
humanistischverbond.nl      nummer 4   2013         

Mens Vertrouwen betrokken

Werk in uitvoering

2013-2014

Zelfbeschikking

leven
Beeldvorming

Gelijkwaardig

Vrijheid

Human

verantwoordelijkheid



2

HUMAN 4 I 2013

“Al op jonge leeftijd paste ik zelfbeschik-
king toe. Ik was dienstweigeraar en heb 
mijn vervangende dienstplicht vervuld in 
de jaren tachtig bij de Stichting Beheer 
HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs, 
red.). Een in mijn ogen veel zinniger 
tijdsbesteding dan het leger. Voor mij is 
het belangrijk te doen wat ik wil. Maar ik 
vind het ook heel belangrijk om het met 
elkaar zo te organiseren dat iedereen een 
keuzemogelijkheid heeft en daarover zelf 
kan beschikken. Voor mijn moeder stierf, 
afgelopen zomer, had ze heel goed ge-
regeld hoe ze het allemaal zelf wilde. Als 
kinderen hebben wij het haar niet moeilijk 
gemaakt, maar er juist voor gezorgd dat 
anderen − medici, verzorgenden en ook 
vrienden − wisten dat dit haar wil was 
en dat wij haar daarin ondersteunden. 
Mijn kinderen laat ik liefst zelf hun keuzes 
maken, het draagt bij aan hun bewust-
wording.
“Eigen baas zijn is erg fijn, met name de 
zelfstandigheid die dat biedt. Maar het 
meest ervaar ik vrijheid wanneer ik word 
geconfronteerd met de onvrijheid van 
anderen. Chinese naaistertjes met een 
hongerloon die maar één keer per jaar 
naar huis kunnen, omdat ze achthonderd 
kilometer van Beijing werken. Of de Iraan-
se operazangeres die bedreigd wordt, 
puur omdat ze zingt. Onvoorstelbaar. In 
Nederland zijn er veel ouders die hun 
kinderen onvrij opvoeden, met intimidatie 
en buitensluiting. Ook in relaties kunnen 

mensen elkaar enorm beperken. Dat kan 
ontaarden in claimen, chanteren of elkaar 
op een subtielere manier niet vrijlaten. 
Dan staat de vrijheid onder grote druk en 
dat levert nare situaties op.
“Gelijkwaardigheid is voor mij dat mensen 
naar elkaar luisteren en dat ieders gevoel 
er mag zijn. De pijn van de klap bij degene 
die deze kreeg, maar ook de boosheid bij 
degene die hem uitdeelde. Wanneer er 
geen gesprek meer is, wordt het moeilijk 
om elkaar als gelijkwaardig te ervaren. 
Ik heb het idee dat dit met de moderne 
communicatiemiddelen, sms’jes, mails en 
Whatsapp, erger is geworden.
“Wanneer het aankomt op verantwoor-
delijkheid ben ik iemand die de verbin-
ding zoekt. Het is goed om samen een 
verantwoordelijkheid te delen. Door het 
goede voorbeeld te geven nemen kin-
deren het vaak zelf over, zoals aandacht 
voor de leefomgeving en geen troep op 
straat gooien. Ik ben vrijwillig werkzaam 
in de politiek. Het is dan belangrijk te 
staan voor wat je wilt en belangrijk vindt. 
Zo maak ik mij hard voor een snelheids-
beperking in mijn dorp. Automobilisten 
scheuren over de weg met tachtig à ne-
gentig kilometer per uur, waar het dertig 
moet zijn omdat er kinderen fietsen en ik 
er met mijn hond loop.
“Goed ouder worden betekent voor mij 
ook jong blijven. Je blijven verwonderen 
en leren. Door een blessure kon ik geen 
trombone meer spelen en zo ben ik dit 

jaar begonnen met lessen op de sop-
raansaxofoon. Ook het uitspreken van je 
gevoel en daarmee anderen uitnodigen 
tot een dialoog blijft belangrijk gedurende 
het hele leven. 
 “Inspiratie vind ik in veel dingen. Bij mijn 
kinderen, in mijn werk en ook in literatuur 
en muziek. Dit jaar las ik Alain de Bottons 
‘Religion for atheïsts’. Een heel boeiend 
boek over wat we als humanisten kunnen 
leren.”

Pieter Maas Geesteranus (Geldrop, 
1961) woont met zijn vrouw en twee 
dochters in Vinkeveen. Hij studeerde 
psychologie in Utrecht en werkt nu 
als zelfstandig teamtrainer. 

Ik zoek de verbinding

HUMANIST 
AAN HET WOORD

Pieter Maas Geesteranus (1961) is sinds zijn twintigste lid van het  
Humanistisch Verbond. “Het meest ervaar ik vrijheid wanneer ik  
word geconfronteerd met de onvrijheid van anderen.” 

Tekst: Roeland Ensie - Beeld: Jeppe van Pruissen 

Op 10 december 2013  bood het Humanistisch Verbond het rap-
port ‘Freedom of thought’ aan minister Timmermans (Buitenlandse 
Zaken) en het parlement aan. Wereldwijd wordt de vrijheid van 
ongelovigen vaak ernstig bedreigd, aldus dit rapport van de Inter-
national Humanist and Ethical Union (IHEU) . Het Humanistisch 
Verbond vroeg steun om op te komen voor het recht op vrijheid 

van levensovertuiging en bescherming van mensen die op basis 
van een verbod op godslastering worden vervolgd, gevangen gezet 
of zelfs met de dood bedreigd. Aan humanistische organisaties in 
andere Europese landen is gevraagd hun ministers van Buiten-
landse Zaken aan te sporen hetzelfde te doen. Voor het rapport, 
reacties erop en nieuws erover: komopvoorvrijheid.nl 

Kom op voor vrijheid! 
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Nooit  
vanzelfsprekend
Het einde van het jaar nadert. Tijd om de balans 
op te maken. Hoe staat het Humanistisch Verbond 
ervoor – de leden, medewerkers, ikzelf –, wat laten 
we achter en wat gaat mee naar 2014? Ik constateer 
dat we erin slagen steeds meer de levendige waar-
dengemeenschap te zijn die we willen zijn én dat we 
elkaar hard nodig hebben om die te laten groeien en 
bloeien. Via de media klinkt het humanistische geluid 
gelukkig steeds vaker en onze evenementen trekken 
veel bezoekers. Uit een recent onderzoek blijkt dat 
de helft van de Nederlandse bevolking het Humanis-
tisch Verbond kent. Onze landelijke campagne, arti-
kelen in kranten, programma’s van omroep Human 
en de website droegen aan de bekendheid bij.  
Tegelijkertijd staan de geestelijke begeleiding, de 
omroep en het vormingsonderwijs onder grote druk. 
Door gezamenlijke inspanningen en creativiteit is 
tegenwicht bieden mogelijk. Dat we daar met elkaar 
toe in staat zijn, weet ik zeker. Een paar voorbeelden. 
Human is hard op weg een zelfstandige omroepver-
eniging te worden. En hoe mooi was het dat op het 
laatste verenigingsoverleg steeds meer afdelingen 
bijdroegen aan een gezamenlijke agenda voor het 
Humanistisch Verbond. Daardoor kunnen we in 2014 
bijvoorbeeld een landelijk dekkend aanbod voor de 
introductiecursus humanisme aanbieden. 
Tijdens het jaarsymposium voor geestelijk begelei-
ders heetten we nieuw benoemde raadslieden wel-
kom met een door henzelf ontworpen toetredingsri-
tueel. Het was een mooi, nog wat onwennig ritueel, 
dat niet verplicht was en ruimte bood voor een eigen 
invulling. Het symposium ademde een sfeer van ver-
standhouding die in niets meer lijkt op de formele, 
afstandelijke en vaak als kil ervaren relatie met het 
Humanistisch Verbond in het verleden. Een dag om 
te beseffen hoe ver we met elkaar zijn gekomen. 
Het is met het humanisme en het Humanistisch 
Verbond net als met vrijheid: nooit vanzelfsprekend 
en je moet het steeds opnieuw bevechten. Het is 
vooral ploeteren, een proces van vallen en opstaan. 
Het gaat erom dit geploeter bij onszelf en anderen 
te herkennen. Wat we vooral nodig hebben om er 
het beste van te maken zijn relativeringsvermogen, 
humor en compassie. Gelukkig is dat humanisten wel 
toevertrouwd.

Vrijheid, werk in uitvoering

Inhoud

Het Humanistisch Verbond dankt alle leden,  
donateurs, vrijwilligers en dienstverleners en  
wenst iedereen een mooi 2014 met meer vrijheid  
en nieuwsgierigheid.
Boris van der Ham

Ineke de Vries - directeur Humanistisch Verbond

Over dit themanummer 
Humanisme is denken én doen. Dat laat dit thema- 
nummer – met de nadruk op de humanistische 
waarde vrijheid – goed zien. In het interview (pagina 
8) vertelt Sacha de Boer wanneer ze pas echt vrijheid 
ervoer. Rein Zunderdorp schrijft in zijn essay (pagina 
14) over het schrijnende gebrek aan vrijheid in een 
groot aantal landen voor - onder andere - humanis-
ten. In het inleidende artikel (pagina 4) ligt de focus op 
activiteiten van het Humanistisch Verbond. Met een 
terugblik op 2013 én een vooruitblik naar 2014. Over 
volgend jaar gesproken: de thema’s uit het Meerjaren-
beleidsplan van het Humanistisch Verbond (Durf te 
kiezen, Duurzaamheid en Kwaliteit van leven, Kunst 
van het ouder worden) krijgen nieuwe namen. Vanaf 
2014 heten zij respectievelijk Zinnig & Vrij, Aards & 
Groen en LevensWijs. 
Lees wat leden doen en laten in 2013/2014:  
humanistischverbond.nl/doen-en-laten

i.devries@
humanistischverbond.nl
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Een vliegende theepot die het heelal doorkruist. Wie zou 
daar in geloven? En wat is het verschil met het geloof in god? 
“Dit voorbeeld van Bertrand Russell sprak mijn leerlingen erg 
aan”, vertelt de 29-jarige Jasper Rijpma, docent van het vak 
Grote Denkers aan het Hyperion Lyceum in Amsterdam. “Of 
ze het choquerend vonden? Nee, de meeste kinderen komen 
uit niet-gelovige middenklasse-gezinnen.” Rijpma gebruikt op 
eigen initiatief de korte Human-films over bekende filosofen 
als lesmateriaal. De theepot-paradox komt voor in de derde 
televisieserie ‘Durf te denken’, waarvan de basis de Humanis-
tische Canon van het Humanistisch Verbond is. 
Russell leefde in een tijd dat vrijheid voor niet-gelovigen of 
andersdenkenden niet vanzelfsprekend was. Op dat punt is 
er in Nederland veel ten goede veranderd. Ook in 2013. Zo 

schrapte de Tweede Kamer het wettelijk verbod op smalende 
godslastering, iets waarop het Humanistisch Verbond lang 
heeft aangedrongen. 

Andersdenkenden
De strijd om vrij te worden van inmenging en onderdruk-
king is buiten Nederland hoogst actueel. Het Humanistisch 
Verbond startte in 2013 de actie ‘Teken voor vrijheid’ om aan-
dacht te vragen voor de positie van mensen die vanwege hun 
godsdienst of overtuiging worden vervolgd. Boris van der 
Ham, nu een jaar voorzitter van het Humanistisch Verbond: 
“In zeven landen kan een humanist, atheïst of iemand met 
een andere overtuiging dan de staatsgodsdienst of -ideolo-
gie de doodstraf krijgen. De grootste bedreiging voor vrijheid 

Het humanisme is een beweging van denkers én doeners. Werk 
in uitvoering ook, leert een terugblik op 2013 en doorkijkje naar 
2014. De humanistische kernwaarde vrijheid loopt als rode draad 
door veel activiteiten. Een impressie. 

