
Bij duurzaamheid denken de meeste mensen aan 
zorg en aandacht voor natuur en milieu, maar 
gek genoeg niet aan de eigen soort: DE MENS.  
Waarom eigenlijk niet? De Dikke van Dale zegt het 
namelijk zo: duurzaamheid is voor de lange duur. 
En geeft als voorbeeld een duurzame vrede, een 
vrede die rust op HECHTE GRONDSLAGEN. 

Helder, maar wat zijn dan de hechte grond- 
slagen waarop we duurzaam kunnen samen- 
leven? Tijdens het MAG HET LICHT AAN FESTIVAL  
op 21 juni Wereldhumanismedag, de langste dag 
van het jaar, vieren humanisten hun idealen en 
waarden.  
 

Als humanistische organisaties willen we  
blijven nadenken over de vraag hoe we onze  
samenleving duurzamer maken, zowel de natuur, 
als de mens en onze waarden. Een cultuur die 
lang houdbaar is, flexibel genoeg om pluriform  
te zijn, en stevig genoeg om flexibel te zijn. Een 
cultuur die zorgzaam is, voor onszelf maar ook 
voor onze kinderen en alles wat zich op aarde 
bevindt.  

Dat is precies waar humanisten zich al ruim 
vijfhonderd jaar sterk voor maken. Een wereld 
waarin de menselijke maat, DE MENSELIJKE  
WAARDIGHEID de toon zet. 
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Er is al veel bereikt in de strijd voor mensen-
rechten en menselijke waardigheid, maar die 
strijd moet gevoerd blijven worden in en buiten 
ons land. Zoals de strijd voor VRIJHEID van  
denken, overtuiging en meningsuiting, kans op 
goed ONDERWIJS EN KENNIS, LIEFDE, VEILIGHEID 
en PRIVACY. Kwaliteit van ZORGEN voor jezelf 
en anderen, GELIJKWAARDIGHEID voor iedereen 
en ZELFBESCHIKKING over je leven en sterven.  

Er is nog een wereld te winnen als je mede-
menselijkheid en humanistische waarden tot  
hun recht wilt laten komen. Hoe staat het er 
voor in ons land, en daarbuiten? In deze speciale 
uitgave een soms confronterend beeld van de 
omgang met mensen. Maar ook een hoopgevend 
beeld over MOED, DOORZETTINGSVERMOGEN en 
VEERKRACHT. 

Denk mee, zoek mee, vier mee op Wereld- 
humanismedag op 21 juni en DOE HET LICHT AAN 
voor de duurzame mens. Welkom! 

De redactie 
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VRIJHEID
IS ERGENS

VOOR STAAN
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‘Ik geloof niet in god.’ Dit simpele 
zinnetje wordt in veel landen 
beschouwd als godslastering of 
belediging van religie. In 55 landen 
is dat of het verlaten van je geloof 
strafbaar. In 39 landen riskeer 
je een gevangenisstraf en in 13 
landen zelfs de doodstraf als je 
kritisch of openlijk niet-gelovig 
bent. 

Dat blijkt uit het Freedom of 
Thought Report van de inter- 
nationale humanisten. Zij komen  
op voor de rechten van niet-
gelovigen over de hele wereld. 

VRIJHEID 
IS ERGENS 
VOOR STAAN
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RAIF BADAWI 
(31)

ONGELOVIGE SAOEDISCHE 
BLOGGER EN SCHRIJVER
 “Gewone burgers worden in  

Saoedi-Arabië massaal besproeid 
met de islamistische versie van  
religie en geestelijken waarschuwen 
luid tegen alles wat met cultuur of 
onderwijs te maken heeft. In hun 
ogen staat dat gelijk aan ketterij, 
atheïsme en godslastering.”   

• Werd in juni 2012 gearresteerd. 
Is veroordeeld tot 10 jaar cel, 
1000 stokslagen en een enorme 
geldboete.

• Kreeg de eerste 50 van 1000 
stokslagen de dag na de Charlie 
Hebdo-moorden. Na massaal 
internationaal protest werden 
stokslagen opgeschort, maar 
hij is nog steeds gevangen.

• Is internationaal symbool voor 
de strijd tegen onderdrukking 
van meningsuiting —#jesuisRaif 
— onder de leus: ‘wereldburgers 
tegen theocratie’. Hij kreeg de 
PEN One Humanity-prijs.

• Badawi’s vrouw, Ensaf Haider, 
vluchtte naar Canada met hun 
drie kinderen. Zij vecht onver-
moeibaar voor de vrijlating van 
haar man. Ondanks de dood-
straf voor atheïsme groeit in 
Saoedi-Arabië de groep onge-
lovigen en het verzet tegen de 
religieuze dictatuur in het land.

