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All in the family
 

VOORWOORD

Dit HUMAN magazine staat vol met ongeloof-
lijk lieve, hulpvaardige mensen.  Voor hen is 
de band met hun familie dierbaar, maar soms 
worden ze erdoor voor dilemma’s geplaatst die 
sporen trekken in hun eigen leven. Dat brengt 
je bij de heikelijke vraag die filosoof Marli Huijer 
aan zichzelf stelt in dit nummer: ben je moreel 
verplicht om voor je familie te zorgen?
Voor Carolien van Diepen is er op die vraag 
maar één antwoord mogelijk. Haar oudere 
zus Joke is verstandelijk beperkt en omdat ze 
wegkwijnde in diverse instellingen bouwden 
haar ouders een bungalow voor Joke pal naast 
het ouderlijk huis. Nu moeder te oud is om voor 
Joke te zorgen, heeft zus Carolien deze taak 
op zich genomen. Ze beaamt dat het zwaar is,  
niet eens vanwege de praktische zorgen: “Het 
is het constante gevoel dat ik verantwoordelijk 
ben voor haar levensgeluk.”
Of neem nou kunstenaar Anne van de Pals die 
haar leven in Amsterdam on hold heeft gezet en 
weer op de familieboerderij in Brabant woont, 
om samen met haar broer voor haar stokoude 
vader te kunnen zorgen.  Al drie jaar lang foto-
grafeert ze pa’s leven van alledag. Haar foto’s 
maken duidelijk hoeveel werk en tijd het kost 
om iemand het leven te laten leiden zoals hij of 
zij dat wil. En hoe belangrijk dat is. 
Anne: “Dat is wat mij als mantelzorger steeds 
weer doet doorzetten: ook al is iemand oud, al 
wordt hij afhankelijk, al is hij gemankeerd - hij 
mag er zijn. En hij mag van het leven genieten. 
Ik kan hem helpen om het leven te leiden dat 
hij wil.” 

José Rozenbroek
Hoofdredacteur HUMAN magazine  
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Ons land telt ruim 4 miljoen mensen die 
hun ouders, vrienden en buren bijstaan in 
ziekte, eenzaamheid, schulden of emotionele 
verwaarlozing. Sommigen doen dat met plezier. 
Anderen raken daardoor zelf overbelast. Dat 
laatste kan te maken hebben met veeleisende 
praktische zorg die ze moeten bieden, maar 
ook met indringende levensvragen van hun 
hulpbehoevende partner, buur of dierbare. Want 
wie luistert er verder naar die vragen? Of naar 
de zorgen van mantelzorgers zelf? Soms komen 
zij in een spagaat terecht: offer ik mezelf op? Of 
mag ik ook mijn eigen leven koesteren, terwijl 
iemand anders eigenlijk mijn zorg nodig heeft?

Mensen die langdurig ondersteuning nodig 
hebben, wonen steeds vaker in de wijk of op 
de hoek van de straat. Dat het aantal mantel-
zorgers en vrijwilligers is verdubbeld in vijf jaar 
tijd, wijst erop dat de ‘participatiesamenleving’ 

een feit is. In die samenleving staat de eigen 
kracht van de individuele burger centraal. Als 
die tekortschiet moeten familie, vrienden en 
vrijwilligers te hulp komen. Zelfredzaamheid 
noemen we dat. Dat klinkt leuk, maar levert niet 
altijd een houdbare situatie op. De valkuil van 
nu is dat we mensen laten verdwijnen achter 
hun eigen voordeur. Om het daar zelf uit te zoe-
ken. Problemen worden daardoor vaak (te) laat 
gesignaleerd en vereenzaming ligt op de loer. 

Die werkelijkheid laat zien dat we dringend 
behoefte hebben aan nieuwe ondersteunen-
de structuren en een sterker sociaal weefsel. 
Daarbij gaat het vooral ook om echt contact, 
meer luisterend oor, voor een leven midden in 
de samenleving op basis van eigen keuzes, 
interesses en talenten. 

Gelukkig zijn er al mooie initiatieven waarin 
inwoners en professionals samen laagdrem-
pelige plekken creëren waar mensen aan 
workshops deelnemen, elkaar ontmoeten, waar 
ze steun vinden en met hun levensvragen 
terechtkunnen. Een zo’n plek, Ons Raadhuis, 
ontving in oktober de Human Included Prijs van 
het Humanistisch Verbond. Ons Raadhuis is 
een soort huiskamer waar ouderen terechtkun-
nen voor een lezing, een workshop, een kopje 
koffie of een yogales. Professionals en vrijwilli-
gers bieden op de achtergrond ondersteuning, 
zodat bijvoorbeeld ook vergevorderd demente-
rende mensen mee kunnen doen. De grenzen 
tussen professional, vrijwilliger en bezoeker 
zijn vervaagd: er is ruimte voor ieders talenten 
en mensen zien om naar elkáár. 

Zulke plekken ontlasten ook mantelzorgers. 
Te meer omdat zij daarbinnen niet als ‘man-
telzorger’ worden benaderd, maar gewoon als 
zichzelf kunnen aanschuiven. < 

Bronnen infographics:  SCP 2017,  Mezzo 
(Mantelzorg in cijfers), CBS

 

Nederland
zorgt

HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?

De participatiesamenleving is een feit. 
Steeds meer mensen die hulp nodig 
hebben, blijven thuis wonen, al dan 
dan niet gesteund door een leger aan 
kinderen, vrienden en buren. 
Soms gaat dat goed, soms ook niet. 
Ook de mantelzorgers zelf kunnen in de 
knel komen. Hoe kunnen we de zorg 
beter organiseren?

 Tekst 
BAS NABERS
Infographics 
JORRIS VERBOON
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ZORGTERRORISME

WERELDPOPULATIE

AOW

HET WEER

’71 ’70’72’73’74’75’76’77’78’79’80’82 ’81’83’84’85’86’87’88’89’90’92 ’91’93’94’95’96’97’98’99’00’01’02’03’04’95’06’07’08’09’10’11’12’13’14’15’16’17

IN NEDERLAND REGENT, 
HAGELT OF SNEEUWT 
HET BIJNA ALTIJD!

Nee, in Nederland is het 93 
procent van de tijd droog. 
Gemidded regent het in een 
etmaal 1 uur en  40 minuten, 
ofwel 25,5 dag per jaar. Als 
je daarbij bedenkt dat je ook 
nog gemiddeld 8 uur per dag 
slaapt.

Bron: KNMI

Resterende levensverwachting na AOW1957: 15 jaar
2015: 20 jaar
2060: 25 jaar

IK KRIJG DOOR HET UITBLIJVEN VAN INDEXERING RELATIEF STEEDS MINDER AOW?
Misvatting: Misschien per maand wel, maar je  leeft ongeveer 30 maanden meer dan gepland, dus 
totaal krijg je veel meer dan waarop gerekend was. De levensverwachting in Nederland blijft 
toenemen en loopt gelijk met een groter aandeel ouderen: de vergrijzing. 

HET AANTAL MENSEN DAT DOODGAAT DOOR 
EEN TERRORISTISCHE AANSLAG STIJGT
Misvatting: Sinds de jaren tachtig is het 
aantal juist afgenomen.

GAAT DE WERELD GAAT NIET  AAN OVERBEVOLKING TEN ONDER? 
Misvatting: Nee,  in 2011 hebben peak-child al gehad.  Er worden niet zozeer meer kinderen 
geboren, maar de overlevingskansen worden beter. Zo neemt de kindersterfte af.  De de groei van 
de bevolking kalft al af en straks de absolute groei ook. 

droog:
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WAT GEVEN WE GEMIDDELD PER NEDERLANDER UIT AAN ZORG?
Antwoord: ongeveer 1200 euro
Misvatting:  Het is veel meer meer dan 5100 euro. 

Hieronder de verschillen in Europa*:

JSF 
62 miljoen

0,007%
van het 

BNP 

Koningshuis 
40 miljoen

0,004%
van het 

BNP 

PERCENTAGE VAN HET BNP

Publieke 
omroep
624 
miljoen

0,7%
van het 

BNP 
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* Europa niet volledig in deze lijst

Bron: Verenigde Naties

Bron: datagraver.com

Prognose

ETA,RAF,IRA

Azie

Afrika

Midden en Zuid-Amerika Europa

Noord-Amerika Oceanië
’50’60’70’80’90’00’10’20 ’17’30’40’50’60’70’80’902100 0

1 miljard

2 miljard

3 miljard

4 miljard

5 miljard

6 miljard

Afvlakkende bevolkingsgroei 
door toenemende welvaart: 
wanneer de overlevingskans 
van kinderen stijgt, nemen 
ouders minder kinderen.

Door hongersnood 
en burgeroorlogen 
loopt die ontwikke-
ling in Afrika achter.

In Europa 
worden 
minder baby’s 
geboren maar 
door migratie 
blijft bevolking 
stabiel.

Onderwijs 
40 miljard

4,5%
van het BNP 
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HOEVEEL
Een op de drie mensen geeft mantelzorg aan vrienden of bekenden.
Dat zijn 4,4 miljoen mensen. 59% van hen is vrouw. De meesten zijn 40-plus.
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HOE ZWAAR?
Een op de zeven mantelzorgers voelt zich zwaar belast door de zorg aan familie en vrienden.
Zij besteden daar gemiddeld 28 uur aan (8 uur gemiddeld bij andere mantelzorgers).
Vijf van de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen.

HOE INTENSIEF?
3.865.000 mantelzorgers geven langdurig hulp (langer dan 3 maanden), 875.000 mantelzorgers
geven intensief hulp (meer dan 8 uur per week), 750.000 mantelzorgers zorgen langdurig
én intensief.

1 op de 7
vindt het
zwaar

5 van de 6
geniet van
de mooie
momenten

J F M

A M J

J A S

O N D

J F M

A M J

J A S

O N D

mantelzorgers geven
langdurig hulp.
Meer dan 3 maanden
 

3.865.000 875.000 750.000
mantelzorgers geven
intensief hulp.
Meer dan 8 uur
per week
 

mantelzorgers zorgen
langdurig en intensief
Meer dan 3 maanden
en meer dan 8 uur
per week
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MANTELZORGERS
12% van de kinderen en jongeren tussen vijf en 24 jaar groeit op met een chronisch
zieke huisgenoot. Dat komt neer op 450.000 jonge mantelzorgers.

MANTELZORGERS
Vijf van de zes mantelzorgers tussen 18 en 65 jaar heeft betaald werk.
11% moet dagelijks of wekelijks het werk onderbreken voor hulp.

Meer dan 1 op de 10
jongeren heeft
chronisch zieke
huisgenoot

Meer dan 80%
heeft betaald 
werk 11% moet dagelijks

of wekelijks werk
onderbreken
voor zorg 

nieuw 
bericht

?



LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

‘We zijn 
geen van

beiden van 
de kouwe 

drukte’
Strijdmakkers zijn ze genoemd, voorvechters, 
helden zelfs, maar eigenlijk zijn CARIN 
GAEMERS en HUGO BORST gewoon twee 
eigenwijze Rotterdammers die hun grote 
mond pas zullen houden als de ouderenzorg 
in Nederland écht goed geregeld is. 
‘We denken strategisch, maar er ligt altijd 
onversneden woede aan ten grondslag.’ Tekst

ARJAN VISSER
Fotografie 
JITSKE SCHOLS
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LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT
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 et leek Hugo Borst 
een goed idee om af te spreken in het Rotter-
damse verpleeghuis De Leeuwenhoek waar 
hij samen met Adelheid Roosen een vierdelige 
tv-serie heeft gemaakt, maar uiteindelijk ont-
moeten we elkaar in zijn kantoor in de Witte 
de Withstraat. 

Daar hangen ze, ieder in een eigen hoek, 
onderuitgezakt op iets wat lijkt op een Ches-
terfield-bank, de schrijvers van het manifest 
Scherp op Ouderenzorg: Carin Gaemers en 
Hugo Borst. Moe. Altijd moe. Allebei. De eer-
ste uit een hele serie overeenkomsten.

Carin: “Ik heb me in mijn leven twee keer 
negen maanden - ondanks het kotsen wat maar 
niet ophield - echt energiek gevoeld. Dat was 
heerlijk.”

Hugo: “Hoe zou het komen hè, dat wij 
steeds zo moe zijn?”

Carin: “Mijn persoonlijke theorie is: we 
hebben zo veel in ons hoofd, dat dit misschien 
een soort van compensatie is. Als we die na-
tuurlijke rem niet hadden, zouden we waar-
schijnlijk allebei volstrekt manische personen 
zijn. Zonder enige vorm van gezinsleven, zon-
der enige structuur.”

Hugo: “Het heeft ook met nieuwsgierigheid 
te maken. Mijn antennes staan altijd aan.”

Carin: “Die van mij ook. Every waking mo-

ment. Terwijl ik in wezen verschrikkelijk lui 
ben. Ik zeg altijd: mijn geest is lenig, maar de 
rest is zo stram als ik weet niet wat.”

Een paar jaar geleden bezocht Hugo een 
bijeenkomst in De Hofstee, het verpleeghuis 
waar zijn moeder woont. Hij was daar als be-
zorgde zoon. Carin zat er in de cliëntenraad. 
Haar moeder had ook in dit huis gewoond. 
Na haar overlijden was Carin doorgegaan met 
haar raadswerk, precies zoals ze al een leven 
lang deel uitmaakt van besturen en verenigin-
gen. Een dossiertijger heet dat dan.

Carin: “Jij was er die avond ook als colum-
nist. Je had zo’n schriftje bij je.”

Hugo: “Dat klopt. Ik schreef al een tijdje 
een kroniek over mijn moedertje. Ik kwam er 
al snel achter dat wat er fout ging bij Laurens, 
de organisatie waar De Hofstee onder valt, 
symptomatisch was voor wat er verkeerd ging 
in veel Nederlandse zorginstellingen.”

Carin: “En ik was, samen met de cliën-
tenraad, al jaren bezig met mijn strijd toen jij 
kwam binnenwandelen. Er zijn veel mensen 
die zich boos maken dat er kennelijk een Be-
kende Nederlander voor nodig is om misstan-
den aan de kaak te stellen, maar ik heb daar 
nooit problemen mee gehad. Ik zeg nog altijd: 
‘Dank onze lieve Heer voor Hugo Borst.’”

Hugo: “Ik kan oprecht nijdig worden 
als jouw naam niet wordt genoemd, maar 
ik weet ook dat je inmiddels je positie wel 
hebt verworven. Zeker sinds je vorig jaar 
die prijs van Opzij kreeg: de meest invloed-
rijke vrouw van Nederland. En toen hadden 
we de Machiavelli-prijs al binnen. Hartstik-
ke leuk allemaal, maar een beetje mal is het 
natuurlijk wel. We kunnen wel tien andere 
mensen noemen die ook voor die prijzen in 
aanmerking komen, toch?”

Carin: “Minstens. Maar weet je wat ik zo 
mooi vind aan jouw opwinding over die zoge-
naamde ongelijkheid? Dat je zo loyaal bent.”
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LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT Hugo: “Ja. Als ik één ding belangrijk vind, 

is het loyaliteit.”
Carin: “Dat geldt ook voor mij. Toen ie-

mand me een keer schreef dat jij hier alleen 
maar voor jezelf aan meedeed, heb ik een woe-
dend appje gestuurd en gezegd: ‘Als je dit niet 
terugneemt, praat ik nooit meer met je!’ Ik was 
echt pislink. Ik heb een hoog kom-niet-aan-
mijn-maatje-gevoel.”

Hugo: “Weet je wat ik grappig vind? Wij 
voeren eigenlijk nauwelijks van dit soort per-
soonlijke gesprekken, maar ...”

Carin: “Door jouw aanwezigheid in de me-
dia weet ik veel meer over jou dan jij over mij.”

Hugo: “Ja, en toch heb ik het gevoel dat ik 
je door en door ken. Snap je? Als een zuster.”

Carin: “Dat heb ik óók! Jij bent het broertje 
dat ik nooit heb gehad.”

Hugo: “Het is eigenlijk een wonder dat 
we elkaar niet eerder zijn tegengekomen. We 
schelen niet zo veel, qua leeftijd, en we gingen 
uit in dezelfde tenten in Rotterdam. Ik weet 
zeker dat we een vriendschap zouden hebben 
ontwikkeld als onze wegen zich eerder hadden 
gekruist. Je bent net zo’n type als ik: heel direct.”

Carin: “We denken allebei strategisch, 
maar er ligt toch altijd een onversneden woede 
aan ten grondslag. En we kunnen geen van bei-
den tegen onrecht. Het leed van de wereld kun 
je niet op je nemen, maar dat wat recht onder 
je neus gebeurt? Ja, daar kan je wat aan doen. 
Daar móet je wat aan doen.”

Het eerste slachtoffer in hun strijd was 
een bestuurder van Laurens die door de ophef 
die Borst en Gaemers veroorzaakten het veld 
moest ruimen. “Gestruikeld over zijn eigen 
hoogmoed”, zegt Carin. Beetje bij beetje vindt 
een cultuuromslag plaats; het besturen van een 
zorginstelling móet anders gebeuren dan tien, 
vijftien jaar geleden. Niet het in stand houden 
van de organisatie, maar de cliënt - of, zoals 
Hugo Camps het ooit verwoorde: de hinkende 
mens - moet het uitgangspunt zijn.

HUGO BORST
- 1962  Hugo wordt geboren in Rotterdam.
- 1985 - 1991 In dienst bij Voetbal International.
- 1991 - 1994 Schrijft voor Panorama.
- 1994 - heden (Hoofd)redacteur Hard Gras.
- 1996 Publiceert De Coolsingel bleef leeg 
  (genomineerd voor de Gouden Boekenuil).
- 2005 - heden Columnist AD.
- 2005 - 2010 Vaste gast bij Studio Voetbal.
- 2006 - 2010 Tafelheer bij De Wereld Draait Door.
- 2006 - 2007 Maakt met Wilfried de Jong tv-  
  serie Vaders en Zonen.
- 2013 - heden Presentatie Langs de Lijn.
- 2015 - Publiceert het boek Ma.
- 2016 Schrijft samen met Carin Gaemers het 
  manifest Scherp op Ouderenzorg.
- 2016 Wint de Machiavelli-prijs.
- 2017 Publiceert Ach moedertje.
- 2018 Maakt samen met Adelheid Roosen 
  Human-tv-serie over verpleeghuis De 
  Leeuwenhoek.

CARIN GAEMERS
- 1958 Carin wordt geboren in Rotterdam.
- 1979 - 1988 Werkzaam bij een grootstedelijke 
   instelling voor jeugd- en jongerenwerk in 
   Rotterdam.
- 1987 - 1992 Studeert Geschiedenis aan de 
  Erasmus Universiteit Rotterdam.
- 1992 - heden Actief als historisch 
  onderzoeker en publicist op het gebied van 
  onderwijs, beleid en ondernemerschap.
- 2005 - heden Maakt deel uit van de redactie 
  van Historisch Tijdschrift Holland.
- 2016 Schrijft samen met Hugo Borst het 
   manifest Scherp op Ouderenzorg.
- 2016 Wint de Machiavelli-prijs.
- 2017 Door Opzij verkozen tot de meest 
   invloedrijke vrouw van het jaar.
- 2017 Publiceert als Nieuwspoortrapporteur de 
   brochure Zorgneurose.
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Hugo: “Ik heb, denk ik, meer van jou ge-
leerd dan jij van mij.”

Carin: “Niet waar.”
Hugo: “Ik had een flinke achterstand wat de 

materie betreft.”
Carin: “Oké, maar alles wat ik nu in de me-

dia doe, heb ik van jou geleerd. Hoe je dingen 
puntig verwoordt, hoe je je op een podium ge-
draagt, hoe je omgaat met de pers, welke uitno-
digingen je accepteert, welke niet.”

Hugo: “Dat je het altijd vanuit je hart moet 
doen.”

Carin: “Precies. Weer iets wat ons bindt: 
we zijn geen van beiden van de kouwe druk-
te, van jezelf op het schild heffen. Ik weet nog 
goed wanneer je mij voor het eerst echt opviel, 
Hugo. Ik had je bij Cees Grimbergen op televi-
sie gezien. Het ging in die uitzending ook over 
de zorg en je ging nogal politiek incorrect te-
keer. Heerlijk. Niet meelullen met wat iedereen 
tijdens zo’n uitzending verwacht, maar gewoon 
zeggen: joh, dit deugt niet, klaar! Dat optreden, 
plus de stukjes over je moeder, zorgden ervoor 
dat ik dacht: die gozer zit wel oké in elkaar.” 

Temperament, het hart op de juiste plaats, 
kennis van zaken: ontegenzeggelijke verwant-
schap. Toch is er ook een groot verschil. Hugo 
groeide op in een harmonieus gezin. Zijn ou-
ders waren totaal aan elkaar verknocht. Hij 
houdt ervan om over hen en over hun geluk-
kige huwelijk te praten. De ouders van Carin 
zijn uit elkaar gegaan toen zij en haar zusje nog 
jong waren en ze vindt, eerlijk gezegd, dat het 
niemand ene sodemieter aangaat wat die schei-
ding voor haar leven heeft betekend.

Carin: “Dit wil ik er wel over zeggen: ik heb 
aan die moeilijke jaren het vermogen overge-
houden om buiten mijn comfortzone te kun-
nen leven. Soms vind ik het zelfs aangenamer 
dan bínnen mijn comfortzone. Dat vind ik op 
zich wel een prettige eigenschap. Ik ben niet 
snel geïntimideerd en ik kan vrij onafhankelijk 
zijn doordat ik al op jonge leeftijd op mezelf 
werd teruggeworpen. Daar zitten natuurlijk 
ook nadelen aan, maar die ondervinden andere 
mensen in hun groei naar volwassenheid weer 
op een andere manier… Ik weet het niet hoor; 
ik denk niet zo sjabloonmatig over dat soort 
zaken.”