 Tekst: Martijn van der Kooij 

‘Vrijheid of hoe vrij ben je werkelijk?’ Dit 
thema stond centraal tijdens de najaars-
conferentie van humanistisch geestelijk 
begeleiders. Naast filosoof Jan Bransen 
en Boris van der Ham, voorzitter van 
het Humanistisch Verbond, hielden 
vier raadslieden hun verhaal. “Elke dag 
duurt eeuwig, je denkt elke keer weer 
aan het witte gezicht van je zoontje (bij 
de inval door de politie, red.). Je staat op 
het punt alles te verliezen. Of misschien 

ben je alles al verloren. Zelfs dat weet je 
niet. Als je zo een paar weken hebt ge-
zeten, dan weet je wat vrijheid is”, hield 
Jolanda Bource, humanistisch geeste-
lijk begeleider bij Justitie, de negentig 
aanwezigen voor. Wat een humanist 
volgens Bource kan doen? “Cliënten 
een ander perspectief op het leven ter 
beschikking stellen, dat ze vervolgens 
kunnen onderzoeken. Een perspectief 
waarin er zoiets bestaat als een leven 

dat goed en vrij is.” Ineke de Vries,  
directeur van het Humanistisch  
Verbond, kijkt tevreden terug op de 
conferentie. “Het symposium is een  
plek geworden waar mensen elkaar 
écht ontmoeten, inspireren en ervarin-
gen delen over hun belangrijke en vaak 
lastige werk. We zijn steeds meer een 
gemeenschap geworden op grond van 
een gedeeld gedachtengoed. Een mooie 
ontwikkeling waar ik trots op ben.”

Ander perspectief op het leven 

Humanisme 2013/2014

Durf te denken, durf te doen  

Achtergrond

HUMAN 4 I 2013



5

komt momenteel van landen waar moslim-extremisten aan 
de macht zijn. Zij tolereren niets anders dan hun versie van 
de islam en sluiten ieder ander uit, vaak op een gewelddadi-
ge manier.” Van der Ham vroeg deze zomer in een brief aan 
minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en in artikelen 
in de Volkskrant en NRC namens het Humanistisch Verbond 
aandacht voor de rechten van gelovigen, humanisten, athe-
isten, vrijzinnigen en andersdenkenden. Op 10 december jl. 
heeft het Humanistisch Verbond Timmermans een rapport 
gestuurd over de actuele situatie van deze groepen (zie pagi-
na 2 voor meer informatie). 

In Nederland valt binnen het vreemdelingenbeleid nog veel 
vrijheid te bevechten. Bijvoorbeeld voor onuitzetbaren, 
mensen die terug kunnen naar het land van herkomst en 
niet in Nederland mogen blijven. Omroep Human bracht hun 
uitzichtloze situatie in beeld met een aflevering van ‘Duivelse 
dilemma’s’ over de Amsterdamse Vluchtkerk. Voor 2014 en 
2015 staan documentaires op stapel die de kant belichten 
van ambtenaren die vreemdelingen zonder verblijfsvergun-
ning opsluiten of begeleiden naar terugkeer. 
Het Humanistisch Verbond lobbyde in 2013 opnieuw tegen 
de strafbaarstelling van illegaliteit, vóór creatiever en men-
selijker beleid voor onuitzetbaren en tegen het veelvuldig 
gebruik van  vreemdelingendetentie. Vanuit de overtuiging 
dat vrijheidsbeperking en criminalisering mensen niet helpt 
goede keuzes te maken over hun toekomst. Staatssecretaris 
Teeven paste in september de regels aan, waardoor minder 
vreemdelingen worden opgesloten. Van der Ham: “Samen 
met vreemdelingen- en mensenrechtenorganisaties hebben 
we hier keer op keer op aangedrongen. Goed dat de regels 
menselijker zijn gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. Of 
je nu voor een streng of een soepel immigratiebeleid bent, 
je zult in beide gevallen de mensen die langskomen op een 
humane wijze moeten behandelen. Nu draait het bij de rege-
ring om efficiëntie, die een menselijke behandeling in de weg 
staat. Daar zullen we in 2014 scherp op blijven.” 

Toepasbaar in werksituaties 
Als iets ons onze vrijheid ontneemt, dan is het de klok 
wel. Joke Hermsen, auteur van ‘Stil de tijd’, gaf hierover 
begin november bij de afdeling Haarlemmerland een le-
zing. Ze stelt dat wie alleen binnen de kloktijd rondrent, 
zijn creativiteit ziet opdrogen. “Een boeiend betoog”, 
zegt Erwin Drenth (41), die de activiteit bijwoonde en 
voorzitter is van de afdeling Haarlemmerland. Hij heeft 
er nog iets aan in zijn werk ook. “Tijdens de workshop 
die ik volgde hebben we gekapitteld. Dat is een techniek 
van de Benedictijnen, waarbij een persoon een x-aantal 
minuten spreekt en de volgende pas mag reageren als 
hij evenzoveel minuten stil is geweest. Dat wil ik ook 
in werksituaties gaan toepassen. Mensen worden zo 
gedwongen beter na te denken voor ze reageren.”

humanistischverbond.nl/stildetijd

“ De politiek stuurt ons op missie, ook 
al zijn we misschien vanuit onze per-
soonlijke opvatting niet blij met dat 
besluit. Dat is het lot van een militair. 
Persoonlijke vrijheid is dan ook on-
dergeschikt aan die keuze. Maar ja, 
ook de keuze om militair te worden 
is een vrije keuze geweest. Na een 
keuze zit je vast aan de gevolgen, 
waar je dus ook impliciet voor hebt 
gekozen. Indien dat onverenigbaar is 
met je eigen opvattingen, hebben we 
natuurlijk ook weer de vrijheid om 
iets anders te kiezen.” 
 

Hans van Griensven, brigadegeneraal

Achtergrond

Vrijheid, werk in uitvoering I HUMAN
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De vrijheid die er is leren benutten. Ruimte creëren. Daar 
draait het om in de dit jaar gestarte pilot ‘Omgaan met 
levensvragen’ van het Expertisenetwerk Levensvragen en 
Ouderen. Een netwerk waar het Humanistisch Verbond 
deel van uitmaakt. “Veel medewerkers in de zorg vinden het 
vreemd of eng om over levensvragen te praten. Ze denken 
dan vaak aan zwaarmoedige gesprekken. Maar dit verandert 
als ze er bekend mee raken”, aldus Tim Driessen, die als 
humanistisch geestelijk begeleider werkt bij Vecht en IJssel 
in Utrecht. Vanuit deze zorginstelling is hij betrokken bij de 
pilot. Driessen zegt dat het vaak belangrijker is om ‘er te 
zijn’ voor mensen dan om ‘iets te doen’. Een workshop over 
levensvragen tijdens introductiebijeenkomsten voor nieuwe 

medewerkers bleek bij Vecht en IJssel aan te slaan. “Levens-
vragen bespreken moet vanzelfsprekend horen bij werken in 
de zorg. Daarvoor moet ruimte worden gecreëerd. Pas dan 
zullen mensen de vrijheid ervaren om hun vragen te stellen 
en erover in gesprek te gaan.” 

Dementielab
Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met het recht op zelfbe-
schikking, een kernwaarde van het humanisme die dit jaar 
volop in de belangstelling stond. Zo kreeg de zaak van Albert 
Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp te overlijden, veel 
aandacht. De rechter bepaalde eind oktober dat hij de wet 
had overtreden, al was het de diepe wens van zijn moeder 
om te sterven. “Het Humanistisch Verbond is er voorstander 
van dat mensen zelf kunnen beschikken over hun levensein-
de. Niet alleen als zij lichamelijk ondraaglijk lijden, maar ook 
bij bijvoorbeeld ernstig psychisch lijden. Of als zij levensmoe 
zijn, zoals in het geval van mevrouw Heringa. Wij werken op 
dit punt goed samen met de Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie en zullen die samenwerking volgend 
jaar voortzetten”, aldus Van der Ham.
Dat zelfbeschikking in de praktijk erg lastig kan zijn, bleek 
tijdens de drie humanistische labs over dementie en eutha-
nasie, die het Humanistisch Verbond dit jaar op verschillende 

Het Humanistisch Verbond orga-
niseerde dit jaar op drie plekken 
in Nederland vier avonden lang de 
‘Introductiecursus humanisme’.  
Archeoloog Gerben van Veen (46 
jaar, nieuw lid van het Humanis-
tisch Verbond) volgde de cursus in 
Rotterdam. “In mijn groep zaten 
ook een moslima, een bekeerlinge 
en een vrouw die die zich sterk met 
het katholicisme verbonden voelde. 

In de lessen kwam het onderwerp 
religie regelmatig ter sprake en 
dan met name de vraag: waarom 
is iemand religieus? Het viel me op 
dat de ‘humanisten’, zo noem ik ze 
maar even voor het gemak, hier-
over in de groep een open gesprek 
wilden voeren. De ‘religieuzen’ zei-
den als snel: ‘als je me niet begrijpt, 
dan respecteer je me niet.’ Door de 
cursus begrijp ik nu beter waarom 

ik humanist ben en kan ik dat ook 
uitleggen aan mijn omgeving. Ik 
heb ervaren dat humanisten vrij 
zijn het gesprek aan te gaan over 
levensbeschouwing en dat religi-
euzen minder vrij zijn als er vragen 
over hun geloof worden gesteld. 
Een gesprek komt maar met moeite 
tot stand.”
humanistischverbond.nl/ 
introductiecursus-humanisme

Ik begrijp nu beter waarom ik humanist ben

Achtergrond

HUMAN 4 I 2013

Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch 
Verbond, voltrekt een huwelijk. “Humanisten hebben het 
voordeel dat ze niet één boek hebben, maar duizenden.” 
(foto: Cher en Wouter Glaser)

“ Vrijheid is de ruimte voelen om 
dingen te doen waarvan jij denkt dat 
ze nuttig, noodzakelijk en goed zijn. 
Het gaat dus om het voelen van die 
ruimte; het betekent niet per defi-
nitie dat je die ruimte altijd benut. 
Neem het recht op demonstratie. Ik 
vind het een erg belangrijk recht, 
ook al maak ik er geen gebruik van. 
Het is heel erg veel waard voor mij 
dat het kan.”  
 
Bram Bakker, psychiater en publicist
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plekken in het land organiseerde. Bijeenkomsten met leden 
over de vraag hoe zelfbeschikking over levenseinde en de-
mentie zich tot elkaar verhouden. Want wat als iemand in zijn 
wilsverklaring zet dat hij bij een ernstige vorm van dementie 
euthanasie wil, terwijl hij daar niets meer van wil weten als 
het zover is? “Dat is een reëel dilemma”, zegt Hans van der 
Heyden (61 jaar), internist, lid van het Humanistisch Verbond  
en een van de deelnemers aan het lab dat de afdeling 
Midden-Holland organiseerde. “Nog zo eentje: heeft een 
wilsbeschikking bij volle verstand nog waarde als je dat zelf 
niet meer kunt bevestigen?” Tijdens de bijeenkomsten, waar 
steeds opvallend veel mensen op afkwamen, bekeken de 
deelnemers een uitzending van Zembla over dit onderwerp 
en speelden ze een rollenspel. Door zich te verplaatsen in de 
positie van een arts of een familielid, konden ze het dilemma 
van meerdere kanten bekijken.  Van der Heyden: “Aan het 
einde van de middag zei een aantal mensen: ik weet het niet 
zo goed meer. De discussie heeft mijn horizon verlegd.” 
Met het Dementielab heeft het Humanistisch Verbond een 
schat aan informatie verzameld. “We hebben de waarden 
achter de argumenten proberen te achterhalen”, zegt Esther 
Wit, medewerker Visie en Beleid. “In 2014 willen we dit uit-
werken in een schema met alle argumenten en waarden op 
een rij. Zo’n argumentenboom is behulpzaam voor mensen 
die nadenken over hun eigen positie, maar ook in het ge-
sprek tussen patiënt, familie, artsen en verpleegkundigen.” 