WASHIQUR RAHMAN
(26)

BLOGGER
Is een atheïstische en humanis-

tische blogger uit Bangladesh. Werd 
kort na Roy, op 30 maart 2015, met 
hakmessen door religieuze studen-
ten vermoord. Hij werd 26 jaar.

MAAJID NAWAZ
(36)

Is ex-jihadist en zat vijf jaar lang 
gevangen in Egypte. Zet zich nu via 
de denktank Quilliam in tegen ex-
tremisme en de politieke islam. Hield 
in 2015 de Socrateslezing over dit 
onderwerp.

 Ondanks de doodstraf 
voor atheïsme groeit 
in Saoedi-Arabië de 

groep ongelovigen en 
het verzet tegen de 

religieuze dictatuur in 
het land

Onderdrukking en censuur, bruut geweld,  
gevangenisstraffen of de doodstraf. In sommige 
landen is zeggen dat je niet gelooft, of niet in de 
juiste god, gevaarlijk en soms levensgevaarlijk. 
Er zijn echter mensen die zich blijven uiten,  
tegen de verdrukking in.   

Vooral in streng-islamitische 
landen spelen overheden een grote 
rol bij onderdrukking van vrij-
heid van meningsuiting en denken 
doordat ze systematisch meer en 
meer haat zaaien. Zo bestempel-
de de Maleisische premier Razak 
humanisme en secularisme tot 
‘een bedreiging voor de islam en de 
staat zelf’ en stelt Saoedi-Arabië 
in een nieuwe anti-terrorismewet 
atheïsme gelijk aan terrorisme. 
Daarmee geven deze regeringen 
groepen burgers bijna een vrijbrief 
om ongelovigen met geweld tot het 
‘juiste’ geloof te bekeren. 

VRIJHEID 
VAN DENKEN
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ASIF MOHIUDDIN
(31)

BLOGGER
Deze blogger overleefde een 

eerdere aanval in Bangladesh, waar-
bij islamisten hem in rug, borst en 
schouder staken en werd daarna 
gevangen gezet. Woont en studeert 
inmiddels in Duitsland. 

ANANTA BIJOYD DAS
(33)

Werd op 12 mei 2015 in Bangladesh 
door vier mannen met machetes 
aangevallen en gedood. Hij is de 
derde blogger die gedood is. Hij 
schreef voor het blog Mukto Mona, 
wat Vrije Geest betekent. Het blog 
werd opgericht door Avjijt Roy en 
is een platform voor vrijdenkers, 
rationalisten, sceptici, atheïsten en 
humanisten. De website liet op 12 mei 
een zwart beeld zien, met de tekst 
‘We are united in our grief and we 
remain undefeated’.

NAHLA MAHMOUD
MILIEU- EN MENSENRECHTEN- 
ACTIVIST
Is atheïst en ex-moslim. Verliet 

haar geboorteland Soedan omdat  
ze niet wil leven onder wetten van 
een islamitische staat die vrouwen 
en minderheden discrimineert.  
Ontdekte tot haar ontzetting dat 
in Engeland shariarechtbanken 
bestaan. 

Ex-moslims begrijpen 
de laksheid niet 
waarmee veel 

westerlingen reageren 
op de groeiende  

invloed van islamisme 
en roepen op de 

vrijheid scherp te 
verdedigen

AVIJITH ROY  
(42)

HUMANISTISCHE SCHRIJVER  
EN BLOGGER UIT BANGLADESH  
EN MOREEL EN GEESTELIJK  
LEIDER VAN DE VRIJDENKERS  
IN BANGLADESH
“Mijn boek ‘Het geloofsvirus’ 

raakte een zenuw van fundamenta-
listen. Eén van hen, Farabi, bedreigde 
me via Facebook en schreef: “Avijit 
Roy woont in Amerika dus we kunnen 
hem nu niet doden. Maar we zullen 
hem vermoorden als hij terugkomt.”  

     
• Werd op 26 februari 2015 tijdens 

een boekenbeurs in Bangladesh 
met hakmessen vermoord door 
moslimfundamentalisten. Zijn 
vrouw, blogger Rafida Ahmed 
Bonna, werd ook aangevallen en 
raakte gewond.

• Schreef acht boeken, waaronder 
Philosophy of Disbelief, The virus 
of Faith en Individual thoughts 
and freedom of thought.

• Was actief in de internationale 
humanistische gemeenschap  
en kreeg in 2014, samen met 
andere bloggers, de humanisti-
sche Free Expression Award. 

• Roys stiefdochter Trisha Ahmed 
deelde zijn verhaal werelwijd 
via een social media-actie 
#wordscannotbekilled. 