Hugo: “Ik heb me juist erg moeten loswe-
ken van mijn moeder. Ik was een moederskind-
je en zij liet haar grip op mij niet los. Toen ze 
Alzheimer kreeg, ben ik weer dichterbij haar 
gekomen, maar dat moet je je niet al te roman-
tisch voorstellen. Mijn moedertje, zoals ze er nu 
bij zit, is een afsplitsing van de vrouw die ze ooit 
is geweest. Een soort light-light-light-versie van 
de vrouw die ik me uit mijn jeugd herinner.”

De moeders van Carin en Hugo waren al 
te ziek om duidelijk te maken dat ze liever niet 
verder wilden leven. Carins moeder dronk de 
beker tot het bittere einde leeg en stierf. De 
moeder van Hugo was jarenlang geobsedeerd 
door Alzheimer - haar broer en zusters leden 
aan dezelfde ziekte - maar verzuimde toch haar 
papieren bijtijds in orde te maken. Voor Hugo 
is het een uitgemaakte zaak dat hij niet lang na 
de diagnose - nog voor fase 1 daadwerkelijk 

Carin: ‘Ik ben op 
feestjes altijd 
degene die het 
licht uitdoet. 
Uit het leven 
stappen is niet een 
gedachte die bij 
me opkomt’ 



van start is gegaan - een einde aan zijn leven zal 
maken. Vechten voor een betere ouderenzorg 
maar er zelf geen gebruik van willen maken: hij 
ziet de paradox niet.

Hugo: “Nee, het gaat mij gewoon om de au-
tonomie. Ik wil zelf de regie in handen houden. 
Als ik in het verpleeghuis rondkijk, zie ik men-
sen die alles kwijt zijn. Ze kunnen niet meer 
zeggen wat ze willen, ze kunnen hun billen niet 
meer afvegen. Ze zitten er maar te zitten… Ja, 
je kunt nog een liedje met ze zingen of zo, maar 
hoe blij ik soms ook ben om dicht bij mijn 
moedertje te zijn: haar situatie begint nu wel 
heel sneue vormen aan te nemen. Zoiets wil ik 
zelf graag voor zijn.”

Carin: “En als je zoon straks zegt: ‘Pa, je zit 
pas in fase 1, je kunt toch nog wachten?’”

Hugo: “Dan zal ik hem proberen uit te leg-
gen dat het juist niet kan, omdat ik dan te laat 
zal zijn.”

Carin: “Ik sta daar toch iets anders in. Ik 
ben op feestjes altijd degene die het licht uit-
doet. Uit het leven stappen is niet een gedach-
te die bij me opkomt. Nu dan hè? Je weet het 

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

nooit, natuurlijk. Ik heb overigens wel respect 
voor de wensen van anderen. Ik hoop dat het 
nooit zo ver zal komen - ik wil je zo lang mo-
gelijk in mijn buurt houden - maar als je goede 
argumenten hebt en consistent bent in je rede-
nering, wie ben ik dan om te zeggen: nee, Hugo, 
dat mag je niet doen?”

 Hugo: “Een mens beschikt over zijn eigen 
leven.”

Carin: “Dat ben ik niet helemaal met je 
eens. Het is toch anders als je kinderen hebt.”

Hugo: “Maar wat heeft een kind aan een 
demente ouder? Misschien heb je nog mooie 
momenten in die beginfase, maar daarna be-
gint onherroepelijk de ontluistering.”

Carin: “Dat is waar. Toch moet je ook niet 
onderschatten welke last je op de schouders 
van je dierbaren legt door te vragen of ze wil-
len instemmen met je verzoek om het leven te 
beëindigen. Ik ben toch geneigd om te zeggen: 
we proberen het nog even, we houden het nog 
ietsje langer vol … En stel dat ik dan te laat ben, 
dan vertrouw ik erop dat mijn kinderen weten 
wat ik wil en dat ze voor mij zullen knokken, 

Hugo: ‘Mijn 
moedertje, zoals 
ze er nu bij zit, is 
een soort light-
light-light-versie 
van de vrouw die 
ik me uit mijn 
jeugd herinner ’
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CARIN EN HUGO LANGS DE HUMANISTISCHE 
MEETLAT 

Gedoeloos
Nee, niet goddeloos, maar gedoeloos. Ze 
houden niet van kouwe drukte, Hugo en Carin. 
“Niet meelullen met wat iedereen tijdens zo’n 
uitzending verwacht, maar gewoon zeggen: joh, 
dit deugt niet.” Duidelijke taal die niet platslaat, 
maar wakker roept. Erg te waarderen. Het doet 
me denken aan het geweldige essay On Bullshit 
van de filosoof Harry Frankfurt. Ook Frankfurt 
zag overal te veel kouwe drukte. Zouden vast 
vrienden worden, Hugo, Carin en Harry. En hierbij 
direct een leestip. 

Woede
Beiden voelen woede en weigeren neerslachtige 
acceptatie of ongerichte verontwaardiging. Ze 
doen iets. Je kunt natuurlijk niet de hele wereld 
verbeteren, maar je kunt wel het onrecht recht 
onder je neus aanpakken. Onvoldoende oude-
renzorg in dit geval. En we hebben gezien hoe 
effectief dat is. Chapeau! 

De hinkende mens
Herkenbaar, de machinerie van instituties. Vaak 
zonder kwade opzet, maar de mens wordt erin 
vermalen. We zijn niet alleen kwetsbaar in het 
ouder worden, maar ook in onze eigen instellin-
gen. Te groot, te onpersoonlijk, te veel lagen. Te 
weinig ruimte en respect voor de zorgverleners. 
Je moeder de ultra-light-versie van zichzelf zien 
worden, is al erg genoeg. Daar hoort sensitieve 
zorg bij. Ferm sensitief is het nieuwe humanisme. 

Elkaar zien
Ze verschillen, Hugo en Carin. Ze denken te-
gengesteld over hun eigen levenseinde. De een 
doet het licht graag tijdig uit, de ander wil tot het 
einde blijven. Dat kan, een verschil van inzicht. 
Ze begrijpen elkaar niet, maar zien elkaar wel. 
Meer is niet nodig.
Esther Wit

precies zoals ik voor mijn moeder heb geknokt.”
Ze kijken elkaar aan. Niet te lang. We gaan 

hier niet sentimenteel zitten doen. Carin neemt 
nog een nicotinekauwgummetje. Heeft ze no-
dig tijdens ‘dit soort gesprekken’. Hugo had nog 
aangeboden om het raam open te doen, zodat 
ze daar even een sigaretje kon opsteken. Waar-
op zij fel reageerde met: “Ben je raar?” 

We praten over de toekomst, over hun le-
venswerk en hoe het nou verder met hen moet 
als hun bemoeienis met de ouderenzorg om 
een of andere reden stopt.

Hugo: “Voetbal is altijd de belangrijkste 
bijzaak in mijn leven geweest. Dit, waar wij nu 
mee bezig zijn, is vele malen essentiëler, een 
rijkdom om te mogen doen. Maar dat wil niet 
zeggen dat mijn wereld instort als het ophoudt.”

Carin: “Natuurlijk niet! Als ze morgen naar 
ons toekomen en zeggen: ‘Stop maar met die 
malle actie, we gaan het helemaal regelen zoals 
jullie willen!’ dan gaan we met een boekje op de 
bank liggen, toch Hugo? Toedeloe. Ja hoor.  Ik 
ben gereformeerd opgevoed, maar op de eerste 
vraag uit de Heidelbergse Catechismus - waartoe 
wij hier op aarde zijn - is mijn antwoord altijd: 
om met je dierbaren bij elkaar te zijn en lekker 
te eten en te drinken.”

Hugo: “Ik heb niet echt een opdracht voor 
ogen maar als we hierover praten, komt mijn 
vader als eerste in mijn gedachten. Ik heb hem 
wel eens Kofi Anan op microschaal genoemd. 
Mijn vader loste alle problemen op: in de voet-
balclub, op zijn werk, in de flat, overal. Ze von-
den hem allemaal een fijne vent, een betrouw-
bare kerel… Ik denk dat ik, deep down, gewoon 
mijn vadertje wil zijn.”

Carin: “Volgens mij kom je al heel dicht in 
de buurt.” <

▲

 In de Leeuwenhoek vanaf donderdag 19 april 
wekelijks om 20.25 uur, omroep Human, NPO2
human.nl/indeleeuwenhoek. Zie voor de bijbeho-
rende lezingentour: goudenpact.nl

http://human.nl/indeleeuwenhoek
http://goudenpact.nl
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Liefde 
is leren 
vallen  
Tekst
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Een man verliest bij een aardbeving al zijn 
dierbaren en moet zijn verwoeste huis verla-
ten. Na de nodige omzwervingen komt hij aan 
in een ander dorp. Daar wordt hem de vraag 
gesteld: ben je niet ongelukkig? “Nee hoor”, 
antwoordt de man, “want alles van waarde 
draag ik met me mee.” Dit verhaal wordt met 
bewondering opgerakeld door de stoïcijnse 
filosoof Seneca, die aan het begin van onze 
jaartelling leefde. 

Daarmee laat hij zien hoe filosofen, de 
stoïcijnen voorop, soms een geluk nastreef-
den dat onverstoorbaar is. Als je gelukkig wilt 
zijn in een wereld waarin het noodlot zomaar 
kan toeslaan, kun je maar beter alleen waarde 
hechten aan wat je zelf in de hand hebt.

Kan geluk zo onverstoorbaar zijn? Of 
moeten we dat niet eens willen? Martha Nuss-
baum, een van de meest bekende en gelezen 
filosofen van dit moment, benadrukt in haar 
eerste grote werk, The Fragility of Goodness 
(1986), dat echt menselijk geluk juist breek-
baar is. Dat leerde ze ook uit eigen ervaring. Zo 
verkeerde haar moeder plotseling in levens-
gevaar door een ernstige complicatie bij wat 
een routineoperatie leek. Hoop, woede en 
wanhoop vochten om voorrang. Haar moeder 
zou het niet overleven. Haar gevoel van ver-
scheurdheid zag Nussbaum niet als irrationeel 
protest tegen het lot, zoals de stoïcijnen zou-

Vandaag verlies je je dierbaren, 
morgen word je ziek of sterf je. 
Voor de antieke stoïcijnen loerde 
het noodlot als een sluipschutter op 
elke hoek. Voor hen was leven één 
lange oefening in onverstoorbare 
onthechting. De Amerikaanse filosoof 
MARTHA NUSSBAUM (1947) vindt dat 
kwetsbaarheid, verlies en overgave ons 
juist tot mens maakt. ‘Het goede leven is 
per definitie risicovol.’

