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Weerbarstig, 
lastig en o zo 
begeerd 

VOORWOORD

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardig-
heid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met 
verstand en geweten, en behoren zich jegens 
elkander in een geest van broederschap te 
gedragen. 

Zo luidt Artikel 1 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (UVRM). Deze 
verklaring werd  in 1948 aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
om de grondrechten (en plichten! Laten we die 
niet vergeten!) van de mens vast te leggen. 
Als ik dit statement op me in laat werken, word 
ik getroffen door de waarheid en de zuiverheid  
ervan: ja, natuurlijk, zo is het en niet anders.  
Wie zou het er niet mee eens kunnen zijn? 
Dit jaar vieren we de 70-jarige verjaardag van 
de UVRM. Het leek ons mooi om daarom voor 
deze HUMAN het thema Vrijheid te kiezen. 
Vrijheid om het leven te leven dat je wil leven, 
de vrijheid om te zijn wie je bent, de vrijheid 
om te denken wat je wil, de vrijheid om te 
zeggen wat je denkt. Zo waar en simpel als dit 
klinkt, in de praktijk blijkt vrijheid weliswaar een 
mateloos begeerd groot goed, maar ook lastig 
en weerbarstig. Een ingewikkeld begrip dat 
door verschillende mensen op verschillende 
wijze wordt uitgelegd en bevochten. 
Waar ze in ieder geval Artikel 1 tot in de 
haarvaten begrijpen en naleven, is op een mavo 
in de Amsterdamse Watergraafsmeer.  
Lees maar op pagina 32.

José Rozenbroek
Hoofdredacteur HUMAN magazine
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Vrijheid is een ingewikkeld begrip dat 
door verschillende mensen verschillend wordt 
uitgelegd. Neem de vrijheid van godsdienst: 
de meesten van ons vinden dit een groot goed. 
Toch vinden sommige mensen het dragen van 
een hoofddoek aanstootgevend en dragen veel 
joodse mannen liever geen keppeltje op straat 
uit angst agressie op te roepen.

In 2017 registreerden diverse Nederlandse 
instanties 11.479 meldingen van discriminatie. 
De politie noteerde in zes procent van de geval-

len melding van discriminatie om godsdienst. 
Daarvan gaat het in het overgrote deel (88%) 
om moslims (zie infographic 4). 

Ook de vrijheid om lief te hebben wie je wilt 
of te zijn wie je bent, is, als je kijkt naar discri-
minatiecijfers, niet vanzelfsprekend. 

Toch doet Nederland het niet slecht als 
het gaat om vrijheid. Alleen in Noorwegen en 
Zweden scoort de persvrijheid beter dan in 
Nederland volgens de ranglijst van Reporters 
Without Borders (zie infographic 1). Ook is 
het percentage gevangenen in Nederland in 
vergelijking met veel andere landen laag (zie 
infographic 3).

En hoewel we graag klagen over onze 
drukke levens, hebben we het met het aantal 
uren vrije tijd behoorlijk goed getroffen: Ne-
derlanders zijn wekelijks bijna 48 uur vrij om te 
doen wat ze willen.  Helaas  hebben vrouwen 
minder vrije tijd dan mannen, ook al werken 
ze gemiddeld minder. De reden: vrouwen 
besteden gemiddeld ongeveer 23 uur aan het 
huishouden, bijna twee keer zoveel als de Ne-
derlandse man die ongeveer 13  uur zorgt, wast 
en zuigt. Wereldwijd zijn de verhoudingen nog 
schever: gemiddeld doen vrouwen drie keer zo 
vaak onbetaald zorgwerk als mannen. 

Geen verrassing: wie wordt geboren als 
meisje wordt op vele levensterreinen niet gelijk 
gesteld aan een jongen en ze heeft veel minder 
vrijheid - in juridische, economische, politieke 
en seksuele zin (zie infographic 4). Jaarlijks 
trouwen ongeveer 15 miljoen minderjarige 
meisjes, meestal op initiatief van hun familie. 
Dertig procent van alle vrouwen is slachtoffer 
van gendergerelateerd geweld. 

In 28 landen is vrouwenbesnijdenis zeer 
gebruikelijk en 225 miljoen vrouwen hebben 
geen toegang tot moderne anticonceptie-
middelen. Van de 40,3 miljoen mensen die 
wereldwijd leven in moderne slavernij, is 71 
procent vrouw. Kortom: vrijheid en vrouwelijk-
heid mogen dan lekker allitereren,  daarmee is 
helaas dan ook alles gezegd.  < 

Die zo 
ongelijk 
verdeelde 
vrijheid

HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?

Schrijven wat je vindt, trouwen met degene  
van wie je houdt, de vrijheid te kiezen voor 
kinderen, werk of vrije tijd, een hoofddoek, 
anticonceptie. Vrijheid blijft ongelijk 
verdeeld. En het maakt vrijwel overal in de 
wereld nogal wat uit of je als man of vrouw 
wordt geboren - zelfs hier in Nederland. 
Mooier kunnen we het niet maken, 
overzichtelijker wel.

Tekst 
ENITH VLOOSWIJK
Infographics 
JORRIS VERBOON

4  



0-15

15-25

25-35

35-55

>55

Nederland derde op persvrijheidsindex

Nederland
vlak onder 
Noorwegen 
en Zweden

Een dictatuur
waar vrijheid
van pers
niet bestaat

Reporters Without Borders
onderzocht 180 landen en 
stelde de persvrijheidsindex 
voor 2018 samen. Hoe lager 
de score, hoe groter 
de persvrijheid.

Noord-Korea met nr. 180 op laagste positie

Human Times
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Ministerie van Defensie (JSF), World Databank, Verenigde Naties, Datagraver, KNMI

13%
van het 

BNP

Zorg
€ 92 miljard

Tad
zjik

ist
an

Alban
ië

W
it-

Rusla
nd

Polen

Hongar
ije

Grie
ke

nlan
d

Portu
gal

Span
je

Ita
lië

Ver. 
Koninkr

ijk

België

Duits
lan

d

Nederla
nd

Zweden

Lu
xe

mburg

Noorw
egen

Zwits
erla

nd

Oekr
aïn

e

Rusla
nd

Turk
ije

Est
lan

d

Fra
nkr

ijk

Denemar
ke

n

Oezbekis
ta

n

Arm
enië

€
 6
9

€
 2
47

€
 1
84

€
 4
09

€
 8
26

€
 8
11

€
 5
15

€
 9
41

€
 1
58
2

€
 1
13
3

€
 1
90
4

€
 2
41
3

€
 2
95
7

€
 3
57
2

€
 4
43
4

€
 4
50
2

€
 4
91
2

€
 5
16
9

€
 5
86
7

€
 6
18
0€

 7
38
7

€
 8
6
44

€
 8
78
2

€
 1
13

€
 1
47

JSF 
€ 60 miljoen

0,009%
van het 

BNP 

Koningshuis 
€ 40 miljoen

Publieke 
omroep
€ 623 
miljoen 

0,09%
van het 

BNP 

* Europa niet volledig in deze lijst

Onderwijs 
€ 42 miljard

5,7%
van het BNP 

0,006%
van het 

BNP 

5  

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:
93%

regen:
7%
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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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PERSVRIJHEID
Volgens de ranglijst van Reporters Without Borders (rsf.org/en/ranking) kent 
Noorwegen de grootste persvrijheid. Nederland staat op de derde plaats, onder Zweden. 
Noord-Korea bungelt helemaal onderaan (180): in deze dictatuur bestaat persvrijheid niet. 
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SLAVERNIJ
In 2016 leefden naar schatting zo’n 40,3 miljoen mensen in de wereld als moderne slaaf (op 
elke 1000 mensen 5,4 slaven). Een kwart van hen is kind. Bijna 5 miljoen vrouwen werkten als 
seksslaaf. Ook gedwongen huwelijken wordt binnen de Global Slavery Index als een vorm van 
slavernij beschouwd.

Aantal gedetineerden
in Nederland (2016)

Verdeling
sekse en
achtergrond

35.250

man

92%

niet-westerse allochtonen

44,5%

autochtonen

36,2%

westerse allochtonen

18,1%

onbekend

1,2%
vrouw

8%

achtergrond

miljoen leven in
een gedwongen
huwelijk

15,4

miljoen werken gedwongen  
in private sector als 
huishoudelijke hulp,  
arbeider, etc.

miljoen werken gedwongen  
bij de overheid als 
mijnwerker, bouwvakker, 
landarbeider, etc.

16 4,1

miljoen werken
als seksslaaf
(99% vrouw)

4,8

GEVANGENSCHAP
In Nederland zaten in 2016 35.250 mensen in de gevangenis (0,2 procent van de bevolking 
ouder dan 15 jaar).  Dat zijn 59 mensen op 100.000. Ter vergelijking: in de VS zijn dat er 655 op 
100.000, in Rusland 413, in Turkije 287, in Zweden 57.
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HOE ZIT HET MET DE CIJFERS?
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VROUWEN EN VRIJHEID 
Vrijwel overal op de wereld hebben vrouwen minder vrijheid dan mannen en staan ze veel vaker 
bloot aan geweld. In twee derde van alle landen mogen vrouwen geen eigen land bezitten en 
hebben ze niet dezelfde erfrechten als mannen. 

VRIJHEID OM JEZELF TE ZIJN
In 2017 kreeg de politie 3499 meldingen van discriminatie binnen. In de meeste gevallen ging 
het om discriminatie vanwege herkomst (41 procent), ongeveer een derde ging over seksuele 
geaardheid (27 procent).  Antisemitisme (8 procent) wordt apart geregistreerd. 

700 miljoen vrouwen
zijn als minderjarige uit-
gehuwelijkt (± 19% van
de vrouwen in de wereld)

30% van de vrouwen
wereldwijd is slachtoffer
(geweest) van gender-
gerelateerd geweld

In 28 landen (14% van 
alle landen) is vrouwen-
besnijdenis een wijd-
verspreid gebruik

In tweederde van
alle landen hebben
vrouwen niet dezelfde
rechten als mannen

<18

225 miljoen vrouwen (± 6% 
van alle vrouwen in de wereld) 
hebben geen toegang tot 
moderne anticonceptiemiddelen

antisemitisme

8%

geslacht

1%

handicap

1%

seksuele geaardheid

27%
herkomst

41%

godsdienst

6%

overig

22%

(waarvan 88%
 moslims)
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LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

‘Ik zocht 
altijd 
de liefde en 
aandacht 
van mijn 
vader’

Ze is een goedlachse opiniemaker, 
een activist - ‘wat een verschrikkelijk woord!’ 
- die zich wil inzetten voor een vrije wereld. 
Ze eert haar onlangs overleden vader Yüksel, 
doet álles voor haar vierjarige zoontje 
Ferran, maar wat wenst FIDAN EKIZ (41)  
eigenlijk voor zichzelf? ‘Mmmh ... Nog een 
kind?’

