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Vol 
verwachting

VOORWOORD

Laatst leidde ik een brainstorm met jonge 
mensen van de Humanistische Alliantie, de 
vereniging van humanistische organisaties. Een 
stuk of twintig twintigers en dertigers zaten om 
de tafel en keken me afwachtend aan.  Ik vroeg  
wat hen nou bezighield, waar ze van droomden, 
waar ze over tobden, waar ze mee bezig waren 
op hun werk, waar ze tegenaan liepen in hun 
leven.  En zoals dat gaat op brainstorms moest 
er eerst wat worden afgetast, maar al snel 
vlogen de verhalen en ideeën heen en weer.  
Na een uurtje was het me meer dan duidelijk: 
deze hoogopgeleide, welvarende, zelfbewuste 
generatie gaat vooral gebukt onder 
hooggespannen verwachtingen en de druk die 
ze voelen om al die mooie beloften in te lossen. 
Verwachtingen van ouders, van vrienden, 
van docenten, van werkgevers, van de blitse 
buitenwereld die elk moment van de dag in 
hun gezicht wordt geduwd via Instagram en 
Facebook.  En natuurlijk de druk die ze zichzelf 
hebben opgelegd: hoe krijg je dat prachtige, 
perfecte leven zo snel mogeijk voor elkaar?  
Geen wonder dat een op de zes jongeren aan 
die druk bezwijkt en een burn-out krijgt.  
Maar hoe moet je dan wél leven? Wat kun je 
eigenlijk van dat leven verwachten? Naar de 
antwoorden gaan we op zoek in deze HUMAN. 
Psychiater Dirk De Wachter zegt daar in ieder 
geval iets intrigerends over: “De kunst van het 
leven is de kunst van het ongelukkig zijn.”

José Rozenbroek
Hoofdredacteur HUMAN magazine
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HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?
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‘Ik heb het gevoel dat ik faal door mijn 
psychische klachten. De hele wereld is in mijn 
ogen perfect, maar ik ben dat niet. Andere 
mensen zullen me wel niet begrijpen denk ik. 
Ik heb namelijk een goed leven, een mooi huis, 
een baan, vrienden, leuke familie, een goed stel 
hersens. Ik wil blijven voldoen aan dat perfecte 
beeld. Daarom zeg ik maar niks.’

Een willekeurig citaat uit het verslag van 
het onderzoek onder het Jongerenpanel van 
Eenvandaag voorjaar 2018. Daaraan deden 3446 
jonge mensen tussen 16 en 34 jaar mee.  Meest 
schokkende uitkomst: een op de drie jonge 
mensen voelde zich in de afgelopen twee jaar 
langere tijd depressief of zijn dat nog steeds. 
Ze zijn neerslachtig en hebben hun levenslust 
verloren. De helft van hen schaamt zich diep 

voor hun depressieve gevoelens: ‘Als gezonde 
jongeman van 26 jaar hoor je dit soort klachten 
toch niet te hebben.’

Geven ze gemiddeld een 7 voor hun 
lichamelijke gezondheid, voor hun geestelijk 
welbevinden komen deze jongeren op een 
gemiddelde 6,5 uit. Jongeren tussen 16 en 24 
jaar en vrouwen geven zichzelf een lager cijfer. 
Ze hebben vooral last van stress, slapeloosheid 
en depressieve gevoelens. ‘Ik ben ontzettend 
perfectionistisch en wil altijd minstens een 8 
halen voor een toets. Als dat niet lukt, word ik 
onzeker en ga ik piekeren. Dat leidt tot stress 
en slaapproblemen.’ Een derde van de onder-
vraagden heeft last van angsten:  ‘Angsten. 
Je hebt geen idee hoe erg het is. Bang om te 
praten - zelfs zoiets simpels als ‘hallo’ zeggen, 
bang om mensen pijn te doen, bang om te 
sterven. Bang voor zo goed als alles.’

Van de jongeren zegt 34 procent niet goed 
tegen stress te kunnen. Ze worden er moe en 
chagrijnig van, ze gaan piekeren en krijgen 
slaap- en concentratieproblemen. Vier op 
de vijf jongeren ervaart hoge prestatiedruk, 
vrouwen een beetje meer dan mannen.  Die 
druk leggen ze vooral zichzelf op, zeggen ze 
(65 procent), maar ook de ‘maatschappij’ (45 
procent) legt de lat hoog op het gebied van 
werk, sociaal leven, relaties, sociale media. ‘Als 
je anders bent, dan ben je gek en hoor je er niet 
bij.’

Een op de drie jonge mensen heeft de 
afgelopen twee jaar hulp gezocht of dat 
overwogen.  In 70 procent van de gevallen 
heeft die hulp goed geholpen. Een bemoedi-
gend percentage. Dus, zeggen we tegen alle 
jongeren die zich al langere tijd depressief, 
angstig, eenzaam, gestresst voelen: blijf er niet 
mee rondlopen, maar praat erover en zoek hulp. 
Het helpt! < 

▲

 Tim Hofman vertelt aan Stine Jensen hoe hij 
zijn depressie overwon: human.nl/tim-hofman

Picture 
perfect

HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?

Nederland mag dan tot de gelukkigste 
landen van de wereld horen, een 
onderzoek onder ruim drieduizend 
Nederlandse jongeren tussen 16 en 34 
jaar levert een ander beeld op. Een op de 
drie jongeren noemt zichzelf depressief. 
Een derde heeft veel last van stress en 79 
procent ervaart prestatiedruk. 

Tekst 
JOSÉ ROZENBROEK
Infographics 
STIJN DE JONG
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1. ZIT JE LEKKER IN JE VEL?
Welk cijfer zou jij jezelf geven voor je mentale gezondheid? Gemiddeld een 6,5 zeggen de on-
dervraagden.  Jongeren tussen 16-24 jaar en vrouwen geven zichzelf gemiddeld een lager cijfer.
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2. ERVAAR JE WEL EENS PSYCHISCHE KLACHTEN?
Heb jij in de afgelopen twee jaar, in je dagelijks functioneren, last (gehad) van (minimaal een 
maand lang):

3. HEB JE WEL EENS PSYCHISCHE HULP GEZOCHT? 
Heb je in de afgelopen twee jaar wel eens psychische hulp gezocht of dat overwogen? Bij-
voorbeeld bij een psychiater of andere deskundige? (Bij 69% van diegenen die hulp hebben 
gezocht, heeft dat ook gewerkt.) 

HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?
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33%
Ja, ik ben bij 
een psychiater 
geweest 
(of andere 
deskundige) 1%

Weet niet / 
geen mening

46%
Nee

18%
Ja, ik heb dat overwogen 
maar heb uiteindelijk geen 
hulp gezocht

2%
Ja, ik heb actief hulp 
gevraagd, maar het (nog) 
niet gekregen
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5. WIE LEGT DEZE PRESTATIEDRUK VOORAL OP, VOOR JOUW GEVOEL?
Ik doe dat zelf, zeggen de meeste jongeren (65%). Maar ook de maatschappij, die eisen stelt 
aan werk, sociale contacten, relaties, sociale media, legt de lat hoog. 

4. HOE STRESSBESTENDIG BEN JE? ERVAAR JE PRESTATIEDRUK? 
65% vindt zichzelf stressbestendig; vooral mannen (76%), vrouwen een stuk minder (54%). 
79% ervaart prestatiedruk,  vrouwen (85%) een beetje meer dan mannen.

65%
34% 

1%  

vindt zichzelf stressbestendig

niet 

weet niet

ervaart hoge prestatiedruk

niet

79% 
21%  

Mijn ouders: 10/%

Vriend(inn)en: 4%

Mijn leidinggevende/ w
erk: 16%

Weet niet / overig: 3
%

Ikzelf: 65% ‘De m
aatschappij’: 45%

School: 12%
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LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

‘Je zou kunnen 
zeggen dat 
het steeds beter 
met me gaat. 
Mag ik dat ook 
meteen 
afkloppen?’

Een rumoerig Amsterdams café, tegenover 
een bedrijvige brandweerkazerne, daags 
na een beladen Indië-herdenking: de 
omstandigheden voor het interview zijn 
niet ideaal. Dichter en columniste ELLEN 
DECKWITZ (36) noemt zichzelf vandaag 
‘kwetsbaar en emotioneel’, krimpt ineen 
als de sirene begint te loeien, maar zegt 
daarna, opgewekt: ‘Wie weet leidt dit juist 
tot een goed gesprek dus go, go!’

Tekst
ARJAN VISSER
Fotografie 
ROBIN DE PUY
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                                      erst wisselen we nog 
een paar klachten over fysieke ongemakken 
uit. Ik ben gestoken door een wesp, Ellen heeft 
de kooi van haar cavia’s schoongemaakt, haar 
hand in een bak zeepsop gestoken en daarbij 
een pink gekneusd. “Ik heb het hele huis bij el-
kaar geschreeuwd. Misschien moet ik morgen 
toch nog even een fotootje laten maken. Overi-
gens ben ik op mijn twaalfde in een wespennest 
gaan staan en wel tachtig keer gestoken, dus…”
Waar piep ik over, met m’n ene wespenprikje, bedoel je? 
Kunnen vrouwen meer verdragen dan mannen?

“Vrouwen moeten sowieso meer nonsens 
verdragen - je kent vast het begrip mansplai-
ning wel - al denk ik wel eens dat het vooral de 
oudere heren zijn die ons voortdurend willen 
vertellen hoe het er in de wereld aan toe gaat. 
Enerzijds kun je het hen niet kwalijk nemen 
want ze denken dat ze vanwege hun leeftijd, le-
venservaring of eigendunk beter geïnformeerd 
zijn, maar wat zij voor ‘geïnformeerd’ houden 
is meestal gewoon een herhaling van een her-
haling van een herh-”

Ja, ik begrijp het al.
“Haha, ja, nu doe ik aan womansplaining hè? 

Maar ik heb een beetje een emo-dagje, daar 
word ik nogal uitleggerig van. Ga ik ook geen 
sorry voor zeggen.”
Hoe komt het dat je zo emotioneel bent?

“Dat is al een paar weken aan de gang; ik 

werk aan een bundel over de Japanse bezetting 
van Indonesië; hoe er daarna, hier in Neder-
land, met iedereen die de voormalige kolonie 
ontvluchtte, is omgegaan. Ik heb veel verhalen 
verzameld en ben geraakt hoe weinig ruimte 
er was voor die mensen hier. Ook ben ik weer 
flink in mijn familiegeschiedenis gedoken. De 
verhalen van mijn grootouders die in een Jap-
penkamp zaten. Aan het trauma dat ze hebben 
doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinde-
ren: de angst, de mensenhaat. Het is zo zonde 
allemaal, zo’n verspilling van potentiële liefde, 
zo’n verspilling van mensenlevens… Ja, dat 
maakt me op dit soort dagen nogal somber.”
Wil je me iets meer over je grootmoeder vertellen?

“Mijn oma werd in Sibolga, aan de zuidkust 
van Sumatra, geboren. Ze genoot van een fan-
tastische jeugd, met bedienden, met een tuin 
achter het huis zo groot als een voetbalveld, vol 
klapperbomen om in te klimmen. Alles was be-
schermd en veilig, ze groeide op tot een zacht-
aardige, verlegen jonge vrouw. Op haar twintig-
ste kwam ze, na het uitbreken van de oorlog, in 
een kamp terecht waar ze langzaam maar zeker 
veranderde in een soort overlevingsmachine - 
ze heeft bij mijn weten nooit iemand vermoord, 
maar ik achtte haar er wel toe in staat. Als er 
iemand in het kamp overleed, doken ze met 
z’n allen op het lichaam om de kledingstukken 
ervan af te rukken. Ze kon zich heel goed aan-

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT
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LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT passen, maar het is haar nooit gelukt om terug 

te veranderen. Van haar zachtheid bleek na de 
bevrijding niets meer over te zijn gebleven; 
mijn oma was van ijzer geworden. In 1947, na 
de Bersiap-periode, is ze samen met mijn opa - 
die in Bandung was geboren - naar Nederland 
gekomen. Ze was de mater familias, de gene-
raal die de bevelen uitdeelde. Een soort Termi-
nator. Heel racistisch bovendien. Ik heb lang 
het idee gehad dat mijn oma zich om niemand 
bekommerde. Mijn moeder zei het laatst nog: 
‘De warmte bleef in Indië achter.’”
En hoe verhield jij je tot haar?