HOE ZAT HET OOK AL WEER MET...
MARTHA NUSSBAUM
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den doen. Integendeel: de emoties die ze toen 
had, schreef zij later, waren vormen van inzicht 
in wat er werkelijk toe deed in haar leven. 

Hoewel Nussbaum als politiek denker naam 
heeft gemaakt, zijn het (nood)lot en de mense-
lijke kwetsbaarheid haar voornaamste thema’s. 
Haar zorg: als we die kanten van het bestaan 
niet willen zien of het liefst compleet zouden 
uitschakelen, dan houden we er een armer 
begrip van menselijk geluk op na. Het goede 
leven is voor haar per definitie risicovol. Wie 
liefheeft, kan verliezen. Wie zich bij voorbaat 
door onthechting onkwetsbaar probeert te ma-
ken, speelt weliswaar op safe, maar betaalt een 
hoge prijs door verlies van contact met zichzelf, 
en alles wat hem verder dierbaar is. 

Ook de menselijke behoefte aan zorg, 
troost, warmte en liefde staan daardoor in een 
ander licht. Nussbaum vindt dat westerse den-
kers in hun streven naar onafhankelijkheid deze 
behoeften soms hebben gedehumaniseerd. 
Alsof die behoeften eigenlijk een te overwinnen 
zwakte zijn. In onze tijd lijkt die gedachte al 
helemaal op hol geslagen. De conclusie is snel 
getrokken: wie niet zelfredzaam is, schiet te-
kort. Mensen zijn bang om hun waardigheid te 
verliezen, naarmate ze meer behoefte hebben 
aan zorg en liefde. 

Nu wil Nussbaum de kwetsbaarheid niet 
idealiseren. Maar zij wil wel onze behoeften 
anders begrijpen. Wat ons kwetsbaar maakt, is 
namelijk ook wat ons tot mens maakt: als mens 
komen we volgens haar tot bloei in liefdevolle 
verbondenheid met iets of iemand buiten ons-
zelf. De behoefte aan zorg, warmte, troost en 
liefde vormt daarom een wezenlijk onderdeel 
van een mensenleven. 

Daarbij is liefde ontvangen niet per se 
makkelijk. Het is evengoed onderdeel van het 
avontuur van het leven. In ons dagelijks leven 
houden we via een beeld van onze goede en 
slechte eigenschappen grip op wie we zijn, wat 
we voorstellen. 

Maar als je de liefde van een ander echt 

toelaat, voel je dat die dwars door dit soort ‘ei-
genschappen’ heen snijdt en jóu raakt. Liefde 
betekent jezelf blootgeven aan de blik en aan-
raking van de ander. Dat heeft iets oncontro-
leerbaars, want je kunt niet altijd overzien wat 
die ander in jou (aan)raakt, noch weet je pre-
cies hoe die ander jou eigenlijk voor zich ziet. In 
haar essay Wat liefde weet beschrijft Nussbaum 
liefde daarom als (in iemands armen) ‘leren 
vallen’. Als vertrouwen en loslaten dus. Soms 
gaat dat vanzelf. Maar het kan ook een opgave 
zijn, zeker wanneer eigenschappen verdwijnen 
die belangrijk waren voor onze eigenwaarde,  
bijvoorbeeld wanneer we aftakelen, demente-
ren of opnieuw verschoond moeten worden.

Weinig mensen willen alleen maar liefde 
ontvangen of liefde geven. Daarom roepen 
sommige zorg- of liefdesbanden moeilijke vra-
gen op: offer ik mezelf op in de zorg voor de an-
der? Of mag ik ook mijn eigen leven koesteren, 
terwijl iemand anders eigenlijk mijn zorg nodig 
heeft? Ook voor die duivelse dilemma’s geeft 
Nussbaum ruimte. Mensen zijn volgens haar 
niet alleen kwetsbaar omdat ze zich hechten, 
maar ook omdat ze in de knoop kunnen raken 
met conflicterende waarden of loyaliteiten. 

Als ons geluk inderdaad zo kwetsbaar is, 
zullen we het dan vroeg of laat niet verspelen? 
Bieden de stoïcijnen daarom toch niet méér 
perspectief? Toch willen waarschijnlijk weinig 
mensen zich herkennen in Seneca’s voor-
beeld. Maar wat te zeggen van deze spreuk 
van de stoïcijn Epictetus: “Geef me de moed te 
aanvaarden wat niet in mijn vermogen ligt, de 
kracht om alles te doen wat in mijn vermogen 
ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid 
te maken”? Vermoedelijk kan Nussbaum zich 
hier wel in vinden. Alleen zou ze ons om-
wille van die moed, kracht en wijsheid geen 
onthechting aanraden, maar eerder een volle, 
risicovolle duik in het leven.<

▲

Kijk ook: Durf te denken over Seneca. 
Human.nl/senecaS
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Het leven 
van pa

Kunstenaar Anne van der Pals fotografeert al jaren haar vader. ‘Toen ik ging exposeren, heb ik hem 
gevraagd of er beelden bij zaten die hij liever niet tentoongesteld wilde hebben, maar dat was niet zo. 
Het is zoals het is.’
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‘Vroeger haalde mijn vader de 
lammeren, nu houdt hij alleen nog 
maar de staart van het schaap 
omhoog. Dat is ook mantelzorg voor 
mij: zorgen dat iemand er bij kan 
blijven horen.’ 

‘Ook bij het planten van de asperges 
staat mijn vader inmiddels aan de 
zijlijn, maar hij kan nog wel heel goed 
zeggen hoe het moet.’ 



‘Pa kan weer lopen, 
hij kan weer 
rekenen, hij kan 
met ons fietsen op 
de duofiets. Maar 
we moeten hem wel 
in de gaten houden’ 

Eind mei 2015 viel de vader van kunstenaar 
Anne van de Pals om. Meerdere hersenin-
farcten velden de reus, die tot dan toe altijd 
goed gezond was geweest. In het ziekenhuis 
konden en wilden ze niet veel voor hem 
doen. “Ja, hij was inderdaad al negentig,” zegt 
Van de Pals, nog steeds een tikje verontwaar-
digd, “maar dan mag je toch nog wel willen 
blijven leven?” Zijn artsen vonden dat hij 
niet meer terug naar huis kon, maar naar een 
verpleegtehuis moest. 
“Op de Eerste Hulp had mijn vader al gezegd 
dat hij alles wilde doen om voor het leven te 
gaan, maar dat hij liever doodging dan naar 
een verpleeghuis. Dat begrepen wij. Mijn va-
der is een boer, geworteld in de grond waarop 
hij zijn hele leven heeft doorgebracht, altijd 
buiten. Voor zo’n man is een verpleeghuis een 
gevangenis.”
En dus besloot ze samen met haar broer om 
hun vader toch mee terug te nemen naar de 
familieboerderij in Erp, bij Veghel. Omdat 
haar broer de zorg niet in zijn eentje aankon, 
zou Van de Pals ‘een tijdje’ bijspringen. 
“Dat had ik al een keer eerder gedaan, toen 
mijn moeder ziek werd en stierf. In het geval 
van ons pa dacht ik dat het niet lang zou 
duren, gezien zijn leeftijd en de optater die 
hij had gehad. In dat geval wilden we hem 
sowieso niet in een verpleegtehuis hebben. 
Maar ik wist ook dat hij de grootste kans 

had om op te knappen als hij in zijn ver-
trouwde omgeving was.”
Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder, en 
zorgen broer en zus nog steeds voor hun 
hoogbejaarde vader, die inmiddels ook een ge-
broken heup en heel veel revalidatie achter de 
rug heeft. “Het gaat nu redelijk goed met hem. 
Hij kan weer lopen, hij kan weer rekenen, hij 
kan met een van ons fietsen op een duofiets. 
Maar we moeten hem wel in de gaten houden. 
Door die beroerte zijn er enkele dingen die 
niet meer op orde komen en hij wordt natuur-
lijk ook steeds ouder.”
Net zoals tijdens het ziekteproces van haar 
moeder maakt Van de Pals ook nu foto’s 

Tekst LIDDIE AUSTIN 
Fotografie ANNE VAN DE PALS
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FOTOREPORTAGE

Het leven van ANNE VAN DE PALS 
(57) staat on hold sinds meerdere 
herseninfarcten haar 90-jarige vader 
velden. Samen met haar broer 
mantelzorgt ze nu voor hem. Daarnaast 
documenteert ze ‘pa’s leven’ in intieme 
portretten. ‘Als ik hier geen foto’s had 
kunnen maken, was ik gek geworden.’
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‘Mijn vader hoopte altijd dat hij nog 
eens op zijn veldje zou kunnen 
werken. Toen hij eindelijk zijn stok 
voor zijn schoffel kon verwisselen, 
kreeg hij iets terug wat hij al heel 
lang kwijt was.’
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Vader dopt de ‘flodderbonen’. 
‘Iedere dag maakt hij de groentes 
schoon die we die avond eten. Zo 
draagt hij zijn steentje bij. Het houdt 
ook zijn motoriek op peil.’ 
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van het leven op de boerderij. “Het gaat mij 
daarbij niet per se om mooie foto’s, maar om 
het vastleggen van het eenvoudige, rauwe 
leven. De foto’s maken ook duidelijk hoeveel 
handwerk het kost om iemand zijn leven te 
laten leiden zoals hij dat wil. En hoe belang-
rijk dat is.
Dat is wat mij als mantelzorger steeds weer 
doet doorzetten: ook al is iemand oud, al 
wordt hij afhankelijk, al is hij gemankeerd 
- hij mag er zijn. En hij mag van het leven 
genieten. Ik kan niet voor een ander bepalen 
of zijn leven nog zinvol is. Wel kan ik hem 
helpen om het leven te leiden dat hij wil. 
Maar het is niet altijd makkelijk, vooral door 
de bureaucratische rompslomp waarmee je 
te maken krijgt. Het vangnet voor mantel-
zorgers is slecht geregeld.”
Dat de foto’s onvermijdelijk ook de aftake-
ling van haar vader tonen, vindt Van de Pals 
alleen maar mooi. “Die hoort ook bij het 
leven, is daar zelfs een essentieel onderdeel 
van. Het levert ook krachtige beelden op. 
Het is wat het is, je kunt er niet omheen - als 
je het tenminste durft aan te gaan.”
Haar eigen leven staat on hold. Ze mist haar 
huis, haar werk, haar vrienden. “Als ik hier 
geen foto’s had kunnen maken, was ik gek 
geworden. Ik moet me tot op zekere hoogte 
aanpassen aan het boerenleven van mijn 
vader en mijn broer, want anders kunnen 
we niet samen door een deur. Het lukt niet 
altijd, maar ik doe mijn best. En dat doen 
zij ook. 
De afgelopen jaren heb ik online een paar 
kunstwerkjes gekocht, die hier nu aan de 
muur hangen. Vanaf de hometrainer kijkt 
mijn vader tegenwoordig tegen een werk 
van Corneille aan. Zo ontstaan er gesprek-
ken over waarom een bepaald kunstwerk 
je zoveel zegt dat je het om je heen wilt 
hebben. Dat zijn raakmomenten.”
Nu het betrekkelijk goed met haar vader gaat, 

wil Van de Pals haar Amsterdamse leven deels 
weer oppakken. Haar vader staat daar gelukkig 
helemaal achter. 
“Het moet niet zo zijn, vindt hij, dat ik straks 
als hij zijn leven heeft gehad, met lege handen 
achterblijf.”
Natuurlijk heeft ze de afgelopen jaren weleens 
gedacht dat ze stilstond, hier op de boerde-
rij. “Ik kom in geen enkel museum, ik word 
nauwelijks geprikkeld. Aan de andere kant 
weet ik ook dat deze tijd me straks, als ik weer 
wat meer ruimte krijg, veel gaat opleveren. Dat 
jaar bij mijn moeder heeft me daarna ook een 
overvloed aan goed werk opgeleverd. Want het 
is óók een rijkdom om dit zo intens te mogen 
beleven. Het zou weleens flink kunnen gaan 
stromen, terug in Amsterdam.” <