Tekst
ARJAN VISSER
Fotografie 
KOOS BREUKEL
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LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT
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                            e ziet haar worstelen in het 
EO-programma Adieu God. Nee, ze kan zich-
zelf geen moslim meer noemen, maar eh… 
misschien was het toch beter als haar ouders dit 
niet hoorden. Het liefst zou ze helemaal niets 
meer geloven, al was het maar om daarmee in 
één klap van haar angst voor de dood - of liever: 
haar angst voor de hel - verlost te zijn.

         Een paar weken later, uit een AD-co-
lumn van 23 april:

De zon komt op. Ik heb het niet eens gemerkt. 
Binnen is het licht uitgegaan. Hij is dood. Ze zijn 
hem komen halen. Mijn moeder loopt voorop, 
naast haar man. Wij volgen. De buren kijken. 
Het hoofd gebogen. ,,Gecondoleerd.’’

We brengen hem naar Turkije. Dit is zijn 
laatste reis. 

 Als we elkaar spreken zijn er inmiddels 
veertig rouwdagen verstreken. Het ‘gewone 
leven’ werd al eerder opgepakt. En net zoals in 
Veerboot naar Holland - haar prachtige docu-
mentairereeks uit 2012 - en in Alles komt goed 
(?) - de DWDD-reportage uit 2016 die gemaakt 
werd naar aanleiding van haar oproep aan 
moslims om zich uit te spreken tegen de aan-
slag op Charlie Hebdo - maakt haar vader ook 
nu weer deel uit van haar werk. Hij is de Turkse 
Nederlander, de gematigde moslim die zich in 
een vaak vijandige omgeving probeert staande 
te houden.

 Hoe verhouden die twee - jouw vader en de man voor 
wie hij model staat - zich tot elkaar?

 “Als je het wil psychologiseren, zou je kun-
nen zeggen dat ik via mijn werk altijd mijn va-
ders liefde en aandacht heb gezocht; dat ik hem 
trots en gelukkig wilde maken. Van mijn moe-
der weet ik alles, maar mijn vader liet weinig 
van zijn emoties zien. Ik ben ook lang boos op 
hem geweest. Hij heeft een tijd te veel gedron-
ken en dat gaf veel spanningen thuis. Moeilijke 
man, of nee: moeilijk te doorgronden. Bij elk 
gesprek dat ik, later, met hem voerde, dacht ik: 
schrijf het op! Neem het op! Misschien ben ik 
daarom ook dingen over hem gaan publiceren: 
kijk eens wat ik nú weer heb gevonden. Voor 
mij was het zoiets als schatzoeken en daar is 
met zijn dood nog steeds geen einde aan geko-
men. Aan de hand van zijn verhaal kan ik laten 
zien hoe, bijvoorbeeld, de politieke situatie in 
Nederland is veranderd. Het mes snijdt zo aan 
twee kanten: ik kan mijn standpunten verdui-
delijken en ik eer mijn vader. Ik zorg ervoor dat 
hij nooit vergeten wordt.”
Vind je het goed om terug te gaan naar het moment 
waarop je afscheid van hem moest nemen?

 “Dat wil ik wel proberen, maar… sorry 
hoor, daar ga ik al. Schrijven helpt me heel erg, 
maar erover praten vind ik nog steeds moeilijk.”
Ik ben zo benieuwd naar de rol die het geloof daarin 
heeft gespeeld.

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT
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HUMANISTISCHE MEETLAT  “In tijden van stress - dus ook toen mijn 

vader in het afgelopen jaar steeds zieker werd 
- bid ik. Ik bad dat hij geen pijn zou lijden, dat 
hij beter zou worden. Ik deed dat wat ik kende 
uit mijn jeugd, wat belangrijk was voor hem, 
en hoopte op een wonder. Overigens was ie-
dereen toen nog hoopvol - niemand had het 
erover dat hij dood zou gaan, maar ineens was 
het toch voorbij … Toen we aan zijn sterfbed 
zaten, vroeg mijn moeder ons bepaalde soera’s 
uit de koran te blijven herhalen. Ik deed het 
omdat ik wist dat het hem rust zou geven. Die 
gedachte hielp mij in zekere zin ook weer, maar 
wat het geloof betreft vond ik in mijn vaders 
dood eigenlijk alleen maar de bevestiging dat 
het kennelijk niets uitmaakt om veel te bid-
den, de koran te lezen en een zo goed mogelijk 
mens te zijn. Ik ken namelijk heel veel slechte 
mensen die zich niets van niemand aantrekken 
en nog steeds in leven zijn.”
Weet je nog wanneer je voor het eerst ging twijfelen?

 “Dat heeft best lang geduurd. Kijk, die 
Turkse gemeenschap in Rozenburg, dat was 
toch een beetje The Truman Show, je weet wel, 
over die man die zonder het te weten de hoofd-
rol in een realitysoap heeft. In zekere zin waren 
wij een hele verzameling van die Trumans. We 
leefden hetzelfde leven, we wisten niet beter. 
Mijn islamitische opvoeding had vooral met 
sociale controle te maken; de koran werd te pas 
en te onpas gebruikt om met name de dochters 
in het gareel te houden. Ik heb tijdens koranles 
veel mooie dingen gehoord, prachtige uitspra-
ken van de profeet, maar ik kan me ook her-
inneren dat ik bij een waarschuwing over wat 
er allemaal voor zondige dingen gebeurden in 
een discotheek dacht: huh, waar staat dat dan 
geschreven? Toen ik naar de havo in Spijkenis-
se ging - dus letterlijk een beetje afstand nam 
- begon ik in te zien hoe bizar het eigenlijk was 
dat ik, een geboren Nederlandse, zo buiten de 
maatschappij leek te zijn opgegroeid. Ik denk 
dat mijn keuze voor de journalistiek ook daar-
vandaan komt: ik was nieuwsgierig naar de 

- 1976 Geboren in Rozenburg.
-    2000 School voor Journalistiek Utrecht.
-    2001 - 2003 Verslaggeefster bij het   
 Rotterdams Dagblad.
-    2004 - 2007 Correspondent in Turkije.
-    2007 - 2010 Redacteur bij tv-programma  
 Pauw & Witteman.
-    2010 Maakt documentairereeks Veerboot  
 naar Holland. Wint de Rotterdamse Persprijs  
 en Erasmus EuroMedia Award. 
-    2012 maakt de documentaire Ik zie een  
 verre reis.
-    2013 - heden Tafeldame bij De Wereld Draait  
 Door.
-    2013 Haar zoon Ferran wordt geboren.
-    2016 Maakt DWDD-documentaire Alles komt  
 goed(?).
-    2016 De Pen & Het Zwaard,    
 documentairereeks over persvrijheid in  
 diverse landen, wordt genomineerd voor de  
 journalistieke prijs De Tegel.
-    2016 Schrijft Hoe lang nog zwijgen -   
 pleidooi voor het radicale midden, essay  
 voor De Maand van de Geschiedenis.
-    2017 Ontvangt de Duidelijketaalprijs.
-    Heden Werkt aan diverse    
 televisieprogramma’s en een boek, is   
 columniste voor Vrij Nederland, Algemeen  
 Dagblad en diverse andere bladen.
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buitenwereld. What’s out there? Ik had gelukkig 
heel liberale ouders, ik heb het vooral aan hen te 
danken dat ik uit mocht vliegen. Op de School 
voor Journalistiek raakte ik goed bevriend met 
meisjes die al lang zelfstandig woonden, elk 
weekend gingen stappen en ruime ervaring 
hadden met seks. Ik was achttien en ik wist van 
niks. Het eerste wat ik deed toen ik op kamers 
ging wonen: me helemaal bezatten, soft drugs 
uitproberen … en bidden dat ik er niet dood bij 
zou neervallen.”
En vond je wat je zocht?

 “Het gaf me het gevoel dat ik leefde; dat al-
les mogelijk was. Ik was bevrijd, voelde me niet 
langer beperkt.”
Volgens Krishnamurti weet je pas wat vrijheid is als je 
je grenzen kent.

 “Hm … ja, dat is wel een goed punt. Ik heb 
gemerkt dat ik uiteindelijk in alles een begren-
zing, een afbakening nodig heb. Tot hoe ver 
kan ik gaan? Dat heeft ook te maken met een 
angst voor de leegte - daar worstel ik al mijn 
hele leven mee.” 
Hoe bedoel je?

“Dat je alles wat je hebt weer kunt verlie-

zen, dat alles ooit ophoudt, dat we sterfelijk zijn. 
Existentiële vragen. Gekmakende, duizeling-
wekkende gedachten, bijvoorbeeld dat ieder-
een die ik liefheb, dood kan gaan, dat de wereld 
kan ophouden te bestaan. Zonder die belang-
rijke dingen is er niks. Alleen maar leegte. En 
ik wéét dat die leegte er ooit gaat komen. Het is 
een soort uitstel van executie.”
Dus ‘Rozenburg’ staat zowel voor benauwenis als 
veiligheid?

 “Ja, ik heb ook altijd last van heimwee. Dat 
zal daar ongetwijfeld mee te maken hebben. 
Het is voor mijn omgeving soms moeilijk te 
begrijpen hoe ik van een vrijgevochten, vrolijke 
vrouw soms kan veranderen in een timide, ver-
legen meisje dat bescherming nodig heeft. Het 
is trouwens een minder grote tegenstelling dan 
je denkt: ik ben uitgesproken en nieuwsgierig, 
maar ik ben tegelijkertijd op zoek naar hou-
vast en duiding. En naar oplossingen vooral. In 
mijn essay Hoe lang nog zwijgen pleit ik er bij-
voorbeeld voor om, zolang er van echte liefde 
kennelijk geen sprake kan zijn, dan maar een 
verstandshuwelijk met onze multiculturele sa-
menleving aan te gaan. We hoeven niet dol op 
elkaar te zijn, maar we kunnen elkaar wel met 
respect bejegenen.”
Over tegenstellingen gesproken. Onlangs mocht je, in 
het bijzijn van de koninklijke familie, de Roosevelt Four 
Freedom Award uitreiken aan de Turkse journalist Erol 
Önderoglu en een half jaar eerder stond je afgebeeld als 
Kim Kardashian in de Beaumonde. Kan je dat uitleggen?