“Ze had een hekel aan kinderen en ik was 
met afstand niet het lievelingskleinkind. Om-
dat ik donker was. Wie blond was en blauwe 
ogen had, viel iets beter bij haar in de smaak. Ik 
bleef desalniettemin bij mijn oma in de buurt, 
als een soort kat: hoe gemener je tegen zo’n 
beest doet, hoe meer ‘ie bij je op schoot wil ko-
men zitten. Pas toen ik een jaar of tweeëntwin-
tig was, werd onze verhouding beter. Dat komt 
ook doordat we allebei erg in geschiedenis wa-
ren geïnteresseerd. Zij kon je precies vertellen 
welke kwaal Joséphine de Beauharnais had en 
dat Karel de Vijfde aan jicht leed - dat ze vooral 
bedreven was in het opsommen van de handi-
caps van andere mensen besefte ik later pas - 
en begon op het einde van haar leven ook meer 
over die jaren in het kamp te vertellen.”
Verhalen die jij je erg hebt aangetrokken.

“Of al ín me had.”
Hoe bedoel je?

“Begin dit jaar sprak ik met psychiater Bram 
Bakker over een onderzoek bij muizen en rat-
ten - we hebben niet dezelfde hersenen, maar 
er zijn overeenkomsten - waaruit was gebleken 
dat je trauma’s kunt erven. Het kan zijn dat ik 
bepaalde eiwitten heb die ervoor zorgen dat 
ik sneller schrik van massa’s dan mensen die 
niet een voorouder hebben die zwaar getrau-
matiseerd is. Als ik in een grote groep ben en 
er gebeurt iets bedreigends, sta ik in no time 
aan de zijkant; haast met de snelheid waarmee 

Biografie Ellen Deckwitz

- 1982 Op 20 mei in Deventer geboren.
- 2007 Schrijft samen met Ruben Koops van ’t  
 Jagt de poëziesatire Moordwijven.
- 2008 Behaalt een Research Master in de  
 literatuur- en cultuurwetenschap, studeert  
 af op 9/11 in de literatuur.
- 2009 Wint de Meander Dichtprijs en het  
 Nederlands Kampioenschap Poetry Slam.
 Begint samen met Ingmar Heytze en   
 Spinvis-bassist Cor van Ingen de band  
 Asfaltfeeën.
- 2011 Haar eerste poëziebundel, De steen  
 vreest mij, verschijnt.
- 2012 Wint de C. Buddingh’-prijs.
- 2015 Eindigt als eerst in de Grote Bijbelquiz.         
 Het handboek Zo word je een geweldige  
 dichter verschijnt.
- 2016 Wint de NTR Nationale Boekenquiz.   
 Publicatie van Olijven moet je leren lezen -  
 eerste hulp bij het leren begrijpen van  
 poëzie.
- Heden Schrijft columns voor NRC en De 
 Morgen. Werkt aan een nieuwe poëzie- 
 bundel, Hogere Natuurkunde, die in 2019 bij  
 uitgeverij Pluim zal verschijnen.
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je je hand wegtrekt als het water uit de kraan te 
heet is. Dat zou dus kunnen betekenen dat mijn 
oma iets van haar instinct heeft overgeleverd, 
wat op zichzelf wel een eng idee is trouwens, 
want misschien heeft ze haar misantropie dan 
óók aan mij doorgegeven.”
Heb je daar wel eens iets van gemerkt?

“Ja. Ik ben heel lang negatief geweest, gaf 
mensen altijd het nadeel van de twijfel. Toen 
ik ging studeren, kwam ik iemand tegen die 
veel blijer door het leven liep. Zij gaf iedereen 
juist het vóórdeel van de twijfel en dat liep al-
tijd goed af. Ze was zo’n fijne, warme persoon 
dat ik dacht: laat ik het ook eens een half jaartje 
gaan proberen. Het ging goed, haast vanzelf, en 
sindsdien doe ik niet anders meer. Ik sta veel 
positiever in het leven. Of nee, milder. Ik ben 
vooral veel milder geworden.”
Tegelijkertijd, las ik ergens, ben je ook wel depressief 
aangelegd.

“Als kind had ik al vaak last van sombere bui-
en. Ik herinner me dat ik op mijn veertiende 
overwoog om uit het leven te stappen. Het was 
middenin de zomer, mijn ouders waren een 
middagje weg. Ik zag niks meer zitten en dacht: 
ik kan me net zo goed verhangen. Misschien 
heeft een laatste staartje christelijke opvoeding 

me er van weerhouden - want je weet dat het 
met mensen die zelfmoord plegen in het hier-
namaals niet geweldig afloopt. Dus ging ik een 
kansberekening maken: als ik nou morgen on-
der een auto terechtkom, ben ik er ook vanaf… 
De sombere buien bleven komen en gaan, maar 
de grootste klap kreeg ik in 2011, nadat mijn 
eerste poëziebundel was verschenen. Ik had me 
zo gericht op dat boek - op het maken ervan, 
op het verschijnen, de tournee erna - dat ik 
me helemaal niet meer realiseerde dat het ook 
een vlucht was geweest … Ik was 28, woonde 
nog in een studentenhuis, had een schizofrene 
huisgenoot die vaak ’s nachts naar mijn kamer 
kwam om te verkondigen dat hij Jezus Chris-
tus was - verdrietig voor hem en voor Jezus 
zelf, maar dat was gewoon ook niet zo prettig 
voor mij - en ik zat ook nog eens in een relatie 
met iemand van wie ik niet meer hield, maar 
ik was te laf om die te verbreken … Afijn, en 
toen kwam daar dus het zwarte gat bij: hier had 
ik enorm naar toegeleefd, de ontvangst van de 
bundel was goed, maar de verwachtingen wer-
den toch niet ingelost. Hoe moest ik verder? Ik 
heb me heel lang heel kut gevoeld. Goede ge-
sprekken en de juiste medicijnen hebben me 
er bovenop geholpen, maar het probleem van 
depressies is dat ze altijd terugkomen. En het is 
meestal weer een stukje erger. Ik heb vrienden 
die een einde aan hun leven hebben willen ma-
ken, en het - vanwege familie en vrienden - niet 
hebben gedaan, maar wetende hoe ziek ze zich 
voelen of hebben gevoeld, denk ik: ik zou het 
jullie nooit kwalijk hebben genomen.”
Overweeg jij het zelf nog wel eens?

“De laatste tijd niet zo vaak meer. Zo lang 
mijn ouders en mijn beste vrienden leven, zal 
ik het sowieso niet doen. En als ik een kind had, 
of iemands voogd was, zou ik het ook wel uit 
mijn hoofd laten.”
Wil je mijn voogd worden?

“Waarom? Je hebt mij toch helemaal niet no-
dig? Oké, je loopt af en toe tegen een wesp aan, 
maar kijk eens hoe goed je functioneert.” 

‘Van haar 
zachtheid bleek 
na de bevrijding 
niets meer over; 
mijn oma was 
van ijzer 
geworden’
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Daar heb je geen idee van.
“O nee? Ik weet toevallig dat je je hebt los ge-

worsteld uit de worggreep van de protestantse 
kerk, dus je zult ongetwijfeld óók aanleg heb-
ben voor depressie, je zult je ontheemd voelen 
en op bepaalde momenten schuldig - terwijl 
je niet weet waarom - en je hebt hoogstwaar-
schijnlijk het gevoel dat je een chronische te-
leurstelling bent voor je geliefde. Zo werkt dat 
namelijk, bij mensen die van hun geloof zijn 
gevallen. Die zijn beslist niet helemaal heppie-
depeppie.”
Eh ja. Maar ik vroeg het eigenlijk omdat ik daarmee 
eventueel zou kunnen voorkomen dat jij er een eind aan 
maakt.

“O dat is lief, dank je wel, maar gelukkig heb 
ik ook mijn neefjes nog. Als mijn zus doodgaat, 
zit ik aan die etterbakjes vast, haha! Ik houd 
zielsveel van die jongens, dus dat mag ik wel 
zeggen.”
Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar je maakt 
al met al helemaal niet zo’n ongelukkige indruk.

“Grappig dat je dat zegt. En je hebt eigenlijk 

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

wel gelijk. Dit is een emotionele, kwetsbare dag, 
maar ik heb geen pijn, ik ben blij met wat ik 
heb en met de mensen om me heen. Je zou zelfs 
kunnen zeggen dat het steeds beter met me 
gaat. Mag ik dat ook ook meteen afkloppen? 
Dit is ook iets wat ik van huis uit heb meegekre-
gen: juich niet te vroeg, het kan zomaar oorlog 
worden en dan is alles ineens weer anders. 

Dus ja: het gaat goed, maar dat wil niet wil 
zeggen dat ik nooit meer wanhoop. Bijvoor-
beeld over de liefde. Ik heb altijd gedacht dat ik 
op een dag mijn grote liefde zou vinden. Ooit 
dacht ik die persoon gevonden te hebben, maar 
dat bleek toch niet helemaal te kloppen. Het ge-
loof in de absolute, romantische liefde is weg. 
Ik heb momenteel een beetje luduvudu, letter-
lijk: liefdesverdriet om de liefde. Tegelijkertijd is 
het loslaten van zo’n geloof ook een bevrijding. 
Ik leef lekkerder nu ik ervan uitga dat ik geen 
grote liefde zal beleven. Er is meer ruimte voor 
andere liefde: voor mijn familie, vrienden, mijn 
dieren, mijn minnaars en minnaressen. Ik heb 
een club geweldige, lieve mensen om me heen. 

‘Soms hoop je 
toch op die ene 
grote liefde. 
Een narratief 
waarmee iedereen 
is opgevoed 
en voorgoed 
verpest’
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Ze vormen tezamen mijn ultieme geliefde, al is 
het natuurlijk ook een vorm van zelfbescher-
ming om niet al je genegenheid op één iemand 
te richten. Op donkere dagen denk ik dat het 
risicospreiding is. Op lichtere dagen vind ik 
mezelf gewoon sociaal. Maar goed, oude dro-
men verdwijnen niet makkelijk. Het is een fan-
toompijn: iets hoeft niet te bestaan om te schrij-
nen. Soms hoop je toch op die ene grote liefde. 
Een narratief waarmee iedereen is opgevoed en 
voorgoed verpest.”
En wat verlang je voor de samenleving, voor de wereld?

“Oei … dat is een goeie. Ik wil zélf gelukkig 
zijn, op mijn manier, met dit clubje om mij 
heen, maar dat wil niet zeggen dat ik de ver-
antwoordelijkheden voor het grotere geheel 
probeer te ontlopen. Het probleem van deze 
tijd is misschien wel… ja, wacht, ik heb een ver-
gelijking voor je: in de jaren tachtig speelde het 
Nederlandse elftal ‘totaalvoetbal’ en daar waren 
we uitermate succesvol mee. De laatste jaren 
komen we bij geen enkel kampioenschap meer 
in beeld en we blijven ons maar afvragen hoe 
dat in godsnaam mogelijk is. Het antwoord is 
simpel: we dénken nog steeds dat we goed zijn, 
maar we handelen er al lang niet meer naar. 
Onze ego’s zijn te groot. Dat geldt ook in een 
breder verband: we moeten een beetje terug 
naar de nederigheid die vroeger door de kerken 
in onze hoofden werd gestopt. Beter naar elkaar 
luisteren. Samenwerken. Dat is de sleutel. Denk 
ik. Er is een milieu te redden, er zijn kinderen 
op te voeden, zwakkeren te beschermen.”