▲

Meer weten over de bureaucratie in de zorg? 
Kijk naar De Zorgfabriek van Kim Brand. 
human.nl/zorgfabriek

 ‘Ook al is iemand 
oud, al wordt hij 
afhankelijk, al is hij 
gemankeerd - hij 
mag er zijn. En hij 
mag van het leven 
genieten. Ik kan niet 
voor een ander 
bepalen of zijn leven 
nog zinvol is’

FOTOREPORTAGE
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Bertus Erdhuisen

‘Inmiddels hebben we een staande 
spiegel, zodat mijn broer hem niet 
meer voor hem hoeft vast te houden 
bij het scheren. Deze foto is me 
dierbaar omdat we er alledrie op 
staan.’ 
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‘Toen pa na zijn beroertes weer 
naar huis kwam, hebben we meteen 
sneakers voor hem gekocht, want 
hij had stevige schoenen nodig om 
weer te leren lopen. Hij draagt nu 
niks anders.’ 
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‘Authentic Self’ 2010, 
meisje (17)

‘Toen mijn vader na die gebroken 
heup met de ambulance thuis werd 
gebracht, sprong de hond meteen  
bij hem op schoot. Ons pa was in 
een delier, maar zodra hij de hond 
rook, voelde hij dat hij thuis was. ’ 

‘Voordat mijn vader ‘s avonds naar 
bed gaat, legt hij altijd zijn bril in het 
bakje dat op de vensterbank staat: 
hij duikt onder het gordijn, zoekt 
het bakje, legt zijn bril erin en komt 
weer tevoorschijn.’
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DUIVELS DILEMMA

Een 
ondraaglijke 
waarheid
Op een dag weet je het zeker: de God van je ouders 
en familie bestaat niet meer. En dat moet je ze op 
een dag vertellen. Maar hoe? Want jouw ongeloof is 
voor hen een doodzonde, en soms reden voor 
een hartverscheurende breuk. BORIS VAN DER HAM 
en RACHID BENHAMMOU spraken met twaalf 
voormalige moslims over hun duivelse dilemma’s. 

Tekst 
MARGALITH KLEIJWEGT
Fotografie
MARC DEURLOO

“Ik besloot wel mee te bidden, ik deed 
alle bewegingen, maar mijn hart was er niet 
meer bij. Ik voelde niks meer en ik dacht: er 
is geen God, er is niemand.” Aan het woord is 
de uit Somalische ouders geboren Waris. Ze 
vertrouwde haar levensverhaal toe aan Boris 
van der Ham, voorzitter van het Humanistisch 
Verbond, en Rachid Benhammou, journalist 
en ondernemer. 

Wat gebeurt er met je als je van je geloof af-
valt, en, heel belangrijk, hoe vertel je het aan je 
familie, aan je omgeving? Over deze en andere 
dilemma’s spraken Van der Ham en Benham-
mou met twaalf jonge mannen en vrouwen die 
als moslim zijn grootgebracht, maar die een 
andere weg hebben gekozen. De interviews 
met onder anderen de schrijvers Said el Haji en 
Celal Altuntas, verschijnen in het boek Nieuwe 
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ex-gelovigen hun opvattingen vaak voor zich. 
Zoals Waris in het boek uitlegt: “Mijn ouders 
weten nog niet dat ik atheïst ben geworden. Als 
ik bij hen ben, dan doe ik alsof ik bid en draag 
ik een hoofddoek. Ik wil mijn moeder geen 
hartaanval bezorgen. Ik vermoed dat mijn va-
der eigenlijk wel weet dat ik niet meer geloof. 
Hij staat ook wel open voor een debat over de 
islam. Alleen als het te confronterend is, haakt 
hij af.”

Van der Ham: “Hoewel de geïnterviewden 
bijna allemaal in Nederland zijn opgegroeid, is 
bij een aantal de invloed van de sociale omge-
ving groot. Een aantal ouders is door de druk 
van buitenaf conservatiever geworden. Zo wa-
ren de ouders van Waris vroeger veel vrijzin-
niger, maar tegenwoordig staan ze erop dat ze 
een hoofddoek draagt.” Ondertussen was Wa-
ris juist tot de ontdekking gekomen dat God 
voor haar niet langer bestaat. Ze legt uit hoe 
dat voelde: “Ik zat in een soort doos opgeslo-
ten, nu is het licht aangegaan en zie ik oneindi-
ge mogelijkheden. Het universum is voor mij 
een inspiratiebron.”

Benhammou herkent haar dilemma: “De 
druk van de sociale omgeving is immens.”

Van der Ham: “Onze gesprekspartners zijn 

DUIVELS DILEMMA

Vrijdenkers dat 10 april bij uitgeverij Prome-
theus verschijnt.

Van der Ham bekommert zich al langer 
om ex-moslims. Zo werd een paar jaar gele-
den speciaal voor hen het Platform Nieuwe 
Vrijdenkers opgericht. Hierin komen jongeren 
samen die in Nederland als moslim zijn opge-
voed, maar ervoor kozen humanist, agnost of 
atheïst te zijn. Een andere aanleiding voor het 
boek was dat Benhammou in zijn omgeving 
steeds meer mensen zag die het islamitisch ge-
loof achter zich lieten, alleen spraken ze er niet 
openlijk over. Het leek hem en Van der Ham 
zinvol om deze gevarieerde groep een stem te 
geven, onder de aandacht te brengen en te laten 
zien dat ze niet alleen zijn. 

Benhammou, zelf zoon van een gastarbei-
der, begrijpt de worsteling die zijn generatiege-
noten doormaken, al heeft hij zelf geen groot 
gevecht hoeven leveren. Hij kwam als baby met 
zijn moeder en zes broers en zussen vanuit Ma-
rokko naar Nederland om zich bij hun vader 
te voegen. “Ik heb een standaard islamitische 
opvoeding gehad, maar mijn ouders waren re-
delijk liberaal. Religie was thuis zeker belang-
rijk, maar onderwijs net zo goed. Mijn vader 
hamerde er vooral op dat ik kritisch zou leren 
nadenken.” 

Benhammou bracht dat in de praktijk toen 
hij als puber zijn ouders in een gesprek bedank-
te voor alles wat ze hem hadden meegegeven, 
maar hun tegelijkertijd meedeelde dat hij vanaf 
dat moment zelf de koers van zijn leven wilde 
bepalen - óók als het om religie ging. Ze ston-
den niet te juichen, maar hebben het geaccep-
teerd. 

Bij veel van de geïnterviewden ligt dat in-
gewikkelder. Ouders vinden het vaak onver-
draaglijk als hun kind opbiecht niet langer te 
geloven. Wat zullen de buren zeggen? En de 
rest van de familie? En zie ik je nog in de he-
mel? Uit compassie met hun ouders houden 

Boris: ‘Van je geloof 
afvallen hoeft niet 
te betekenen dat je 
met je roots breekt. 
Identiteit wordt 
door zoveel 
meer dan alleen 
religie bepaald’
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vechters, maar tegelijkertijd willen ze hun ou-
ders beschermen tegen de kwaadaardige ton-
gen in de buitenwereld, ze willen voorkomen 
dat in de moskee wordt gezegd dat je je kind 
niet goed opvoedt. Ze willen hun ouders geen 
verdriet bezorgen. Het dilemma is dat ze van 
hun ouders houden, hun het geloof gunnen, 
maar zelf een eigen weg willen gaan. Openlijk 
zeggen: ik geloof niet meer, vinden sommigen 
daarom niet nodig. Anderen stellen het uit. Of 
ze denken: ik zeg het als ik uit huis ben, als ik 
afgestudeerd ben of als ik financieel onafhanke-
lijk ben. Wij hebben in Nederland een bekente-
niscultuur. Je bent iets en daar sta je voor. In 
meer zuidelijke culturen worden zaken vaker 
onbenoemd gelaten. Een aantal van de geïn-
terviewden zit precies tussen twee culturen in.” 

Soms valt de reactie mee als mensen ervoor 
uitkomen, bij Hamid bijvoorbeeld was er geen 
probleem. Maar de familie van Halima heeft 
met haar gebroken. Van der Ham: “Van die 
breuk heeft ze veel verdriet van gehad, maar 
inmiddels heeft ze er vrede mee.”

Van je geloof afvallen hoeft niet te bete-
kenen dat je met je Marokkaanse of Turkse of 
Somalische roots breekt. Identiteit wordt door 
zoveel meer dan alleen religie bepaald, bena-
drukken Van der Ham en Benhammou. 

De laatste ging zich pas op zijn dertigste in 
zijn rijke Berberse afkomst verdiepen, een cul-
tuur die al ver voor de islam geworteld was in 
Marokko. Ook Van der Ham viel de toegeno-
men belangstelling voor de pre-islamitische pe-
riode op. “Het is te vergelijken met de Europese 
humanisten die verwijzen naar de voorchriste-
lijke Griekse en Romeinse cultuur.”

“Acceptatie van afvalligheid moet in eigen 
kring beginnen”, zegt Benhammou. Waarop 
Van der Ham reageert: “Wie is dan die eigen 
kring?” Hij vindt dat Nederlanders er vaak te 
automatisch vanuit gaan dat iemand uit Ma-
rokko of Turkije islamitisch is, met de daarbij 

behorende vooroordelen. Gemakzucht? Van 
der Ham: “Ik vind het meer een blijk van on-
verschilligheid.”

Benhammou, instemmend: “Ik ervaar dat 
zelf bijna dagelijks. Omdat ik een Marokkaans 
uiterlijk heb, denken Nederlanders: die zal wel 
moslim zijn. Ze zijn verbaasd als ik een biertje 
neem.”