 “Vanmorgen zei iemand in de metro nog 
tegen mij: ‘Ik vind het goed wat je doet, maar 
er is wel een tijd geweest, toen je alleen maar 
bezig leek te zijn met mooi te wezen, dat ik aan 
je heb getwijfeld.’ Maar ik ben juist altijd inhou-
delijk en opiniërend geweest. En nóg gaat het 
commentaar bij serieuze optredens vaak over 
mijn haar - altijd dat haar! - of m’n outfits. Er 
is me wel eens geadviseerd om iets meer op the 
girl next door te lijken, af en toe in een ouwe 
spijkerbroek te verschijnen of zo, maar optutten 
voor tv-optredens is, denk ik, toch een beetje

‘Zolang er geen 
sprake is van 
liefde, moeten we 
maar een 
verstandshuwelijk 
aangaan met de 
multiculturele 
samenleving’
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mijn Turkse kant. En ik ben nu eenmaal dol op 
fotoshoots. Die staan los van maatschappelij-
ke betrokkenheid of mijn politieke opinies. In 
het begin, toen ik net tafeldame bij De Wereld 
Draait Door was, trok ik me die kritiek wel aan, 
maar inmiddels interesseert het me niet meer 
als mensen zeggen: ‘Dat jij, een serieuze jour-
nalist, je voor zóiets leent…’ Sterker nog: ik 
word er een beetje recalcitrant van. Dus ik mag 
dat niet doen, zeg je? Goed! Dan doe ik er nog 
een schepje bovenop. I don’t care … 

Ik moet trouwens wel oppassen.”
 Voor?

 “Nee, misschien heeft het daar niet zo veel 
mee te maken. Ik wou zeggen dat ik er voor 
moet oppassen dat ik niet doorschiet in: wat 
kan mij het allemaal schelen? Dat gevoel had 
ik heel sterk toen mijn vader net dood was. Ik 
dreigde, als een soort Alice in Wonderland, in 
een vrije val terecht te komen. Als ik in het huis 
van mijn ouders kwam, deed ik de klerenkast 
open, rook zijn geur en liep daarna twee dagen 
te huilen. Dat moest ophouden. Ik ben heel 

LANGS DE 
HUMANISTISCHE MEETLAT

plichtsgetrouw. Er was werk dat gedaan moest 
worden, een moeder die getroost, een kind dat 
verzorgd moest worden. Ik heb die gevoelens 
weggestopt. Niet depressief zijn nu! Ik heb 
nooit geweten dat zoiets mogelijk was … 

Na mijn mislukte huwelijk heb ik het ook 
geprobeerd. Het was klaar, afgelopen, er hoefde 
niets meer geregeld te worden en tóch bleef ik 
maar malen: waar is het misgegaan tussen ons? 
Dat was ook een soort rouw. Nu denk ik: maar 
hoe kón je dat nou doen? Hoe kon je zoveel 
aandacht besteden aan iets wat voorbij was, ter-
wijl je vader zo ziek was? Dat inzicht - dat ik in 
feite alleen maar met mezelf bezig was geweest 
- maakte me vreselijk somber. Daar dreigde ik 
in vast te lopen. Ik had net zo goed kunnen ein-
digen als zo’n gestoord vrouwtje dat haar huis 
niet meer uit wil komen.”
Kom, kom.

 “Oké, ik overdrijf. Weet je wanneer ik me 
weer iets sterker begon te voelen? Toen ik laatst, 
samen met Ferran en mijn moeder een week-
end aan zee was. Mijn moeder en ik zaten daar, 

‘Altijd dat 
commentaar. 
Op mijn haar 
- altijd dat haar! - 
en op mijn outfits.
Daar word ik heel 
recalcitrant van’
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verdrietig, en we keken naar Ferran die als een 
dolle langs de vloedlijn heen en weer holde … 
Hij was zó gelukkig! Ineens drong het tot me 
door: hoe lang is het geleden dat ik dit gezien 
heb? Ik bedoel: híj is altijd blij, maar hem daar 
zo te zien spelen gaf me enorm veel voldoening. 
Ik keek opzij en zag mijn moeder lachen, ik zag 
hoe het beeld van Ferran aan de waterkant haar 
ook een beetje uit haar verdriet trok. Het was 
zo’n moment waarop ik dacht: wat ik doe, doe 
ik voor hem. En ook ter nagedachtenis van 
mijn vader. Ik zal voor hem gelukkig worden.”
Wat is er voor nodig om gelukkig te worden?

“Ik wil gewoon al mijn aandacht op Ferran 
richten, een goede moeder zijn. En daar raken 
persoonlijk en maatschappelijk elkaar weer: ik 
wens dat hij in een vrijere wereld zal kunnen le-
ven, met meer begrip over en weer. Een samen-
leving waar ook mijn vader zich op zijn plaats 
had kunnen voelen.”
Dus je denkt aan de toekomst van je zoon en aan het 
verleden van je vader, maar wat wil je nou voor jezelf?

 “Ehm… nog een kind? Ik vond het heel 
fijn om zwanger te zijn, om een baby geboren te 
zien worden, om het te zien groeien. Ik denk er 
sterk over om er alleen aan te beginnen, maar 
pff … wat een zwaar gesprek dit. Kom ik straks 
niet veel te depressief over?”
Dat valt wel mee, denk ik. Maar nog even over het 
tweede kind: ik dacht dat je de werkelijkheid zo hard, 
de maatschappij zo vijandig vond? 

“Dat vind ik ook, maar ik denk niet dat de 
wereld ten onder gaat of zo; ik geloof juist dat 
we hem beter gaan maken, uiteindelijk. Jij, ik, 
mensen van links én rechts, moslims, christe-
nen, joden en atheïsten: met z’n allen.” <

▲

 Fidan in Brainwash Talks over haar heldin Fatima 
Mernissi:  human.nl/brainwashtalks-fidan

FIDAN LANGS DE HUMANISTISCHE MEETLAT 

Idealistisch en pragmatisch
Als Fidan iets is, naast een goed journalist, dan is 
het een idealistische pragmatist. Dat blijkt ook uit 
haar documentaires: integer, beschouwend, maar 
ook prettig activistisch. Je verzuipt niet direct in 
een put van misantropische mijmeringen nadat 
je haar werk hebt gezien. Nee, het kan dus! Ze 
geeft reële hoop op een iets betere wereld.  
In Fidans ogen doen we dat niet alleen, in je 
eigen politieke bubbel of versteende zuil.  “Ik 
geloof dat we de wereld beter gaan maken, 
uiteindelijk. Jij, ik, mensen van links én rechts, 
moslims, christenen, joden en atheïsten: met z’n 
allen.”

Verstandshuwelijk
Als pragmatisch idealist heeft Fidan een prettige 
realiteitszin; nee, er is geen paradijs op aarde, 
met eindeloos begrip en mensen die broeders 
worden. Voor dat soort visioenen heeft Fidan te 
veel van de wereld en de mensheid begrepen. 
Niet dat ze niet de verbinding zoekt: de multicul-
turele samenleving moet maar een verstandshu-
welijk zijn zolang er van echte liefde geen sprake 
is. “We hoeven niet dol op elkaar te zijn, maar we 
kunnen elkaar wel met respect bejegenen.”

Lekker recalcitrant
De hokjesgeest in Nederland en daarbuiten, daar  
is ze inmiddels behoorlijk moe van.  Waarom zou 
je als je er leuk uitziet geen slimme meid kunnen 
zijn? Het eeuwige commentaar  op haar haar 
- “Altijd dat haar!”- of haar outfits is ze inmid-
dels behoorlijk zat. “Ik ben nu eenmaal dol op 
fotoshoots. Die staan los van  maatschappelijke 
betrokkenheid of mijn politieke opinies.” En zeg 
jij dat ze iets niets mag doen? Goed! “Dan doe ik 
er nog een schepje bovenop. I don’t care.”
John Min

http://human.nl/brainwashtalks-fidan
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Liever een 
ontevreden 
mens dan een 
tevreden 
zwijn   

Tekst
BAS NABERS
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“Uw vrijheid om met uw arm te zwaai-
en, eindigt waar mijn neus begint”, schijnt 
een rechter een beklaagde eens te hebben 
uitgelegd. Een prima toepassing van het Harm 
principle van de Engelse filosoof John Stuart 
Mill. Hij stelde dat de vrijheid van het individu 
nooit mag worden ingeperkt door politieke of 
sociale bemoeienis - tenzij de daden van dit 
individu de vrijheid van anderen schendt. 

De jonge Mill bezocht geen school of 
universiteit, maar kreeg les van zijn vader. Hij 
bleek geen onverdienstelijke leerling: op zijn 
derde leerde hij Grieks, Latijn en rekenen;  
geschiedenis werd hem vanaf zijn zevende 
onderwezen, wiskunde vanaf zijn twaalfde. 

Via zijn vader maakte hij ook kennis met 
de filosofie van het utilitarisme, waarvan hij 
zelf de belangrijkste vertegenwoordiger zou 
worden. Volgens deze filosofie draait alles om 
de nuttige gevolgen (utility) van handelingen. 
Specifieker: je moet volgens het utilitarisme 
zo handelen dat je bij mensen (en dieren) 
zoveel mogelijk geluksgevoelens (happiness) 
en zo min mogelijk pijn teweegbrengt. Dat 
was geen filosofie van kamergeleerden: de 
grondleggers ervan gaven de aanzet tot be-
langrijke politieke hervormingen. Volgens hen 
moesten gevangenisstraffen bijvoorbeeld wel 
afschrikken, maar verder geen onnodig leed 
veroorzaken. En naar aanleiding van industri-
ele bedrijfsvoering die bij arbeiders onnodig 
leed veroorzaakte, zetten zij zich succesvol in 
voor sociale veranderingen. 

Zijn boek On Liberty (1859) is misschien 
wel hét beroemdste pleidooi voor 
individuele vrijheid ooit. Maar de vrijheid 
om je mening scherp te uiten, is iets 
anders dan die mening goed te kunnen 
vormen, stelt de Engelse filosoof en 
econoom JOHN STUART MILL (1806-1873).
Maar hoe doe je dát dan? 

HOE ZAT HET OOK AL WEER MET...
JOHN STUART MILL 
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Ook Mill toonde zich politiek betrokken. 
Met zijn werk On the subjection of women 
(1869) pleitte hij als eerste grote filosoof sinds 
de Griekse denker Epicurus (341-270 v. Chr.) 
voor gelijke rechten voor vrouwen. In 1866 
diende hij als parlementariër een petitie in 
voor het vrouwenkiesrecht - waar Engeland 
alsnog tot 1918 op moest wachten. Met zijn 
boek On liberty (1859) maakte hij vooral faam: 
een beroemd pleidooi voor individuele vrijheid, 
waarmee hij tegelijk de filosofie van het utilita-
risme verfijnde. 