En dan gaat ineens het alarm wéér af, alsof 
het zo is afgesproken. We besluiten dat het goed 
is. We rekenen af. Een brandweerwagen rukt 
vrolijk gillend uit. <

▲

 Bekijk ook de indrukwekkende ‘slam’ van Lotte 
Kok over depressie: human.nl/slamlottekok

ELLEN LANGS DE HUMANISTISCHE MEETLAT 

Mansplaining
Kijk, daar houden we van. Iemand die in twee 
zinnen mansplaining aan de kaak stelt, maar 
met een vette lach ook vaststelt dat ze zelf aan 
womansplaining doet.  Een beetje zelfrelative-
ring en nederigheid kan nooit kwaad, toch? Want 
onze ego’s zijn al zo groot tegenwoordig. 
Nederigheid
Haar kritiek op een zekere ego-cultuur gaat nog 
wat verder. Het idee dat we goed zijn - terwijl we 
dat niet zijn - is misschien wel wat er schort aan 
ons nationale elftal, maar ook aan de samenle-
ving. Een pijnlijk gebrek aan zelfinzicht dus, stelt 
Ellen vast. Misschien kunnen we iets leren van 
de nederigheid die de kerken vroeger in onze 
hoofden stopten? Gaan we wellicht beter van 
luisteren en samenwerken. Dus niet denken dat 
je al zo goed bezig bent. Er staan immers grote 
dingen op het spel: “Er is een milieu te redden, 
er zijn kinderen op te voeden, zwakkkeren te 
beschermen.”
Voordeel van de twijfel 
De mens kiest zijn achtergrond of zoiets als 
aanleg tot depressie niet. Leven betekent: er iets 
mee doen, met vallen en opstaan, door simpel-
weg te oefenen. Mooi dat het experiment ieder-
een een half jaar lang het voordeel van de twijfel 
te gunnen zo goed uitpakte. Wie goed doet, goed 
ontmoet. Karma. Voor haar werkt het.
Grote liefde
Het uitbijven van de grote liefde - “een narratief 
dat iedereen voorgoed heeft verpest” - blijft 
schrijnen. Maar wat kun je doen? Niet veel meer 
dan even vrolijk als opstandig de realiteit accep-
teren. En tegelijkertijd die andere, ‘ultieme’ liefde 
omarmen: “de liefde voor mijn familie, vrienden, 
mijn dieren, mijn minnaars en minnaressen.”  
Al beseft ze heel goed dat ook dat een vorm 
van zelfbescherming is. Aan zelfreflectie en 
zelfkennis geen gebrek. Maar daarvoor is ze dan 
ook dichter. 
John Min

http://human.nl/slamlottekok
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verwachten, 
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Jaap van Praag was een seculier Joodse 
Nederlander. Decennia lang was hij de promi-
nentste figuur binnen het Nederlandse huma-
nisme. Zijn eerste belangrijke boek, Modern 
humanisme, schreef hij tijdens de oorlog, ter-
wijl hij ondergedoken zat voor de nazi’s. Onder 
de afwas rijpte het idee om een Humanistisch 
Verbond op te richten. Kort na de oorlog kwam 
het daar ook echt van. Van Praag was ervan 
overtuigd dat het nationaalsocialisme de 
westerse beschaving niet zomaar had kunnen 
overrompelen. Alleen omdat die beschaving al 
lang zijn bezielende idealen had verloren, wa-
ren mensen in crisistijd vatbaar geweest voor 
de verleidingen, sociale druk en bombastische 
retoriek van fascistische massabewegingen. 
Van Praag noemde het fascisme ‘de onbetaal-
de rekening der westerse beschaving’. Onze 
beschaving schoot vooral tekort waar het de 
belangrijkste levensvraag betrof: waarvoor 
leven wij? 

De kernmissie van het Humanistisch 
Verbond, zo zei Van Praag, is de bevordering 
van geestelijke weerbaarheid of veerkracht. 
Daarmee stelde hij die belangrijkste levens-
vraag centraal: geestelijke veerkracht ontstaat 
namelijk vanuit ‘een innerlijk gevoel te weten 
waar je voor staat’ en ‘wat het leven voor je 
betekent’. Wie voldoende geestelijk weerbaar 
is, bezwijkt niet onder sociale druk, waait 
niet met alle verwachtingen mee en veert bij 
tegenslagen terug. 

Wat is er nodig om een geestelijk weer-
baar mens te worden? Om te beginnen is het 

We praten onszelf allerlei verwachtingen 
aan over het leven. Hoe het er moet uit-
zien. Hoe het moet lopen. Hoe succesvol 
het moet zijn. Als het niet loopt zoals je 
had verwacht, kun je in een zware crisis 
belanden. JAAP VAN PRAAG (1911-1981), 
grondlegger van het Humanistisch 
Verbond, had daar een antwoord op: 
veerkracht.

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET...
JAAP VAN PRAAG 
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handig om te herkennen welke verleidingen, 
verwachtingen en tegenkrachten onze veer-
kracht op de proef stellen. Tegenwoodig leggen 
consumentisme, prestatiedruk, lifestylestress 
en sociale media grote druk op mensen. Dat ge-
beurt vaak subtiel, maar is daarom niet minder 
dwingend. En de boodschap is duidelijk: als jij 
niet zelfstandig, gelukkig en succesvol bent, 
schiet je tekort. Vooral  op sociale media wordt 
het succesvolle leven van anderen je continu 
ingewreven. Je menselijke kwetsbaarheid laten 
zien is not done. Onder druk van de huidi-
ge prestatiecultus jaagt menig twintiger en 
dertiger zichzelf een burn-out in. Je baas raadt 
je vervolgens een cursusje stressbestendig-
heid aan. Of een zelfhulpboek over individuele 
‘coping’. Je kunt je afvragen: helpt dat echt? Of 
moet je juist kritischer worden ten aanzien van 
dit dominante ‘frame’?

Wees kritisch, denk verder
Geestelijke veerkracht betekent allereerst 

dat je weerbaar bent tegenover dit soort dwin-
gende aannames, dat je altijd maar succesvol 
en gelukkig moet zijn en dat je daar zelf ver-
antwoordelijk voor bent. Voor het Humanistisch 
Verbond zag Van Praag daarom een kritische 
gewetensfunctie weggelegd: ons van die 
frames bewust maken, mensen prikkelen om 
vérder te denken, de ontwikkeling van eigen 
waarden en een eigen, meer realistisch zelf-
bewustzijn. Omdat je hier niet vroeg genoeg 
mee kunt beginnen, ontstond het humanistisch 
vormingsonderwijs op basisscholen. Daarnaast 
stichtte Van Praag het opleidingsinstituut voor 
humanistisch geestelijke verzorging (nu de 
Universiteit voor Humanistiek). Soms, bijvoor-
beeld bij verlies van een naaste of een burn-
out, kun je immers behoefte hebben aan een 
professionele gesprekspartner die je helpt je 
eigen ervaringen, waarden en vragen te onder-
zoeken en onder woorden te brengen. Word je 
in zulke situaties als mens gezien en gehoord, 
dan kan dit onverwacht ‘vernieuwende krach-

o

▲

Meer Jaap van Praag? Luister naar: 
uvh.nl/hoorcolleges/joachim-duyndam-laat-je-
niet-gek-maken
Kijk ook eens op lifestream.nlS
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ten’ vrijmaken, volgens Van Praag. 
Onze alledaagse maatschappelijke omge-

ving is daarbij trouwens evengoed van belang. 
Een humane werk- en leefomgeving, waar 
mensen worden gerespecteerd, in gesprek 
met elkaar durven gaan en niet met hun ziel 
onder de arm lopen, is óók een voedings-
bodem van geestelijke veerkracht. Zo zijn 
persoonsvorming, zingeving en humanisering 
van de samenleving drie kanten van dezelfde, 
nog steeds actuele missie. Ieder mens, zegt 
Van Praag, heeft de verantwoordelijkheid om 
‘antwoord te geven op de uitdaging waarvoor 
hij is gesteld.’ 

Niets verwachten, alles hopen
Onder invloed van de buitenwereld praten 

we onszelf allerlei verwachtingen aan over 
het eigen leven. Hoe het er moet uitzien. Hoe 
het moet lopen. Geestelijke veerkracht zorgt 
ervoor dat we daar niet in verstrikt raken. Zij 
houdt ons ook realistisch. Let’s face it: wie 
zegt dat jouw verwachtingen altijd vervuld 
moeten worden? ‘De wereld is niet voor men-
sen gemaakt’, zei de Franse filosoof Sartre. 
Deze uitspraak heeft Van Praag altijd erg 
getroffen. Een veerkrachtig optimisme klampt 
zich niet vast aan hooggespannen toekomst-
verwachtingen, laat staan aan carrièreplannen, 
succesverhalen of hoeveel online-volgers je 
hebt. Het wordt eerder bezield door de wil om 
in een weerbarstige wereld te blijven staan en 
deze met menselijkheid te doordringen. Nie-
mand kan voorzien wat er dan nog mogelijk is. 
Vandaar Van Praags woorden: ‘Niets verwach-
ten, alles hopen. En aanpakken!’<

http://uvh.nl/hoorcolleges/joachim-duyndam-laat-je-niet-gek-maken
http://uvh.nl/hoorcolleges/joachim-duyndam-laat-je-niet-gek-maken
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Vrouwen zijn tegenwoordig gemiddeld dertig als ze voor het eerst een kind krijgen, 
hoogopgeleide vrouwen vaak nog ouder. Maar deze meiden kozen er bewust voor 
om jong moeder te worden. ‘Straks loopt er een mensje rond dat voor de helft mij 
is en voor de andere helft de persoon van wie ik hou.’

Tekst GWEN VAN DER ZWAN Fotografie KOOS BREUKEL

Vol verwachting
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VERLANGEN NAAR EEN KIND

‘Ik heb al 
een boel gefeest, 
die fase in mijn 
leven had ik wel 
een beetje gezien. 
Daarom wilde ik 
een gezin’

Riëtte van Dinther (25) is 39 weken zwanger 
en voormalig bedrijfsleider van een kleding-
winkel, haar contract is nadat zij aangaf zwan-
ger te zijn, niet verlengd. Ze woont samen met 
Pascha (32). Hij werkt bij een logistiek bedrijf. 

Waarom is je contract niet verlengd?
“In december had ik een tussentijds eva-

luatiegesprek dat heel positief was. In februari 
vertelde ik dat ik zwanger was. Mijn baas heeft 
kort daarna een beoordelingsgesprek georga-
niseerd en toen was alles opeens mis. Een paar 
weken later werd ik de deur gewezen terwijl ik 
een vast contract zou krijgen.” 
Dit klinkt als zwangerschapsdiscriminatie.

“Ik zit in een appgroep met vrouwen die 
allemaal in augustus zijn uitgerekend en de 
meesten zonder vast contract zijn hun baan 
kwijt. Ik denk dat vrouwen daarom vaak pas 
later aan kinderen beginnen. Je hebt geen keus. 
Het is handig om eerst carrière te maken, of in 
ieder geval een vast contract te hebben. Dan zit 
je veilig.”
Waarom wachtte je dan zelf niet nog even op 
een vast contract?

“Ik ben al acht jaar samen met mijn vriend. 