Dat Marokkanen, Turken, Somaliërs en 
anderen niet alleen moslim maar ook huma-
nist, agnost of atheïst kunnen zijn, moet van-
zelfsprekender worden, vinden Behammou en 
Van der Ham. 

Halima, een van de geïnterviewden die ja-
renlang een dubbelleven leidde, is opgelucht nu 
ze zichzelf niet langer moslim noemt. En alsof 
ze anderen een hart onder de riem wil steken: 
“Hou vol, er is altijd een uitweg, blijf positief.” < 

▲

Nieuwe vrijdenkers, het boek van Boris van 
der Ham en Rachid Benhammou, verschijnt op 
10 april bij uitgeverij Prometheus, € 20. 

▲

Meer over het boek en meet-ups in het land op 
Platform Nieuwe Vrijdenkers: nieuwevrijdenkers.nl

Rachid: ‘Omdat ik 
eruitzie als een 
Marokkaan, wordt 
snel gedacht: die zal 
wel moslim zijn. Ze 
zijn verbaasd als ik 
een biertje neem’

http://nieuwevrijdenkers.nl
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‘Veel mensen 
zeggen dat je dit 
soort dingen niet 
moet haasten. Maar 
waarom hopen dat 
een nieuwe 
generatie misschien 
wel in vrijheid kan 
leven, en ik niet?’
Fatima El Mourabit

‘Tegenover de 
hardheid van 
mijn vader, 
die geen twijfel 
kende over 
de absolute 
waarheid, 
wil ik geen 
alternatieve 
hardheid zetten’
Said El Haji
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‘Soms krijg ik tijdens 
de ramadan de 
vraag hoe ik het 
ervaar. Als ik zeg 
dat ik er niet aan 
doe, vragen ze: 
“Vind je het te 
moeilijk?” “Nee, ik 
geloof gewoon niet.” 
Je ziet ze dan 
verbaasd zijn’
Hamid Sekalle

‘Ik vertelde 
dat ik geen 
moslima 
meer was. 
Mijn moeder 
was in shock. 
Mijn vader 
stond op en 
wilde dat ik 
vertrok’
Halima Boutahar
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De twee zussen: links 
Carolien Verleg-van 
Diepen, rechts Joke 
van Diepen. 
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Wie zorgt er 
straks voor 
Joke?

Tekst 
ADINDA AKKERMANS
Fotografie
JACQUELINE VAN DEN HEUVEL

JOKE VAN DIEPEN (61) is verstandelijk 
beperkt. Zielsgelukkig woont ze naast 
haar zus, in haar eigen aanleunbungalow 
met haar poppen en met haar eigen 
Nick & Simon-dekbed. Toch zou zus 
CAROLIEN (52), maatschappelijk werker,
niet snel adviseren een gehandicapt 
familielid in huis te nemen. ‘Er is dat 
constante gevoel dat je verantwoordelijk 
bent voor haar levensgeluk.’

Met kerst dachten ze dat ze sterven zou. 
Ze had een longontsteking en ze was ernstig 
verzwakt. Corry van Diepen (88) voelde zich 
zo beroerd dat ze haar naderende einde kon 
accepteren. Ze vertelt haar verhaal vanuit een 
gemakkelijke stoel in haar appartement in 
Den Hoorn. Haar stem klinkt krakerig maar 
kordaat. “Toch had ik nog één grote zorg: hoe 
moet het verder met Joke?” 

Joke van Diepen (61) pakt een kopje uit de 
keukenkast, schenkt  er kokend water in, laat 
er een theezakje in bungelen en brengt het naar 
haar moeder. Bij elke handeling lijkt ze even na 
te denken hoe het ook al weer moet. Joke zet 
de smartlap in die zij zong tijdens de karaoke: 

“Een kind zonder zijn moeder, is als een vaas 
zonder bloemen.” 

Vier keer per week gaat Joke bij haar moe-
der op bezoek. Ze wonen maar tien minuten 
bij elkaar vandaan, dus kan ze zelf op de fiets, 
ook al rijdt ze slingerend. 

“Pa zei altijd dat ik te weinig zuurstof heb 
gekregen toen ik geboren werd”, legt ze uit. 
Haar moeder richt zich op en kijkt Joke in de 
ogen: ”Dat is nooit bewezen, hoor,  het was een 
voorspoedige bevalling.” 

Toen Joke drie was, merkte haar moeder 
dat er iets niet klopte. Hoe kon het toch dat 
de net zo oude peuter van haar vriendin zich 
veel sneller ontwikkelde? Ze schonk er weinig 
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aandacht aan. “Ik had een druk leven, als eige-
naar van een tuinderij en met de vier andere 
kinderen die snel achter Joke volgden.” 

De bel gaat. Joke loopt naar de gang en 
opent de voordeur. “Wat moet die hier?”, roept 
ze paniekerig naar de kamer. Haar moeder 
komt uit haar stoel om te kijken wat er aan de 
hand is. Ze keert terug met een pakketje van 
de postbode, gaat weer zitten en vervolgt haar 
verhaal: “In de eerste klas van de lagere school 
kon Joke niet meekomen. Ze moest naar een 
speciale school waar ze niets leerde. Ze puz-
zelde er alleen maar.” Joke friemelt aan de twee 
dolfijntjes aan haar ketting en herhaalt: “Ja, we 
puzzelden veel.”

Aan het uiterlijk van Joke is niets bijzon-
ders te zien. Ze toont een foto van zichzelf als 
tiener. Een mooi meisje met lang golvend haar 
kijkt recht in de camera. Juist omdat het niet 
meteen duidelijk is dat ze een verstandelijke 
beperking heeft, is ze haar hele leven overschat 
en liep ze op haar tenen. Pas onlangs is Joke 
getest, haar verstand blijkt vergelijkbaar met 
dat van een kind van zes tot acht jaar.

“In die tijd had je nog geen maatschap-
pelijk werker”, vertelt haar moeder. “Ik moest 
het allemaal zelf uitzoeken.” Echt voor zichzelf 
zorgen kan Joke niet. “Ja, ze kan zichzelf wel 
wassen en aankleden, maar als ze bijvoorbeeld 
een eigen bankpasje had, werd die keer op keer 
geplunderd door een zogenaamd vriendje.” 
Die verantwoordelijkheid die ze voelt voor 
Joke is groot en ook best zwaar, vindt ze.

Het is even stil. Corry van Diepen neemt 
een hap van een muffin en ademt diep voor 
ze verder gaat. “Ze probeerde allerlei baantjes, 
maar dat ging telkens mis.” Haar woorden 
klinken hard, maar als ze naar Joke kijkt is haar 
blik zacht. Joke kijkt bedremmeld naar haar 
handen: “Ik zou ook liever op de kraamafde-

ling van een ziekenhuis werken.” Uiteindelijk 
regelde haar moeder voor haar een plek op een 
sociale werkplaats in de kassen. Daar heeft ze 
de afgelopen veertig jaar stekjes gestoken. 

Terug naar huis wijst Joke de weg naar haar 
eigen bakstenen bungalow, die kent ze duidelijk 
op haar duimpje. Ze opent de deur .“Joke wil 
ook een eigen huis”, zegt ze bij binnenkomst. 
Tientallen roze poppen zitten op de bank, in 
de vensterbank en op tafel. Joke speelt met ze, 
kleedt ze aan en kamt hun haren. 

In haar slaapkamer staat een eenpersoons-
bed met op het dekbed een enorme foto van 
het Volendamse muziekduo Nick & Simon. Uit 
een glazen kast pakt Joke twee kleine popjes, 
wiegt ze in haar armen. “Dit zijn mijn lieve-
lingspoppen, ze heten Bob en Carolien.” Joke’s 
zus Carolien Verleg-Van Diepen (52) komt er 
bij staan. “Misschien wil het bezoek wel wat 
drinken?” 

“Vanaf haar achttiende woonde Joke in ver-
schillende instellingen, maar daar werd ze heel 
ongelukkig”, vertelt Carolien als we aan tafel 
zitten. Joke knikt: “Ze gingen steeds op mijn 
schoot zitten, ik voelde me ingesloten.” Dat wa-
ren voornamelijk mensen met het syndroom 
van Down die affectie zochten en tegen wie 
haar zus niet makkelijk ‘nee’ durfde te zeggen, 

REPORTAGE

‘Joke kan zichzelf 
wassen en 
aankleden, maar 
haar bankpasje 
werd keer op 
keer geplunderd’ 
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Joke als tiener. Aan 
haar uiterlijk is niks 
te zien, daardoor is 
ze haar hele leven 
overschat en moest ze 
op haar tenen lopen.  
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Lars

Joke in haar slaapkamer met al haar poppen.

Op de kookclub voor verstandelijk beperkten.
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legt Carolien uit. Joke gaat wijdbeens staan en 
zet haar handen in haar zij. “En ze keken me 
aan zo van: ‘Wie ben jij nou?’ Nou, ik ben Joke 
van Diepen!” 

Nadat ze in een reguliere instelling niet op 
haar plek bleek, haalden haar ouders haar weer 
in huis. Maar toen haar broertjes en zusje alle-
maal op kamers gingen, zei ze: “Ik wil ook wat 
voor me eigen.” Dus bouwden haar ouders een 
bungalow aan hun huis vast. Zo had Joke een 
eigen voordeur, maar kon ze nog iedere dag 
eten bij haar ouders. En met de gordijnen open 
konden ze bij elkaar naar binnen kijken.

Dertig jaar geleden riep Corry van Diepen 
haar vier andere kinderen bij elkaar en stelde 
hun de vraag die haar al een tijd bezighield: 
“Wie wil er voor Joke zorgen als wij dat niet 
meer kunnen?” Zij en haar man hadden er 
goed over nagedacht: wie dat zou willen doen, 
zou hun huis voor een goede prijs mogen 
kopen. Dat leek hen een eerlijke deal.

De broers wilden niet. Eén zou best in het 
huis willen wonen, maar wilde niet intensief 
voor Joke zorgen. Zou een instelling niet beter 
zijn?, opperden ze. Zus Carolien, destijds twin-
tig jaar, vond van niet. Als jongste zus had ze 
gezien hoe ongelukkig Joke in de instellingen 
was geweest. “Iedereen moet een thuis hebben 
waar je kunt ontspannen, maar dat kon ze daar 
niet.” Ze moest natuurlijk eerst met haar man 
overleggen, maar, zo zei ze, ze was in principe 
bereid de zorg voor Joke op een dag over te 
nemen.

Vijftien jaar geleden was het zo ver. De 
ouders van Joke werden te oud voor een huis 
met trappen en verhuisden naar een apparte-
ment verderop. En Carolien betrok met haar 
man en dochters het voormalige ouderlijk huis 
naast de bungalow van Joke. Sindsdien delen 
moeder en zus de zorg voor Joke, al komt 
steeds meer op Carolien neer. Moeder doet 

nog vooral het sociale aspect: samen een kopje 
koffie of een glas rosé drinken bijvoorbeeld, 
daar geniet Joke enorm van. Carolien helpt 
Joke met de was, kleren kopen, de financiën en 
het plannen van activiteiten.