Vrijheid
“Het individu heeft de volstrekte be-

schikking over zijn eigen lichaam en geest”, 
schreef Mill in dit werk. “Het enige dat de mens 
machtigt om in te grijpen in de vrijheid van 
handelen van een ander mens, is zelfbescher-
ming.” Omwille van ieders vrijheid van denken 
en leven was Mill kritisch op alle vormen van 
dictatuur.  Ook koesterde hij gezonde argwaan 
tegenover het conformisme dat in democratie-
en kan ontstaan. Vrijheid is namelijk niet alléén 
een kwestie van wetgeving. Mill waarschuwde 
voor de onderdrukkende kracht van de publieke 
opinie en hij kwam op voor de excentriekeling. 

In onze tijd is eerder sprake van een 
kakofonie aan publieke opinies, en moeten 
we die waarschuwing misschien nuanceren. 
Maar ook nu kunnen mensen door sociale druk, 
Facebookbubbels en identiteitspolitiek alsnog 
(ongemerkt) in het keurslijf van een heersend 
perspectief worden geduwd. Conformisme 
komt in soorten en maten. 

Mill was een ferm pleitbezorger van 
de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid 
betekent niet gewoon maar ongenuanceerd 
je mening over de schutting slingeren. Zij 
betekent evenmin andermans overtuigingen 
ontzien of geschillen gemakshalve uit de weg 
gaan. Vrijheid betekent ergens voor staan en de 
eigen overtuigingen durven uitspreken in ge-
sprek met anderen. Volgens Mill is de positieve 

uitoefening van die vrijheid nog een hele kunst. 
Dat vergt een gebalanceerde ontwikkeling van 
onze persoonlijkheid en capaciteiten.  En dat 
vraagt weer om onderwijs waarin kritisch den-
ken en een open houding wordt aangemoedigd. 

De gezamenlijke zoektocht naar waar-
heid die volgens Mill daaruit voortvloeit, legt 
vooroordelen bloot, schaaft opvattingen bij, 
biedt ruimte voor nieuwe ideeën, experimenten 
en maatschappelijke vooruitgang. Oftewel: hét 
klassieke pleidooi voor de individuele vrijheid 
gaat hand in hand met een toewijding aan een 
algemeen belang dat het individu overstijgt. 

Beter een ontevreden Socrates
Toch kun je je afvragen: waarom al die 

ophef over kritische menings- en persoonsvor-
ming als utilitaristen vooral waarde hechten aan 
gevoelens van geluk en pijn? In principe zouden 
mensen zich toch ook heel gelukkig kunnen 
voelen met hun ingesleten dogma’s of zelfin-
genomen meningen? Met zijn pleidooi voor 
vrijheid van meningsuiting en persoonsvorming 
probeert Mill echter een elegante draai aan het 
utilitarisme te geven: volgens hem heeft niet 
ieder lust- of geluksgevoel dezelfde kwaliteit. 
De maximale ontwikkeling van onze persoonlijk-
heid en kritisch denkvermogen resulteert in een 
hoger soort geluksgevoel. Mensen die zich opti-
maal hebben ontwikkeld, kunnen de gebreken 
in hun eigen leven herkennen en erkennen en 
willen desondanks niet ruilen met dolgelukkige 
dwazen of zwijnen die niet gehinderd door 
enige reflectie door het leven dartelen. Vandaar 
Mills eigen gevleugelde woorden: “Het is beter 
om een ontevreden mens te zijn dan een tevre-
den zwijn; beter een ontevreden Socrates dan 
een tevreden dwaas.” <w

o

▲

John Stuart Mill als beschermheilige van alle 
rare jongetjes: kijk wat Stephan Sanders hierover 
zegt in Kwartslag: human.nl/stephansanders-
kwartslag
Kijk ook naar: human.nl/john-stuart-millS
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http://human.nl/john-stuart-mill
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Zomaar een

zondag 
Hoe brengen we tegenwoordig onze vrije 

zondag door, nu kerkbezoek en zondagsrust 
voor de de meesten van ons geen verplichte 

kost meer zijn? Fotograaf ANNEMARIJNE BAX 
zwierf door stad en land op zoek naar het 

zondaggevoel. 

Tekst JOSÉ ROZENBROEK

 

Zondag had ik me voorgesteld 
in de hangmat door te brengen 
tussen de stevige stammen van de bomen
dicht boven de aarde
en van de hemel ver genoeg verwijderd
om me een mens op zijn plaats te voelen.

Maar het regende
 (Remco Campert, uit: Bij hoog en bij laag, 1959)

TUSSEN SUAWOUDE EN TYTSJERK, 
20 mei 11.20 uur, eenzame fietser
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FOTOREPORTAGE

STEGGERDA, 29 april 9.40 uur, Annemarijne en Mook
Annemarijne: ‘Het ene weekend blijven we in ons huis in de Amsterdamse binnenstad, het 
andere gaan we naar ons huisje in Steggerda. Hier zit ik met Mook, ons zoontje van twee, in bad.  
Daar gaat het nodige aan vooraf, want we moeten eerst een fikkie stoken om het badwater te 
verwarmen.’



FOTOREPORTAGEFOTOREPORTAGE

AMSTERDAM, 13 mei 12.30 uur, winkelende zussen in de negen straatjes



 

AMSTERDAM, 13 mei 12.00 uur, Kalvertoren
Annemarijne: ‘Buiten de Randstad verschilt het per gemeente of de winkels op zondag open zijn: 
in Meppel is alles open, in Steenwijk alles dicht. In Amsterdam winkelen vooral toeristen. In de 
binnenstad is het druk, maar in de P.C. Hooft was het op deze zondag bijna uitgestorven. Terwijl 
het toch ideaal winkelweer was: niet te heet, geen regen.’
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NOORDWOLDE, 20 mei 17.05 uur, boer op de schudder
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Bertus Erdhuisen

DRACHTEN, 20 mei 11.00 uur, man wast auto
Annemarijne: ‘Op het platteland hoor je op zondag vaak een hoop herrie. Crossende autos, 
brullende motoren, landbouwmachines, elektrische grasmaaiers: iedereen maakt lawaai.’
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rechts
DRACHTEN, 20 mei 10.25 uur, Vrije baptistengemeente Bethel
Annemarijne: ‘Binnen lijkt deze kerk net een dancing. Een donkere zaal met discolichten, de voor-
ganger zie je op  grote schermen met ondertiteling, er wordt veel muziek gemaakt.  Zo willen ze 
jongeren en gezinnen met kinderen trekken. En dat lukt: elke zondag zit Bethel stampend vol.’

AMSTERDAM, 27 mei 15.25 uur, Channa doet thuis haar administratie
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‘Authentic Self’ 2010, 
meisje (17)

AMSTERDAM, 27 mei 15.25 uur, Channa doet thuis haar administratie
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COLUMN

BORIS VAN DER HAM
is voorzitter van het 
Humanistisch Verbond

Niet nijdig 
wegzappen 
of pissig 
doorscrollen

Al sinds de middeleeuwen verbaasden 
buitenlandse gasten in Nederland zich over de 
lompe stelligheid van veel Nederlanders. De 
verbazing werd nog groter toen ze zagen dat 
de Nederlandse samenleving desalniettemin 
opmerkelijk goed functioneerde.
Zo valt in eeuwenoude notulen over de aanleg 
van de Westfriese Omringdijk, een enorm 
dijken- en polderproject in Noord-Holland, te 
lezen hoe grof de belanghebbenden tegen 
elkaar te keer gingen. Maar uiteindelijk kwam 
er toch consensus, en werd de dijk aangelegd. 
Geschiedkundigen zien hier de basis van 

de Nederlandse democratie. Door een 
gemeenschappelijk belang – het droog 
houden van de voeten – was er een logische 
noodzaak om uiteindelijk tegenstellingen te 
overbruggen en ‘mee te dijken’.
Als het publieke debat weer alle kanten 
opschiet, moet ik denken aan dat koddige 
beeld: West-Friese boeren die tegen wil en 
dank tot elkaar veroordeeld waren. Waar zij 
een duidelijke prikkel hadden om uiteindelijk 
naar elkaar te luisteren en samen op te 
trekken, wordt zo’n prikkel nu vaak gemist. 
Neem het maatschappelijke debat over zwart 
en wit. Bestaat er zoiets als ‘wit privilege’? 
Hoe manifesteert racisme zich in onze 
samenleving? En wat vind je van Zwarte Piet? 
De afgelopen jaren was het debat zo fel dat 
sommigen een beperking van de vrijheid van 
meningsuiting bepleiten. 
Ik ben daar tegenstander van. Want niet de 
vrijheid van meningsuiting is het probleem, 
maar het feit dat we die zo vaak armoeiig en 
beperkt toepassen. 
De vrijheid van meningsuiting is belangrijk 
vanwege de vrije uitwisseling van ideeën. 
Maar je mag je best afvragen of een 
Twitterfittie, een partijpolitiek debat, of een 
vijfminutendiscussie op televisie daar de 
aangewezen vormen voor zijn.  Ik ben zelf de 
laatste paar jaar best een aantal keer overtuigd 
door iemands argumenten, maar vrijwel nooit 
langs die weg. 
Hoe dan wel? De afgelopen maanden heb 
ik mijn oude beroep van acteur opgepakt, 
en speelde ik in Beneatha’s Place, een 
toneelstuk over de tegenstellingen tussen 
zwart en wit en sluimerend racisme. Het stuk 
verwoordt scherp de tegenstellingen binnen 
dit explosieve onderwerp. De Brits-Ghanese 
toneelschrijver  heeft voor dit onderwerp 
mooiere, pijnlijkere en grappigere woorden 
gevonden dan wij ooit zelf in een live debat of 
Twitterdiscussie hadden kunnen improviseren. 