Rituelen
“In Nederland ervaren we gelukkig veel vrijheid, maar de 
vraag is: wat houdt ons vrije mensen bij elkaar?” zegt Van 
der Ham filosoferend over het thema vrijheid. “Veel jonge 
mensen hebben behoefte aan inspirerende vormen om die 
vrijheid in te kleuren. Bijvoorbeeld bij belangrijke gebeur-
tenissen in een mensenleven. Zo heb ik als voorzitter van 
het Humanistisch Verbond afgelopen jaar twee mensen 
getrouwd. De diepgang werd gevonden in een werk van Plato 
en het andere paar koos voor een sonnet van Shakespeare. 
Humanisten hebben het voordeel dat ze niet één boek heb-
ben, maar duizenden. Op belangrijke momenten als geboor-

te, trouwen en dood heeft een groeiende groep mensen 
behoefte aan diepgang. Als Humanistisch Verbond moeten 
we hierbij met onze diensten aansluiting zoeken. Dat laten 
we in 2014 nog duidelijker zien.”

Lees de complete interviews met bekende Nederlanders 
over vrijheid op:  
humanistischverbond.nl/nieuws/vrijheid

“ De offers zijn groot, het is heel 
zwaar. Je moet enorm toegewijd 
zijn als danser: goed eten, klassie-
ke training doen iedere dag, goed 
aan je gezondheid denken. En er 
zijn altijd anderen die zeggen wat 
je moet doen: een choreograaf, een 
directeur, een rooster. Die onvrij-
heid vond ik soms wel moeilijk. 
Maar jouw interpretatie van een 
dans is vrij: je kan er altijd jezelf in 
leggen, dat is juist het bevrijdende 
aan dans.” 
 
Roel Voorintholt, artistiek directeur bij dansgezel-
schap Introdans

Achtergrond

Vrijheid, werk in uitvoering I HUMAN

Meer dan vrijheid

Een greep uit de vele activiteiten in 2013 en 2014 waar 
vrijheid niet de rode draad was:

•  De uitreiking van de Van Praagprijs aan filosoof Henk 
Oosterling op 21 juni 2013 (Wereldhumanismedag) 
stond in het teken van ‘Durf te kiezen’.  

•  De Socrateslezing door Louise Fresco ging over duur-
zaam eten zonder dogma’s.

•  Leden van het Humanistisch Verbond deden mee aan 
de ‘No Impact Week’, waarin de belasting voor het 
milieu zo klein mogelijk werd gehouden.  

•  In 2014 organiseert het Humanistisch Verbond de 

Socrateslezing twee keer, met filosofe Susan Neiman 
en filosoof en romanschrijver Peter Bieri, over respec-
tievelijk Europa & vrijheid en keuzes maken.  

•  Voor humanistisch geestelijk begeleiders komt er we-
derom een raadsliedenconferentie. 

•  De cursussen over humanisme en levenskunst keren in 
2014 terug.  
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Sacha de Boer

Stoppen bij het Journaal, dat 
was pas de ultieme vrijheid
Vrijheid heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van foto-
graaf en journalist Sacha de Boer. Dit jaar gaf ze haar bevoorrechte posi-
tie als nieuwslezer van het achtuurjournaal op om zich volledig te kunnen 
wijden aan haar grote passie: fotograferen. Met haar camera reisde De 
Boer van de Noordpool tot in de krottenwijken van India. “Ik sta liever 
achter dan voor de camera.” 
 Tekst: Roeland Ensie en Eric de Rooij  -  Beeld: Jeppe van Pruissen
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Sacha de Boer geeft niet graag interviews, integendeel 
zelfs. Zij heeft een diepe weerzin om over haar privéleven 
te praten: “Ik snap niet waarom heel veel BN’ers dat wel 
doen. Zo’n interview lijkt soms een psychologisch onder-
zoek en dan denk ik: waarom? Waarom zou ik mij tegen-
over onbekenden moeten verantwoorden over de keuzes 
in mijn leven? Voor mijn veertigste werd mij door wild-
vreemden regelmatig de kindervraag gesteld. Ik antwoord-
de dan met de cavia-vraag: Heb jij een cavia? Goh, waarom 
heb je geen cavia?” Het punt is gemaakt: “Ik wil mij gewoon 
niet publiekelijk hoeven te verantwoorden, niet hierover 
en ook niet over andere keuzes.’’ 

Geveltjes
De Boer kijkt terug op een gelukkige jeugd die ze in de 
jaren zeventig in Weesp doorbracht. “Bij ons thuis was er 
geen sprake van religie of dogma’s in enigerlei vorm. Ik ge-
loof niet dat wij door een hogere macht worden gestuurd. 
We hebben ook nog zoiets als een vrije wil. Mijn man Rick 
zegt altijd: ‘Als het leven geen zin heeft dan moet het maar 
zin maken.’ Dat vind ik heel geestig. Natuurlijk kregen mijn 
broer en ik waarden en normen mee, maar er was vooral 
het gevoel van complete vrijheid.’’ Zelf je geld verdienen en 
daarmee je onafhankelijkheid verwerven is een belangrij-
ke waarde die ze van huis uit heeft meegekregen. “Ik deed 
als scholier vakantiewerk in een fabriek, medicijnflesjes en 
gebruiksaanwijzingen in een doosje stoppen. De collega’s 
daar zeiden: ’Jij ben toch de 
dochter van de dokter? Waar-
om ben je hier?’ Alsof ik geen 
geld hoefde te verdienen.”
Als ze rond haar achtste 
jaar van haar oma een Agfa 
Clack-camera krijgt, gaat er 
een wereld voor haar open. Haar eerste foto’s maakt ze in 
Artis, maar haar eerste journalistieke ervaring doet ze op 
haar tiende op in Weesp, wanneer ze voor een school-
project geveltjes fotografeert. Eén van die mooie panden 
was het politiebureau, en ze wilde vooral weten wat er 
achter die gevel gebeurde. “Ik stapte met mijn camera 
naar binnen en zei: ‘Ik maak een reportage’. De agenten 
reageerden daar heel leuk op en lieten mij alles zien.” Dat 
is het moment waarop De Boer de vrijheid ontdekt die de 
camera haar brengt. ”Met een camera als excuus kun je 
bijna overal binnenkomen en ook vragen stellen.” 
Rond haar twintigste staat ze voor de keuze om van haar 
spaargeld eindelijk haar eerste spiegelreflexcamera te 
kopen of toch in te gaan op het voorstel van een vriendin 
om mee te gaan naar de Maagdeneilanden. Ze besluit te 
gaan. “Wanneer kom je daar nou? Het was een fantasti-
sche ervaring en het bleek een win-winsituatie te zijn. De 
Maagdeneilanden zijn een Amerikaans belastingparadijs, 
dus kon ik daar ook nog voordelig een spiegelreflexcame-
ra kopen. Daarna heb ik weliswaar een jaar op water en 
brood geleefd, maar het was het absoluut waard.”

Weesmeisjes
Tijdens haar studie communicatiewetenschappen rolt 
De Boer de journalistiek in. Zij richt een eigen bedrijf op 
in journalistieke producties en wordt verslaggever en 
nieuwslezer bij diverse omroepen. Vanaf 1996 werkt zij 
voor het NOS Journaal. 

Daarnaast blijft ze actief als fotograaf en brengt diverse 
fotoboeken uit. “De camera brengt me op plekken waar 
ik anders nooit zou komen.” Hij verrijkt bovendien haar 
leven met bijzondere ontmoetingen. “Ik heb gewerkt 
voor het Rainbow Home-programma in India. Dat is een 
initiatief om heel jonge wees- en straatmeisjes ‘s nachts 
onderdak te bieden. Ik maakte foto’s van kinderen vanaf 
drie jaar, zwervend door vuile straten met langsrazend 
verkeer. Toen ik aan een achtjarig meisje vroeg wat ze het 
fijnste vond in zo’n Rainbow Home antwoordde ze: ‘That 
I can get eight hours of undisturbed sleep at night.’ Hoor jij 
het je kinderen zeggen? De camera is niet alleen een mid-
del om reportages te maken en om je nieuwsgierigheid te 
bevredigen. Het gaat er niet puur om dat ik ergens kom, 
want dan kun je net zo goed geen rolletje in je camera 
doen, of een neptoestel meenemen. Het uiteindelijke 
doel is natuurlijk de foto en wat je daarmee kunt doen.”
Deze wrange realiteit roept de vraag op in hoeverre het 
lezen van nieuws neutraal kan gebeuren. “Het is belang-
rijk dat je als nieuwslezer objectief, neutraal en betrouw-
baar bent. Het ging niet om Sacha de persoon die het 
nieuws leest, maar om het nieuws. Er moet geen ruis op 
de lijn zijn, dus mijn politieke voorkeuren en opinies moe-
ten onzichtbaar blijven.” Toch zijn er in haar carrière als 
nieuwslezer zeker moeilijke momenten geweest. Zoals de 
moord op Theo van Gogh. “Ik kende hem van mijn werk 
bij AT5, de moord was voor iedereen zo schokkend. Het 

land was in verwarring, we 
hadden eerst de moord op 
Pim Fortuyn gehad en toen 
deze.” 
Zo komt het gesprek bijna 
vanzelf weer op het onder-
werp vrijheid. “Als je leest 

over vrouwen in Saoedi-Arabië die graag willen autorijden 
en dat niet mogen, daar zelfs voor worden gestraft, of 
die niet zomaar naar buiten mogen zonder begeleiding 
van echtgenoot of mannelijk familielid, dan waardeer ik 
mijn vrijheid elke keer weer als ik in de auto stap of naar 
buiten ga. Vrijheid van denken en handelen is ontzet-
tend veel waard.” Haar werk als nieuwslezer mist ze niet, 
stoppen met het journaal was kiezen voor “de ultieme 
vrijheid”. “I love the camera, maar meer erachter dan 
ervoor.” Toch realiseert zij zich dat vrijheid ook beperkin-
gen kent. “Vrijheid staat altijd in relatie tot een ander. Op 
het moment dat ik iets doe dat de vrijheid van een ander 
beknot, dan wil ik niet per se mijn zin doordrijven. Dat 
zou asociaal zijn.”

Coltruien
Portretfotografie heeft haar voorkeur. Zo is zij ook be-
gonnen op haar 21ste, als fotograaf bij een castingbureau 
waar ze aankomende modellen fotografeerde. Van alle 
portretfoto’s die ze maakte, koestert zij vooral de foto 
die zij dit jaar maakte van de honderdjarige fotografe Ata 
Kandó. “Met haar eigen Leica, het toestel dat zij ooit van 
Eva Besnyö heeft gekregen. En inmiddels heb ík die came-
ra. Ik wilde haar portretteren als de fotografe die ze ooit 
was, een heel stoere vrouw. Ze werkte voor Magnum en 
ze heeft de wereld rondgereisd. Ze heeft wel het lichaam 
van een oud vrouwtje, maar van geest is ze dat helemaal 
niet. Ik had haar keukentje in de bejaardenflat als studio 

De camera brengt me op 
plekken waar ik anders 

nooit zou komen 

Interview

Vrijheid, werk in uitvoering I HUMAN
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ingericht en coltruien meegenomen 
voor haar om aan te trekken, maar 
ook een oude Rolleiflex. Met dat ap-
paraat in haar handen werd ze weer 
helemaal 26. Daar heb ik een aantal 
foto’s van gemaakt. Ata Kandó met 
zo’n grote bos wit haar, weer helemaal 
in de ban van die camera. In die foto’s 
komen allerlei dingen terug die je niet 
van tevoren kunt bedenken. Een vorm 
van serendipity, wat een van mijn fa-
voriete woorden in de fotografie is, en 
sowieso in het leven eigenlijk: je zoekt 
naar iets en je vindt iets anders.”
De wijze waarop De Boer te werk 
ging bij Kandó is typerend voor haar 
manier van fotograferen. “Ik fotogra-
feer heel intuïtief. Dat heb ik geleerd 
toen ik een jaar of negentien was, van 
mijn oude buurman in Amsterdam, 
fotograaf Eddy de Jongh. Van som-
mige foto’s weet je gewoon dat je die 
moet maken. 

Bij intuïtief fotograferen gaat het erom 
dat je je onderbewuste laat spreken 
en daarnaar luistert, niet nadenkt bij 
wat je maakt. Dat je dus niet op een 
rationele manier in discussie gaat met 
je gevoel, maar dat je gewoon afdrukt. 
Het kost mij geen moeite om zo te 
fotograferen. Misschien heeft het te 
maken met mijn visuele geheugen. 
Je ziet bepaalde dingen zonder dat je 
meteen beredeneert wat je ziet.”  