• Roy werd 42 jaar.

DOCUMENTAIRE  
ONDER 
ONGELOVIGEN 

Wat kunnen humanisten doen aan 
de vaak benarde positie van ongelo-
vigen in streng-religieuze landen? In 
de tv-documentaire ‘Onder Ongelo-
vigen’ volgt filmmaakster Dorothée 
Forma Boris van der Ham, voorzitter 
van het Humanistisch Verbond. We 
zien hem in gesprek met ex-gelovigen 
die zich organiseren tegen religieuze, 
vooral islamitische onderdrukking. 

Van der Ham: “Ik was op bezoek 
bij de onlangs opgerichte atheïsten- 
vereniging in Istanbul. Officieel is 
Turkije een seculier land, maar de 
initiatiefnemers ontvingen direct na 
oprichting doodsbedreigingen; hun 
website werd op last van de rechter 
uit de lucht gehaald. Hun slogan ‘wij 
zijn niet alleen’ vond ik confronterend 
omdat veel seculiere westerlingen 
geen idee hebben van hun problemen.” 

Tijdens de opnames kreeg de 
Saoedische liberale blogger Raif 
Badawi zijn martelstraf en werden 
leden van de Charlie Hebdo-redactie 
vermoord. De vraag wat humanis-
ten kunnen doen tegen landen die 
rechten van ongelovigen schenden 
en religieus-extremisme in Europa is 
daardoor nog actueler en urgenter.

In Londen ontmoette Van der  
Ham ex-moslims uit diverse wereld-
delen op een seculiere conferentie: 
vrijdenkers uit Soedan en Iran, die 
nu in het Westen wonen, die ook hier 
druk en dreiging voelen van moslim-
fundamentalisten die geloofsafval 
veroordelen. “Zij begrijpen de laks-
heid niet waarmee veel westerlingen 
reageren op de groeiende  invloed 
van islamisme en roepen op de vrij-
heid scherp te verdedigen.”

De Human-documentaire ‘Onder  
Ongelovigen’ van Dorothée Forma is op  
2 september rond 23.00 uur te zien op 
NPO 2 en daarna  in vijf film- en debat- 
avonden in Nederland.

7



SAMEN
FEESTEN

In 19 landen — van Zuid-Afrika,  
Argentinië, een aantal staten van 
Amerika, België, Canada, Spanje 
tot Nederland — kunnen homo’s 
trouwen. Geregistreerd part-
nerschap is in nog meer landen 
mogelijk. In bijvoorbeeld Thailand 
en Duitsland liggen voorstellen 
voor legalisering en in onder meer 
Columbia, Taiwan, Chili en Estland 
is het onderwerp van debat.
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SAMEN
PROTESTEREN

Over de hele wereld zijn homo-
seksuele mannen en vrouwen het 
slachtoffer van schendingen van 
mensenrechten. In bijna de helft 
van alle landen op de wereld is 
homoseksualiteit strafbaar, van 
lijfstraffen tot doodstraf. Ook 
in ons land is het geweld tegen 
homo’s toegenomen. Drie keer per 
week wordt aangifte gedaan.
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‘BLOEDSTOLLEND 
MOOI WAAR MENSEN 
TOE IN STAAT ZIJN’
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‘Een onvermoeibare voorvechter voor een 
wereld waarin medemenselijkheid een nieuwe 
kans krijgt’, zo omschrijft de jury van de Van 
Praagprijs de winnares, theatermaakster 
Adelheid Roosen (1958). ‘Mijn focus is de kracht  
in mensen en waar zij toe in staat zijn. En dat  
is vaak bloedstollend mooi.’

De jury koos met overtuiging voor Roosen: “Zij 
vraagt veel, maar zij geeft alles. Haar verbinding met 
de ander is geen beleefde uitnodiging voor een rustige 
nadere kennismaking. Het staat voor haar bereidheid 
tot intense betrokkenheid, een bereidheid om energie 
te delen. Energie waarvan gelukkig bij haar een onuit-
puttelijke voorraad aanwezig is.” 

CONFRONTEREND
Het thema van de Van Praagprijs 

is liefde en relaties. Roosen is in al 
haar relaties recht door zee. “Die 
directheid vinden sommigen moeilijk, 
anderen vinden het bevrijdend. Ik 
heb niet als doel om te confronteren, 
maar ben wel een confronterend 
iemand, omdat ik de sociale codes 
doorlopend bevraag. Ik vind ze niet 
vanzelfsprekend.”

