verontrustte hem dat 
intellectuelen en opiniemakers niet erkennen dat de islam een 
antidemocratisch, gewelddadig en onverdraagzaam geloof is. 
De aanleiding voor de brief was het voorwoord dat ik schreef 
voor de Mohammedglossy die in oktober verscheen. Deze glos-
sy weert zich tegen de gewelddadige islam en staat een vreedza-
me, bij de Nederlandse democratie passende variant voor. 
De leraar had weinig fiducie in die onderneming. Om dat te 
onderstrepen somde hij een reeks terroristische aanslagen op 
in Maleisië, Indonesië, Bangladesh, Pakistan, India, Egypte, Liba-
non, Mali, Soedan, Jemen, Kenia, Nigeria en de Filipijnen. 
Hoe dat verre geweld te rijmen met wat er dichtbij gebeurt? 
Door mijn eigen straat lopen al meer dan een kwart eeuw dage-
lijks tientallen tot honderden moslims. Het zijn gewone mannen 
en vrouwen, onderweg naar de moskee om de hoek. Ze groeten 
me en antwoorden vriendelijk als ik hen iets vraag. In het win-
keltje naast de moskee worden ook niet-moslims gemoedelijk 
onthaald. Het kost moeite om in deze nabije mensen de door 
de leraar beschreven gewelddadigheid te herkennen. Hetzelfde 
geldt voor mijn islamitische vrienden, studenten en collega’s, die 
zelf worstelen met het kwaad dat in naam van hun geloof wordt 
gepleegd.
En toch, tonen de aanslagen in Parijs niet aan dat de leraar 
gelijk heeft? Maakt het vertrouwen in nabije moslims ons blind 
voor het kwaad in de islam? Nee. Veeleer is het omgekeerde 
het geval. Een democratische samenleving functioneert niet 
zonder wederzijds vertrouwen tussen burgers. Wie in iedere 
voorbijganger een potentiële moordenaar ziet, is zijn vrijheid 
kwijt. Toch is dat vertrouwen in elkaar niet vanzelfsprekend: dat 
vraagt om onophoudelijk investeren in instituties en mechanis-
men die de medemenselijkheid in stand houden. Hoe stabieler 
de institutionele omgeving door onderwijs, gezondheidszorg, 
cultuur, politiek, media, politie, recht en burgerorganisaties, 
des te groter de kans op vreedzaamheid. En, hoe beter het lukt 
om in deze instituties vreedzame versies van de islam onder de 
aandacht te brengen, des te groter is de kans dat gewelddadige 
varianten onder controle blijven.
Aan het eind van zijn brief drukte de leraar mij op het hart om 
studenten te interesseren voor Spinoza. Daarin kan ik hem 
geruststellen: jaarlijks lezen en bespreken we zijn teksten met 
onze studenten, waaronder veel moslims. Maar dan wel omdat 
juist Spinoza laat zien dat de angst of emotie die we voor ande-
ren voelen, wordt ingegeven door de voorstelling die we ons van 
hen maken.

/humanistischverbond.nl/
marlihuijer
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Moskee om de hoek

Marli Huijer - arts, bijzonder hoogleraar filosofie en  
‘Denkeres’ des Vaderlands
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•  “Waarom is het normaal om rekening te houden met het ge-
loof en niet met ongeloof?” vraagt Fatima El Mourabit. Naar 
aanleiding van de film- en debatavond Onder Ongelovigen 
in Maastricht en Groningen werd ze geïnterviewd door De 
Limburger en Dagblad van het Noorden (7 dec.). 

•  Daags na de moord op een Bengaalse uitgever op 31 okto-
ber was premier Sheikh Hasina in Nederland op bezoek. De 
oproep van het Humanistisch Verbond aan onze premier: 
‘Rutte: vraag Sheikh Hasina om bescherming voor secu-
liere schrijvers, bloggers, denkers en uitgevers’ haalde op 
2 november Nieuwsuur en het NOS Journaal. Van der Ham 
was over de situatie in Bangladesh ook te gast bij Met Het 
Oog Op Morgen (3 nov.) en de site /end-blasphemy-laws.org 
noemde de oproep.

•  “Aandacht voor levensvragen moet net zo vanzelfsprekend 
worden als medische zorg.” Trouw (4 dec.) publiceert een 
opinieartikel van Van der Ham over het belang van geestelij-
ke begeleiding in de ouderenzorg. Ook verscheen hierover 
een interview in het Nederlands Dagblad (5 dec.).

•  Een verkorte versie van de Socrateslezing van Ewald Engelen 
werd geplaatst in NRC en nrc.next (3 oktober) en op de web-
site followthemoney (/ftm.nl).

•  Van der Ham sprak over duurzaamheid in het opiniepro-
gramma op televisie De Nieuwe Wereld (IKON, 11 okt.).

•  In WNL (26 nov.) reageert Van der Ham op het boek God 
vergeten van voormalig CDA Tweede Kamerlid Hans Hillen, 
die stelt dat de ontkerkelijking het verdwijnen van een 
gemeenschappelijke moraal betekent. Van der Ham zet daar 
de waarden van het humanisme tegenover.