Humanisten zijn groot voorstander van 
de vrijheid van meningsuiting. Maar 
soms lijkt de enige toepassing daarvan 
een schreeuwerig debat, zoals bij de 
discussie over zwart en wit. BORIS VAN 
DER HAM zegt: beperk de vrijheid van 
meningsuiting niet, maar ga er eens wat 
creatiever mee om. 
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Soms 
is het nodig 
jezelf even 
vrijwillig op te 
sluiten en de 
voorstelling 
‘uit te zitten’. 
Daardoor hoor
je misschien
iets nieuws 

En aan alle argumenten van het debat wordt 
recht gedaan. De voorstelling zette ons 
acteurs aan het denken, maar vooral het 
publiek. Er waren jonge mensen die normaal 
nooit in een theater komen, en na afloop 
van de voorstellingen werd er vaak lang 
doorgesproken. Een debat waar iedereen leek 
te zijn ingegraven in zijn eigen gelijk, kreeg 
opeens een nieuwe laag.  
Misschien zijn de bioscoop of het theater in 
deze tijd juist wel de ideale plekken om de 
vrijheid van meningsuiting te verdiepen. Daar 
dwingen we onszelf namelijk even offline te 
zijn. Je kunt daar niet nijdig wegzappen of 
pissig doorscrollen als een argument je niet 
zint of een personage je niet aanstaat. Het 
is een oefening om letterlijk ‘de voorstelling 
uit te zitten’, en daardoor hoor je misschien 
eens iets nieuws. Zodat er naast geuit, ook 
geluisterd wordt. Zodat er preciezere woorden 
worden gevonden, in plaats van alleen maar 
botte of verhullende.
Wie weet leidt het feit dat we in dat soort 
gebouwen voor een paar uur tot elkaar zijn 
veroordeeld tot een nieuwe consensus, een 
nieuwe polder. <

▲

Kijk naar De vloer op - 1985. Een opmerkelijk 
solllicitatiegesprek. human.nl/1985
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Boris van der Ham in Beneatha’s Place

http://human.nl/1985
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DUIVELS DILEMMA

Veroordeeld 
tot vooroordelen

Als kind werd EWOUD KIEFT (1977) vooral 
geacht geen vooroordelen te hebben. 
Inmiddels weet de schrijver, historicus en 
muzikant beter. Vooroordelen bestaan. 
Maar hoever ga je? Mag je alles maar 
zeggen of moeten we onze vooroordelen 
verzwijgen? ‘De taboecultuur van de 
jaren negentig was ook niet de oplossing.’

“Ik ben opgevoed met het besef dat je geen 
vooroordelen mag hebben. Mijn moeder was 
lid van de doopsgezinde kerk en humanisti-
sche, zelfs pacifistische waarden stonden in die 
kring voorop.” Grootvader van vaders kant, de 
gereformeerde tak van de familie, zat in het 
verzet. Democratische waarden, het besef dat 
je het hartgrondig met iemand oneens kan zijn, 
maar die ander toch moet respecteren, waren 
vanzelfsprekend in de familie Kieft.

 Maar is het wel reëel om te hopen dat er 
een wereld zonder vooroordelen kan bestaan? 
Kieft is schrijver en historicus, en door zijn laat-
ste twee boeken, die gaan over de aantrekkings-
kracht van oorlogsretoriek, nationalisme en 
racisme, is hij er steeds meer aan gaan twijfelen. 
Moeten we niet gewoon erkennen dat we alle-
maal bevooroordeeld zijn, vraagt Kieft zich dan 
ook aan het begin van het gesprek af. Zijn we te 

bang om daar eerlijk voor uit te komen? Of is 
het het veiliger om vooroordelen weg te stop-
pen om zo een glijdende schaal te voorkomen?

Het hebben van vooroordelen is niet alleen 
menselijk, stelt hij, het is ook een manier om de 
wereld te ordenen. “Mijn onderbuurman komt 
uit Iran en hij zegt: ‘Jullie Nederlanders doen zo 
krampachtig. Alle mensen op deze wereld zijn 
racistisch en jullie denken maar dat je het niet 
bent of in ieder geval niet mag zijn.’ Hij heeft 
natuurlijk een punt: iedereen denkt in stereoty-
pen. Maar er is wel een verschil tussen vooroor-
delen en racisme.”

Kieft heeft zich in de materie verdiept, vo-
rig jaar publiceerde hij Het verboden boek, een 
veelgeprezen analyse van Hitlers ideeëngoed 
op basis van diens boek Mein Kampf. “Mensen 
voelen zich vertrouwder met degenen in wie ze 
zich herkennen; daar speelde Hitler op in. Bij 
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Fotografie
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Maar of wat ik toen zei nou echt racisme 
is, betwijfel ik. Dat is immers strikt genomen 
de overtuiging dat andere rassen minderwaar-
dig zijn. Discriminatie in Nederland heeft mo-
menteel meer met xenofobie te maken, het gaat 
meer om cultuur en godsdienst dan om ras. 
Laatst kwam ik in klein Brabants dorpje terecht 
waar ik met PVV-aanhangers aan de praat 
raakte. Ze vertelden over een Marokkaanse 
man uit hun vriendenkring die dezelfde hu-
mor had en met wie het goed bier drinken was. 
Zijn huidskleur kon hen niet schelen, maar als 
hij in een djellaba door het dorp had gelopen, 
hadden ze hem met de nek aangekeken.”

Een vooroordeel staat niet gelijk aan ra-
cisme, benadrukt Kieft, maar de schaal is glij-
dend. “Stel dat er een reeks aanslagen door 
Marokkaanse Nederlanders wordt gepleegd 
en deze man uit dat Brabantse dorpje heeft om 
wat voor reden ook geen zin om daar afstand 
van te nemen, hetgeen ik me trouwens goed 
kan voorstellen. Stel dat zijn vrienden dat niet 
accepteren, dat ze zeggen: ‘Zie je wel, hij leek 
net als wij te zijn, maar als puntje bij paaltje 
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hem ging het voortdurend om de eigen stam, 
over anderen hoefde je je niet druk te maken. 
Humanisten zag hij trouwens als naïeve idealis-
ten, zonder oog voor de zwakke plekken van de 
mens, en daarom gevaarlijk.”

Gevraagd naar zijn eigen vooroordelen, 
komt Kieft met Twentenaren die van vlees en 
bier houden, of Marokkaanse jongens op scoo-
ters die vaak meer agressie uitstralen dan een 
Nederlandse jongen op een fiets. Niet de meest 
schokkende ontboezemingen. Durft hij zelf wel 
voor zijn vooroordelen uit te komen? 

Dan herinnert hij zich ineens een voorval 
uit zijn jeugd.  Hij was een jaar of zes en speelde 
in de zandbak van een keurig Gronings dorp-
je. Er was een groepje oudere jongens die vaak 
aan het klieren waren en de zandbak overhoop 
haalden. Een van hen was de uit Pakistan ge-
adopteerde Alex. “Ik weet nog dat ik bang voor 
die jongens was en vooral voor Alex. Dat ik op 
een dag tegen mijn buurjongen zei dat Alex 
maar beter naar zijn eigen land terug kon gaan. 
Mijn buurjongen zei meteen: ‘Dat mag je niet 
zeggen, dat is racisme.’ Ik schrok me rót. 

‘De harde grappen 
van Hans Teeuwen 
waren leuk omdat 
hij tegen heilige 
huisjes schopte, 
en omdat je ervan 
uitging dat niemand 
dat soort onzin echt 
geloofde’
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komt, is hij toch anders.’ En dat ze vervolgens 
zijn gedrag toeschrijven aan biologische, on-
veranderbare kenmerken. Ja, dan zijn voor-
oordelen in racisme overgegaan. Het lijkt 
een vergezocht voorbeeld, maar het is in de 
geschiedenis vaak letterlijk zo gegaan.”

Hitler had een heel strikte definitie van 
racisme. Racisme betekende voor hem dat vol-
keren onveranderlijke eigenschappen hadden.  
“Joden waren bewezen anders, ze zouden altijd 
hun volksaard volgen en die was verderfelijk. 
Hitler zag racisme als een wereldbeschouwing.” 

Onlangs bleek dat schilder en dichter Lu-
cebert antisemitische brieven had geschreven. 
Hij sprak over  ‘Joodse sjacheraars en zwervers’. 
Niet alleen zijn biograaf Wim Hazeu, maar de 
hele natie reageerde geschokt. Hoe kon zo’n bij-
zondere en gerespecteerde man er zulke abjecte 
denkbeelden op nahouden? Kieft gaf commen-
taar in het programma Buitenhof. “Lucebert 
schreef zelfs over Joden als bron van besmet-
ting.” Maar dat de kunstenaar zijn racistische 
denkbeelden na de oorlog heeft bijgesteld, is 
volgens Kieft heel goed mogelijk. “In mijn boek 
Oorlogsenthousiasme schrijf ik over mensen die 
werden meegesleept door het meest extreme 
nationalisme en racisme, en er tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog van terugschrokken toen ze 
eenmaal de gevolgen onder ogen zagen. In heel 
Europa werd in de vroeg-twintigste eeuw door 
en door kolonialistisch gedacht over rassen en 
landen. Dat gebeurt nu veel minder.” 

Al pratend beseft Kieft hoe moeilijk het 
dilemma is of je nu wel of niet over je vooroor-
delen moet praten. “Eerst dacht ik: natuurlijk 
is het beter als we voor onze vooroordelen uit-
komen, anders houdt iedereen ze voor zichzelf 
en worden ze nooit bijgesteld. Maar de praktijk 
blijkt toch lastiger. Kijk naar alle verhitte dis-
cussies over racisme, islamofobie en antisemi-
tisme in kranten en op Twitter en Facebook. 
Veel mensen graven zich liever in dan dat ze 

zich laten corrigeren.” Moeten we dan maar 
sommige gedachten verzwijgen? Nee, vindt hij. 
“De taboecultuur van de jaren negentig was 
ook niet de oplossing.”

Kieft groeide op met de harde grappen 
van Hans Teeuwen. “Het was grappig om te-
gen heilige huisjes te schoppen, ook omdat 
je ervan uitging dat niemand dat soort on-
zin echt geloofde.” Kieft doet Teeuwen na: “Je 
hebt gewoon rassen die beter kunnen organi-
seren dan anderen, of die goed zijn in trom-
melen, of in hardlopen.”

Nu de derde partij van het land, de PVV, 
zijn winst te danken heeft aan het stelselma-
tig herhalen van vooroordelen, vindt Kieft 
er niets grappigs meer aan. “Je ziet dat steeds 
meer mensen oprecht geloven dat de islam als 
geheel niet deugt, geweld predikt en antisemi-
tisch is. Ze maken steeds minder onderscheid 
maken tussen jihadisten en democratisch 
gezinde moslims. Dat komt denk ik door de 
kracht van herhaling. In het begin denkt ie-
dereen nog: dat is alleen maar provocatie, daar 
moet je niet te serieus op ingaan. Totdat men-
sen het werkelijk gaan geloven. Dat is een ge-
vaarlijk mechanisme. Het begint als een grapje, 
maar kan afglijden tot racisme.”