Naast theatermaakster is Roosen 
actrice, schrijfster en docent aan de 
Amsterdamse Toneelschool en Klein-
kunstacademie. In haar theater- en 
filmproducties schuwt ze geen enkel 
onderwerp: eerwraak, huiselijk  
geweld, seksualiteit in de islamitische 
wereld, de intimiteit van het sterven, 
de Alzheimer van haar moeder. Alles 
mag zich veilig weten in de open-
baarheid. 

Dwarrelend door stadswijken en 
theaters ontmoette zij de afgelopen 
15 jaar steeds weer nieuwe gezichten 
die de inspiratie vormden voor haar 
voortdurende zoektocht naar een 
kantelend perspectief dat wij kunnen 
krijgen op de Ander, de ogenschijnlijke 
vreemde.

“Mensen staan naast elkaar,” 
zegt Roosen. “Aan alles wat mensen 
verdeelt — rassen, religies, geslach-
ten — moet je eenvoudigweg niet 
deelnemen. Iedereen heeft zijn eigen 
identiteit, zijn uniciteit. Mijn vader 
was heel direct in zijn leer en had 

een sterk rechtvaardigheidsgevoel. 
Hij gaf geen straf, maar stelde me 
vragen. Wat is er in de klas gebeurd? 
Waarom denk je dat je straf krijgt? 
Hij liet mij denken en formuleren. 
Ik moest ook alleen terug naar de 
hoofdmeester.”

LABEL
Roosen wordt niet graag gela-

beld, ook niet door  het humanisme. 
“Ik zal me niet snel wenden tot een 
‘isme’ of beweging. Dan stol ik. Maar 
als je zegt: autonomie, vrijheid, 
rechtvaardigheid, zelfbeschikking, 
gelijkwaardigheid. Dan zeg ik ‘ja’. Die 
woorden leven onstuimig in mij.’’

Ze gelooft niet dat mensen elkaar 
kunnen veranderen. “Wél kunnen we 
elkaar in extreme mate inspireren 
waardoor je de ander ‘wakker kust’. 
Met welwillendheid en ‘goedbedoe-
lendheid’ ga je vaak aan de liefde 
voorbij. Ik weet niet of het een missie 
is. Ik zou mezelf niet geëngageerd 
noemen, denk er niet over na. Het 
gaat vanzelf. Ik ben een doener en 
handel graag. Het erover praten 
kost veel tijd en verandert niets. 
Mijn focus is de kracht in mensen.  
En en waar zij toe in staat zijn. En 
dat is vaak bloedstollend mooi.”

ZOEKTOCHT
Het werk van Roosen is verweven 

met de zoektocht naar de Ander. 
Enkele producties zijn: Is.Man, Mam, 
WijkSafari Bijlmer (in juni), Hoog- 
water voorheen Laagwater, Geslui-
erde Monologen, Hetty & George, De 
Oversteek, Brozer en nog veel meer. 
Zie www.femaleeconomy.nl

DE JURY
Naast voorzitter Alexander Rinnooy 
Kan, hoogleraar economie en 
bedrijfskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam, bestaat de jury 
uit eindredacteur en directeur van 
omroep Human Bert Janssens, 
Socrateshoogleraar Maureen Sie 
en Daan Roovers, hoofdredacteur 
van Filosofie Magazine, en curator 
van het Stedelijk Museum Amster-
dam Leontine Coelewij.

VAN PRAAGPRIJS
In een wereld waarin onverschillig-
heid al te vaak verleidt tot afstande-
lijkheid en apathie, ging de jury op 
zoek naar iemand die het pad naar 
de anderen en naar het andere 
blijft effenen. Naar iemand die dat 
liefdevol doet, die samenbrengt en 
verbindt wat anders gescheiden zou 
blijven. Deze prijs wordt op het Mag 
Het Licht Aan Festival, op Wereld-
humanismedag 21 juni, uitgereikt. 
Vanaf 1971 reikt het Humanistisch 
Verbond de Van Praagprijs uit om 
een persoon te eren die zich in  
leven en werk inzet voor een  
humane samenleving. 
www.vanpraagprijs.nl

VAN PRAAG-AANMOEDIGINGSPRIJS
Adelheid Roosen deelt de Van 
Praag-aanmoedigingsprijs uit aan 
regisseur Daria Bukvic. Op 21 juni 
kunt u het theaterstuk ‘Toen geluk 
en ongeluk zich in elkaar vergisten’ 
zien in de Grote Zaal om 17:00 uur. 
Zie het programma op pagina 12 
en 13. 