Vijfuurmoment
Recent verscheen ‘Down to earth’, een 
fotokookboek met recepten van chef-
kok Jacob-Jan Boerma. “Hier kwamen 
twee liefhebberijen van mij samen, de 
fotografie en lekker eten. Ik benaderde 
dit project zoals ik te werk ga bij het 
maken van portretten. Ik zorg ervoor 
dat de techniek helemaal klaar is en 
dat ik me helemaal kan richten op mijn 
hoofdpersoon, of dat nou een mens is 
of een bord met eten.” De Boer werkte 
daarbij met een bepaald diafragma, 
een zachte belichting waardoor sfeer 
op de foto komt. “Ik vind het mooi als 
het een beetje vaag wegloopt, dat niet 
alles van het begin tot het einde su-
perscherp is.” Ze lacht: “En alles wat ik 

gefotografeerd heb, heb ik opgegeten!”
Haar naamsbekendheid als nieuws-
lezer heeft voor haar werk als foto-
graaf deuren geopend. Toch kent die 
bekendheid ook nadelen. “Je wordt wel 
extra kritisch bekeken. Of mensen zeg-
gen: ‘O, die wil fotograferen, yeah right, 
die heeft een hoop pretenties.’ Je moet 
het wel waarmaken, want wat voor 
naam er ook aan hangt, de foto’s moe-
ten uiteindelijk gewoon  goed zijn.” 
Ze heeft verschillende bronnen die 
haar bij haar werk inspireren. Zo heeft 
ze haar vijfuurmoment: “Naast mijn 
bed heb ik altijd wel een blocnote lig-
gen. Als ik ’s nachts om vijf uur wakker 
word, borrelen nieuwe ideeën op en 
die noteer ik meteen. Maar eigenlijk is 
in de fotografie voor mij alles een uit-
daging. Iedere opdracht, ieder project 
en ieder vrij werk opnieuw. Het is nooit 
hetzelfde. Zelfs portretten zijn niet het-
zelfde, omdat het elke keer natuurlijk 
om andere mensen gaat. En zelfs als 
het om dezelfde mensen gaat is het 
elke keer anders. Het gaat erom de 
sfeer van dat moment vast te leggen.”

Contemplatie
Collega-fotografen, zoals Erwin Olaf, 
zijn voor haar een inspiratiebron. 
“Hoewel hij theatraler fotografeert en 
ik dus eerder intuïtiever.” Maar geraakt 
wordt zij door ontmoetingen met 
andere mensen. “En dat hoeven geen 
BN’ers te zijn. Liever niet zelfs. Het kan 
gewoon de timmerman zijn, de portier 
van een restaurant met wie ik een pra-
tje aanknoop of, zoals gisteren nog, 
een marktkoopman die van alles doet 
met aparte groenten en uit nieuwsgie-
righeid naar Japan is afgereisd met de 
vraag waarom kanker daar zo weinig 
voorkomt. Zulke ontmoetingen leveren 
prachtige gesprekken op over waar het 
in het leven om gaat.” 
Het werk van Krishnamurti scherpt 
haar blik als fotograaf. “Je kunt genie-
ten van de natuur, kijken naar hoe 
een blaadje valt, een moment van 
contemplatie. Je kunt dan hele nieuwe 
inzichten over je fotografie krijgen. Dat 
is wat mij in het werk van Krishnamur-
ti aanspreekt: ga gewoon de natuur 
in, ga zitten op een bankje of een 
omgevallen boomstam en kijk hoe een 
vogeltje in de lucht zweeft. Tijdens zijn 
leven had Krishnamurti veel volgelin-
gen. Goed is dat hij, à la Monty Python, 
zei: ‘You’re all individuals.’ Dus: volg mij 
niet. Dat past bij mij. Laat je inspireren, 
shop een beetje op allerlei gebieden 

om je creativiteit te verbreden, maar 
volg nooit iemand.”
Ten slotte komt de vraag of zij zichzelf 
een feminist vindt. Na een korte denk-
pauze: “Niet per se, maar ook niet níet. 
Weet je, het is weer zo’n hokje en ik wil 
niet in een hokje.”

Sacha de Boer

Sacha de Boer werd op 9 april 1967 
geboren in Amsterdam en groeide 
op in Weesp. Tijdens haar studie 
communicatiewetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam 
schreef zij een afstudeerscriptie 
over de lokale zender AT5. Daar 
had ze tijdens haar studie gewerkt 
als redacteur en verslaggever. 
Vanaf 1994 presenteerde ze het 
nieuws bij die lokale zender. Daar-
na werkte ze achtereenvolgens 
voor RTL5, Veronica’s Nieuwslijn 
en kwam in 1996 bij het NOS 
Journaal terecht als nieuwslezer 
en verslaggever. In 2003 ging ze 
het achtuurjournaal presenteren. 
Bij het vijftigjarig jubileum van het 
journaal werd zij door de kijkers 
uitgeroepen tot beste presentator. 
Dit voorjaar stopte zij als nieuwsle-
zer om zich volledig op de foto-
grafie te kunnen storten. Van haar 
hand verschenen verschillende 
fotoboeken: ‘Achter het kijkglas’ 
(2007), ‘Retour New york- Amster-
dam’ (2009), ‘Tegenpool’ (2011) 
en recent ‘Down to Earth’ (2013), 
een fotokookboek. De Boer is 
getrouwd met RTL Nieuws-presen-
tator Rick Nieman.

Van sommige  
foto’s weet je  

gewoon dat je  
die moet maken 

Interview
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Wie denkt er niet na over de vraag wat er tijdens zijn uitvaart 
gezegd zal worden? Komen alleen de positieve zaken aan bod 
of ook de negatieve? En zo ja, wat dan? Wordt er in de toespraak 
wel voldoende recht gedaan aan alle aspecten van mijn leven 
en wordt er een volledig beeld van mijn persoonlijkheid ge-
schetst? Om deze vragen te beantwoorden besluiten mensen in 
toenemende mate om niet alleen hun zaken rond het overlijden 
goed te regelen. Zij laten ook een verslag van hun leven maken 
dat voor een toespraak bij de uitvaart kan worden gebruikt.
Het echtpaar Thea (71) en Cees (69) Schoemaker heeft enkele 
jaren geleden besloten tot zo’n ‘gesprek bij leven’. Zij hebben 
geen kinderen die hun levensverhaal kunnen vertellen en wil-
den zeker stellen dat hun verhaal wordt verteld. 
Ze vonden het belangrijk dat de verschillende aspecten van 
hun persoonlijkheid aan bod kwamen. Cees: “Je leeft op een 
bepaalde manier waarbij je je aanpast aan de omstandigheden. 
Welke rol je speelt kan verschillen van situatie tot situatie. Zo 
ben ik atheïst, republikein, naturist en roker. De verschillende 
keuzes die ik heb gemaakt en hoe ik over dingen denk wil ik in 
de toespraak naar voren laten komen.” 

Levensverhaal
Thea is jaren actief geweest bij een afdeling van het Humanis-
tisch Verbond. Uit die tijd kende ze de Stichting Humanistische 
Uitvaartbegeleiding. Toen het echtpaar alles rond de uitvaart 
goed ging regelen, heeft het op Thea’s initiatief contact gezocht 
met de stichting. Contactpersoon werd Hennie Heuff, die haar 
eerste ‘gesprek bij leven’ met Thea en Cees voerde. “Ik vond 
het ook een beetje spannend, omdat we in dezelfde gemeen-
te woonden. Ik kende hen van naam, maar niet persoonlijk. Ik 
weet niet of ik het gesprek aangegaan zou zijn als ik hen wel had 
gekend. Al tijdens het eerste gesprek begreep ik dat ik vooral 
ook met beiden afzonderlijk moest spreken. Ze waren zo ver-
schillend. Om ze hun eigen verhaal te laten vertellen ben ik op 
het idee gekomen een lijst te maken met tien aandachtspunten 
waarmee ze zelf aan de slag konden. Mijn advies daarbij: vooral 
los van elkaar schrijven, maar elkaar ook  bevragen over bij-
voorbeeld karaktertrekken, levensvisies, gebeurtenissen, 
verlies en verdriet.” 

Verhelderend 
Het echtpaar vond deze werkwijze heel verhelderend. Het viel 
hen op dat ze niet alles van elkaar wisten. Thea: “Het deel dat je 
partner niet ziet, bijvoorbeeld de werk-Thea, daar kun je nu zelf 
over praten en schrijven. Maar het waren ook hele beschou-
wende vragen die tot nadenken stemden. Ga jezelf maar eens 
uitbeelden: wie ben je nou?” 

Hennie: “Tijdens het tweede gesprek werden sommige onder-
delen verder uitgewerkt, uitgediept en doorgesproken. Daar 
hoorden vragen bij als: klopt het dat…, kun je vaststellen dat..., 
hoe ging je om met…? Daarna heb ik twee toespraken volledig 
uitgeschreven. Zij kregen vervolgens weer tijd om te wijzigen, 
toe te voegen en door te strepen. De teksten moesten hen 
vooral een goed gevoel geven. Dat is gelukt.”
Het echtpaar is heel tevreden dat ze het nu allemaal hebben 
geregeld. Thea: “Als je partner overlijdt ben je vaak veel te emo-
tioneel om nog helder na te denken. Het is goed om daarom nu 
vast alles te regelen, dat geeft rust. Daarbij helpt het praten en 
nadenken over het leven de dood te aanvaarden. Ik accepteer 
de dood nu.” 

Meer informatie over de Stichting Humanistische Uitvaart-
begeleiding? Zie humanistischeuitvaart.nl of bel: (0900) 
900 50 30.

Een gesprek bij leven geeft rust

Dat een ‘gesprek bij leven’ verhelderend werkt, ondervonden Thea en 
Cees Schoenmaker. Zij hebben nu niet alleen hun uitvaarttoespraak 
klaar, maar kennen elkaar ook nog eens beter dan ooit.   
Tekst: Fortunee Ledeboer 

Achtergrond
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1.  karaktereigenschappen

2.  levensloop

3.  Afkomst

4.  Relaties/vriendschappen

5.  Verlies/verdriet (dood/troost)

6.  emotie (blij/boos)

7.  gedachten/levensvisie

8.  idolen/leermeesters

9.  Werk/hobby’s, interesse

10. Anekdotes

Aandachtspunten  
gesprek bij leven 



Tekst: Roeland Ensie 
Beeld: Jeppe van Pruissen
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Wie Beeldend kunstenares Riek Mili-
kowski-de Raat.

Wat Milikowski schildert aan een 
voor haar belangrijk symbolisch 
portret.

Waar In het Rosa Spierhuis in Laren.

Wanneer Dinsdagmiddag 8 oktober 
2013 rond 15 uur.

Voor wie “Ik hoop dat mijn werk een 
ondersteunende bijdrage levert aan 
een betere maatschappij, een recht-
vaardigere wereld met ontplooiings-
kansen voor iedereen.”

Waarom Met haar gevarieerde en 
prachtige werk vulde Milikowski 
vijf jaar geleden de eerste virtuele 
tentoonstelling op de website van 
het Humanistisch Verbond. Een 
mooi moment om deze politiek en 
sociaal betrokken kunstenares weer 
eens onder de aandacht te bren-
gen, ditmaal terwijl zij aan het werk 
is. Want tussen haar veelbewogen 
leven en haar kunst bestaat een 
sterke verwantschap. Haar stillevens 
en portretten worden zo opgezet 
dat ze vaak een metafoor vormen.  
De tekeningen en schilderijen van 
Milikowski, die in de Tweede We-
reldoorlog onder meer actief was in 
de illegaliteit en daarbij haar eerste 
levenspartner verloor, krijgen hier-
door een extra diepe en emotionele 
lading.

Hoe Geboren in een Amsterdams 
arbeidersmilieu (1918) blijkt al snel 
dat Riek de Raat aanleg heeft om 
te tekenen. Voor de oorlog volgt ze 
naast haar dagelijks werk avondles-
sen aan de Kunstnijverheidsschool 
en later op De Nieuwe Kunstschool, 
opgericht door Paul Citroen, waar 
ook jong niet-vermogend talent een 
kans krijgt om zich te ontwikkelen. 
Zij volgt  modeltekenlessen, onder 
andere bij de beeldhouwer Jan Ha-
vermans.