•  “In dit werk komt alles voor mij samen”, zegt Bea Lubbers 
in een interview met Tubantia (18 nov.) over haar werk als 
humanistisch uitvaartbegeleidster.

•  Verder was er weer veel aandacht voor de activiteiten van 
de afdelingen van het Humanistisch Verbond in regionale en 
lokale media.

Het laatste pers- en mediaoverzicht vindt u op /humanis-
tischverbond.nl/humanistischgeluid

Boris van der Ham licht het rapport toe aan Mensenrechtenambassadeur Kees van Baar. Uiterst links bestuurslid en 
vicevoorzitter van IHEU Rein Zunderdorp.

Hoe staat het met de veiligheid van ‘ongelovigen’  
wereldwijd? Het jaarlijkse Freedom of Thought  
Report van de Internationale Humanisten (IHEU) werd 
op 10 december gepresenteerd. Het Humanistisch 
Verbond vroeg aandacht voor het rapport bij politiek 
en media. 

De Volkskrant publiceert op deze dag een opinieartikel van 
Boris Van der Ham waarin hij een oproep deed tot het 
erkennen van ‘afvalligheid’, met name binnen de islam. 
Het Humanistisch Verbond heeft daarom alle Nederlandse 
moskeeën een brief geschreven. Ook deed Van der Ham 
zijn verhaal op televisie in het opinieprogramma De Nieuwe 
Wereld (IKON, 13 dec.).

•  11 december publiceerde De Volkskrant een interview met 
twee atheïstische bloggers uit Bangladesh die in hun land op 
een dodenlijst staan. Zij waren op uitnodiging van het Huma-
nistisch Verbond in Nederland. Dit jaar werden al vijf collega’s 
vermoord. In NRC en nrc.next verscheen een interview met de 
Pakistaanse Fauzia Ilyas en haar man Sayed Gilani die in hun 
land voor atheïsme vervolgd zijn. Zij waren ook aanwezig bij de 
presentatie.

•  Trouw (10 dec.) en Volkskrant (11 dec.) kopten: “Atheïst staat 
wereldwijd bloot aan discriminatie of erger” en “Ongelovigen 
steeds vaker onderdrukt”. Reformatorisch Dagblad citeert Van 
der Ham: “Wij roepen religieuze organisaties en burgers op om 
het recht op afvalligheid onomwonden te erkennen.” 

    Meer over Freedom of Thought op pagina 10 en 11.

Freedom of Thought Report 2015

En verder
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Letterlijker kun je een filosoof niet 
op je pad vinden dan op en rond het 
landgoed van de Internationale School 
voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. 
Hadewijch Ouwendijk maakte etsen 
van acht denkers voor het Filosofen-
pad. “Bij Spinoza hoort veel zwart en 
bij Hannah Arendt geel en warm rood.” 

Ouwendijk maakt al dertig jaar etsen. 
Het is zeer intensief, ambachtelijk 
werk, omdat ze er veel kleur in ver-
werkt. Ze heeft anderhalf jaar gewerkt 
aan de serie van acht filosofen: Aristo-
teles, Erasmus, Spinoza (op foto), Jean 
Jacques Rousseau, Peter Sloterdijk, 
Plato, Nietzsche en Hannah Arendt.
De originele etsen zijn uitvergroot, op 
plexiglas geprint met een citaat van 
elke filosoof en opgesteld op het land-
goed van de ISVW en in de tuinen van 
enkele bewoners langs de Paradijsweg. 
Het Filosofenpad ontstond in 2013 
nadat Ouwendijk een prijsvraag van 
de VVV Leusden won. De opdracht 
was: bedenk iets om het toerisme in 
de gemeente te promoten. Hugo de 
Groote, de echtgenoot van Ouwendijk, 
beschreef het Filosofenpad en zorgde 
voor de samenwerking met de ISVW. 

Spinoza is zwart, Arendt rood en geel

HUMANISME EN KUNST
Jan Schrauwen
Beeld Hadewijch Ouwendijk
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Hadewijch Ouwendijk is een 
veelzijdig kunstenaar. Zij is een 
specialist in het vervaardigen van 
kleuretsen en werkt meer dan 15 
jaar in een atelier in Amersfoort. 
Sinds 1980 is zij zelfstandig beel-
dend kunstenaar. 

Zie /hadewijchouwendijk.com

Wandelaars en fietsers met beelden 
en teksten uitdagen om verder te 
denken als ze voorbijgaan: dat is het 
doel van het pad. Kunst en filoso-
fie moeten dan goed samengaan. 
Erno Eskens, directeur van de ISVW, 
praatte Ouwendijk daarom bij over 
filosofie. Plato zegt dat de menselijke 
ziel bestaat uit een ‘goed’ (gehoor-
zaam) en een ‘slecht’ (eigenwijs) 
paard, plus de wagenmenner (het 
verstand), die het geheel in het 

gareel moet houden. Op de ets van 
Plato staat naast het portret een 
tweespan met een wagenmenner. 
De filosofen hebben nog steeds een 
boodschap voor ons: Aristoteles 
pleit voor balans en daaraan ont-
breekt het nu juist heel vaak. 

Meer weten?
Afdrukken van de etsen en het wan-
delboekje Wandel je wijs in Leusden 
zijn te koop bij de ISVW. 