´
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11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00

GROTE ZAAL FILOSOOF HENK  
OOSTERLING OVER EEN 
NIEUWE VERLICHTING

UITREIKING VAN PRAAGPRIJS 
AAN ADELHEID ROOSEN.                               
MET O.A. SARA KROOS,                             
JEROEN VAN KONINGSBRUGGE,                    
BORIS VAN DER HAM &                                        
ALEXANDER RINNOOY KAN

TOEN 
GELUK EN 
ONGELUK 
ZICH IN 
ELKAAR 
VERGISTEN

DENKER DES 
VADERLANDS 
MARLI HUIJER

TUINZAAL NIEUWE 
MAASTSCHAPPELIJKE 
KRACHTEN MET TRIODOS 
BANK & KING OF THE 
MEADOWS

COOLPOLITICS: DE BESTE 
STRATEGIEËN VOOR EEN 
DUURZAME ‘IK’

SHOPPEN VOOR EEN 
BETERE WERELD MET 
WOUTER MENSINK

FRAMER 
FRAMED

EMBODIED SPACES: EXPOSITIE MET WERK VAN INTERNATIONALE VROUWELIJKE KUNSTENAARS ROND DE THEMA’S GENDER EN HET LICHAAM

TUIN FOOD, ART & MUSIC. KLEDINGRUILBEURS. AKRO YOGA. KUNST MAKEN MET ART BRUUT. WALKING EXHIBITION

EXPOSITIE FOTOTENTOONSTELLING VAN HET WERK VAN ILVY NJIOKIKTJIEN, DE EERSTE FOTOGRAAF DES VADERLANDS

VELD SUSTAINABLE PICKNICK PERFORMANCE ART

FILOSOFISCHE 
DARKROOM

HET ONVERMIJDELIJKE FILOSOFISCHE LOT: V.A. 12:00 ELK UUR EEN NIEUWE BELEVING MET O.A. DE FILOSOFISCHE DARKROOM EN 0800-FILOSOFIE 

PLEIN LIVE-UITZENDING FILOSOFISCH 
KWINTET. THEMA: ‘VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING’. MET JOHAN 
BRAECKMAN E.A.

OPNAMES TWEEDE AFLEVERING 
FILOSOFISCH KWINTET. THEMA: 
‘BILDUNG’. MET MAARTEN DOORMAN 
E.A. 

POEZIEWORKSHOP 
‘JE ME SOUVIENS/IK 
HERRINER ME’

DANSWORKSHOPS  
SALSA & BACHATA 

DUURZAAM VOEDSEL 
- LIVE COOKING 
EXPERIENCE

STORY JAM INSTANT 
GELUK I

INSTANT 
GELUK II

PAVILJOEN ZINGEN 
OVER DE 
CRISIS

TIM KERSSIES EN BAND                   
GYPSY JAZZ 

DAMON         
ONE MAN 
BAND

ART BRUUT  
KUNSTVEILING

FLIP NOORMAN                            
SINGER-SONGWRITER

PHOENIX RUMBLERS                                                        
SOUL & AFROBEAT

RIGHT AS RAIN                            
FUNKY POP ‘N ROLL

EYE FILM* WHERE DO WE GO NOW? ARABISCHE VROUWEN ACHTER DE CAMERA. FILMS OM 16:30, 19:00 EN 21:30.* 

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00

PROGRAMMA
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MAG HET LICHT AAN FESTIVAL 
21 JUNI TOLHUISTUIN AMSTERDAM
Hèt nieuwe zomerfestival voor idealisten en wereldverbeteraars. Geest-
verruimende filosofie, meeslepend theater en vernieuwende kunst en 
muziek over de duurzame mens. Met onder andere liveopnames van Het 
Filosofisch Kwintet, Denker des Vaderlands Marli Huijer, actrice Adelheid 
Roosen, aanstormend theatertalent Daria Bukvic en de winnaar van de 
Wim Sonneveldprijs 2014, Flip Noorman.

Programmawijzigingen voorbehouden. Kijk op www.maghetlichtaanfestival.nl voor het actuele programma. 
Tickets van € 17,50 zijn via de website verkrijgbaar. Volg ons op Facebook www.facebook.com/maghetlichtaanfestival 
en twitter @MHLAfestival #maghetlichtaan. * Met toeslag 

 

´
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DURF TE 
VRAGEN
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DURF TE 
VORMEN

Het bestuurlijk centrum van de 
Universiteit van Amsterdam: 
het Maagdenhuis. Bezet in 1969, 
bezet in 2015. Om meer inspraak 
en democratie ging het toen en 
nu ook weer. Maar er staat meer 
op het spel volgens historicus en 
publicist Rutger Bregman: “De 
universiteiten zijn ver afgedreven 
van hun oorspronkelijke idealen, 
toen het nog om nieuwsgierigheid, 
creativiteit en Bildung ging. De 
crux is natuurlijk dat er te weinig 
geld naar het onderwijs gaat. In 
1975 ging het om zeven procent van 
het bruto binnenlands product, nu 
is dat nog maar vijf procent.” 
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IK STA 
STIL