Over dit moment Eenmaal per week 
komt haar model voor Milikowski 
poseren in haar atelier in het Rosa 
Spierhuis. Dit schilderij – ‘Een gebo-
ren Mokumer, anno 1936’ – bevat, 
net als al haar werk, veel symboliek. 
Het rood-wit-blauw staat voor de 
Hollandse driekleur, de zwarte rand 
langs de kraag is een rouwrand. 
De geportretteerde is een man van 
joodse afkomst die de oorlog heeft 
overleefd. Milikowski: ”Ik ben fel 
tegen rassenhaat en discriminatie.”

13
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We staan er nauwelijks bij stil, maar wereldwijd is Neder-
land – samen met een paar andere Europese landen – een 
paradijs voor humanisten, atheïsten en vrijdenkers. In het 
grootste deel van de wereld is dat geheel anders. Niet-gelo-
vigen en ‘verkeerd-gelovigen’ worden vervolgd. Zij zijn hun 
leven vaak niet zeker. Vrijheid van levensovertuiging is een 
schaars goed.
We kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat het in diverse 
landen levensgevaarlijk is om atheïst of humanist te zijn. 
In ons land is de humanistische levensvisie in feite een 
meerderheidsstroming geworden, hoewel zich dat nog niet 
overal in wetgeving heeft vertaald. Als voorzitter van het 
Humanistisch Verbond verzette ik me tegen de onevenredige 
invloed van kleine orthodoxe stromingen, die regelmatig een 
regering politiek kunnen gijzelen. Vrijzinnige godsdienstige 
stromingen daarentegen waren voor het Verbond en voor mij 
als voorzitter meestal juist partners bij het verdedigen van 
een seculiere publieke (en politieke) moraal. 
Inmiddels ben ik bestuurslid van de International Humanist 
and Ethical Union (IHEU) en is mijn perspectief behoorlijk 
verruimd. Hoeveel er bij ons ook nog te verbeteren valt, de 
Nederlandse situatie is veel beter dan elders in de wereld. 
Dat blijkt onder meer uit het IHEU-rapport 2012, ‘Freedom of 
thought’, waarvan op 10 december 2013 (internationale men-
senrechtendag) de tweede  − uitgebreide en geactualiseerde  
−  versie zal verschijnen. 

Toen na de Tweede Wereldoor-
log het begrip vrijheid cen-

traal stond, werd dat in de Verenigde Naties vertaald in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). 
Die geeft niet alleen rechten aan burgers, maar is ook  een 
opgave aan alle lidstaten. De toepassing ervan blijft echter 
voortdurend onderwerp van strijd. Vanaf het begin is de 
interpretatie van de UVRM aanleiding tot meningsverschillen 
tussen staten met uiteenlopende opvattingen over democratie. 
De laatste jaren zijn vooral ook artikelen 18 en 19  onderwerp 
van debat tussen lidstaten. Artikel 18 kennen wij als vrijheid 
van religie en levensbeschouwing, artikel 19 als vrijheid van 
meningsuiting. Wij zijn eraan gewend om vooral de vrijheid 
van meningsuiting te verdedigen. Internationaal blijken ech-
ter vooral ook artikel 18 en de grote relatie tussen artikelen 
18 en 19 uitermate belangrijk voor humanisten, atheïsten en 
vrijdenkers. 
Het artikel dat wij als ‘godsdienstvrijheid’ afkorten, begint 
met de vrijheid van gedachte, en het omvat de vrijheid om 
niet te geloven of van geloof te veranderen. De mensenrech-
tenraad heeft aangegeven: ‘Artikel 18 beschermt theïstische, 
niet-theïstische en atheïstische overtuigingen, alsmede het 

recht om niet te geloven. De termen ‘geloof’ en ‘religie’ moe-
ten breed worden begrepen.’ En juist dit vrijheidsrecht wordt 
met voeten getreden. 
Artikel 18 wordt in de mensenrechtenraad nog wel eens 
geïnterpreteerd als een recht van staten en godsdienstige ge-
nootschappen om hun dominante godsdienst te beschermen 
tegen ‘godslastering’ ofwel ‘blasfemie’. Vooral de Organisati-
on of Islamic Cooperation (IOC), een alliantie van meer dan 
vijftig islamitische landen, is erop uit om de oorspronkelijke 
betekenis van artikel 18 om te draaien. Wat de OIC betreft 
beschermt artikel 18 religies, met name één dominante 
religie. Deze zou moeten worden gevrijwaard van kritiek, 
discriminatie en haat. Sinds 1999 leveren ze resoluties in die 
‘defamation of religion’ (belediging of laster van religie) moe-
ten tegengaan.  De bescherming van religie is echter geen 
gevolg van artikel 18, het is er het tegendeel van en leidt tot 
een beperking van individuele godsdienstige vrijheden. 

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten 
en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om 
van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede 
de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het 
openbaar als in zijn particuliere leven, zijn godsdienst of 
overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door 
de praktische toepassing, door eredienst en de inachtne-
ming van de geboden en voorschriften.

Wat mij betreft moet 
artikel 18 inderdaad 

worden verdedigd, maar dan op de juiste manier. Want het 
wordt op een aantal manieren bedreigd. Ten eerste door 
staten die bepaalde godsdiensten en levensovertuigingen 
discrimineren of verbieden, waarbij zij vaak één godsdienst 
of zelfs een stroming binnen de godsdienst een monopolie- 
positie geven. De mate van onderdrukking en daarmee  
beperking van vrijheden en mensenrechten verschilt,  
maar het principe staat.
De vrijheidsbeperking kan ook betrekking hebben op het 
wisselen van godsdienst of levensovertuiging. Godsdienstige 
organisaties kunnen zelf uittreden niet erkennen, maar ook  
staten kunnen aan afvalligheid negatieve gevolgen verbin-
den. Soms bieden officiële papieren slechts een beperkt 
aantal religieuze opties aan. Hier variëren de sancties van 
sociale uitsluiting tot vervolging of moord.
De derde vorm van godsdienstige vrijheidsbeperking betreft 

Tekst: Rein Zunderdorp

De lastige combinatie van  
vrijheid en religie

Wordt godsdienstvrijheid bedreigd of bedreigt godsdienst vooral de vrijheid?
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het door een godsdienstige organisatie intern opleggen van 
opvattingen, gedragsvoorschriften, psychische dwangma-
tigheden, ingrijpende rituelen, lichamelijke verminkingen 
− besnijdenissen − en vergaande sancties op overtreding 
van de interne regels. Dat kan plaatsvinden op de beperkte 
schaal van extreme sektes, maar ook op de grote schaal van 
nationale godsdienstige organisaties. Dit gevaar bestaat in 
elke wat meer orthodoxe godsdienstige gemeenschap, in 
ieder geval ten opzichte van de kinderen. 
En dan is er nog een vierde variant die zich kan voordoen 
binnen vrije en democratische staten. Dat is de situatie waar-
bij binnen het geheel van democratische procedures een 
godsdienstige meerderheid, maar soms ook een minderheid, 
de eigen gedragsnormen via wetgeving aan anderen kan op-
leggen. Denk hierbij aan medisch-ethische kwesties, eutha-
nasie, abortus of rechten van seksuele minderheden. In ons 
land gebeurt dit telkens wanneer een christelijke partij (CDA, 
maar sterker nog de ChristenUnie en SGP) deel uitmaakt van 
een regering of er onmisbare gedoogsteun aan verleent. Op-
vallend is trouwens dat dit van islamitische kant in ons land 
nauwelijks voorkomt. 

Op zeer overtuigende wijze argu-
menteert de bekende theoloog 

Harry Kuitert tegen dit verschijnsel in zijn boek ‘Dat moet ik 
van mijn geloof’ (2008). Hij ziet veel ruimte voor religieuze 
groepsmoralen in een democratie, maar betoogt dat hun vrij-
heid alleen kan worden gegarandeerd wanneer de algemene 
publieke moraal seculier van aard is. Aan de hand van veel 
voorbeelden, waaronder vrijheidsrechten op het gebied van 
het eigen leven, medisch-ethische kwesties en de zondags-
heiliging, toont hij aan dat christelijke partijen vaak trouble-
makers zijn bij kabinetsformaties en in gedoogsituaties. Zij 
dwingen de seculiere meerderheid met de publieke moraal 
een loopje te nemen. Kuitert wijst erop dat het altijd gaat om 
vrijheden die de christelijke politici niet voor zichzelf zouden 
willen gebruiken, maar dat dat ook nooit van ze wordt ge-
vraagd. Er wordt slechts gevraagd de vrijheden van mensen 
met een andere overtuiging niet te blokkeren. “Andermans 
vrijheid blokkeren vanuit je eigen geloofsovertuiging, dat zal 
ook de gelovige niet willen”, stelt de theoloog (pagina 147). 
De oplossing voor dit probleem is volgens hem het erken-
nen van de seculiere publieke moraal, ook door christelijke 

partijen, juist als voorwaarde voor vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging.

Niet-godsdienstigen, zoals humanisten, 
ondervinden in al deze situaties vaak nog 

ernstigere vormen van vrijheidsbeperking dan ‘anders-gods-
dienstigen’. Dan worden ‘ongelovigen’ zwaarder gediscrimi-
neerd en vervolgd dan mensen die een andere godsdienst 
aanhangen. In zeven landen is het atheïsme zelfs verboden 
op straffe van de dood. In talloze landen is het verboden om 
kritiek op religies te hebben, en in talloze landen gaat het om 
systematische discriminatie. In landen als Indonesië, Bangla-
desh, Marokko en Egypte zijn mensen veroordeeld tot lange 
gevangenisstraffen voor zoiets eenvoudigs als het schrijven 
van atheïstische blogs. Het is voor humanisten dus zaak om 
te beseffen dat artikel 18 in zijn kern de individuele vrijheid 
van denken, geloven en het uiten van dat denken en geloven 
omvat. Atheïsten, humanisten, vrijdenkers en agnosten uiten 
niet alleen hun mening volgens artikel 19, maar uiten óók 
hun overtuiging volgens artikel 18. Beide artikelen zullen we 
dan ook bewaken en verdedigen.

Er is ook een Engelse versie van dit essay beschikbaar. 
Zie: freethoughtreport.com
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Rein Zunderdorp

Rein Zunderdorp is socio- 
loog. Hij werkte in het 
onderwijs en de politiek en 
is oud-voorzitter van het 
Humanistisch Verbond. 
Hij is dit jaar gekozen tot 
bestuurslid van de Interna-
tional Humanist and Ethical 
Union (IHEU). Zunderdorp 
is eigenaar en oprichter van 
een adviesbureau.
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Vanaf 1 februari 2014 gaat iedereen in Nederland over op 
IBAN (International Bank Account Number). IBAN wordt 
nu nog vooral voor grensoverschrijdende betalingen ge-
bruikt, maar straks ook voor alle binnenlandse betalingen 
en sommige banken gaan al eerder over op IBAN. In Ne-
derland bestaat IBAN uit 18 tekens. U vindt dit nummer 
terug op uw nieuwe betaalpas en bankafschrift. 
Steunt u het Humanistisch Verbond of het Steunfonds 
Humanisme met een machtiging? Dan hoeft u niets te 
doen. Het incassomoment vindt nog steeds plaats rond 

de 26e van de maand, zoals u gewend bent. 
Als u met een acceptgiro betaalt of met een overboe-
king is het van belang dat u de onderstaande, correcte 
rekeningnummers en geen oude acceptgiro’s gebruikt. 
De oude, vertrouwde nummers staan aan het einde van 
het IBAN.