 
Vandaag doen Carolien en Joke samen 

boodschappen, zoals iedere vrijdag.  Van tevo-
ren maken ze samen een boodschappenlijstje. 
In grote sierlijke letters schrijft Joke op wat ze 
nodig heeft: ‘Groete mix’, ‘bruin bootjes’. Voor-
dat ze de deur uitgaan zet Joke drie poppen 
naast elkaar op de bank en aait ze even.

In de supermarkt hebben ze elk hun eigen 
kar. Joke scant zorgvuldig haar wienerschnitzel 
en schuifelt verder achter haar wagen. “Eerst at 
ik elke dag dezelfde magnetronmaaltijd, maar 
dat is niet gezond.”  Carolien doet intussen haar 
eigen boodschappen en helpt Joke alleen als het 
echt niet lukt. “Ze heeft al zo weinig te kiezen 
in haar leven, ik vind het belangrijk dat ze 
zoveel autonomie heeft als mogelijk is.” 

Thuis bergt Joke haar boodschappen zorg-
vuldig op in de keukenkastjes. Aan de muur 
in de keuken hangt een grote foto waarop ze 
zwemt met een dolfijn. Die is genomen op een 

Op een dag zei 
Joke: ‘Ik wil ook 
wat voor me 
eigen.’ Dus bouw-
den haar ouders 
voor haar een 
bungalow aan hun 
huis vast
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Zus Carolien:
‘Ik vraag me wel 
eens af: doe ik 
mijn gezin niet 
tekort? En is dit 
echt de beste 
keuze voor 
Joke? Zit ze 
’s avonds niet 
te veel alleen?’

REPORTAGE

van de vele vakanties die ze doorbracht met 
het gezin van Carolien. Joke’s gezicht betrekt: 
“Carolien en Erwin gaan skiën, dan is Joke 
helemaal alleen.”

Als Joke even later naar het toilet is, 
vertelt Carolien dat ze het moeilijk vindt Joke 
achter te laten als zij volgende week naar de 
wintersport vertrekken. “Mijn man vindt het 
belangrijk dat we één keer per jaar met ons 
gezin alleen op vakantie gaan. Daar heeft hij 
natuurlijk gelijk in, maar toch zou ik haar het 
liefst meenemen.” De tranen op haar wangen 
veegt ze vlug weg als Joke binnenkomt. Maar 
Joke heeft het altijd door als haar zus verdrie-
tig is. Ze legt haar handen op de wangen van 
Carolien. 
“Je hebt traantjes in je ogen, Lien.” 

“Nee hoor”, glimlacht Carolien.
“Jawel je hebt traantjes in je ogen, ik zie het.” 

Carolien werkt als maatschappelijk werker, 
toch zou ze anderen niet snel adviseren een 
gehandicapt familielid in huis te nemen. “Dat 
komt omdat ik zelf ook wel eens twijfel”, geeft 
ze toe. “Is dit echt de beste keuze voor Joke? En 
doe ik mijn gezin niet tekort? Ze zit ‘s avonds 
toch best vaak alleen en wanneer zij in een 
instelling zou wonen, zou ze in de avond meer 
lotgenoten om zich heen hebben.” Tegelijker-
tijd zien zij en haar man hoe vertrouwd en 
geaccepteerd Joke zich voelt in hun sociale 
netwerk. “En ze vindt het heerlijk om ’s avonds 
in haar eentje zélf te bepalen naar welk tv-pro-
gramma ze kijkt.” 

De keuze om voor haar zus te zorgen heeft 
Carolien gevoelsmatig gemaakt: “Als ze in een 
instelling zou wonen is mijn hart daar ook, dus 
kan ze maar beter dichtbij zijn.” Ze realiseert 
zich maar al goed dat niet iedere familie dit 
kan doen. Ze heeft veel geluk met haar man 
en dochters die het Joke en haar gunnen. 
“Dat Joke heel lief is maakt het ook een stuk 
makkelijker.” En dan nog is het ook best zwaar, 
geeft ze toe. “Het zijn niet eens zozeer de prak-
tische zorgen die het zwaar maken. Het is het 
constante gevoel dat ik verantwoordelijk ben 
voor haar levensgeluk. Als ik uit eten ga, denk 
ik: Joke moet ook weer eens uit eten.” 

Toch waakt Carolien ook over haar eigen 
leven. Zo hebben ze afgesproken dat Joke op 
woensdagavond in haar eigen huis blijft. “Dat is 
de enige avond dat er niemand mee-eet en dat 
is ook wel eens lekker.” Soms gaat Carolien uit 
eten met vrienden en wil Joke graag mee. “Re-
gelmatig mag ze mee. Maar als ik zeg dat dat 
deze keer niet kan, belt Joke soms die vrienden 
op of ze niet bij haar willen langskomen. Joke is 
soms, hoe zeg je dat…” Ze kijkt naar Joke met 
een schuine blik. “Uitgekookt”, vult Joke aan. 
Carolien schiet in de lach: “Ja, uitgekookt, dat 
is precies het woord dat ik zocht.” Ze lachen 
zusterlijk, hun schouders raken elkaar.
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Aan het einde van de middag brengt 
Carolien Joke naar haar tweewekelijkse eet-
club met andere verstandelijk beperkten. Bij 
binnenkomst omhelzen de leden elkaar. De 
begeleider deelt een recept uit voor burrito’s. 
Joke staart naar het papiertje, vouwt het op en 
stopt het in de zak van haar schort. Maar dan 
bedenkt ze zich en haalt het weer tevoorschijn. 
Voorzichtig snijdt ze een prei in grote stukken. 
“Lukt het Mike?”, vraagt ze aan de grote man 
naast zich. Ze legt het mes neer en kijkt naar 
de vrouw aan haar andere kant. Ze staren 
elkaar lang in de ogen. Joke schiet in de lach en 
zegt: “Ik moet steeds lachen, ik weet ook niet 
waarom.” De vrouw blijft haar stil aanstaren en 
antwoordt dan: “Beter dan huilen.” 

Joke knikt. <

▲  Symbiose: over een ongeneeslijke zieke 
moeder en de zorg voor haar gehandicapte 
zoon. human.nl/symbiose

Joke met haar moeder, 
Corry van Diepen.

Zus Carolien: 
‘Ze heeft al zo 
weinig te kiezen 
in haar leven, ik 
vind het belangrijk 
dat ze zoveel 
autonomie heeft 
als mogelijk is’

http://human.nl/symbiose
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Mijn broer 
is ziek
 

Mijn broer is ziek. Hij wil me daarom vaker 
zien. Niet om hem te verzorgen - daarvoor 
woont hij te ver weg -, maar om het familiege-
voel te delen. De afgelopen veertig jaar hebben 
we elkaar hooguit tien keer in levenden lijve 
gezien. Ik kon het niet nalaten verwonderd te 
reageren. Familiegevoel? Stelt dat nog wat voor 
als je elkaar al een eeuwigheid geleden hebt 
losgelaten?

Op de wc van het café, waar we een biertje 
dronken om te vieren dat hij een weekje in 
Nederland was, vroeg ik me af wat de overwe-
gingen zouden kunnen zijn voor het hebben 
van een familiegevoel. 

Allereerst een biologische natuurlijk. Leg 
ons DNA naast elkaar en je zult zien dat er een 
groot aantal overeenkomsten is tussen hem en 
mij. We hebben dezelfde huidskleur, dezelfde 
kleur ogen en hetzelfde haar. Oppervlakkig 
gezien lijken we op elkaar. Toch is er in de 
expressie van het DNA ook een grote variatie 
opgetreden. Onze levens zijn zo anders verlo-
pen, onze kinderen lijken zo weinig op elkaar 
dat het niet overtuigt om op de biologie een 
familiegevoel te baseren.

Zou het lukken met het begrip ‘gedeelde 
jeugd’? Zeventien jaar lang deelden we de-
zelfde ouders, dezelfde huizen, deels dezelfde 
scholen en dezelfde buurkinderen. Legt die 
gedeelde jeugd een fundament waarop je je 
later kunt beroepen? Dat zou misschien zo zijn 
als er één ouderlijk huis was geweest, maar 
in ons geval waren dat er zeven. Ruimtelijk is 
er geen fundament om op terug te vallen. Het 
zou misschien zo zijn als onze ouders langer 
hadden geleefd en de gemeenschappelijke 
herinneringen in stand hadden gehouden, 
maar dat deden ze niet. Of als wij kinderen ons 
in onze leefstijlen minder ver van hen hadden 
verwijderd, mijn broer door fysiek te vertrek-
ken, ik door afstand van hun geloof te nemen. 

Elf keer in veertig jaar: filosoof MARLI 
HUIJER zag haar geëmigreerde broer 
broer maar zelden. Nu is hij ziek en wil 
hij haar vaker zien, want hij wil ‘meer 
familiegevoel delen’.  Maar is dat er nog 
wel? Of bestaat er ook zoiets als een 
morele plicht zorg en aandacht te geven 
aan een broer of zus?
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‘Hoe vaak wil je 
naar Nederland 
komen en me 
zien?’, vroeg ik.
‘Twee keer per jaar’, 
antwoordde hij. 
Mijn gevoel zei me 
dat het te veel was. 
’Dat is goed’, zei ik

De enkele keer dat mijn broer en ik nu over 
onze jeugd spreken, zijn onze herinneringen 
zo verschillend dat ik me soms afvraag of we 
werkelijk samen zijn opgegroeid.

‘Gedeelde opvattingen’ dragen evenmin bij 
aan warme familiegevoelens. De wijze waarop 
mijn streng gelovige familie in de jaren zeventig 
op mijn geloofsafval reageerde, verschilt weinig 
van wat afvallige moslims nu te verduren 
hebben. De eindeloze moeizame gesprekken 
over dat ‘je zo anders’ was, dat alles wat je 
deed zondig was, dat het niet goed met je zou 
aflopen en dat je kinderen voor galg en rad 
zouden opgroeien, dreven me tot wanhoop.  Als 
ongelovige ben je ‘een niemand’, zoals mijn 
moeder kort voor haar dood zei. Met hoeveel 
zorg ik haar ook omringde, ze voelde zich diep 
eenzaam omdat er geen gelovigen aan haar 
sterfbed zaten. Mijn broer en ik raken het on-
derwerp geloof niet meer aan, het is te precair 
en drijft ons ook nu nog uit elkaar.