Arbodienst ArboNed registreerde 
in 2013 4,6 miljoen verzuimdagen. 
Daarvan had tien procent te  
maken met stress. Dat is acht 
keer zoveel als in 2009. In 2013 
had één op de acht werknemers 
al eens te maken gehad met een 
burn-out. Het probleem zit vooral 
in de combinatie werk en privé. 
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Filosofe Joke Hermsen denkt dat 
we anders moeten kijken naar onze 
omgang met  tijd. “We leven te veel 
in de kloktijd (Chronos) en zijn con-
tact met de innerlijke tijd (Kairos) 
verloren. Rust, verveling, ergens 
bij stilstaan: het zijn bronnen van 
creativiteit.” 

Hermsen kan zich helemaal 
vinden in de woorden van componist 
Simeon ten Holt. “Helaas denken 
mensen steeds dat ze te weinig tijd 
hebben. Ze vergeten echter dat ze 
ook tijd ‘zijn’. Want een mensenleven 
is geen optelsom van momenten. Het 
is meer dan de som der delen.”

IK LEEF
NU
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STILLE
HELDEN

HENK OOSTERLING 
(63)

HOOFDDOCENT FILOSOFIE AAN  
DE ERASMUS UNIVERSITEIT EN 
WINNAAR VAN PRAAGPRIJS 2013
“Ik ben gestopt met wereld- 

verbeteren, maar wil laten zien 
dat het kan. In een van de grootste 
probleemwijken in Nederland zijn we 
begonnen met een nieuwe aanpak 
op scholen, waardoor een generatie 
kinderen meer sociale, fysieke én 
mentale `skills´ opdoen. Skillcity/
Rotterdam Vakmanstad heet het. 
We beginnen bij interesses en talen-
ten. Zo leren kinderen hoe ze keuzes 
maken waarvoor ze verantwoor-
delijk kunnen zijn. De belangrijkste 
zijn: luisteren, kijken en voelen. Heel 
fysiek. Aandacht en concentratie zijn 
waanzinnig belangrijk. Op school ge-
bruiken kinderen deze basis-skills bij 
judo, koken, tuinieren en filosoferen.”

ZONDER VERHALEN GEEN HELDEN 
Een van mijn heldinnen is Penelope, die na het 
vertrek van Odysseus listig de mannen van haar 
lijf hield. Zodra het lijkkleed dat ze weefde klaar 
was, zou ze een van hen trouwen. ‘s Nachts 
haalde ze het werk van overdag weer uit, zodat 
het nooit afkwam. Zo hield zij de regie over haar 
liefdesleven. 

Toch zou Homerus, die het 
verhaal vertelde, haar geen hel-
denstatus hebben gegeven. Hij mag 
dan een van de eersten zijn ge-
weest die het woord ‘held’ gebruik-
te, dat gold niet voor vrouwen. 
‘Held’ was niet meer dan een naam 
voor iedere vrije man (dus geen 
vrouw of slaaf) die meedeed aan 
de Trojaanse oorlog en over wie 
een verhaal kon worden verteld. 
Pas later kreeg het de betekenis 
van een onbevreesd, strijdbaar 
of uitmuntend persoon. Eind 17 e 
eeuw kwam daar de betekenis van 
‘hoofdpersoon’ of ‘middelpunt van 
een roman’ bij. 

Welke betekenis het woord ook 
heeft, er is één constante: over de 
held of heldin kan een verhaal, een 
boek of film worden gemaakt. Kun 
je dan wel spreken van stille hel-
den? Is dat niet een tegenspraak 
in zichzelf? Over iemand die zwijgt 
of stilletjes handelt, kun je immers 
geen verhaal vertellen. Zelfs als  
we het opvatten in de betekenis 
die filosofe Hannah Arendt eraan 
gaf — zij vond dat iedereen de 
held kan zijn van zijn eigen leven — 
moet er een verhaal zijn. 

Held zijn van je leven betekent 
dan dat je de moed hebt om je in 
woord en daad aan de wereld te 
tonen en zo een eigen verhaal te 
beginnen. Mensen die zwijgen over 
wat zij in het leven hebben gedaan, 
worden geen helden. Hun rest uit-
eindelijk niets dan de vergetelheid. 
Zij worden pas helden als anderen, 
wij dus, verhalen over hen vertellen. 