De drang om een baby te krijgen, werd zo groot 
dat we alvast begonnen. Misschien heb ik wel 
zo’n sterke kinderwens omdat ik vrij jong op 
mezelf ben gaan wonen. Ik heb al een boel 
gefeest. Die fase in mijn leven had ik wel een 
beetje gezien. Daarom wilde ik een gezin.”
Waarom spreekt het gezinsleven je zo aan?

“Ik heb al een hond. Dat is mijn eerste baby. 
Door hem ben ik eraan gewend geraakt om 
meer thuis te zijn en te zorgen voor een ander 
wezen. Dat bestaan bevalt me erg goed. Ik krijg 
een heel fijn gevoel als ik eraan denk dat we 
straks een kindje hebben. Die drie-eenheid 
voelt gewoon mooi. Ik wil ook maar één kind. 
Zelf ben ik ook enig kind; ik werd serieus geno-
men en betrokken bij alle keuzes, bijvoorbeeld  
waarnaar we op vakantie gingen. Hierdoor heb 
ik van huis uit het gevoel meegekregen dat ik 
belangrijk ben. 

Nadat mijn ouders zijn gescheiden en 
mijn vader nog een gezin kreeg, werd ik bij 
hem opeens één van de kinderen. Ik vond het 
moeilijk dat er minder naar mijn mening werd 
geluisterd.”
Hoe was het voor jou toen je ouders uit elkaar 
gingen?

“In eerste instantie verliep die scheiding 
vreedzaam, maar toen ik een jaar of tien was 
en mocht kiezen waar ik wilde wonen, is het 
alsnog een vechtscheiding geworden. Als 
kind moeten kiezen tussen je ouders is heel 
erg zwaar. Er zijn zelfs een aantal rechtszaken 
geweest waar ik mij voor de rechter moest 
uitspreken. Ik heb daar van geleerd hoe ik het 
niét wil aanpakken als ik moeder ben. Mochten 
mijn partner en ik ooit uit elkaar gaan, zal ik 
nooit onderschatten wat voor impact dit soort 
situaties heeft op je kind.”

Vol verwachting
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VERLANGEN NAAR EEN KIND

Silvana Triolo (25) is 35 weken zwanger en 
werkzaam als projectmanager bij een mar-
ketingbureau. Ze woont samen met Meldrick 
(27), die magazijnmedewerker is.

Waarom wilden jullie een kind?
“Mijn vriend en ik hebben allebei al van jongs 
af aan een kinderwens. En ik ben er nu klaar 
voor. Ik heb een goede baan, een vast con-
tract en een huis. Dat is me allemaal voor 
mijn 25ste gelukt. Nu ga ik bijna bevallen van 
een dochter. De ontwikkeling die je samen 
als toekomstige ouders doormaakt is heel 
bijzonder en op zich al een reden om een 
kind te willen. Het schept een band. Mijn 
vriend gaat altijd mee naar de echo en vraagt 
daarvoor vrij van zijn werk. Daarna gaan we 
samen naar huis om alle echo’s nog eens 
naast elkaar te leggen en te fantaseren over 
haar toekomstige naam. Ik ben half Italiaans 
en mijn vriend is Surinaams, we willen haar 
daarom een Surinaamse of Italiaanse naam 
geven.”
Wat verwacht je van het moederschap?
“Ik verwacht dat het me zal verrijken en dat 

ik een heel nieuwe fase in mijn leven in zal 
gaan. Ook al zal het in het begin heel zwaar 
zijn, op de lange termijn zal ik veel geluk 
en energie uit haar halen. Meemaken hoe 
je dochter zich ontwikkelt is iets waar je 
als moeder alleen maar gelukkig van kunt 
worden. Momenteel zien mijn dagen er door-
deweeks een beetje hetzelfde uit. Werken, 
eten en slapen. Ik denk dat mijn toekomstige 
dochter die sleur zal doorbreken.” 
Hoe denk je dat je dochter die zal doorbreken?
“Nu ik er zo over nadenk, denk ik dat er niets 
mooiers kan voortkomen uit liefde dan een 
baby. Dat je kindje je een mate van geluk laat 
ervaren waarvan je niet eens wist dat het 
mogelijk was. Ze  is een extra doel in mijn 
leven. Iemand om wie ik eindeloos veel geef 
en waar ik zo goed mogelijk voor wil zorgen. 
Ik ben dankbaar voor haar en voor mijn vriend. 
Het is zo bijzonder dat er straks een mensje 
rondloopt dat voor de helft mij is en voor de 
andere helft de persoon van wie ik zoveel 
houd.” 
Ben je van plan om te blijven werken na de 
bevalling?
“Ja, ik ben heel ambitieus en wil het maxi-
male uit mezelf halen. Op aanraden van mijn 
manager ga ik wel in plaats van vijf dagen 
vier dagen werken. Dat vind ik wel lastig. Een 
hele dag minder werken is best veel. Ik wil 
me namelijk nog ontwikkelen en ook gewoon 
goed verdienen. Maar het levert wel een extra 
dag met mijn dochter op.”

‘Mijn leven bestaat 
nu uit werken, 
eten en slapen. 
Ik denk dat mijn 
toekomstige 
dochter die sleur 
zal doorbreken’
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VERLANGEN NAAR EEN KIND

‘Een paar 
jaar geleden 
zat ik niet goed 
in mijn vel. 
Toen had ik nog 
de behoefte om 
zelf verzorgd te 
worden’

Emma Duijts (26) is wijkverpleegkundige 
en 32 weken zwanger. Ze woont samen met 
Douwe (30), die lasser is. 

Wat gaat een kind toevoegen aan het leven 
dat je nu hebt?
“Ik voel bevrediging als ik voor een ander kan 
zorgen. Daarom werk ik ook in de zorg. Het voelt 
goed om straks moeder te worden. Het lijkt me 
geweldig om iets in de wereld te hebben wat ik 
heb gemaakt. Alhoewel ik dat gevoel altijd heb 
gehad, weet ik pas echt zeker dat het goed is 
sinds ik zwanger ben. Ik ben namelijk vanaf de 
eerste dag van mijn zwangerschap heel erg blij. 
Voor ik zwanger was, was ik meer ingetogen. 
Alhoewel die blijheid misschien ook iets 
hormonaals is, denk ik dat het een voorteken 
is. Dit kindje moet haast wel veel blijheid gaan 
brengen. Ik ben niet altijd blij geweest. Een paar 
jaar geleden zat ik helemaal niet lekker in mijn 
vel.” 

Wat was er dan aan de hand?
“Ik denk dat ik een soort burn-out had. Ik 
was angstig om te falen, fouten te maken, 
mensen teleur te stellen. Dat uitte zich in 
angstaanvallen. Veel jonge mensen hebben dit 
soort verschijnselen en ik snap dat heel goed. 
Er ligt zoveel druk op ons. Daarom ben ik zo blij 
met mijn vriend. Die voelt die druk niet zo. Hij 
heeft niet zo’n carrièredrive als ik, hij is gewoon 
een simpele jongen die geniet van kleine 
dingen. Van hem heb ik geleerd dat je niet altijd 
het maximale van jezelf hoeft te geven. Dat 
geeft rust waardoor ik nu beter in mijn vel zit. 
Ik was absoluut niet aan een baby begonnen 
als ik me nog zo voelde als een paar jaar terug. 
Toen had ik de behoefte om zelf verzorgd te 
worden.” 
Maar waarom heb je niet nog een paar jaar 
gewacht?
“Mijn vriend heeft uit een eerder huwelijk een 
dochtertje van zes. Ze is bijna de helft van 
de tijd bij ons en zou erg veel plezier kunnen 
hebben en kunnen leren van een halfbroertje 
of -zusje. Ik vind het belangrijk dat de kinderen 
wat aan elkaar hebben.”
Wat zou je je kindje willen leren?
“Ik wil aan mijn kind meegeven tevreden te zijn 
met de kleine dingen van het leven, net zoals ik 
dat van mijn vriend heb geleerd. Iets voor een 
ander kunnen betekenen. Het leven hoeft niet 
groots en meeslepend te zijn. Hetzelfde geldt 
voor je carrière. Maar als je iets echt wilt, dan 
moet je ervoor gaan.” 
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VERLANGEN NAAR EEN KIND

Noni Kooiman (25) is 26 weken zwanger en 
studeert cultuurwetenschappen. Ze woont 
samen met Isaac (26), die kok is.

Denk je dat het hebben van een kind je 
gelukkiger gaat maken?
“Ik ben al gelukkig. Ik heb een leuk leven, 
leuke vrienden, een leuke relatie en een fijn 
huis. Juist daarom wil ik nu een kindje. Zodat 
ik dat geluk kan delen. Na mijn bevalling zal 
mijn leven niet meer hetzelfde zijn. Dat is 
niet erg, daar kies ik bewust voor. Ik heb altijd 
al gevoeld dat ik moeder wilde worden. De 
drang om mijn baby in mijn armen te houden 
en te knuffelen is enorm. Waarom zorgen 
dieren voor hun baby’s? Dat doen ze gewoon. 
Dat gaat vanzelf. Zo voelt het voor mij ook. 
Het hoort gewoon. Veel van mijn vriendinnen 
beginnen nu ook aan kinderen. Ik denk dat 
het een trend is. Mensen krijgen weer jonger 
kinderen dan hun ouders. Die wilden vooral 
carrière maken misschien.” 
Heb je geen behoefte om carrière te maken?
“Nee, ik ben geen carrièretijger. Ook nooit 
geweest. Toch wil ik natuurlijk blijven groeien 

als ik eenmaal een kind heb. Ik denk dat dat 
ook best mogelijk is. Waarom zouden mannen 
met kinderen wel carrière kunnen maken en 
vrouwen niet? Mijn vriend en ik kunnen elkaar 
helpen om allebei onze ambities te vervul-
len. We zijn een goed team. Nadat ik hem 
ontmoette zijn we binnen een week gaan 
samenwonen en binnen een jaar hebben we 
een huis gekocht. Ik wist vanaf het eerste 
moment dat hij de man was met wie ik kinde-
ren zou krijgen.” 
Ben je nooit bang dat het moederschap 
tegenvalt?
“Ik heb altijd gevoeld dat ik kinderen wilde en 
dat het dan wel goed zou komen. Zo voelt het 
nog steeds. Maar misschien is dat ook weer 
een natuurlijk ding, dat je vertrouwen hebt in 
jezelf als moeder. Het zou niet goed zijn voor 
de evolutie als vrouwen dat vertrouwen niet 
hadden. Ik zie het moederschap voor me als 
eindeloos veel leuke dingen doen.”
Wat gaf de doorslag om nú zwanger te raken?
“Nou, mijn vriend wilde eerst nog even 
wachten. Wij deelden de droom van het 
ouderschap niet meteen. Maar Isaac is een 
praktische jongen. Toen we het huis eenmaal 
helemaal hadden gestuukt, was hij er ineens 
ook klaar voor, haha! Binnen een maand was 
het raak. Waarom het krijgen van een kind zo 
groots en goed voelt, is moeilijk onder woor-
den te brengen. Ik kom denk ik het dichtst in 
de buurt als ik zeg dat het gaat over heel veel 
liefde en aandacht. Samen een baby maken is 
een daad van liefde.” 

‘Ik zie het 
moederschap 
voor me als 
eindeloos 
veel leuke
dingen doen’
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VERLANGEN NAAR EEN KIND

‘Mijn kind geeft 
me focus. Ik moet 
voor hem zorgen, 
daarna komt 
pas de rest. Dat 
is overzichtelijk 
en fijn’

Sanne Cheney (26) beviel acht weken geleden 
van een zoon. Ze is ook oppasmoeder. Ze is 
getrouwd met James (34), die in de IT werkt. 