Het voelde niet goed om langer op die wc 
te blijven, mijn broer kwam immers voor mij. 
Toch wilde ik nog één gedachte uitproberen. 
Is er een morele plicht tot familiegevoel? In 

de relatie tussen ouders en kinderen spreekt 
die voor zich: ouders zijn moreel (en wette-
lijk) verplicht om goed voor hun kinderen te 
zorgen. Andersom is die plicht minder zwaar, 
maar helemaal afwezig is deze niet. Tussen 
broer en zus lijkt me dat die plicht geldt als je 
dicht bij elkaar woont en veel met elkaar hebt 
opgetrokken. Maar als dat niet het geval is, dan 
verdienen mensen die nu nabij zijn meer zorg 
en aandacht dan verre broers of zussen.

 Ik waste mijn handen en liep terug naar 
de cafétafel. Mijn broer zag er kwetsbaar en 
verloren uit. Ooit was hij gezond en stralend 
vertrokken, gelokt door het avontuur in de 
nieuwe wereld. Hij had daar successen en mis-
fortuin gekend, geluk en diep verdriet ervaren, 
kinderen gekregen en deze ook weer moeten 
loslaten. Zijn pijn over de emigratie sneed plots 
door mijn ziel. Had ik hem indertijd moeten 
tegenhouden? Had ik moeten zeggen dat hij 
altijd heimwee zou blijven houden? Dat op de 
lange duur uit het oog uit het hart betekent? 
Of vergiste ik me en bestond de pijn over het 
eigen vertrek en het verlangen naar de zus 
alleen maar hier in Nederland? Zou er ginds ook  
familiegevoel zijn?

“Hoe vaak wil je naar Nederland komen en 
me zien?”, vroeg ik. Het leek wel een gesprek 
tussen ex-geliefden. “Twee keer per jaar”, 
antwoordde hij. Mijn gevoel zei me dat het te 
veel was, maar ik durfde niet naar dat gevoel te 
handelen. De reeks overwegingen die ik op de 
wc had uitgedacht, waren niet bestand tegen 
de kwetsbare aanwezigheid van de broer die 
hier en nu naast me zat. “Dat is goed”, zei ik. 
“Laat het maar weten als je weer komt.” 

Mijn broer lachte: “Zo ken ik je weer, zus.”<

▲

Over familiegevoel heeft acteur Gijs Scholten 
van Aschat zo zijn eigen ideeën. 
human.nl/zodoenwijdat
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ONBEHAGEN
Hoe beschaafd is 
de beschaafde mens?
Tijdens de aanslag op Charlie Hebdo op 7 januari 
2015 is Bas Heijne toevallig in Parijs. Het wereld-
beeld waarmee hij is opgegroeid verdwijnt die 
dag voorgoed. ”Hier was niets meer. Het was als-
of ik in een vacuüm stond, daar op die winterse 
boulevard. Er was iets ontzagwekkends gebeurd, 
maar het had nog geen betekenis gekregen. (…)”
Het beeld van de mens dat columnist Bas Heijne 
had,  wankelt. Hoe beschaafd is de beschaafde 
mens eigenlijk? Wat voedt het toenemende 
gevoel van onbehagen en de verdeeldheid? 
Wat maakt de nationalistische oneliners van 
conservatieve leiders zo aantrekkelijk? Waarom 
laten mensen zich in de post-truth-wereld zo 
makkelijk om de tuin leiden? In de vierdelige 
serie Onbehagen onderzoekt Heijne op een per-
soonlijke manier waarom de Verlichtingsidealen, 
die voor hem altijd zo vanzelfsprekend leken, 
steeds meer onder druk komen te staan. Er is 
iets verschoven de afgelopen dertig jaar. Maar 
wat precies?
Onbehagen (Human/VPRO), vier afleveringen 
vanaf dinsdag 10 april op NPO 2
Human.nl/onbehagen
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Van prettige gesprekken 
tot felle debatten, 
van edgy exposities 
tot spraakmakende 
documentaires en van 
sprankelende festivals tot 
verdiepende cursussen. 
Wat je (eigenlijk) niet mag 
missen.

TUSSENUUR: 
Scholieren op de stoel 
van de rechter
Hoe denken jongeren over 
moraliteit en het doel en nut van 
straffen? Dat vroegen ze zich af bij 
Tussenuur, het online kanaal voor 
middelbare scholieren van omroep 
Human voor NPO 3FM. Samen met 
een criminoloog zetten ze een 
rechtszaak in elkaar, waarbij ac-
teurs slachtoffer, dader en getuige 
speelden en leerlingen van de 
Vox-klassen in Amsterdam de rollen 
van de verdediging, het OM en de 
rechters op zich namen. Gedurende 
een week kwam er steeds meer 
informatie over de toedracht aan 
het licht, ook doordat leerlingen de 
betrokkenen mochten verhoren. 
Daardoor veranderde hun idee over 
de strafmaat. Uiteindelijk moesten 
de rechters tot een vonnis komen. 
3fm.nu/rechtexperiment 

Bas Heijne

http://Human.nl/onbehagen
http://3fm.nu/rechtexperiment
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De complexe werkelijkheid kan niet worden gereduceerd tot 
een simpele kwestie van goed tegen kwaad, zeker niet in een 
land in oorlog. In dit cinematografische essay over de chaos in 
Syrië vertellen voormalige vrijheidsstrijders uit Aleppo hoe ze 
geloofden in de revolutie, zich verzetten tegen het regime, om 
vervolgens te ontdekken dat zowel wereldleiders als religieuze 
fanaten met de opstand aan de haal gingen. Eenmaal gevlucht 
naar Nederland, moeten ze zich verantwoorden voor hun 
(gewapende) strijd om voor asiel in aanmerking te komen. Een 
coming of age-documentaire ofwel het verlies van onschuld.
2Doc: A Stranger Came To Town, woensdag 18 april om 22.55 
uur op NPO 2. human.nl/astrangercametotown

PODCAST SPINVIS
Een nieuwe morgen
In het Utrechtse verzorgingshuis 
Tuindorp Oost wonen hoogbejaarde 
mensen samen met jongeren. Op 
geheel eigen wijze voert Spinvis 
gesprekken met zowel oude als 
jonge bewoners. Het resultaat is 
een vijfdelige serie korte geluidsim-
pressies over verschillende thema’s. 
Bijvoorbeeld over omgaan met ouder 
worden. “Ik zou altijd 25 willen blij-
ven.” Of over het geloof in de hemel: 
“Ik zou best m’n man weer eventjes 
willen zien.” En hoe zit het met 
verliefd worden op je 100ste? “Seks 
hoeft niet meer zo. Maar de erotiek 
blijft altijd bestaan.” 
Eerder componeerde Spinvis de 
muziek voor de documentaire Een 
nieuwe morgen (regie Kim Brand) die 
op 6 maart werd uitgezonden. 
De podcast Een nieuwe morgen is te 
beluisteren via 
human.nl/eennieuwemorgen/pod-
cast

LUISTEREN

 
A STRANGER CAME TO TOWN
Deceptie van vrijheidsstrijders
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Still uit de documentaire

Humanisme put soms uit eeuwenoude bronnen, maar is verras-
send actueel. Juist bij grote vraagstukken van nu kan humanis-
me voor jou betekenis hebben. Hoe verhoud jij je bijvoorbeeld 
tot de aarde? En andere mensen? Welke rol speelt technologie 
in je leven? En wat versta je onder ‘wijsheid’? 
Volg deze cursus, ga in gesprek met docent en medecursisten 
en laat je verrassen door de actuele waarde van humanisme.
Kijk op cursushumanisme.nu voor data. De cursus bestaat uit 
vier avonden.

 
CURSUS
Humanisme in de 21ste eeuw

Spinvis in gesprek.

KIJKEN/DOEN

http://human.nl/astrangercametotown
http://human.nl/eennieuwemorgen/podcast
http://human.nl/eennieuwemorgen/podcast
http://cursushumanisme.nu
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Adelheid Roosen

IN DE LEEUWENHOEK ON TOUR
Debat: Hoe behandelen we 
mensen met dementie 
menselijker?
Stel: je moeder, vader, broer, zus, vriend of part-
ner krijgt dementie. Hoe zou jíj willen dat hij of zij 
verzorgd wordt? De moeders van Adelheid Roo-
sen en Hugo Borst kregen alzheimer. Wekenlang 
verblijven Roosen en Borst voor de Human-serie 
In De Leeuwenhoek in de gelijknamige Rotter-
damse zorginstelling. Van de directeur mogen ze 
overal bij zijn. Ze leven als het ware mee in het 
zorghuis en het mooiste is dat ze alles mogen 
filmen. Ze kijken hun ogen uit. Vaak zijn ze 
ontroerd, soms verbaasd. Ze schieten in de lach, 
voelen compassie en zijn ook weleens boos.
Bij In De Leeuwenhoek On Tour zie je een com-
pilatie van de vierdelige serie, mét exclusieve, 
niet eerder vertoonde beelden. Daarna gaan we 
in gesprek met mantelzorgers, personeel van 
zorghuizen en andere betrokkenen. Hoe kan de 
zorg voor mensen met dementie nog menselijker 
en liefdevoller? Kun je over je verlegenheid heen 
stappen en je écht verplaatsen in de - misschien 
vervreemdende - werkelijkheid van de ander? 
En wat verstaan we eigenlijk onder ‘menselijke 
en liefdevolle’ zorg?
In De Leeuwenhoek On Tour, vanaf mei op verschil-
lende plekken in Nederland.  Kijk op goudenpact.nl 
voor meer informatie en gratis kaarten

HOE VERDER NA 
#METOO?
Stine Jensen houdt de 
Socrateslezing 
In tijden van #MeToo is er meer 
publieke aandacht voor seksueel 
geweld dan ooit. De ene na de 
andere (machtige) man wordt 
publiekelijk veroordeeld voor 
grensoverschrijdend seksueel en 
intimiderend gedrag. Maar er zijn 
ook vragen. Hoe verschillend zijn 
de opvattingen over seksualiteit in 
diverse landen? Worden vermeen-
de daders ook slachtoffers door 
trial by media? En welke rol speelt 
beeldvorming – zijn pitspoezen en 
wielermissen écht niet meer van 
deze tijd? 
In de Socrateslezing 2018 gaat filo-
soof Stine Jensen in op mannelijk-
heid, vrouwelijkheid, seksualiteit en 
beeldvorming na #MeToo. Is er iets 
fundamenteel veranderd? Zo nee, 
zou dat wel moeten? En wat en hoe 
dan? En: wat betekent het om man 
of vrouw te zijn anno 2018?
De Rode Hoed, Amsterdam, zondag-
middag 27 mei. Meer informatie en 
kaartverkoop: socrateslezing.nl
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Vanaf donderdag 19 april 20.25 uur op 
en een lezingentour door het land 

IN DE 
LEEUWENHOEK



Ontroerende verhalen 
over vrijheid en 
verdraagzaamheid

Vind je menselijke zorg, 
vrijheid en verdraagzaamheid ook belangrijk?

Word dan nu lid van het Humanistisch Verbond 
en ontvang het boek Nieuwe Vrijdenkers van 

Boris van der Ham en Rachid Benhammou 
t.w.v. 20 euro helemaal gratis.

humanisme.nu