Marli Huijer, 
Denker des Vaderlands

18



ALBERT HERINGA 
(73)

HIELP ZIJN MOEDER MOEK (99)  
BIJ ZELFDODING EN WERD DAAR-
VOOR VEROORDEELD, MAAR IN 
HOGER BEROEP VRIJGESPROKEN
Zijn moeder Moek was klaar met 

leven en wilde dood. Maar zonder 
medisch classificeerbare ziekte had 
ze geen recht op euthanasie. “De 
wet zegt dat ik iets strafbaars heb 
gedaan door mijn moeder te helpen 
bij het realiseren van haar eigen 
dringende wens te sterven”, zegt 
Heringa in zijn slotwoord tijdens zijn 
rechtszaak. “Maar ik heb niet het 
gevoel iets te hebben gedaan wat 
niet mocht. Integendeel. Ik heb ge-
daan wat moest worden gedaan. De 
wens van mijn moeder was legitiem. 
Van mij te eisen dat ik haar aan haar 
lot had moeten overlaten, dat is 
onzedelijk en immoreel. Het onttrekt 
zich aan die universele menselijke 
wet, die barmhartigheid en mede-
menselijkheid voorop stelt.”

SUHAM MUSA 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER IN  
HET IRAAKSE PARLEMENT
Ze studeerde als dochter van een 

arme boer af als landbouwingenieur, 
trouwde, kreeg drie kinderen en 
maakte zich sterk voor de boeren in 
haar conservatieve geboortestreek 
Qadisiyyah in Irak. In 2013 werd 
ze volksvertegenwoordiger in de 
provinciale raad, maar de landelijke 
politiek in Bagdad was haar doel. Ze 
volgde het Women’s Power in Poli-
tics-programma dat Hivos samen 
met het Iraakse Al-Amal had opgezet 
om capabele vrouwen, nieuwkomers, 
te helpen hun politieke ambities te 
verwezenlijken. Meer dan 800 vrou-
wen deden mee. Suham veroverde 
met voorkeursstemmen een zetel. 
Een ongelooflijke prestatie. Ze staat 
symbool voor alles waar extremis-
ten zich tegen verzetten. De trots 
van haar dorp!

ANTON KOOLWIJK 
(56)

HUMANISTISCH GEESTELIJK  
BEGELEIDER VAN OUDEREN IN  
DE CENTRA VAN AMSTELRING
Duurzaam en liefdevol met elkaar 

omgaan? Zelfs op hoge leeftijd in 
woonzorgcentra spreekt dat niet 
vanzelf. Onbegrip en onwetendheid 
over andere levensvisies, culturen of 
vooroordelen over homoseksualiteit 
liggen daar vaak aan ten grondslag. 
Koolwijk: “Als men iets niet kent, kan 
dat vreemd of bedreigend overko-
men, terwijl er meer gelijkenissen 
dan verschillen zijn. Het is zo jammer 
dat bewoners zo weinig weten van 
andere bewoners of medewerkers. 
Als je met elkaar in gesprek gaat, 
ontdek je hoeveel boeiende mensen 
hier wonen en werken. Juist ver-
schillen geven belangrijke gespreks-
stof.”

BERT JANSSENS  
(62)

DIRECTEUR OMROEP HUMAN
‘Diepgang krijg je niet cadeau.’ 

Met dat motto stortte Omroep  
Human zich in 2013 in de strijd voor 
het aspirant-omroepschap binnen 
de Nederlandse Publieke Omroep 
(NPO). Glansrijk, met bijna 80.000 
leden, werd Human de grootste 
nieuwe toetreder. Een prestatie van 
formaat. Janssens zou, zoals de 
meeste stille helden hier, de laatste 
zijn die zichzelf op de borst klopt. 
Liever dankt hij het succes aan de 
leden en programma’s van Human 
die bijna allemaal de duurzame mens 
op een of andere manier belichten. 
Of dat nu filosofisch, documentair, 
journalistiek, theatraal of op een 
opiniërende manier gebeurt. 

ANK VAN HARINXMA 
(48) &
ELINE VERBRUGGEN 
(36)

HUMANISTISCH RAADSVROUWEN 
BIJ DEFENSIE
Natuurlijk zijn de 38 humanistisch 

raadslieden bij defensie stille helden. 
Minder bekend is dat twee van hen 
deel uitmaakten van bekende mis-
sies. Ank van Harinxma werkte op 
de rampplek van de neergeschoten 
MH17. Eline Verbruggen verbleef drie 
maanden op de Karel Doorman om 
spullen af te leveren in Ebolagebied: 
“115 mensen op een schip, dat werkt 
als een vergrootglas. Dan moeten 
ze een ‘buitenstaander’ in vertrou-
wen kunnen nemen over heimwee, 
relaties of de cultuur aan boord.” 
Van Harinxma:  “Mijn ervaring is dat 
mensen heel graag van zich af willen 
praten. Dus ik vraag: ‘Goh, hoe was 
je dag?’ Commercieel gezegd: mijn 
product is aandacht en mijn handel 
beleving.”