Ga je straks weer aan het werk?
“Voordat ik beviel was ik oppas. Straks 
neem ik mijn zoontje gewoon mee naar mijn 
oppasgezin. Mijn carrièredroom was altijd 
om kunstenaar of modeontwerper te worden. 
Maar toen ik tijdens de kunstacademie met 
oppassen begon, realiseerde ik me dat ik 
vooral moeder wilde worden. Ik ambieerde het 
kunstenaarschap omdat ik erg opkeek tegen 
mensen in de artistieke wereld. Moeder willen 
worden komt echt uit mezelf. Dat heeft niks met 
ego te maken.” 
Wat is er dan zo fijn aan moeder zijn? 
“De druk is eraf. Ik heb er altijd onder geleden 
dat de lat zo hoog ligt. Je moet dun zijn, mooi, 
sterk, grappig en vooral ook succesvol. Wat 
anderen van me verwachten, is opeens niet 
meer zo belangrijk. Het enige echt belangrijke 
is mijn kind. Hij geeft me een focus. Ik moet 
voor hem zorgen, daarna komt pas de rest. Dat 
is overzichtelijk en fijn.” 
Wie of wat legt de lat dan zo hoog in de 
maatschappij?
“Misschien gaat het meer over het gevoel 

niet gezien te worden. Ik heb aan den lijve 
ondervonden wat het met je doet als je je in 
je kindertijd niet serieus genomen voelt. Daar 
heb ik als volwassene nog steeds last van. Ik 
ben onzeker en heb een ongezonde drang om 
mezelf te bewijzen. Dit wil ik voor mijn zoontje 
niet. Het is belangrijk hem serieus te nemen en 
naar hem te luisteren.”
Heb je het idee dat meer mensen van jouw 
generatie hieronder lijden?
“Ja, veel mensen hebben last van hoe de 
maatschappij in elkaar steekt. Er wordt 
geïnvesteerd in luchtvaart, infrastructuur, 
enzovoort. Maar er wordt niet geïnvesteerd 
in mensen zelf. Er wordt bezuinigd op 
onderwijs. Als je zwanger bent, krijg je maar 
weinig vergoed. Ik had zelf drie keer een 
lactatiedeskundige nodig, dat kost 200 euro per 
keer, en dat werd maar één keer vergoed.” 
Heeft je zoontje ervoor gezorgd dat je emotio-
neel stabieler werd?
“Ja, ik heb me nog nooit zo sterk en stabiel 
gevoeld als nu. Door de zwangerschap en 
het moeder worden, ervaar ik veel kracht. Je 
bent zelf niet meer zo belangrijk en je hebt 
een taak te vervullen die heel natuurlijk voelt 
en waar je goed in bent. Maar ook als moeder 
kun je last krijgen van je ego. Dat merk ik als 
ik de instagramprofielen bekijk van prachtige 
moeders die alleen maar mooi houten 
speelgoed kopen. Dan voel ik ook het verlangen 
om zo’n perfecte moeder te zijn. Sociale media 
hebben een grote invloed op me; je wordt de 
hele dag doodgegooid met mooiere en betere 
mensen. Daardoor ga je denken: wat moet ik 
doen om dat te bereiken? Terwijl: als ik fulltime 
moet werken om houten speelgoed te kunnen 
betalen, is me het dat niet waard. Ik wil liever 
met mijn kind zijn.”<
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BORIS VAN DER HAM
is voorzitter van het 
Humanistisch Verbond

Drieëntwintig 
en nog niets 
voor de 
eeuwigheid 
gedaan!

Er wordt geschreven dat twintigers 
tegenwoordig nogal wat eisen stellen aan 
hun leven. Ze willen vrij zijn, en tegelijk ook 
iets bereiken. Ze willen een prestatie leveren, 
maar niet afrekenbaar zijn op het effect. 
Ze willen ook niet vergeleken worden met 
anderen. Compromissen sluiten ten opzichte 
van de eigen idealen is uit den boze. Daarom, 
stellen onderzoekers, vinden jongeren het 
bijvoorbeeld ouderwets om ergens  ‘lid’ van 
te worden. Beladen met zoveel eisen aan het 
leven worden sommige jongeren overvallen 
door de zwaarte van hun eigen verwachtingen. 

Nieuw is het allemaal niet. Dit soort dilemma’s 
zijn van alle tijden. Ik herken ze ook uit de 
tijd dat ik twintiger was. Toen ik studeerde 
had ik hele lijsten in mijn hoofd van dingen 
die ik wilde doen. De lat lag hoog. Ik wilde 
alles alleen kunnen en alles op eigen houtje 
bedenken. Het milieu redden, mensenrechten 
verbeteren, de politiek aanpakken, enzovoort. 
Hetw was soms frustrerend als iets niet lukte, 
of niet onmiddellijk. 
Ergens in die tijd las ik het achttiende-eeuwse 
toneelstuk Don Carlos van Friedrich Schiller. 
Het hoofdpersonage, kroonprins Don Carlos, 
was bevangen door twijfel, terwijl gezien de 
wereld aan zijn voeten lag. Op een gegeven 
moment schreeuwde hij uit: ‘Drieëntwintig 
jaar, en nog niets voor de eeuwigheid gedaan! 
Nog niets gebouwd of afgebroken!’ 
Dat zinnetje sloeg bij mij in als een komeet 
en bleef rondspoken. Ik was zelf ook net 
drieëntwintig jaar en schoot in dezelfde groef 
als Don Carlos. Ik sliep een paar maanden 
slecht en twijfelde aan alles. Een ander 
toneelstuk hielp me er overigens weer uit. 
Een paar maanden later zag ik een uitvoering 
van Tjechov’s toneelstuk Oom Wanja, een 
klassiek Russisch stuk vol zware teksten 
over de onzinnigheid van het leven. Bij elke 
treurige zin zat ik hevig te knikken: ja, ik 
herken deze gedachte! Ik vond het eigenlijk 
ook troostend. Want ik besefte dat al mijn 
twijfels universeel waren en al miljoenen keren 
door andere mensen waren gevoeld. Het gaf 
me ook een schop onder mijn kont: als dit 
allemaal al eerder is gedacht, dan is het een 
tikje pathetisch om daarin te blijven hangen. 
Ga nou maar gewoon aan de slag, zei ik tegen 
mezelf.
Soms wordt gesteld dat we keuzestress, 
groepsdruk en twijfel bij jonge mensen 
moeten proberen te voorkomen. Die gedachte 
leidt dan bijvoorbeeld tot het pleidooi om in 

Ook BORIS VAN DER HAM weet hoe 
het is om torenhoge verwachtingen van 
jezelf te hebben en tegelijkertijd diep aan 
jezelf te twijfelen. Zijn remedie: gewoon 
aan de slag gaan. Liefst met anderen. 
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De lat lag hoog: 
ik wilde alles 
alleen kunnen 
en alles op 
eigen houtje 
bedenken. 
Het milieu redden, 
mensenrechten 
verbeteren, 
de politiek 
aanpakken

het onderwijs eindtoetsen en cijfers af te 
schaffen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik 
denk dat momenten van twijfel, maar ook het 
toetsen van je eigen verwachtingen aan de 
realiteit of je eigen kwaliteiten vergelijken 
met die van anderen, juist heel nuttig kunnen 
zijn. Hoewel je misschien teleurgesteld raakt 
of je verwachtingen moet bijstellen, kan het 
je helpen te focussen op wat je wél kunt en 
wat wél mogelijk is. Zo kan je effectiever je 
idealen najagen.
Een van de eerste dingen die ik zelf deed 
na mijn quarterlifecrisis op mijn 23ste was 
erkennen dat ik niet alles alleen kon. Dat 
een groep of een vereniging niet alleen 
‘druk’ geeft, maar ook gezamenlijke kracht. 
Als je echt iets wilt bouwen of afbreken, 
dan gaat dat vaak samen beter. Naast mijn 
persoonlijke activiteiten werd ik lid van 
allerlei organisaties die idealen nastreven die 
ik zelf ook heb. Niks ouderwets aan, eigenlijk. 
Ik kan het de twijfelende Don Carlossen van 
de 21ste eeuw erg aanbevelen.  <

▲

We leven maar één keer. Hoe kun je nadenken 
over de tijd die je is gegeven? Volg de cursus 
Once in a lifetime: cursushumanisme.nu

▲

Hoe ambities waar te maken? Luister en kijk 
naar Roman Krznaric: human.nl/krznaric

Boris van der Ham tijdens de demonstratie voor vrijheid voor ongelovigen
(Freedom of thought, Den Haag, 2014).
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http://cursushumanisme.nu
http://human.nl/krznaric
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DUIVELS DILEMMA

‘Menslief, 
ik heb 
u nodig’

Nee, hij is geen moralist, en begrijp hem 
goed, hij heeft niks tegen festivals 
of party’s of ander amusement. 
Maar als plezier het enige doel in het 
leven is, dan hebben we een probleem, 
zegt psychiater en schrijver DIRK DE 
WACHTER. Want het leven is niet alleen 
maar leuk en vaak verdomd lastig. 
‘De kunst van het leven is dan ook de 
kunst van het ongelukkig zijn.’

“Objectief kunnen we stellen dat we 
het nog nooit zo goed hebben gehad, in dit 
hoekje van de aardbol. We leven in een tijd 
zonder armoede, zonder oorlog, zonder 
kindersterfte. Materieel hebben we alles wat 
we ons kunnen wensen. Het paradijs zou je 
zeggen. En toch worden we ziek. Massaal! We 
lijden met z’n allen aan depressie, aan burn-
out. Iedereen naar de therapeut, iedereen aan 
de middelen. Antidepressiva, kalmeringsmid-
delen, marihuana, om maar het hoofd boven 
water te houden.” Dirk De Wachter schudt 
zijn hoofd. “Het is de interessante paradox 

van deze tijd, het duivelse dilemma: hoe 
worden we gelukkig in een tijd die ons alles te 
bieden heeft en tegelijkertijd niets?”

De Wachter (58) is psychiater-psychothe-
rapeut en hoofd systeem- en gezinstherapie 
aan het Universitair Psychiatrisch Centrum 
van de KU Leuven. In zijn particuliere 
praktijk in Antwerpen behandelt hij veel 
patiënten, daarnaast is hij opleider en super-
visor in verschillende centra in binnen- en 
buitenland. Tijdens ons gesprek benadrukt hij 
meerdere malen dat hij niet als een dominee 
wil klinken, niet als een pastoor, hij is geen 
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van te maken. Voor veel mensen is dat moei-
lijk. Vooral in die perioden dat het lastig gaat 
in het leven. Op die momenten komen ze 
bij mij. Dan zeggen ze: ‘Dokter, wat moet ik 
doen, ik voel me niet goed. Geef mij een pil 
zodat ik mij zo rap mogelijk weer beter voel.’” 

De scheidslijn tussen zijn psychiatrische 
patiënten en de ‘gewone’ patiënten die De 
Wachter in zijn spreekkamer ziet, is dunner 
dan je zou denken. “Uiteindelijk gaat het 
altijd om mensen die tegen een muur aanlo-
pen, die met verdriet te maken hebben, met 
verlies, met tegenslag, met het tekort van het 
bestaan. En zodra de lastigheid in het leven 
sluipt, verschijnt de vraag naar de zingeving. 
Zolang de leukigheid overheerst is er niks 
aan de hand. Dan dansen we van festival 
naar festival …” Hij zwijgt. “Nogmaals, ik 
heb niks tegen festivals, niks tegen party’s, 
wereldreizen, amusement. Maar als plezier 
het enige doel in het leven is, dan hebben we 
een probleem. Dat we met z’n allen massaal 

DUIVELS DILEMMA

moralist. Maar toch, hij kan er niet on-
deruit: hij heeft een boodschap. En die vertelt 
hij met ogen die doordringend in die van jou 
kijken, met grote armgebaren en een stem 
die af en toe uitschiet, in een taal die helder is 
maar de retoriek niet schuwt. Aan kranten- 
en tijdschriftjournalisten, op festivalpodia, 
voor de radio en op tv. Want Dirk De Wach-
ter is een populaire psychiater geworden 
sinds hij schrijft over wat hem bezighoudt. 
Zijn boek Borderline times (2012) werd een 
bestseller, evenals Liefde, een onmogelijk 
verlangen? (2014), waarin hij vaststelt dat de 
liefde in tijden van crisis verkeert. In zijn laat-
ste boek, De wereld van De Wachter (2016), 
gaat hij op zoek naar de zin van het bestaan. 