IBAN Rekeningnummer  
Humanistisch Verbond NL41INGB0000000058 
Steunfonds Humanisme NL68INGB0000006168 

Wat merkt u van SEPA en IBAN?

seculieR
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Zij waren verbaasd, eigenlijk een beetje onaangenaam 
verrast. De vermogende oudoom, kinderloos, blijkt zijn hele 
vermogen te hebben nagelaten aan de MS-Stichting. Toch 
past deze beslissing bijzonder goed bij zijn leven. Als huis-
arts verdiepte hij zich zijn hele leven in deze verschrikkelijke 
ziekte, publiceerde erover en bekleedde bestuursfuncties in 
organisaties die zich inzetten voor onderzoek naar MS.
Een ervaring van onze redacteur die niet op zichzelf staat en 
ook bij nabestaanden tal van vragen oproept. Vragen over 
het kiezen van het doel van de nalatenschap tot de meer 
juridische aspecten van een testament. Human ging op 
onderzoek uit en vroeg enkele leden en donateurs van het 
Humanistisch Verbond naar hun beweegredenen. 

Geestverwanten
Het voornemen om het dierenasiel in Goes als erfgenaam 
aan te wijzen, is afkomstig van een lid uit Zeeland. “Dieren 
kunnen niet voor zichzelf zorgen en veel dieren worden 
nog steeds gebruikt als wegwerpproduct. Elk jaar gaat er 
een behoorlijk bedrag van ons inkomen naar goede doelen. 
Maar ik kijk eerst naar de salarissen van de directeuren. Wij 
hebben een redelijk pensioen, maar wij gooien geen geld 
over de balk. Zuinigheid met stijl, dat is ons motto.” 
Een echtpaar uit Utrecht dat het Humanistisch Verbond 
aanwijst als erfgenaam, heeft de argumenten op een rijtje 

gezet. ”Wij hebben geen kinderen, directe familieleden of 
nabestaanden en we leerden elkaar in de studententijd ken-
nen bij de studentenvereniging op humanistische grond-
slag Socrates.” Ze meldden zich aan bij het Humanistisch 
Verbond, omdat ze het humanistische tegengeluid willen 
steunen in een wereld waar ‘de religieus gemotiveerde 
onverdraagzaamheid weer toeneemt’.
Het paar steunt de filosofische oriëntatie van de vereniging, 
maar ook de daaruit voortvloeiende maatschappelijke 
activiteiten, zoals Human en de activiteiten voor vrijwilli-
ge levensbeëindiging. Hun nalatenschap is bestemd voor 
geestverwanten. “We willen bij het ouder worden ook terug 
kunnen vallen op steun van geestverwanten en verwante, 
professionele hulpverleningsinstanties”, legt het paar uit. 
“Als een van ons beiden de ander ontvalt, willen wij voor 
steun en sociaal contact ontmoetingsmogelijkheden heb-
ben met gelijkgestemden.” Het echtpaar heeft zijn wensen 
en overwegingen in een testament laten vastleggen.

Vakantie
Jan Willem Steenks heeft veel ervaring met alle aspecten 
rond nalaten aan goede doelen, in dit geval aan de Stichting 
Steunfonds Humanisme. Opgericht in 1957 door betrokken 
leden en sindsdien uitgegroeid tot een professionele fond-
senwervende organisatie. Volgens Steenks, medewerker 
van het Steunfonds, wordt op veel verschillende momenten 
concreet nagedacht over het maken van een testament. 
Mensen denken vaak dat zoiets pas op latere leeftijd aan de 
orde is, omdat ze het niet fijn vinden na te denken over hun 
dood en het idee hebben dat dat nog lang niet aan de orde 
is. Volgens hem kan het verstandig zijn daar eerder werk 
van te maken en hij somt enkele voorkomende situaties 
op: “Als mensen gaan samenwonen of trouwen of als ze 
een huis kopen. Ouder worden kan ook een aanleiding zijn 
om eens goed na te denken wat je wilt regelen en wat je 
zou willen vastleggen. Ook bij tegenspoed als een ernstige 
ziekte of overlijden van een naaste is er behoefte om een 
testament te maken.”
Vreemd genoeg blijkt ook als mensen op vakantie gaan het 
testament bij het vakantiegevoel te horen. “Dan bedenken 
ze ineens dat het vliegtuig wel eens zou kunnen neerstorten 
en dan melden ze zich bij de notaris. Terwijl uit onderzoek 
blijkt dat mensen niet vaker sterven tijdens hun vakantie.”

Zelf beschikken over je nalatenschap

Jaarlijks sterven zo’n 140.000 mensen. Volgens de Belastingdienst laten 
zo’n vijfduizend mensen na aan goede doelen. Het Centraal Bureau  
Fondsenwerving (CBF) erkent er 369 van. Maar hoe kom je tot een  
keuze voor het doel van je nalatenschap? Wat of wie wil je ook na je  
dood steunen? 
Tekst: Saskia Markx

Notaris en kosten
Voor het opstellen van een testament is een notaris nodig. 
Nadat u het testament heeft getekend, zorgt de notaris 
ervoor dat hij het origineel (de minuutakte) bewaart. Zelf 
krijgt u een afschrift van de akte. De notaris geeft aan 
het Centraal Testamentenregister door dat hij voor u een 
testament heeft opgesteld. Na uw overlijden kan iedere 
notaris in Nederland dit register raadplegen. Zo komt 
het testament dus altijd boven water. De kosten voor het 
opstellen van een testament verschillen per notaris. Het 
is raadzaam om bij een aantal kantoren een offerte op te 
vragen. Kosten zeggen niet alles, belangrijk is dat u een no-
taris vindt die met u meedenkt en u een goed advies geeft.

Achtergrond

HUMAN 4 I 2013
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Codicil
Voor de verdeling van inboedelgoederen is een hand-
geschreven codicil ook voldoende. Het codicil heeft als 
voordeel dat u het zelf kunt opstellen en wijzigen. Laat u 
zich wel goed informeren. Het opstellen van een codicil 
is aan regels gebonden. In een codicil mag u bijvoorbeeld 
geen geldbedragen opnemen en ook kunt u hierin geen 
erfgenamen of een executeur benoemen.

Mensen kunnen hun wensen vastleggen in een testament 
of codicil (zie kaders). Als je het testament wilt wijzigen, past 
de notaris het aan. Op de vraag hoe je er zeker van bent 
dat het geld ook daadwerkelijk zijn bestemming bereikt, 
verwijst Steenks naar de executeur, de uitvoerder van het 
testament. “Dit kan een erfgenaam zijn, een notaris, maar 
wij doen het ook. De vraag is natuurlijk: wie controleert de 
executeur? Daarom is het verstandig een executeur  te be-
noemen die je vertrouwt en van wie je weet dat die zorgvul-
dig met je nalatenschap omgaat.”

Goededoelenboekje
Een derde van de vijfduizend mensen die aan goede doelen 
geven, heeft geen kinderen of in het geval van een dona-
teur (85) van het Humanistisch Verbond geen contact meer 
met de kinderen. Hij licht zijn overwegingen toe om in zijn 

testament een goed doel op te nemen. Met zijn verleden is 
hij in het reine, vertelt hij. Hij had een leven dat niet een-
voudig was. Geboren in een niet al te hecht gezin. Religieus 
opgevoed, maar daar had hij altijd al bedenkingen bij. Als 
militair vertrokken naar Nederlands-Indië, ‘waar Nederland 
verschrikkelijk bezig was’. Getrouwd en vier kinderen gekre-
gen. Er volgde een scheiding waarna hij het contact met z’n 
kinderen verloor.
Twee van zijn kinderen zijn inmiddels overleden en de andere 
twee ziet hij niet meer. Reden voor hem om jaren geleden op-
nieuw naar de notaris te gaan om zijn testament te wijzigen. 
Zijn nalatenschap moest, vond hij, naar een goed doel. “De 
secretaresse van het notariskantoor gaf mij het boekje met 
goede doelen en hierin kwam ik het humanisme tegen. Ik 
herkende mijn eigen gevoelens van mens zijn: ‘waarachtig 
zijn, goed zijn voor de ander en werkelijk de ander zien te 
raken’. Ik nam contact op met het Steunfonds Humanisme 
en besloot het Steunfonds aan te wijzen als erfgenaam en 
executeur.” 

Kern van het testament is de benoe-
ming van de erfgenamen. Dit kunnen 
familieleden zijn, maar dat hoeft niet. 
U kunt bijvoorbeeld ook besluiten om 
naast uw kinderen ook (of enkel) goede 
doelen tot erfgenaam te benoemen, of 

een goede vriend of vriendin. Indien u 
een familielid, vriend of vriendin of een 
goed doel een bepaald geldbedrag wilt 
nalaten, kunt u dit doen door middel van 
een legaat.
Als u graag wilt dat specifieke inboe-

delgoederen bij bepaalde personen 
terechtkomen, kunt u dat ook in uw 
testament opnemen. Daarnaast kunt u 
in het testament een vertrouwensper-
soon benoemen, de executeur, die uw 
testament en wensen uitvoert. 

Advies
Heeft u vragen over het opstellen van een testament of 
behoefte aan advies? De medewerkers van het Steunfonds 
Humanisme staan u graag te woord. Ze zijn te bereiken 
op telefoonnummer (020) 521 90 36. Ook kunt u kijken op 
steunfondshumanisme.nl.

Het testament: erfgenamen, legaten en executeur

Achtergrond

Vrijheid, werk in uitvoering I HUMAN

Als je vindt dat onze vrijheid 
steeds opnieuw verdedigd 
moet worden...
... de vrijheid om zelf over ons leven te beslissen, de vrijheid om voor onze geaardheid uit 
te komen, de vrijheid om vrij te denken. Dat zijn vrijheden waarvoor het Humanistisch 
Verbond zich steeds weer sterk maakt. Ga nu naar humanisme.nu en steun ons daar in.

HVad180_66,75.indd   2 06-11-13   09:41
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Eredoctoraat Nobelprijs- 
winnaar Amartya Sen

Wat: Viering vijfde lustrum  
Universiteit voor Humanistiek 
Waar en wanneer: Universiteit 
voor Humanistiek Utrecht,  
29 januari 2014

Met drie eredoctoraten en een con-
gres viert de Universiteit voor Huma-
nistiek (UvH) op 29 januari a.s. haar 
25e verjaardag. Er worden eredocto-
raten uitgereikt aan Nobelprijswin-
naar Amartya Sen en de hoogleraren  
Carol Ryff en Joan Tronto. Sen is 
hoogleraar filosofie en economie aan 
de Harvard-universiteit. In 1998 won 
hij de Nobelprijs voor de Economie. 
Een veelgebruikte benadering van 
hem is de zogenaamde capability ap-
proach, een filosofisch model om over 
vrijheid en gelijkheid na te denken. 
Psychologe Ryff is hoogleraar aan 
de Universiteit van Wisconsin waar 
ze een studie naar ouder worden 
coördineert. Daarbij wordt gekeken 
naar sociale, psychologische, ge-
dragsmatige en biologische factoren. 
Hoogleraar Tronto is werkzaam bij de 
vakgroep politicologie van de Univer-
siteit van Minnesota. Zorg is volgens 
Tronto de ethische kern van demo-
cratie: het construeren van samenle-

ven, waarbij mensen altijd zorggever 
en zorgontvanger zijn. Op 30 en 31 
januari a.s. organiseert de UvH een 
congres met Ryff en Tronto.
uvh.nl 

Acht grootste denkers naar 
Nederland

Wat: G8 van de Filosofie
Waar en wanneer: April 2014, 
Beurs van Berlage, Amsterdam

Omroep Human, Filosofie Magazine en 
Hivos halen de acht grootste denkers 
van deze tijd naar Nederland. Doel: 
een filosofentop over belangrijke 
actuele kwesties als migratie en de 
economische crisis. “Filosofen hebben 
geen politieke agenda en kunnen 
zich dus, veel meer dan politici, op 
een langetermijnvisie richten”, aldus 
Tjebbe Venema van omroep Human. 
Wie de acht grootste denkers zijn, 
bepaalt het publiek door een stem uit 
te brengen op internet. De G8 is een 
crowdfunding-project: het initiatief 
wordt medegefinancierd met behulp 
van bijdragen van particulieren. Voor 
12,50 euro kunnen mensen ‘inves-
teerder’ worden. Zij worden daarmee 
tevens lid van omroep Human. 
investeerinfilosofie.nl 

Humanistische publieks- 
colleges

Wat: Collegereeks Humanistiek 
3.0 en HOVO-cursussen
Waar en wanneer: Universiteit 
voor Humanistiek in Utrecht, 
datum nog onbekend.