Het taboe in stand houden is niet aantrek-
kelijk, maar alles maar zeggen zeker ook niet, 
denkt Kieft. “Misschien zit de oplossing niet 
in het politieke debat waar alle nuance door 
polarisatie verloren gaat. Ik denk dat dit dilem-
ma het beste in film, literatuur, theater, media 
besproken kan worden, overal waar ruimte is 
voor de complexiteit ervan.” Dan heft hij zijn 
handen ten hemel en zegt met een glimlach: 
“Iets beters weet ik op dit moment ook niet.” <

▲

 Kijk ook: Duivelse dilemma’s - Een tweede 
kans, waarin een dominee zich ontfermt over een 
veroordeelde pedofiel. 
human.nl/een-tweede-kans

http://human.nl/een-tweede-kans
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                                eeh, ik krijg een douche!”
Rosa (14) wijst lachend naar de spetters uit de 
mond van Melody (14) tegenover haar. Het 
meisje met de lange vlecht schiet zelf ook in de 
lach. Het is maandagochtend na de meivakan-
tie en het enthousiasme spat er letterlijk vanaf 
tijdens de discussie in de eerste les van van-
daag: Maatschappij & Participatie. 

Het thema: de Nederlandse grondrechten. 
India (14) schrijft aandachtig alle rechten op 
het bord die haar klasgenoten in twee minuten 
moeten opsommen: “Het recht op onderdak!,” 
roept een jongen. “Vrijheid van meningsui-
ting!”, vult een ander aan. 

Het klaslokaal is hoog en licht. Geert Wil-
ders, Jesse Klaver en Mark Rutte kijken vanaf 
de verkiezingsposters aan de muur de klas in.

Ook hangen er door de leerlingen gemaak-
te protestposters met teksten als WIJ WIL-
LEN GEEN ARMODE! Directeur Martine 
van Hoogen drukt vanuit de gang haar neus 
tegen het raam en maakt drukke bewegingen 
naar een jongen die vooraan zit. Als hij het niet 
begrijpt, maakt ze van haar duimen en wijs-
vingers twee rondjes voor haar ogen. De klas 

schiet in de lach. De jongen grijpt naar zijn tas. 
“O ja, mijn bril.” 

Docent Tessel Mentjox vraagt de leerlingen 
om aan de hand van waargebeurde dilemma’s 
over grondrechten te discussiëren: hoe beoor-
deel je een cartoonist die is opgepakt voor bele-
diging, een homoseksuele docent die ontslagen 
is op een gereformeerde school of een tv-pro-
gramma over een burgemeester die vreemd-
gaat?

Melody trekt een verontwaardigd gezicht: 
“Een burgemeester heeft toch zeker recht op 
privacy?” 

“Zou je dat ook vinden als het om Brad Pitt 
of Kim Kardashian ging?”, vraagt Rosa.

“Ja, zij kunnen zeggen: wij hebben recht op 
privacy.”

“Als journalist heb je recht op persvrijheid.”
“Dus jij zegt dat persvrijheid belangrijker is 

dan recht op privacy?”
“Ja, want als journalist vertel ik de mensen 

in het land wat ze moeten weten.”
Het meisje aan het tafeltje ervoor draait 

zich om en bemoeit zich er ook mee: “Het gaat 
hier niet om pers maar om paparazzi.”

Mentjox kijkt tevreden naar de discussie 
die zich in de klas ontspint. Ze loopt terug naar 
het bord en verheft haar stem: “De rechter heeft 
in dit geval geoordeeld dat de beelden van de 
vreemdgaande burgemeester niet hadden mo-
gen worden uitgezonden.” 

Melody steekt beide handen de lucht in: 
“Dus ik heb gewonnen!” 

“Het gaat hier niet om wie de winnaar is”, 
vervolgt Mentjox. “En privacy wint het zeker 

‘I
REPORTAGE

Ze leren discussiëren, gaan op bezoek bij demente bejaarden en durven uit de kast te 
komen. Voor de leerlingen van DE AMSTERDAMSE MAVO - de eerste humanistische 
school in Nederland - is betrokken zijn bij de wereld om je heen minstens zo 
belangrijk als Franse woordjes leren. En je mag er zijn wie je bent. Journalist Adinda 
Akkermans liep een dag mee en zag een bijna ideale school.
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Lars

Docent Aron Borger voor zijn klas.
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‘In de eerste klas 
zijn er al twee 
meisjes uit de kast 
gekomen. Dat vind 
ik tekenend’

REPORTAGE

niet altijd van persvrijheid. Het is een lastige 
afweging die de rechter moet maken.” 

Zou je de ideale klas schetsen, dan kom je 
hier bij klas 2B op De Amsterdamse Mavo aar-
dig in de goede richting. De klas is gemengd 
als een reclame van United Colors of Benetton, 
alle huidskleuren zitten door elkaar en lijken 
er niet toe te doen. Gelukkig wordt er hier en 
daar ook gewoon iets te hard gegiecheld, de va-
kantie besproken en stiekem naar plaatjes van 
The Simpsons gekeken, maar het gros van deze 
mavo-leerlingen werkt harmonieus samen en 
is geconcentreerd bezig. 

Mentjox werkt ook op een groot regulier 
vmbo en elke keer is ze weer verbaasd over de 
kennis en leergierigheid van deze leerlingen. 
Toen ze hier begon leken haar lessen van 90 
minuten nogal lang. 

“Ik dacht: hoe houden ze dat vol? Maar 
hier wordt 90 minuten hard gewerkt hoor, van 
de eerste tot de laatste minuut.” Aan het ein-
de van de les doet ze een nieuwsquiz met de 
klas. Inderdaad, de meeste leerlingen weten dat 
Trump de afgelopen maand de Iran-deal heeft 
afgezegd en dat er een referendum is aange-
vraagd over de donorwet.

Het vak Maatschappij & Participatie is het 
paradepaardje van de school. “We doen hier 
ook veel aan sport en aan kunst, maar dit vak 
hebben we zelf ontwikkeld”, vertelt directeur 
Martine van Hoogen even later in de directie-
kamer. Aan de muur hangen de vijf basiswaar-
den van de school: gelijkwaardigheid, zelfont-
plooiing, zelfbeschikking, actieve tolerantie 
en verantwoordelijkheid. De deur staat open 
en om de haverklap komt er een leerling bin-
nen om iets te vragen. Aandachtig voert Van 
Hoogen gesprekjes met hen of ze geeft hun de 
sleutel van de kluis om de kantine te kunnen 
runnen. 

Martine van Hoogen oogt kordaat en tege-
lijkertijd zorgzaam. Ze werkte tien jaar op een 

mbo en zag hoeveel jongeren zich daar waar-
deloos voelen. “Dan had iemand z’n diploma 
gehaald en zei dan: ‘Het is toch niets waard.’ 
Verschrikkelijk vond ik dat.” 

Met haar collega Lars Hoogmoed bedacht 
ze een eigen school op te richten en dan al 
eerder te beginnen, op de mavo. “Basisschool-
kinderen zijn nog enthousiast, idealistisch en 
kritisch: zij begrijpen niet waarom er ongelijk-
heid in de wereld is, waarom mensen moeten 
vluchten en waarom er wordt gebombardeerd.” 
Haar ogen staan fel. “Maar zodra ze in de brug-
klas komen is het niet cool meer om je in te 
zetten voor de panda en moet je meelopen met 
de stroom. Wij proberen hier die idealen en de 
interesse voor de ander in leven te houden.” 

In de pauze spreekt het lerarenteam met 
hulpverleners van een vluchtelingenkamp in 
Libanon. De school wil een maatjesproject op-
zetten tussen de leerlingen en kinderen in het 
vluchtelingenkamp. “Als je net uit een oorlog 
komt zit je denk ik niet te wachten op een ge-
sprek over mensenrechten en democratie, laten 
we het praktisch houden”, merkt een van de do-
centen op.  

De Amsterdamse Mavo pleit voor een 
combinatie van gedegen theoretische kennis en 
ervaringen opdoen in de praktijk. Van Hoogen: 
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‘Als je de straat-
cultuur binnenlaat, 
gaan kinderen 
woorden als 
‘kech’ zeggen. 
Daar grijpen we 
keihard op in’

REPORTAGE

en de straatcultuur blijft buiten. Van Hoogen: 
“Als je de straatcultuur binnenlaat gaan men-
sen woorden als ‘kech’ gebruiken. Dat is inti-
miderend en seksistisch, daar grijpen we kei-
hard op in.” 

Docent Geschiedenis Aron Borger geeft in 
de deuropening alle leerlingen een hand. In de 
vensterbank staan potjes water met stekjes van 
planten. Borger start een film over kruistochten 
in de middeleeuwen waarin het er nogal ruig 
aan toe gaat. “Oh my god!”, roept Salima (12) 
uit. Voor haar ligt een roze etui met Fashion 
Girl-opdruk.  Borger is ook docent aan de do-
centenopleiding en weet dat mavo-leerlingen 
in het algemeen een andere kwaliteit vragen 
van docenten. “Je moet je bewust zijn dat er 
een kortere spanningsboog is.” Maar dankzij 
de kleinschaligheid en de volwassen benade-
ring is het hier volgens hem anders. 

“Iedereen wordt gezien en er is weinig 
noodzaak om te rebelleren.” Ze geven de leer-
lingen veel verantwoordelijkheid en bena-
drukken steeds dat je naar niemand hoeft op 
te kijken, maar ook op niemand hoeft neer te 
kijken. “In de eerste klas zijn er al twee meisjes 
uit de kast gekomen, dat vind ik wel tekenend.” 

In de les gaat het vandaag over Jeruzalem, 
dat kan een explosief onderwerp zijn met ver-
schillende geloven in de klas. Maar Borger wil 
alles bespreken. “Ik wil laten zien dat er meer-
dere visies zijn. Het gaat bij het vak Geschie-
denis altijd om de waarom-vragen.” Het doet 
hem goed dat als ze het hebben over het ont-
staan van verschillende religies een leerling zelf 
tot de conclusie komt dat sommige gebruiken 
verschillend zijn, maar dat het in de kern ei-
genlijk bijna overal hetzelfde gaat. 

“Zou dat komen omdat het jodendom, het 
christendom en de islam bij elkaar in de buurt 
zijn ontstaan?”, vraagt een leerling zich af. 