Hij zegt: “Wij zijn ongelooflijk snel gese-
culariseerd in Vlaanderen en in Nederland. 
Met de kerk is ook de zingeving weggevallen. 
We zijn niet langer hier op aarde om het 
paradijs in het hiernamaals te verdienen. We 
scharrelen wat rond en proberen er nú wat 

‘De kwetsbaarheid 
om te durven 
zeggen: ‘Ik kan dit 
niet alleen’, mijn 
god, wat vinden we 
dat moeilijk. 
Terwijl: there is 
a crack in 
everything’ 
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burn-out raken - want het zijn niet alleen 
de twintigers en dertigers, maar ook ook de 
veertigers en vijftigers - heeft niet te maken 
met dat we zo hard moeten werken, welnee, 
we werken minder hard dan onze ouders en 
grootouders deden. Wél met het gevoel van 
zinloosheid, dat we niets bijdragen aan de 
wereld, dat het allemaal zo niks is. We voelen 
ons leeg en onbestemd, juíst omdat we alle 
vrijheid hebben. Mensen hebben een grens 
nodig, een norm ten opzichte waarvan men 
zich vrij kan bewegen. Maar we bewegen 
ons in een soort van vacuüm, men zwemt 
in het niets. De vrijheid is de norm gewor-
den. Er worden geen grenzen meer gesteld. 
Misschien maakt dat ook wel dat de twinti-
gers van nu zo ongelukkig zijn. We maakten 
prinsjes en prinsesjes van hen. Verwenden 
hen extreem en verwarden dat met liefde. 
We riepen: ‘Ge kunt alles! Ge mag alles! Als 
het maar leuk is! Als ge maar gelukkig wordt! 
Ge kunt alle studies van de wereld doen! 
Alle jobs krijgen!’ Maar dat is natuurlijk 
helemaal niet waar. Die vrijheid is een illusie. 
De maakbare leukigheidswereld die hun is 
voorgespiegeld, bestaat niet.”

De kunst van het leven is dan ook, zegt 
De Wachter, de kunst van het ongelukkig 
zijn. “We moeten leren leven met de lastig-
heid die zo eigen is aan het aardse leven. Als 
uw baas vervelend is, als het werk niet lukt, 
als uw moeder zeurt, als uw lief vervelend is, 
als uw kinderen niet slagen ... In die lastige 
momenten toont het leven zich. Niet in het 
bubbelbad op een tropisch eiland.”

Ook in een goede relatie zijn er lastige 
momenten, zegt hij. Sterker: het is juist in 
die lastige momenten waarop de liefde zich 
toont. “Hadden we geen lastigheden, dan 
hadden we geen liefde nodig. Dat is de para-
dox. Juist in de moeilijke momenten heb je 
nood aan die ander. Ik zie de liefde in brede 

zin: de betekenisvolle ander kan ook je buur-
man zijn of je schoonmoeder of een vriend.” 
Zijn ogen boren zich in de mijne. “Ik las een 
column van u, over uw voormalige schoon-
moeder. U gaat bij haar op bezoek, u bezorgt 
een bejaarde dame een prettige middag. Op 
zich stelt het niks voor, maar dáár gaat het 
over, over de kleine dingen die betekenis 
geven. Iets voor een ander te betekenen, daar-
door ontleen je zin aan het leven. En het is 
niet zuiver altruïstisch, welnee, ook u gaat bij 
haar weg met een goed gevoel, waarschijnlijk 
beter dan wanneer u van een festival komt. 
Via de achterdeur komt de vreugde binnen. 
Dasein ist Mitsein, zegt Heidegger. Mit einan-
der sein. We hebben de ander nodig en die 
ander heeft mij nodig - ik ben niet voor niks 
systeemtherapeut geworden.” 

Wat daarbij heel belangrijk is, zegt hij, 
is kwetsbaarheid. “De kwetsbaarheid om te 
durven zeggen: ‘Ik kan dit niet alleen.’ Mijn 
god, wat vinden we dat moeilijk. Terwijl: 
there is a crack in everything.”

Hij haalt de filosoof Emmanuel Levinas 
aan. “Levinas zegt: ‘Alleen door de blik van de 
ander ontsnap je uit de beklemming van het 
zijn. De goddelijkheid verschijnt in de blik 
van de ander.’ Dat vind ik zo waar!” 

Bliksemende ogen. “Maar dan moet je 
elkaar ook écht willen ontmoeten. Het is zo 
wezenlijk: we hebben nood aan echt en hecht 
contact. De likes en de hartjes op sociale 
media zijn fijn, maar af en toe moet u iemand 
zien. Face à face. Wilt u de streling voelen. Ie-
mand in de ogen kijken. Dus moet u niet blij-
ven appen en facebooken, maar zeggen: ‘Het 
is droog, het café op de hoek is open, laten we 
elkaar zien. Menslief, ik heb u nodig.’” <

▲

Meer Dirk De Wachter? 
human.nl/brainwashtalk-dirkdewachter 
human.nl/zomerradio-dirkdewachter

http://human.nl/brainwashtalk-dirkdewachter
http://human.nl/zomerradio-dirkdewachter
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Wachten op 
de toekomst 
Al drie jaar heeft de Bengalese 
vluchteling Saikat Barua zijn verloofde 
Swarnaly niet gezien. En toch zijn ze 24 
uur per dag samen; via hun telefoons 
en de camera’s in huis volgen ze elkaars 
leven nauwgezet. ‘Als ik haar ogen 
langzaam zie dichtvallen, weet ik dat ze 
elke nacht op mij wacht.’

10.00 uur. Saikat (28) ligt te slapen, alleen 
in zijn tweepersoonsbed in een container-
woning in een buitenwijk van Amsterdam. 
Boven zijn hoofd hangen zes grote ingelijste 
foto’s van zijn beeldschone verloofde Swar-
naly. Zijn telefoon rinkelt. Hij opent een oog, 
strekt zijn arm uit en schuift zijn vinger over 
het scherm. Swarnaly verschijnt in beeld. 
“Goedemorgen”, zegt ze in het Bengaals. Haar 
stem klinkt plagerig. “Ik wil slapen”, gromt hij 
en draait zijn hoofd om. Bij haar in Bangla-
desh is het vijf uur later en zij is al vanaf acht 
uur wakker. Zo lang kan ze niet zonder hem.  
Ze brengt haar mond naar de camera en 
geeft hem een zoen. Hij gromt nog een keer 
en stapt uit bed. Hij neemt haar mee in zijn 
telefoon naar de badkamer, zet haar op de 
wastafel. Met een glimlach kijkt ze toe hoe hij 
zijn tanden poetst. Ze zet haar ellebogen op 
de tafel in haar appartement in de stad Chit-

tagong, haar kin rust op haar handen als ze 
aandachtig in de camera blijft kijken hoe hij 
zijn scheermes pakt. “Zal ik een baardje la-
ten staan?”, vraagt hij. Ze giechelt en knikt 
instemmend. Hij smeert scheerschuim op 
zijn gezicht en langzaam beweegt hij het 
mesje over zijn wang. “Daar rechts ben je 
een plekje vergeten”, instrueert ze hem. Hij 
verplaatst de telefoon zodat zij kan zien 
hoe hij zich doucht en daarna afdroogt. Hij 
neemt haar mee naar de keuken, daar zet 
hij de telefoon op het aanrecht. 

In twee hoeken van het kleine apparte-
ment hangen camera’s. Vanuit drie gezichts-
punten kan zij nu volgen hoe hij een pan 
water opzet voor de rijst voor zijn ontbijt. 
Een tikkeltje onhandig beweegt hij zich 
door de keuken. Boven het kleine aanrecht 
hangt een grote digitale klok met de datum 
en de tijd.
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Via Skype hebben 
ze zich onlangs 
verloofd. 
Zijn broertje in 
Bangladesh deed 
de verlovingsring 
om Swarnaly’s 
vinger

dreigende berichtje: ‘Waarom schrijf je over de 
islam, we gaan je vermoorden.’ “Aanvankelijk 
dachten we dat het een grap was. Tot een van 
onze vrienden daadwerkelijk werd vermoord.” 
Lange tijd kon hij er niet over praten zonder te 
huilen, nu springen er alleen nog kleine ader-
tjes in zijn ogen. “Iemand uit Bangladesh kan 
dus worden vermoord om wat hij schrijft!” 
Hij laat een foto zien van een doodgeschoten 
blogger, liggend op straat in een plas bloed. 
“Ze werden altijd van achteren aangevallen 
met een hakmes in de nek.” Een traumatisch 
beeld - nog altijd voelt hij pijn in zijn nek als er 
iemand achter hem fietst of loopt of staat, zoals 
vandaag de fotograaf. Saikat klikt door naar 
foto’s van een demonstrerende menigte. “Een 
miljoen mensen ging de straat op om om onze 
doodstraf te vragen. Ik stond op meer dan 
vijftien dodenlijsten.” Op de spandoeken staan 
zinnen als: Dood geen katten en honden, maar 
bloggers. Toen zijn mede-bloggers een voor 
een werden vermoord, koos hij voor zijn leven 
en vluchtte met behulp van het Humanistisch 
Verbond naar Nederland. Hoe moeilijk hij het 
ook vond om Swarnaly en zijn familie achter te 
laten. “Alles beter dan de dood.”

12.00 uur. Saikat zit achter zijn computer 
naast het raam. Buiten miezert het. Hij scrollt 
langs de duizenden foto’s op zijn bureaublad: 
Swarnaly uitdagend dansend. Swarnaly met 
tranen in haar ogen. Swarnaly slapend. Zij 
kijkt intussen mee via de camera’s. Sinds hij in 
2015 moest vluchten uit Bangladesh hebben ze 
elkaar niet meer in levenden lijve gezien. Toch 
hebben ze continu contact. Vorig jaar zijn 
ze zelfs verloofd via Skype. Hij laat een foto 
zien van een traditioneel uitgedoste Swarnaly 
met om haar heen al hun familie. Driehon-
derd mensen waren naar het huis gekomen 
van Saikats ouders, waar ze het skypebeeld 
levensgroot op de muur projecteerden. Aan de 
andere kant van de wereld zat Saikat in zijn ka-
mertje in het asielzoekerscentrum in Bloemen-
daal. Twee kersverse Nederlandse vrienden 
als getuigen. In een tweedehands winkel had 
hij voor vijf euro een jasje gekocht, daaron-
der droeg hij alleen een boxershort want dat 
zou de webcam toch niet zien. Zijn broertje 
in Bangladesh deed de verlovingsring om 
Swarnaly’s vinger. Na de officiële ceremonie 
was er feest en lekker eten aan beide kanten 
van het scherm. Het had wel wat moeite gekost 
om Swarnaly’s ouders te overtuigen van deze 
verloving. Hoewel zijn familie welgestelder is 
dan de hare vonden ze het lastig dat hij een 
uitgesproken atheïst is. 

Saikat en Swarnaly kennen elkaar al negen 
jaar, ze groeiden op in dezelfde wijk in Chit-
tagong, na Dhaka de grootste stad van Bangla-
desh. Hij was negentien, zij veertien. Ze speel-
den samen muziek en werden verliefd. 