De collegereeks Humanistiek 3.0  
van de Universiteit voor Humanistiek 
wordt wegens succes geprolongeerd. 
De lezingen door UvH-hoogleraren 
trokken in 2013 gemiddeld vijftig tot 
zestig bezoekers, vertelt organisator 
Mark Bos. “Het aantal bezoekers lag 
boven verwachting. Het is een leuke 
en toegankelijke manier om met de 
universiteit kennis te maken.” Leden 
van het Humanistisch Verbond kun-
nen de lezingen voor de helft van  
de prijs bijwonen: 12,50 euro per col-
lege, 37,50 euro voor alle vier de colle-
ges. Voor oudere leden zijn ook de  
cursussen van het Hoger Onderwijs  
Voor Ouderen (HOVO) interessant.  
De UvH biedt komend voorjaar  
twee HOVO-cursussen aan:  
‘Verbeelding en bestaansoriëntatie’  
door Jan Hein Mooren (vanaf 9 januari 
2014) en ‘Goed ouder worden’ door 
onder andere Joep Dohmen (vanaf  
12 februari 2014). 
uvh.nl en hovoutrecht.nl

DE ETALAGE
Een terug- en vooruitblik op evenementen en activiteiten van  
humanistische organisaties. In dit nummer: een vooruitblik  
op 2014.

Via human.nl/organisaties  
vindt u een overzicht van humanis- 
tische organisaties en hun websites.Tekst: Jaan van Aken

Humanistische uitvaartbegeleiders

Een persoonlijke toespraak bij een uitvaart: een belangrijk moment. Maar niet iedereen 
spreekt of schrijft makkelijk. Humanistische uitvaartbegeleiders helpen de nabestaanden 
graag. Zij verzorgen een toespraak waarin het leven van de overledene centraal staat.  
Ook kunnen zij helpen bij het uitzoeken van muziek en poëzie, of de gehele ceremonie  
begeleiden. 

Kijk ook voor een gesprek bij leven op: 
www.humanistischeuitvaart.nl 

 0900-9005030
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   We hebben gehuild, maar ook gelachen. Precies wat ik 
wilde. Heerlijk dat er mensen zijn die deze zware taak van 
je overnemen en een warme ceremonie verzorgen.

Een persoonlijke toespraak bij een uitvaart?

HUMAN 4 I 2013
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Van de voorzitter

Een paar weken geleden was ik te gast op Harvard, de 
beroemde Amerikaanse universiteit. Ik gaf daar een 
paar lezingen en had een ontmoeting met de ‘Harvard 
Humanists ’, die op de universiteit vele bijeenkomsten, 
lezingen en campagnes houden. Hun leider Greg 
Epstein is de schrijver van onder meer ‘Good without 
God’, een New York Times Bestelling-boek over humanis-
tische waarden. Ik verwachtte dus veel van mijn ont-
moeting met hem. Ik was benieuwd wat we allemaal 
van hem konden leren als Nederlandse humanisten. 
Ons gesprek liep echter heel anders. Hij vroeg namelijk 
míj de oren van het hoofd. Vol bewondering stelde hij 
vast dat het Nederlands Humanistisch Verbond ‘een 
van de grootste humanistische bewegingen ter wereld 
is’, dat in Nederland de enige humanistische univer-
siteit staat, dat er humanistisch onderwijs is, dat er 
officiële humanistische raadslieden zijn bij Justitie en 
Defensie en humanistisch geestelijk verzorgers in de 
zorg. Voor ons is dit gesneden koek, maar voor Greg 
Epstein zijn we hiermee een inspirerend voorbeeld. In 
zijn land worden niet-gelovigen direct en indirect nog 
steeds gemarginaliseerd. 
In 2013 hebben we gemerkt hoe kwetsbaar de verwor-
ven positie van het humanisme in Nederland is. Het 
humanistisch vormingsonderwijs dreigde te verdwij-
nen, en nog steeds staat het voortbestaan van omroep 
Human op het spel.  Ik heb soms de indruk dat veel 
mensen zich onvoldoende realiseren hoe uniek deze 
humanistische uitingen zijn – niet alleen in Nederland, 
maar wereldwijd. Als we het in Nederland uit onze 
handen laten glippen, dan is er geen ander land waar 
dit soort zaken doorgaan. Zonde voor onszelf, maar 
ook niet zonder gevolgen voor onze buitenlandse 
zusterbewegingen.
Nog steeds stijgt het aantal leden van het Humanis-
tisch Verbond, maar in 2014 gaan we daar nog een 
schepje bovenop doen met een nieuwe ledenwerfcam-
pagne. Net als in 2013 gaan we ons mengen in het pu-
blieke debat rond levensbeschouwelijke onderwerpen 
als mensenrechten, leven en dood, opvoeding en vrij-
heid van meningsuiting. Het humanisme is het waard 
om voor te knokken. Niet alleen om te ‘houden wat we 
hebben’, maar ook om nieuwe wegen in te slaan. 

Boris van der Ham

Meer lezen? 
humanistischverbond.nl/

vandevoorzitter 

Uniek in de wereld

In debat over dilemma’s

Wat: Gespreksavonden rond Human-programma’s
Waar en wanneer: Op verzoek, met ondersteuning 
van het Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond maakt voor afdelingen op 
verzoek een opzet voor film- en debatavonden over Hu-
man-programma’s. Die opzet bestaat uit bijvoorbeeld 
suggesties voor sprekers, gespreksleiders en discus-
sievragen. Programma’s die zich hier goed voor lenen 
zijn ‘Durf te denken’, de Human-serie over denkers uit 
de humanistische canon, en ‘Duivelse dilemma’s’, over 
hoe je een goed mens kunt blijven onder extreme om-
standigheden. Documentairemaker Kees Vlaanderen, 
initiatiefnemer van de serie: “Als je moet kiezen uit twee 
kwaden kun je je als humanist niet beroepen op god, 
wet of ideologie. Met deze verhalen willen we mensen 
raken, confronteren met hun opvattingen, de nuance en 
complexiteit laten zien van keuzes in het echte leven.” 
human.nl en humanistischverbond.nl

Bildung voor docenten en directies

Wat: Brede vorming door Stichting HVO 
Waar en wanneer: In Utrecht, datum nog onbekend.

Stichting HVO, dat al jaren vakdocenten HVO opleidt, 
gaat zich vanaf 2014 ook richten op andere leraren en 
directies. Met cursussen en trainingen op maat wil de 
stichting bijdragen aan brede vorming, bijvoorbeeld 
door docenten en directies te helpen zich te bezinnen 
op voor hen belangrijke waarden in het onderwijs. 
UvH-hoogleraar Joep Dohmen wordt lector Bildung en 
Levenskunst bij de Stichting HVO. In het voorjaar houdt 
hij zijn oratie. Dan verschijnt van zijn hand ook een pu-
blicatie over brede vorming in het onderwijs.
hvo.nl

Cliënten in de kijker

Wat: Focus op activiteiten voor (ex-)gedetineerden en 
thuisadministratie
Waar en wanneer: Locatie en datum nog onbekend. 

Humanitas zet in 2014 de activiteiten op het gebied van 
(ex-)gedetineerden en thuisadministratie centraal. “We 
willen het verhaal van onze cliënten in de kijker zetten 
en zo  de noodzaak van hulp aan mensen met financiële 
problemen duidelijk maken”, vertelt Durkje Sybesma 
van Humanitas. “Specifiek laten we de verhalen van 
mensen in detentie zien. Bijvoorbeeld de problemen 
waar moeders in of na detentie tegenaan lopen.” 
Thuisadministratie, waarbij mensen op financieel en 
administratief gebied ondersteuning krijgen van vrijwil-
ligers, is de snelst groeiende activiteit van Humanitas. 
“Ik hoor van afdelingen dat er mensen op de wacht-
lijst staan”, aldus Sybesma. Komend jaar wordt over 
thuisadministratie een conferentie en een masterclass 
voor vrijwilligers en medewerkers georganiseerd.
humanitas.nl

De etalage & van de voorzitter
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Zoek ’t uit!
Diepgang en gezelligheid, dat biedt Jong 
HV. Afgelopen jaar onder meer tijdens 
introductiedagen in studentensteden 
en met de campagne ‘Zoek ’t uit!’, waar-
in jongeren met prikkelende vragen 
over keuzes maken werden uitgedaagd 
tot zelfonderzoek. Daar gaan de jonge 
humanisten in 2014 mee door. Bij meer 
hogescholen en universiteiten én met 
een grotere nadruk op studentenraads-
werk. 

Jong HV zichtbaarder maken
“Sinds september 2013 werk ik voor het 
Humanistisch Verbond als medewerker 
Visie en Beleid en Jong HV. Voor mij was 
dit jaar een van de belangrijkste huma-
nistische kernwaarden ‘verantwoor-
delijkheid’. Bij een groot project heb ik 
opnieuw geleerd dat het niet alleen mijn 
verantwoordelijkheid is mijn werk goed 
te doen, maar ook om dat werk af te 
bakenen. Zeker als je werk niet zomaar 
een baan is, maar te maken heeft met 
waar het volgens jou in het leven om 
gaat, is het soms moeilijk grenzen te 
stellen.
“In 2014 wil ik Jong HV en het Huma-

nistisch Verbond zichtbaarder maken 
op universiteiten en hogescholen. Zo 
kan Jong HV er een traditie van maken 
aanwezig te zijn bij introductiedagen 
in studentensteden. Nieuwe studen-
ten gaan van hun oude leven naar een 
nieuw leven en kennen in hun nieuwe 
stad nog weinig mensen. Contact met 
gelijkgestemden en samen op zoek gaan 
naar wie je bent of wilt worden, is erg 
waardevol. 
“Daarnaast hoop ik dat meer Jong 
HV-groepen samen met afdelingen van 
het Humanistisch Verbond ontmoetin-
gen tussen jonge en oudere leden gaan 
organiseren, zoals afgelopen jaar in 
Eindhoven. Onze nieuwjaarsborrel orga-
niseren we samen met Nexus Connect. 
Ook herhalen we het Valentijnsdiner en 
het internationaal voorjaarsweekend. 
Als ik een overkoepelend thema voor de 
activiteiten in 2014 zou moeten noe-
men, is dat ‘relaties’.”

Studenten in discussie
“Afgelopen jaar liep ik stage bij het Open 
Studentenplatform voor Zingeving en 
Filosofie, ook wel studentenpastoraat 
genoemd. Gelijkwaardigheid komt in de 

activiteiten die ik in Wageningen heb ge-
organiseerd als belangrijke waarde naar 
voren. Op de ontmoetingsavond ‘Meet 
your neighbours’ treffen internationale 
studenten elkaar. Met de Grote Filosofie 
Tour hebben we bij drie studentenver-
enigingen – honderdvijftig studenten 
per avond – over onderwerpen als keu-
zestress, identiteitsontwikkeling, pres-
tatiedwang en tijdsdruk gediscussieerd. 
Gelijkwaardigheid is de basis om echt 
in contact te komen met anderen en 
ervaringen en meningen uit te kunnen 
wisselen. Zulke ontmoetingen motive-
ren mezelf in mijn werk en studie. 
“Komend jaar blijf ik voor het studenten- 
platform werken om deze activiteiten uit 
te bouwen. In het studentenraadswerk 
werk ik samen met Jong HV. Er wordt 
nu een Jong HV-afdeling opgezet in 
Wageningen en daar zal ik studenten die 
meer willen doen met humanisme naar 
doorverwijzen.”

Uitdagen tot zelfonderzoek
“In 2013 was ik, samen met Lennart 
Kolenberg, verantwoordelijk voor de Jong 
HV-campagne ‘Zoek ’t uit!’. Een festival op 
Wereldhumanismedag en standjes op de 
introductiedagen in Tilburg, Wageningen 
en Nijmegen, maakten onderdeel uit van 

Rosanna van Oudenaarden (26)  
Medewerker Jong HV bij het  
Humanistisch Verbond

Leoni Pek (24)
Student Universiteit voor Humanis-
tiek; medewerker Open Studen-
tenplatform voor Zingeving en 
Filosofie in Wageningen

Sandra Lem (25)
Jong HV Eindhoven; activiteiten-
coördinator ‘Zoek ’t uit!’