Etnische spanningen spelen hier veel min-
der dan op andere scholen, zeggen de docen-
ten. “Natuurlijk zijn er leerlingen die het gevoel 

“Normaal krijg je in de derde klas Staatsinrich-
ting en Democratie en dan is het klaar. Maar 
zo werkt het niet. Onze democratie behoeft 
echt onderhoud, juist nu. Heel veel groepen 
voelen zich buiten de maatschappij staan. Om 
mee te tellen moet je weten hoe het werkt in de 
praktijk.” Dus als de eerstejaars les krijgen over 
dementie gaan ze een aantal weken op bezoek 
bij de demente bejaarden in de buurt. “Dat 
vinden ze in het begin best eng”, zegt Mentjox. 
De eerste dag was er een lieve vrouw die met 
de kinderen ging zingen. De week erna begon 
diezelfde vrouw tegen hen te schelden toen ze 
een taart voor haar hadden meegenomen. “Dat 
was best moeilijk voor de leerlingen, maar ze 
bleven haar trouw en enthousiast bezoeken.” 

Van Hoogen: “We vinden het belangrijk te 
laten zien dat het vanzelfsprekend is om belan-
geloos iets te doen voor een ander. Leerlingen 
leren zich verantwoordelijk te voelen en vin-
den het nog leuk ook.”

De bel gaat. Docent Wiskunde Michel 
Bogaert loopt door de gang naar zijn lokaal 
en haalt in het voorbijgaan een petje van een 
hoofd van een leerling. De jongen kijkt schuld-
bewust. Ze leren dan wel in de buitenwereld, 
maar binnen de schoolmuren heerst discipline 
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hebben in een spagaat te leven. Die horen bij-
voorbeeld in de moskee dat homoseksualiteit 
niet deugt, maar krijgen hier les van een homo-
seksuele docent die ze gewoon aardig vinden”, 
zegt Van Hoogen. Ze wil hun de taal leren om 
op een goede manier over onderbuikgevoelens 
te praten. 

“Je kunt uit Oud-Zuid komen met een bak 
met geld of uit een achterstandswijk, maar we 
hebben voor iedereen dezelfde waarden: ieder-
een mag zijn wie hij of zij is. Dus je kan hier re-
ligieus zijn, en ook homo.” De school trekt hu-
manisten, maar ook veel ouders en leerlingen 
die kiezen voor de kleinschaligheid. “Maar”, 
benadrukt ze, “met de grondrechten valt niet 
te marchanderen en in die zin hoeven we niet 
met iedereen vrienden te zijn.” 

“Zeg, doe jij ook eens wat”, zegt een meisje 
met bruine lange haren tegen haar klasgenoot 
die staat te dromen. Samen zetten ze het eten 
klaar in de kantine. “Je kent iedereen”, ant-
woordt Khaled (14) op de vraag waarom hij 
voor deze school heeft gekozen.  “Er wordt hier 
niet gepest”, zegt Anna (12) terwijl ze een bo-
terham eet. Haar lip trilt een beetje als ze vertelt 
dat ze op de basisschool wel gepest werd. Naast 
haar zit Paco (12), ook hij hoort van vroege-
re vriendjes dat er op hun nieuwe middelbare 
school wel gepest wordt. 

Hun lievelingsvak op school: de VVV-uren 
op vrijdag, oftewel: Verdiepen, Verbeteren en 
Verbreden. Tijdens het verbeteruur volgen 
leerlingen negen weken lang een vak waar ze 
niet zo goed in zijn, in het verdiepingsuur vol-
gen ze juist een vak waar ze wél goed in zijn en 
tijdens het verbredingsuur kunnen leerlingen 
kiezen uit een gevarieerd programma van acti-
viteiten die buiten het normale lesprogramma 
vallen. In die uren geeft de economiedocent 
bijvoorbeeld kickboksen, de wiskundeleraar 
schaken en de biologieleraar toneel.

“De beste mavo van Amsterdam worden, 
dat is ons streven”, zegt Van Hoogen. Steen-

goede docenten zijn daarbij essentieel: er zijn 
weinig mavo’s in Nederland waar zoveel eerste-
graadsdocenten werken. Ze ergert zich eraan 
dat havo/vwo de heilige graal is in onze maat-
schappij. “Dat het hier nog niet stormloopt 
komt omdat we geen havo hebben. Mensen 
kiezen nog liever een andere school, zelfs als ze 
weten dat die school minder geschikt is voor 
hun kind, als er maar een havo-afdeling bij zit.” 

Van Hoogen gelooft juist dat homogeen 
onderwijs op een hoog niveau veel meer ople-
vert. “Op andere scholen vallen mavo-leerlin-
gen vaak tussen wal en schip: of als laagste in de 
keten van een scholengemeenschap of boven-
aan een vmbo-school zonder echte prioriteit.”  

“In mijn mentorklas zeiden veel leerlingen 
in het begin: ik baal ervan dat ik naar de mavo 
moet, want iedereen heeft vwo en dan vinden 
ze mij dom”, vertelt Mentjox. “Als je het ze nu 
vraagt zijn ze blij dat ze hier op school zijn. Ze 
hebben zelfvertrouwen gekregen.”

Ouiam (12) zit naast haar klasgenoten op 
de vensterbank in de gang: “De sfeer hier is 
goed. Alle geloven zijn welkom.” Wat ook fijn 
is: hier heerst nog het idee dat je alles kan wor-
den. Damien(13): “Ik word drummer.” Max 
(13): “”Ik regisseur”. <

▲

 Zelf leren denken? Kijk ook naar Denktank - 
Baas over brein.
human.nl/denktank-brein

DE AMSTERDAMSE MAVO is de eerste humanis-
tische school van Nederland met als motto: ‘Zelf 
denken, samen leren’. De school is opgericht in 
2016 buiten de bestaande schoolbesturen om 
en is volledig onafhankelijk. In het eerste school-
jaar startte de school met twee brugklassen. In 
de komende jaren zal de school uitgroeien tot de 
maximale bezetting van 264 kinderen.

REPORTAGE

http://human.nl/denktank-brein


 

COLUMN

Zoek de 
verschillen 
 

‘Zoals jullie misschien hebben gezien, ben 
ik een vrouw.’ Mijn gehoor, masterstudenten 
filosofie, barst in lachen uit. Maar ook zij 
begrijpen dat ik, nu er een tekst voorligt over 
de behoeften van het mannelijk lid die de man 
dreigen te onderwerpen ‘als we ons erdoor 
laten dwingen’, buiten de redenering valt. 
Het ‘ons’ van de schrijver, de filosoof Michel 
Foucault, geldt niet voor mij. Ik heb geen 
mannelijk lid dat mijn gedrag stuurt, en ook de 
vrouwelijke studenten in de zaal ontbreekt het 
aan zo’n lid.
Toch overvalt de lach van de studenten me. 
Mijn veronderstelling dat ik hier als docent 
sta en niet specifiek als man of vrouw, klopt 
niet. Des te overbodiger is het om nu voor dat 
vrouw-zijn uit te komen.
Even voel ik een lichte gêne. En een lichte 
angst. Onderzoek na onderzoek laat zien dat 
studenten vrouwelijke docenten slechter 
beoordelen dan mannelijke, ook als de lessen 
precies hetzelfde zijn. Wat betekent het dat de 
studenten mij, zonder dat ik dat gezegd heb, als 
vrouw zien? Kan ik aan hun blik ontsnappen? 
Kun je filosoof zijn zonder dat je man- of vrouw-
zijn ertoe doet?
Als kind wenste ik al dat het er niet toe deed. Ik 
groeide op tussen jongens, speelde vaak met 
alleen jongens en ging naar feestjes waar geen 
enkel meisje was. Om te bewijzen dat ik hun 
gelijke was, beet ik af en toe een worm door of 
klom ik hoog in een boom.
Mijn ouders vonden het wel makkelijk om 
alle kinderen hetzelfde te behandelen en dus 
droeg ik de afdankertjes van mijn broers, had 
ik gemillimeterd haar en kon ieder van ons met 
even veel gemak een band plakken als de was 
wegstrijken.
Toch was er ook toen al verschil. Mijn broers 
mochten bij elkaar slapen, ik sliep alleen. 
Mijn broers mochten op zondag de broek 
aanhouden, ik niet. Het maakte me verongelijkt, 
ik voelde me letterlijk ongelijk gemaakt.

Als kind voelde filosoof MARLI HUIJER 
zich even slim, sterk en dapper als 
haar broers, en dat ze hetzelfde zou 
moeten mogen. Haar omgeving dacht 
daar anders over. Ook in haar latere 
leven werd steeds de hoop de grond 
ingeboord dat het niet uitmaakte dat ze 
een vrouw was. 
Nu ze op haar universiteit is benoemd 
tot Diversity Officer vraagt ze zich af: 
over welke boeg moet ik het gooien om 
vrouwen zo snel mogelijk door dat glazen 
plafond te laten knallen? 
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Mannen zeggen 
dat ik zo mooi boos 
kan zijn. Studenten 
vinden het zo 
bijzonder dat ik 
een pak draag. 
Een collega wil ‘het 
vrouwelijke’ in mij 
ontdekken
‘Maar je bent toch ook anders?’, zeiden mijn 
ouders. Toch voelde ik dat als kind niet zo. In 
mijn ogen was ik even sterk, slim en dapper. 
Niet dat ik een jongen wilde zijn of dat ik me 
een jongen voelde. Ik vond dat ik als meisje 
hetzelfde moest kunnen doen als zij.
Vanaf mijn achtste ging mijn omgeving 
aandringen op meisjesgedrag. Het begon 
ermee dat school me naar huis stuurde omdat 
ik een korte broek aan had. Mijn ouders bogen, 
ik ging in rok terug.
In mijn latere leven verging het me niet anders: 
waar ik ook kwam, steeds werd de hoop dat het 
niet uitmaakte dat ik een vrouw was, de grond 
ingeboord. Na optredens zeggen mannen dat 
ik zo mooi boos kan zijn. Of studenten vinden 
het ‘zo bijzonder’ dat ik als vrouw een pak 
draag. Dan weer bekent een collega dat hij 
het vrouwelijke in mijn binnenste zou willen 
ontdekken. Soms raken die opmerkingen me zo 
dat ik me net als vroeger verongelijkt terugtrek.
Nu ik aan de universiteit tot Diversity Officer 
ben benoemd, ligt de vraag hoe met die 
ongelijkheid om te gaan, dagelijks op mijn 
bord. Over welke boeg moet ik het gooien om 
de onbalans tussen mannen en vrouwen aan 
de universiteit te verbeteren? Zonder extra 