Ze komen allebei uit een boeddhistische 
familie, maar als intellectuele tiener begint 
Saikat te twijfelen aan het geloof. Hij gaat 
daarover bloggen en hij komt terecht in een 
activistische bloggersscene. De eerste jaren is 
er nog niets aan de hand, maar als het islamiti-
sche regime strikter wordt, krijgt hij het eerste 
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14.30 uur. Saikat loopt naar buiten, zijn 
telefoon houdt hij met gestrekte arm omhoog 
zodat Swarnaly mee kan kijken. Ze kent de 
buurt inmiddels goed en weet precies hoe lang 
de tramreis naar het centrum duurt. Hij gaat 
een fotozaak binnen en laat daar een selectie 
van zijn foto’s twee keer op groot formaat 
afdrukken: een foto van zijn broer, een van 
zijn ouders met Saikat als pasgeboren baby 
en een van Swarnaly en hem als scholieren. 
De laatste foto is een recente van hen samen, 
ze staan naast elkaar, hun ellebogen raken 
elkaar. Hebben ze elkaar dan toch nog een keer 
ontmoet? Nee, Saikat blijkt een goede pho-
toshopper. Thuisgekomen hangt hij de foto’s 
aan zijn muur. Precies dezelfde foto’s stuurt hij 
naar haar voor aan haar muur. “Een langeaf-
standsrelatie gaat gauw mis omdat je te weinig 
deelt. Daarom wil ik voor haar en mij dezelfde 
omgeving creëren”, vertelt hij. Het allermeest 
mist hij haar geur. Zij heeft hem gevraagd 
een ongewassen overhemd op te sturen. Seks 
hebben ze wel samen, hij betaalde 200 euro 
voor technologische hoogstandjes om elkaar te 
kunnen voelen. Als hij het apparaatje hier op 
een bepaalde plek indrukt, voelt zij dat daar. 
Op zijn computer laat hij met behulp van een 
reclamefilmpje zien hoe het werkt: Creates ac-
tually sensation from one partner to another, 
klinkt een wervende stem onder een lieflijk 
muziekje. It’s if you are together while you are 
miles apart. Saikat lacht: “Natuurlijk is het niet 
zoals echt in elkaars armen liggen, maar het 
geeft wel een gevoel van verbondenheid.” Ter-
wijl hij het vertelt, trilt zijn telefoon. Swarnaly 
volgt nog steeds alles en ze sms’t: ‘Moet je dit 
echt allemaal vertellen?’ 

16.30 uur. Saikat speelt op zijn tabla, een 
Indiaas druminstrument. Swarnaly kijkt mee. 
Vorige week heeft hij haar goede microfoons 
gestuurd zodat ze binnenkort samen een You-
Tube-kanaal kunnen starten, hij op de tabla, 

zij als zangeres. Als hij een paar liedjes heeft 
gespeeld, loopt hij met haar in zijn telefoon 
naar buiten. De gebouwen zijn grijs en de lucht 
is grauw. Tegenover zijn containerwoning is 
een hip café. Hij zet de telefoon naast zich op 
de bar en bestelt een biertje. Ook zij zit aan een 
bar. Ze praten alsof ze echt samen zijn. Naast 
het café zit een nieuwe populaire nachtclub. 
Daar zou hij graag eens naartoe gaan, maar 
Swarnaly verbiedt het hem. Andere verloofde 
en getrouwde landgenoten ziet hij ingaan op 
de verleidingen van Nederlandse vrouwen, 
maar hij wil Swarnaly trouw blijven. “We zijn 
samen opgegroeid, onze band is diep en ik ge-
loof: als je voor iemand kiest is het voor altijd.” 

Zij mag pas naar Nederland komen als hij 
een jaarcontract heeft en minimaal 1600 euro 
per maand verdient. Daarom nam hij een 
baantje in een vleesverwerkingsfabriek en trok 
een roze pak aan bij maaltijdenbezorgservice 
Foodora, maar geen werkgever bleek hem een 
jaarcontract te kunnen bieden. Hij bedacht dat 
hij meer kans maakt op een vaste baan als hij 
zou  gaan studeren: in september hoopt hij aan 
een master Business Administration te begin-
nen. “Alles wat ik doe, doe ik voor haar en ons 
toekomstig samenzijn. Maar als ik voor Swar-
naly geen jaarcontract nodig had, zou ik naar 
het conservatorium gaan. ik droomde er als 
kind al van om muzikant te worden.”

Het allermeest 
mist hij haar geur. 
Seks hebben 
ze wel samen, 
met ingenieuze 
apparatuur
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 22.00 uur. Saikat gaat in bed liggen. De ca-
mera in de slaapkamer staat uit. Saikat: “Gis-
teravond heb ik hem boos uitgezet omdat 
Swarnaly zeurde dat ik nog te lang films zat te 
kijken en te laat ging slapen.” Als reactie had 
ook zij haar camera uitgedaan, volledig tegen 
hun afspraak in, want ze hebben elkaar beloofd 
de camera’s nooit uit te zetten. “Zet hem weer 
aan alsjeblieft?”, sms’t hij haar. Zij antwoordt 
met een smiley en is weer in beeld. 

Vooral ‘s avonds laat voelt hij zich een-
zaam hier in Nederland. “Als zij slaapt kan ik 
niemand bellen.” De aanwezigheid van de  ca-
mera helpt hem. “Als die aanstaat, voel ik me al 
minder alleen. Het geeft me het gevoel dat er 
iemand is die me in de gaten houdt.” Soms ziet 
hij voor zich hoe hij in de nacht een hartaanval 
krijgt en dat niemand het zou opmerken. Door 
de camera zal dat niet gebeuren: zíj zal hem bij 
haar ontwaken altijd zien. 

Swarnaly zet de telefoon naast zich in bed, 
hij kijkt hoe ze in slaap valt. Zo bekeek hij haar 
al meer dan tweehonderd keer, ook die beelden 
bewaart hij op zijn computer. “Ik hou ervan 
om haar in slaap te zien vallen. Zij is geselec-
teerd voor een schoonheidswedstrijd, studeert 
aan een topuniversiteit en wil bij mij horen! Als 
ik haar ogen langzaam dicht zie vallen weet ik 
dat ze elke nacht op mij wacht.”<

▲

Liefde op afstand: wat zijn de mogelijkheden in 
de toekomst? Kijk naar Denktank - liefde in 2030: 
human.nl/liefde-in-2030

18.30 uur. Saikat haalt bitterballen uit de 
verpakking en legt ze een voor een in de mag-
netron. Een vettige geur vult de kleine kamer. 
Hij installeert zich aan tafel. Zij doet hetzelfde 
in Chittagong. Zo eten ze iedere dag samen, 
zoals gewone verloofden ook doen. Na het 
eten kijken ze samen naar een film. Ze star-
ten precies tegelijk en via de webcam houden 
ze elkaars gezichtsuitdrukkingen in de gaten. 
“We vinden het fijn om op hetzelfde moment 
dezelfde emoties te ervaren.”

Zodra ze hier is, wil hij met haar gaan 
dansen in de nachtclub tegenover zijn huis. 
En als zij aan Nederland gewend is, zullen 
ze kinderen krijgen en verhuizen naar een 
rustige plaats. “Ik heb haar ook gezegd dat 
wanneer zij hier een baan heeft, ik alsnog 
muzikant word.” Schrijven doet hij overigens 
ook nog, maar hij gelooft inmiddels meer in 
boeken dan in blogs. “Met een boek kan ik 
misschien duurzaam iets veranderen aan de 
fundamentalistische regering in Bangladesh. 
Ik zie nu in dat atheïsme promoten geen zin 
heeft. Het gaat om het fundamentalistische 
gedrag van de machthebbers. Er zijn ook 
moslimlanden waar verschillende soorten 
mensen vreedzaam samenleven.”

Toen hij naar Nederland vluchtte, had hij 
geen enkele verwachting. “Ik voelde alleen: 
ik wil overleven. Ik wil niet dood.” Hij koos 
Nederland omdat hij had gelezen dat hier ge-
vangenissen werden gesloten vanwege de lage 
criminaliteitscijfers. Dat hij vervolgens een 
huis en een uitkering kreeg was boven zijn ver-
wachting. Toch doet het wachten op zijn toe-
komst steeds meer pijn. “De komende drie jaar 
voelen als een groot gat.” 

Op zijn Facebookpagina schrijft hij: I am 
not failed but my succes is just postponed. “Al 
mijn studiegenoten van de universiteit hebben 
nu een goede baan in Bangladesh, zij lopen in 
dure pakken en gaan naar interessante confe-
renties  Ik ben nog steeds aan het wachten.” 

HET HUMANISTISCH VERBOND zet zich in voor 
ongelovigen. Dat wordt gedaan door individuele 
steun, zoals aan Saikat. Maar ook door lobby bij 
de Nederlandse overheid, de Europese Unie en 
de Verenigde Naties. In Nederland wordt het 
taboe op afvalligheid met succes doorbroken.  
Meer weten of steunen? whatsmycrime.nu 
nieuwevrijdenkers.nl

http://whatsmycrime.nu
http://nieuwevrijdenkers.nl
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COLUMN

Wie zit er 
nou op jou 
te wachten?
 

De studente kijkt me verwachtingsvol aan. Wat 
vind ik, moet ze de wetenschap in? Of liever 
een baan zoeken bij de overheid of in het 
bedrijfsleven? 
Ik zucht onhoorbaar. Het is niet voor het eerst 
dat een student dit vraagt. En vast ook niet 
voor het laatst. Naarmate de afstand tot de 
adolescentie groeit, zie ik steeds duidelijker 
het kruispunt van levenswegen waarop jonge 
mensen na hun middelbare school en na hun 

studie staan. De keuzes die je dan maakt, 
kunnen doorslaggevend zijn voor wat het 
leven daarna te bieden heeft. Opleiding en 
werk bepalen wat je leert, wie je ontmoet, 
van welke muziek je gaat houden, wat je 
carrièremogelijkheden zullen zijn en vaak 
ook hoe het je in de liefde zal vergaan. Dat 
alles weet je niet als je op het kruispunt staat. 
Ook als alle wegen voor je open liggen, is niet 
te voorspellen wat de afzonderlijke wegen 
specifiek voor jou in petto hebben. De sector 
die bij aanvang van de studie baanzekerheid 
garandeerde, kan drie jaar later zijn ingestort. 
De opleiding die iedereen je afraadde, kan je 
zozeer passioneren dat je nooit meer taalt naar 
iets anders.
Maar dat alles weet je pas achteraf, als de wijze 
types die je om raad vroeg al lang en breed uit 
je leven zijn verdwenen.
De studente blijft verwachtingsvol kijken. 
Ze is goed gekleed, vele malen beter dan 
de studenten uit mijn tijd. Waren we toen 
armer? Interesseerde het uiterlijk ons minder? 
YouTubefilmpjes die laten zien hoe je het 
mooiste uit jezelf haalt, bestonden niet. Wij 
waren ook niet gewend om op honderden foto’s 
en filmpjes het eigen voorkomen te bestuderen. 
Ons zelfbeeld kenden we van de spiegel, maar 
als je daar vaker dan tien keer per dag in keek, 
was je een behoorlijke ijdeltuit.
Twintigers en dertigers van nu weten zich 
dankzij de toegenomen zelfkennis over het 
eigen uiterlijk vast beter te presenteren bij 
toekomstige werkgevers, maar zou dat helpen 
bij het vinden van de juiste levensweg?
De studente kan niet eeuwig op mijn antwoord 
wachten. Het minste wat ik kan doen is 
vertellen wat haar te wachten staat. ‘Werken 
in de wetenschap stelt hoge eisen’, begin 
ik. ‘De tijd van vaste contracten is voorbij. Je 
concurreert vermoedelijk tot aan je pensioen 
om een relatief klein aantal, steeds weer 
tijdelijke banen. Niet alleen met mensen uit 
Nederland of Europa, maar uit de hele wereld. 