JANINE SPANJER 
(52)

VRIJWILLIGER BIJ GEZIN IN  
BALANS, EEN PROJECT VAN 
HUMANITAS VOOR MOEDERS 
DIE IN DETENTIE ZITTEN OF 
HEBBEN GEZETEN
Spanjer is dit werk gaan doen 

nadat ze zelf plotseling haar baan 
verloor. “Ik was leidinggevende 
in de kinderopvang en heb in de 
jeugdhulpverlening gewerkt. Bege-
leiden van gezinnen vind ik erg leuk. 
Hoe ingewikkelder de situatie, hoe 
groter de uitdaging om alles weer 
goed te laten lopen.” Als vrijwilliger 
observeert ze met een ‘frisse’ blik 
de hulpverleningsinstanties. “Ze 
werken vaak volledig langs elkaar 
heen. Dat motiveert me nog meer om 
deze moeders bij te staan.” Ze wijst 
moeders op hun mogelijkheden. Tot 
actie overgaan moeten ze zelf, vindt 
ze. “Je moet en kunt als mens zelf 
wat aan je situatie doen.”
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IK ZORG
VOOR JOU

Jeannette Rotman (49) werkt als 
vrijwilliger bij Het Luisterend Oog, 
de chat van Humanitas. 

“Door een aangeboren hersen-
beschadiging zit ik in een rolstoel, 
maar dat weerhoudt mij er niet 
van dit werk te doen. Iedereen kan 
iets voor een ander betekenen. De 
mensen met wie ik praat via de 
chat, zijn allemaal eenzaam.”

In 2014 hielpen ongeveer 170 
vrijwilligers zoals Jeanette 7800  
deelnemers.
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WORD LID, DONEER,
DRAAG BIJ!

Sta jij voor ZELF DENKEN, SAMEN LEVEN? 
Vertrouw je erop dat ieder individu zelf denkt, 
zelf kan oordelen en binnen de mogelijkheden 
het eigen leven inhoud geeft? Heb je een 
onderzoekende, vrije geest die de wereld  
wil begrijpen? Draag je het humanisme een 
warm hart toe? 

Investeer en draag bij aan het versterken 
van het humanistische geluid. Dat kan via een 
lidmaatschap, een donatie, vrijwilligerswerk, 
het tonen van interesse en mee te doen.

DOE SAMEN 
MET DE 
HUMANISTEN 
HET LICHT AAN.
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HUMANISTISCH 
VERBOND

DENKEN
Het Humanistisch Verbond zet 

zich in voor zelfbeschikking, gelijke 
behandeling  en de vrijheid van 
meningsuiting. Als je vindt dat onze 
vrijheid steeds opnieuw verdedigd 
moet worden dan steun je het 
Humanistisch Verbond. 

HUMANISME.NU
 @HUMANVERBOND
  HUMANISTISCH VERBOND

HUMAN
VERTELLEN
Human bereidt zich voor op 

een fantastische start in 2016 
met bijzondere programma’s 
en activiteiten. Investeer mee. 
Diepgang krijg je niet cadeau. 

HUMAN.NL
INVESTEERINHUMAN.NL      

 @HUMANOMROEP 

HUMANITAS
DOEN
Humanitas is er voor mensen die 

met behulp van een vrijwilliger op 
eigen kracht hun situatie willen ver-
anderen. Ilona (42): “Jullie zeggen dat 
ik mezelf geholpen heb, maar zonder 
vrijwilliger had ik het niet gered.” Wil 
jij ook het verschil maken voor een 
ander?

HUMANITAS.NL  
 @HUMANITASNL
  HUMANITAS NEDERLAND

HIVOS
PEOPLE UNLIMITED 
Hivos zoekt naar nieuwe oplos-

singen voor hardnekkige wereld-
problemen. We hebben een droom 
waarin economieën duurzaam zijn 
en samenlevingen open staan voor 
iedereen. Deel jij deze droom met ons? 

HIVOS.NL
 @HIVOS
  HIVOS 

UNIVERSITEIT VOOR 
HUMANISTIEK

LEREN
De UvH draagt door wetenschap-

pelijk onderwijs en onderzoek bij aan 
een humane samenleving en een zin- 
vol bestaan voor ieder mens. Steun 
de wetenschap.

UVH.NL/UNIVERSITEITSFONDS
 @UVH
  UNIVERSITEIT VOOR 

HUMANISTIEK 
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