investeringen duurt het tot 2050 voordat de 
man-vrouwverdeling evenredig is.
Je zou kunnen zeggen dat mannen en vrouwen 
gelijk zijn en er niets bijzonders hoeft te 
worden gedaan. Goede vrouwen komen vanzelf 
bovendrijven. Maar als vrouwen voor hetzelfde 
werk lagere beoordelingen krijgen dan mannen 
– iets waaraan niet alleen studenten zich 
bezondigen, maar wat ook lezers van romans 
blijken te doen – , als het doorbijten van een 
worm niet genoeg is om toegang te krijgen tot 
door mannen gedomineerde netwerken, en als 
tijdverlies door zwangerschappen niet wordt 
verdisconteerd, dan zal het alleen echte bikkels 
lukken om door het glazen plafond te breken.
Zou je het verschil tussen mannen en vrouwen 
dan juist moeten accentueren? Over vrouwen 
wordt gezegd dat ze beter tegen feedback 
kunnen, meer op teamwork zijn gericht en 
inhoudelijk een andere inbreng hebben. Dat 
zou de reden zijn om vrouwen met voorrang 
aan te nemen, want diversiteit geeft betere 
resultaten. Het gevaar van die strategie is dat 
mannen zich achtergesteld gaan voelen. Ook 
zij kunnen verongelijkt raken en alles op alles 
zetten om te voorkomen dat vrouwen hun 
plaatsen innemen.
De beste strategie is volgens mij dat vrouwen 
zelf aangeven waar verschil aandacht behoeft 
en waar niet. Door elkaar daarin te steunen, 
kunnen vrouwen gezamenlijk het broodnodige 
verschil maken.
De dag nadat ik wrokkig in rok op school was 
teruggekeerd, zat mijn harstvriendin in korte 
broek in de klas. De juf lette er niet op. De dag 
erna hadden twee andere meisjes een korte 
broek aan. Nog een paar dagen later liepen alle 
meiden blootbeens. Ook ik.
Een zomerlang waren we diep gelukkig.<

▲

 Jurist en publicist Roxane van Iperen roept ook 
op tot solidariteit en gelijkwaardigheid: 
human.nl/roxane-van-iperen
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DE LEEUWENHOEK 
ON TOUR
Praten over dementie
Stel: je moeder, vader, broer, zus, 
vriend of partner krijgt demen-
tie. Hoe zou jíj willen dat hij of zij 
verzorgd wordt? De moeders van 
Adelheid Roosen en Hugo Borst 
kregen Alzheimer. Samen maakten 
ze voor Omroep Human de serie In 
De Leeuwenhoek, over hoe oude-
renzorg beter kan en moet.
Met De Leeuwenhoek on tour 
gaan we het land in, naar Haarlem, 
Groningen en Rotterdam. Je krijgt 
een compilatie van de serie te 
zien, daarnaast gaan we in gesprek  
met mantelzorgers, personeel van 
zorghuizen en andere betrokkenen 
en geïnteresseerden. Met Hugo 
Borst, Adelheid Roosen, Carin 
Gaemers en inspecteur-generaal 
Gezondheidszorg en Jeugd Ronnie 
van Diemen. 
De Leeuwenhoek on tour, gratis 
kaarten: humanistischverbond.nl/
deleeuwenhoekontour

KIJKEN

 DE VLOER OP
Hilarisch, ontroerend, soms 
schrijnend 
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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.

Gijs en Romana

“Je bent een leuke vrouw, maar je bent nou 
niet echt een groot actrice.” Je moet het maar 
durven, maar Gijs Scholten van Aschat zegt het 
gewoon tegen Theo d’Or-winnares Romana Vre-
de tijdens haar eerste optreden bij De Vloer Op. 
Het is een van de vele verrassende situaties 
in het nieuwe seizoen van het onverminderd 
populaire improvisatieprogramma. Maar na-
tuurlijk is het niet enkel vrolijkheid, een zekere 
tragiek hoort bij het leven. Zoals ook te zien is in 
Thuiszorgengel met Anniek Pheifer en debutant 
Shahine El-Hamus. Soms zijn de scènes ronduit 
grimmig, bijvoorbeeld bij een onderwerp als 
seksueel misbruik. 
Kortom, ook in dit nieuwe seizoen brengen 
topacteurs en aanstormende talenten morele en 
ethische keuzes op een indrukwekkende manier 
tot leven op de  toneelvloer. 
 De Vloer Op, vanaf 1 juni, NPO 2, 23.00 uur.
human.nl/de-vloer-op/over-de-serie

DOEN

http://humanistischverbond.nl/deleeuwenhoekontour
http://humanistischverbond.nl/deleeuwenhoekontour
http://human.nl/de-vloer-op/over-de-serie
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HOE REDDEN WE DE 
WERELD?
Het Filosofisch Kwintet 
met Philipp Blom
Nog steeds galmt de discussie na 
die de wereldberoemde Duits-Ne-
derlandse cultuurhistoricus Philipp 
Blom opriep met zijn boek Wat er 
op het spel staat. Daarin schrijft 
hij over de grootste bedreigingen 
van deze tijd. Waarom doen we 
niet wat we moeten doen, terwijl 
we donders goed weten wat ons te 
doen staat?  Hoe zouden historici in 
2050 oordelen over de tijd waarin 
we nú leven? Zouden zij vinden 
dat wij genoeg hebben onder-
nomen tegen ontwikkelingen die 
klimaat, democratie en rechtsstaat 
bedreigen?
Onder leiding van Clairy Polak 
onderzoekt Blom, samen met 
ervaringsdeskundigen en denkers, 
de vraag of wij doelloos fladderen 
als motten rond een lamp óf dat wij 
ons lot nog kunnen keren. Zo ja: 
hoe dan?
Het Filosofisch Kwintet, uitzendin-
gen op zondag 24 juni, 8, 22, 29 juli 
en 5 augustus, NPO 1, 12.10-13.05 
uur. Uitzending bijwonen? Reser-
veer gratis kaarten op 
human.nl/bijwonenhfk

Philipp Blom

DE LOCKER 
Verborgen verhalen van jongeren 
van 14 tot 20
Als moeder van twee opgroeiende puberdochters ziet 
programmamaker Els van Driel hoe sociale media hun een 
parallelle wereld voorspiegelen waar nauwelijks plaats is voor 
onzekerheden en kwetsbaarheid. Daarom ontwikkelde ze De 
Locker, een online platform met verhalen over wat  jongeren 
écht bezighoudt. Van Driel: “De overkoepelende vraag die 
uit eigenlijk alle Lockers te destilleren valt is: wie ben ik en 
wie wil ik zijn?” De Locker is een samenwerking van omroep 
Human, NPO 3Lab en NPO3Extra.
De Locker, human.nl/locker 

Een dagje naar het strand. Welk boek neem je mee? Stine 
Jensen zou het wel weten voor haar ‘sterren’, mensen die 
ze bewondert. Voor Fidan Ekiz (zie ook het interview in deze 
HUMAN) iets over de liefde, Olcay Gulsen confronteert ze met 
moederschap en feminisme, Emilio Guzman moest maar eens 
met het begrip mannelijkheid aan de slag en filosoferen over 
carpe diem is wel iets voor Tim Hofman. 
Een ster, een boek, een gesprek – dat zijn de ingrediënten van 
een fonkelnieuw programma rond Stine in zes afleveringen. 
Stine boekt sterren, vanaf 8 september, NPO 2, 18.05 uur. 
human.nl/stine-boekt-sterren

STINE BOEKT STERREN
Een boek voor Fidan, Tim, Olcay en Emilio

Stine Jensen
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http://De Locker, human.nl/locker 
http://human.nl/stine-boekt-sterren


46  

NIEUWE VRIJDENKERS
Ontroerende en openhartige 
verhalen van voormalige moslims
In het boek Nieuwe Vrijdenkers vertellen twaalf 
voormalige moslims hun verhaal. Het boek heeft 
al een derde druk beleefd en de verhalen zijn 
opgetekend door Boris van der Ham, voorzitter 
van het Humanistisch Verbond, en journalist 
Rachid Benhammou. 
In Nederland ben je vrij om niet-godsdienstig te 
zijn, maar in de praktijk is die vrijheid niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Bij sommigen ging 
dat gemakkelijk, maar anderen kregen te maken 
met zeer heftige reacties van hun familie, waarbij 
enkelen zelfs werden verstoten. Een aantal van 
de geïnterviewden is nu openlijk atheïst, agnost, 
humanist of vrijdenker, maar de meesten van hen 
leiden een dubbelleven, omdat de buitenwereld 
niets weet van hun afvalligheid. Deze voormalige 
moslims vertellen openhartig hun persoonlijke 
verhaal, hun soms verscheurende dilemma’s, 
maar ook over wat hen tegenwoordig inspireert. 
In het voorjaar ontvingen honderden nieuwe 
leden het boek gratis. 
Nieuwe Vrijdenkers, Boris van der Ham en Rachid 
Benhammou, uitgeverij Prometheus, € 19,99
nieuwevrijdenkers.nl
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Boris van der Ham met twee Vrijdenkers 

CURSUSSEN DIE JE 
LEVEN VERANDEREN
De kunst van het leven
Media, markt en technologie ver-
anderen je leven,  je relaties met 
anderen en de natuur. Hoe blijf je je 
eigen, bewuste keuzes maken? 
Bij het Humanistisch Verbond kun 
je de nieuwe cursus Mens zijn in de 
21ste eeuw volgen. In vier interac-
tieve bijeenkomsten verzamel je 
een berg nieuwe inzichten en een 
nieuwe blik op jezelf als mens in de 
21ste eeuw. 
Natuurlijk organiseren we ook na de 
zomer weer onze Introductiecur-
sus Humanisme en de cursussen 
Klassieke levenskunst en Moderne 
levenskunst. Dit jaar zijn het er 35 
door het hele land. 
De deelnemers waarderen onze 
cursussen gemiddeld met een 8. 
Kijk op cursushumanisme.nu voor 
een cursus in de buurt. 
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De wereld heeft mensen nodig
Mensen die vrij denken
Mensen zoals Stine Jensen
Mensen zoals jij
Help Human aan een vaste plek 
in het publieke omroepbestel

Word lid van omroep Human
human.nl
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Waarom zou je wel trots op Nederland kunnen zijn, of op je voetbalclub, 
je eigen traditie en identiteit, maar niet op de mensenrechten?

Dit jaar bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 70 jaar. Een 
uniek document, door, voor en van mensen. Voor ons aanleiding om 

de mensenrechten in het paspoort te krijgen. Want welke identiteit we ook hebben, 
de mensenrechten zijn van ons allemaal. 

Teken de petitie, zodat je ze altijd met je meedraagt. 

humanistischverbond.nl