Je kunt een dubbele master hebben 
gedaan en een dijk van een cv hebben 
opgebouwd, en toch die droombaan 
niet vinden. Is die baanonzekerheid  
of liever bestaansonzekerheid - erg, 
vraagt filosoof MARLI HUIJER zich af.
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Natuurlijk had mijn 
briljante studente 
verwacht dat ze 
na haar master 
overal terecht zou 
kunnen. 
Maar zelfs voor de 
allerslimsten blijkt 
dat niet op te gaan 

Steeds weer zul je moeten bewijzen dat je de 
beste bent in publicaties en het binnenhalen 
van onderzoeksgeld, dat je klanten -  de 
studenten - bovengemiddeld tevreden 
zijn over je onderwijs en dat je goed kunt 
besturen. Oh, en je werk moet tegenwoordig 
ook maatschappelijk relevant zijn. Lange 
werkweken van 50 tot 60 uur zijn normaal.’
Voor de studente blijkt dat geen nieuws. Met 
haar dubbele studies en ervaring in raden 
en besturen weet ze heel goed dat je aan de 
universiteit hard moet werken. 
Natuurlijk had ze wel verwacht dat ze na haar 
studie overal terecht zou kunnen. Maar zelfs 
voor de allerslimsten blijkt dat tegenwoordig 
niet op te gaan. ‘Hoe vaak ouders en docenten 
ook zeiden dat we geweldig zijn, niemand 
wacht op ons’, reageert ze lakoniek.
Daarmee spreekt ze denkers als Ulrich Beck en 
Anthony Giddens tegen. In de jaren negentig 
schreven zij dat mensen gedwongen zijn hun 
eigen biografie te creëren. Het beroep, kapitaal 
en de woonplaats van ouders bestemmen niet 
langer de levensloop. Wie hard werkt, flink 
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in zichzelf investeert, er picobello uitziet en 
precies weet wat zij wil, mag verwachten dat 
het met haar biografie wel goed komt. 
Maar die verwachting, die de twintigers en 
dertigers van nu van jongs af aan meekregen, 
blijkt voor velen niet uit te komen.
Wat als je ongeacht torenhoge studieprestaties 
en keihard werken toch niet aan de bak komt? 
Wat als het helemaal niet uitmaakt wat jij wilt, 
omdat de gedroomde baan er niet is - of in 
ieder geval niet voor jou? Dan geeft toeval de 
doorslag in hoe je leven eruit zal zien. Wie op 
het juiste moment solliciteert, toevallig voor 
die ene baan de juiste ervaring heeft en daarin 
beter is dan de anderen, krijgt de job. Althans 
tijdelijk, want zelfs de allerbeste werknemers 
zijn hun levensloop niet meer zeker.
Het vervelende daarvan is dat die 
baanonzekerheid sterk bijdraagt aan een 
algeheel gevoel van bestaansonzekerheid. 
Zelfs op je veertigste of zestigste kun je 
opnieuw op een kruispunt staan. Of het 
gevoel hebben dat er geen enkele lijn in je 
levensverhaal zit.
Tegelijkertijd betekent het dat je meer dan 
voorheen kunt terugkeren op je schreden en 
alsnog een andere, nieuwe weg kunt inslaan. 
‘De zigzagweg is de kortste weg naar de top’, 
hoorde ik een natuurkundige laatst zeggen.
De studente maakt aanstalten te vertrekken. 
‘Niemand kan je vertellen wat de beste weg zal 
zijn’, zeg ik tegen haar, ‘maar als ik het toeval 
een duwtje mag geven, laat ik je dan zeggen 
dat ik denk dat je een meer dan uitstekende 
wetenschapper zult worden.’
Lachend verlaat ze mijn kamer. Ze lijkt mijn 
complimenten te interpreteren als een 
aanbeveling. Of vergis ik me, en weet ze beter 
dan ik dat complimenten haar geen steek 
verder helpen? <

▲

 Ook voor Anniek valt het niet mee om werk te 
vinden. Kijk naar De Vloer Op: 
human.nl/afgewezen

http://human.nl/afgewezen
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Wat het Humanistisch 
Verbond en omroep Human 
doen, weet je als je HUMAN 
magazine leest. Maar de 
humanistische beweging in 
Nederland is zo veel meer.  
Hivos stimuleert wereldwijd 
duurzame sociale verandering 
vanuit het idee dat mensen 
vaak zelf het beste weten 
wat voor hen werkt. 
Humanitas bevordert sociale 
verbanden en bestrijdt 
eenzaamheid, met de inzet 
van duizenden enthousiaste 
vrijwilligers. En de Universiteit 
voor Humanistiek is een 
topinstelling voor onderwijs 
over en onderzoek naar 
het humanisme. Hoog tijd 
voor een (hernieuwde) 
kennismaking. 

Uit: Moeders aan de lijn

 HUMANISTISCH VERBOND
70 jaar vrijheid van meningsuiting

Hoe staat het met de Vrijheid van meningsuiting, 
70 jaar nadat die in artikel 19 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) 
werd vastgelegd? Daarover organiseert het Hu-
manistisch Verbond een tentoonstelling samen 
met Amnesty International, het College voor de 
Rechten van de Mens, FreePressUnlimited en de 
Nationale Unesco Commissie. De beste grafische 
ontwerpers zullen je kijk op het onderwerp ver-
anderen.  Het Humanistisch Verbond viert nog 
het hele jaar het 70-jarig bestaan van de UVRM 
met de campagne  #LangLeveMensenrechten. 
Vier met ons mee en kijk wat je kunt doen:
mensenrechten.humanistischverbond.nl 
Tentoonstelling: 10 november tot 10 december 
2018, Domkerk, Utrecht

Ledendag met Algemene Ledenvergadering (ALV)
24 november is de dag om je stem te laten horen 
als lid.  Op de ALV-agenda staan de jaarrekening, 
begroting, bestuurssamenstelling en de vooruit-
blik op 2019.  ‘s Middags wordt onder andere de 
HUMAN-documentaire Moeder aan de lijn (zie 
pag. 46) vertoond, met nagesprek.
Zaterdag 24 november, van 11.00-17.00 uur, Het 
Oude Magazijn, Soesterweg 10, Amersfoort.
Meer weten over het programma en aanmelden:
humanistischverbond.nl/ledendag
 

Beeld uit de mensenrechtencampagne 
van het Humanistisch Verbond

http://humanistischverbond.nl/ledendag
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HUMANITAS
Bestrijdt eenzaamheid

Je voelt je eenzaam en zou graag nieuwe 
mensen willen ontmoeten en nieuwe contacten 
leggen. Maar hoe pak je dat aan? Vrijwilligers 
van Humanitas helpen daarbij. Bijvoorbeeld in 
maatjesprojecten zoals Humanitas Maatjes, 
Jongerenmaatjes, Maatjes GGZ en Tandem. Dat 
laatste project bestaat al twintig jaar.
Om dat te vieren organiseert Humanitas samen 
met Coalitie Erbij op 27 september het Nationaal 
Eenzaamheid Congres. De centrale vraag: op 
welke manieren kunnen vrijwilligers eenzaam-
heid terugdringen? Vrijwilligers van Humanitas 
Tandem laten zien hoe zij dat doen. 

Meedoen? Meld je aan op: 
samentegeneenzaamheid.nl

In een halve eeuw is Hivos uitgegroeid tot een 
internationaal netwerk dat structurele sociale 
verandering in gang zet door vernieuwende 
projecten. Zo kende Hivos in 1971 als eerste 
organisatie een microkrediet toe en was het de 
eerste organisatie die de ziekte aids niet met een 
medische blik bekeek, maar vanuit het perspec-
tief van de mensenrechten benaderde.
Hivos werkt samen met lokale partners. De filo-
sofie erachter: sociale verandering moet uitgaan 
van de kracht van de mens. Want mensen hebben 
zelf de beste ideeën om hun dromen voor hun 
omgeving te verwezenlijken. 
Hivos ontwikkelt projecten die grootschalig en 
langdurig zijn, maar ook klein en experimenteel. 
Denk aan ondersteuning van jonge ondernemers 
in Egypte, bescherming van online rechten in Pa-
kistan, steun aan inheemse volken in de Amazone 
die strijden tegen ontbossing of de veiligheid 
en vrijheid van LGBTI-activisten in Kenia en 
Oeganda.

Bekijk de Hivos-hoogtepunten van de afgelopen 
50 jaar op de interactieve tijdlijn: hivos.org

HIVOS 
Wereldwijde sociale verandering 

HUMANISTISCHE ALLIANTIE

 HUMANISTISCH VERBOND
70 jaar vrijheid van meningsuiting

http://samentegeneenzaamheid.nl
http://hivos.org
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HUMANISTISCHE ALLIANTIE

 UNIVERSITEIT VOOR
HUMANISTIEK 
Uniek in de wereld

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) is 
de enige universiteit ter wereld die zich laat 
inspireren door het humanisme. Het onder-
wijs en onderzoek van de UvH dragen bij aan 
een humane samenleving waarin alle mensen 
een zinvol leven kunnen leiden. Vragen over 
kwetsbaarheid, burgerschap, zorg en zingeving 
staan centraal.

Iets voor jou? Zaterdag 10 november ben je 
welkom op de open dag voor de bachelor Hu-
manistiek. 
Donderdag 15 november is de open avond voor 
de master Humanistiek en de master Zorgethiek 
en Beleid, ook voor zorgprofessionals.
En, neem familie of vrienden mee!
Meer weten: uvh.nl

OMROEP HUMAN
Spraakmakende documentaires

Moeder aan de lijn van Nelleke Koop
“Ik moest altijd doen wat jij zei, nu doe je een 
keer wat ik zeg!” Als haar dementerende moeder 
wéér weigert te eten, schiet Carin (60) uit haar 
slof. Naast hun eigen drukke levens zorgen 
Elien, Carin en Hanna voor hun ouder wordende 
moeders. Wat gebeurt er tussen moeders en 
dochters nu de rollen zijn omgedraaid? 
2Doc Moeder aan de lijn, 8 okt. 21 uur, NPO 2

Onderstromen van Simonka de Jong 
Filosoof Ad Verbrugge reist langs Nederlandse 
kustplaatsen op zoek naar alledaagse wijsheid. 
In zijn koffer het eerste reisverhaal uit de we-
reldliteratuur: De Odyssee van Homerus.
Onderstromen, 5 afl. v.a. 6 nov. 22.55 uur, NPO 2

Niet meer zonder jou van Mijke de Jong 
De openhartige dialoog tussen een vrijgevoch-
ten Nederlands-Turkse vrouw - Nazmiye Oral - 
en haar traditionele moeder, wordt voor het eerst 
gespeeld in bijzijn van hun familie. Dat leidt tot 
emotionele reacties en zet de relaties op scherp. 
2Doc Niet meer zonder jou, 10 okt. 22.55 uur, NPO 2
human.nl/programma’s

Uit: Niet meer zonder jouDocenten en studenten van UvH

http://uvh.nl
http://human.nl/programma’s
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Zet mensenrechten in het paspoort
   

De universele mensenrechten horen thuis in het paspoort. 
Want mensenrechten zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond, 

sekse en religie. Door ze in het paspoort te verankeren, 
verdedig je gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen. 

Zo laten we zien dat onze identiteit als Nederlander samengaat 
met het besef dat ieder mens uniek en waardig is.

Steun onze actie.
 

Teken de petitie op www.humanistischverbond.nl/petitie