JONG HV
Jong HV is het jongerennetwerk van het Humanistisch Verbond  
dat verdiepende en gezellige activiteiten organiseert voor mensen 
tussen 18 en 35 jaar. 

Tekst: Marc van Dijck

Nieuws en activiteiten van Jong HV:  
humanistischverbond.nl/jonghv  

en facebook.com/jonghv

Als je vindt dat je nooit 
nieuwsgierig genoeg  
kunt zijn...
...dan ga je nu naar humanisme.nu en kijkt hoe wij die nieuwsgierigheid 
kunnen bevredigen. Met lezingen, publicaties en cursussen, voor een zinvol 
leven in het hier en nu.

HVad180_66,75.indd   3 06-11-13   09:40
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de campagne. Zelf stond ik in het standje 
in Tilburg. In de campagne staat de hu-
manistische kernwaarde zelfbeschikking 
centraal. We willen jongeren informeren 
over onze activiteiten door hen prikke-
lend te ondervragen over keuzes maken 
en hen uit te dagen tot zelfonderzoek. Ik 
denk dat jongeren willen nadenken over 
hoe ze in het leven staan en waar ze wel 
en niet bij willen horen.
“In mijn eigen leven spelen zingevingsvra-
gen een grote rol. Ik loop stage als gees-
telijk begeleider bij de GGZ in Eindhoven. 
Als geestelijk begeleider ben je je eigen 
instrument en dan is het belangrijk zelf 
antwoorden te hebben op levensvragen. 
Komend jaar gaan we door met de ‘Zoek 
’t uit!’-campagne. Doel is huidige leden 
actiever te maken en ten minste honderd 
nieuwe leden te werven.”

Afdeling verjongen
“Zwolle kent een Humanistisch  
Verbond-afdeling, maar nog geen  
Jong HV-groep. Die ben ik aan het 
opzetten. 
“We zijn al met z’n vieren. De afdeling 
organiseert binnenkort een introductie-
cursus humanisme. Het zou leuk  
zijn als veel jongeren meedoen. 
“Zelf ben ik nu twee jaar lid. Een  
waarde in het humanisme die me  
erg aanspreekt, is vrijheid: vrij van 
dogma’s en van bovenaf opgelegde 
leefregels kunnen denken. In mijn  
werk als docent stimuleer ik studenten 
ook kritisch te denken. 
“Voor Jong HV lijkt het me vooral be-
langrijk dat we aantrekkelijke activitei-
ten organiseren om nieuwe leden aan 
te trekken. Zoals samen een film kijken 
en erover discussiëren. Ook wil ik met 
Jong HV deelnemen aan de No Impact 
Week, een actie die mensen uitdaagt 
een week lang bewust bezig te zijn met 
duurzaam leven.”

Valentijnsdiner 
Tijdens het Valentijnsdiner van 9 
februari 2013 luisterden veertig Jong 
HV’ers onder meer naar een lezing 
van filosofe Simone van Saarloos. Zij 
sprak over de betekenis van traditi-
onele vormen van relaties voor een 
individualistisch en zelfstandig per-
soon in een moderne maatschappij.

‘Betrek anderen’

Nog tijdens haar studie ging de jonge sociale ondernemer 
Anja Cheriakova vijfhonderd wijnboeren af om een fles 
wijn te vragen als donatie voor haar wijnproject. De vei-
ling leverde genoeg geld op voor een school en twee medi-
sche missies in Laos. “Dat heeft mensenlevens gered.”

Nu, vier jaar later, leidt Cheriakova twee start-ups die zich 
bezighouden met ‘duurzame oplossingen voor problemen 
van deze tijd’: Urban Seeds en Crowd Effect. Met Crowd 
Effect werkt ze aan een boek waarin honderd mensen hun 
alledaagse problemen beschrijven, plus de oplossingen 
die ze daar zelf voor hebben bedacht. Om vervolgens met 
de ‘crowd ’ deze problemen te lijf te gaan. Het boek komt in 
december 2013 uit. Ook jongeren laten zich erin horen.  

Cheriakova: “Jongeren noemen vaak keuzestress als pro-
bleem. Door alle keuzemogelijkheden weten ze niet wat ze 
willen. Dat gaat samen met trends als individualisering en 
veranderende normen.”
Cheriakova’s boodschap: je kan iets doen aan wat je dwars-
zit. En samen aan oplossingen werken is leuk. Eerste stap is 
je bewust zijn van het probleem. Maar veel jongeren hou-
den zich niet bezig met hoe zij in het leven staan en hoe zij 
zich verhouden tot de samenleving, is haar ervaring. Binnen 
Jong HV worden die dingen juist wel besproken. Cheriakova: 
“Daar zou een uitdaging voor Jong HV’ers kunnen liggen: 
breng dat gesprek naar buiten, deel je inzichten.”
Op het Jong HV-weekend van eind november 2013 was 
Cheriakova uitgenodigd om over haar ondernemerschap te 
spreken. “Ik vind de stap naar ‘doen’ heel belangrijk. Met het 
verhaal over mijn wijnproject wil ik anderen inspireren.”
humanistischverbond.nl/jonghv

Bas den Herder (32) 
Jong HV Zwolle; hogeschooldocent 
onderzoek en politiek Windesheim

Jong HV
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Voorjaarsweekend
‘Durf te kiezen! Zoek ’t uit!’ was het thema van het Jong HV-voorjaarsweekend 
van 5 tot 7 april 2013, dat ook openstond voor buitenlandse jonge humanisten. 
Zo’n 25 Jong HV’ers kwamen naar het prachtige Fort aan de Klop in Utrecht.
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Algemeen geldende waarden voor 
‘goed mens zijn’, zoals het humanisme 
definieert, bestaan die eigenlijk wel? 
Kan het humanisme, bij gebrek aan een 
collectief begrippenkader of symbool, 
überhaupt een levensfilosofie zijn 
die het individu overstijgt? En als het 
antwoord ‘nee’ luidt, stemt het dan niet 
onherroepelijk tot pessimisme? 
Integendeel, meent Gerty Lensvelt-Mul-
ders, rector magnificus van de Univer-
siteit van Humanistiek. Voor haar is het 
humanisme een optimistische, hoopvol-
le levensvisie. “Juist doordat het staat 
voor de idealen verdraagzaamheid en 
rechtvaardigheid, in combinatie met 
het beroep dat het doet op autonoom 
denken en handelen.”
Bovenstaande vragen werden actueel 
na een artikel van Paul Scheffer in NRC 
Handelsblad, waarin hij het leven en 
het daarmee onlosmakelijk verbonden 
humanisme van zijn grootvader, filosoof 
Herman Wolf, beschrijft. Scheffer, van 
wie onlangs een boek uitkwam over  
zijn grootvader, poneert in het op  
2 november 2013 gepubliceerde stuk 
twee stellingen over het humanisme: 
een van de hand van Wolf en een van 
hemzelf, die hij op de visie van zijn 
grootvader baseert. 

Eigenheid
Wolf noemt het humanisme tragisch, 
omdat het ook altijd ‘een pessimisme’ 
is. De humanistische denker kan zich 
immers niet beroepen op bloed, ras, 
volk, kerk of partij en blijft dus in een 
soort ‘halfheid’ steken vanwege de ‘vage 
begrippen’ en ‘zwevende termen’ die 
hij hanteert bij het omschrijven van de 
‘potentiële eenheid’ van het menselij-
ke. Humanisten hebben immers geen 
concrete vormen en symbolen, maar 
hebben als hoogste idealen verdraag-
zaamheid en rechtvaardigheid.
Of zoals Scheffer het formuleert: ‘de 

tragiek van het humanisme is dat het 
moeilijk is om humanisme een vorm te 
geven die het beroep op de eigenheid 
overstijgt.’ Hij definieert de levens-
overtuiging als een pleidooi voor het 
algemeen menselijke tegenover de 
gedachte dat cultuurverschillen nooit 
kunnen worden overbrugd.

Romanticus
Lensvelt-Mulders: “Ik ben misschien wel 
een beetje een romanticus, maar geen 
aan Weltschmerz leidende melancholi-
cus. Daarin is Wolf natuurlijk een kind 
van zijn tijd, als joods filosoof net voor 
en in de Tweede Wereldoorlog. Wel 
herken ik zeer goed de observatie dat 
de belangrijke vragen steeds opnieuw 
om een antwoord vragen. Het ideaal 
van verdraagzaamheid en rechtvaardig-
heid, op de Universiteit voor Humanis-
tiek verwoord als het streven naar een 
humane samenleving waarin het voor 
elk mens mogelijk is een zinvol leven 
te leiden, dat ideaal moeten we steeds 
opnieuw definiëren in de context van de 
eigen tijd.”
Het humanisme is daarmee nooit 
voltooid, meent zij, maar dat stemt haar 
niet pessimistisch. 
“Mensen zijn ook morele wezens”, vindt 
ze. “En al gaat die ontwikkeling traag en 
met horten en stoten, de wereld veran-
dert tenslotte wel ten goede.”

Symbolen
Ook nu is het ‘humanistisch gebrek aan 
symbolen’ een veelgehoord verwijt. 
“Ik houd me verre van symbolen als 
Blut und Boden. Dat type symboliek 
verhoudt zich slecht tot verstandig, 
autonoom nadenken. Dat is echter iets 
anders dan de zoektocht van bijvoor-
beeld humanistisch geestelijk werkers 
naar vormen van rituelen. Mensen 
zijn zowel rationele als emotionele 
wezens, meent Lensvelt-Mulders.”Die 

twee vormen van zijn staan niet naast 
elkaar, maar vloeien volledig in elkaar 
over. Rationele denkprocessen worden 
gestuurd en onderbroken door lichame-
lijke gevoelens, beelden, je verleden en 
herinneringen. Op kwetsbare momen-
ten is de ratio niet genoeg en moet ook 
de emotie worden gesteund. Daarvoor 
gebruiken we hulpbronnen als onze 
verbeelding, de beeldende kunst en de 
literatuur. Zowel het tot je nemen van 
deze uitingen, als het zelf creëren ervan 
hebben een helend effect. In die vorm 
van symboliek kan ik mij vinden.”

NRC Handelsblad (2/3 november 
2013), ‘De tragiek van het huma-
nisme’, door Paul Scheffer. Wilt u 
het hele artikel lezen? Dan kunt 
u dat opvragen bij Saskia Markx. 
s.markx@humanistischverbond.nl 
of 020-5219090.

Stuur uw tips en suggesties 
voor deze rubriek naar: 
s.markx@humanistischverbond.nl

HUMEDIA
Over humanisme in het nieuws en 
het Humanistisch Verbond in de media

Is humanisme tragisch?

Tekst: Saskia Markx
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Er vallen vrijwel nooit meer brieven op de mat. Des 
te opmerkelijker dat er ineens een brief van een nicht 
uit Nieuw-Zeeland ligt. Zou ze geen e-mail hebben? In 
keurig handschrift vertelt ze dat haar moeder bij haar 
is ingetrokken. Of ik niet eens wil bellen? Een inspan-
ning van niets, en toch aarzel ik. Zal het bij één keer 
bellen blijven? Kan ik mijn tijd niet beter besteden aan 
mijn ernstig zieke vriendin met wie ik sinds jaar en 
dag lief en leed deel?
Als ik mijn dilemma aan een humanistisch raadsman 
voor zou leggen, vertelt hij me vast dat verantwoor-
delijkheid een kernwaarde van het humanisme is. Een 
mens hoort verantwoordelijkheid te dragen voor zijn 
medemensen. Maar waar begint of eindigt die verant-
woordelijkheid, vraag ik hem. Ben je voor iedereen 
even verantwoordelijk of zit er een rangorde in? Mag 
ik de zorg voor studenten, vrienden of buren belang-
rijker vinden dan die voor een tante?
Mijn fictieve raadsman zal zeggen dat ‘intimiteit’ een 
goede graadmeter is voor verantwoordelijkheid. Hij 
wijst me op de serie concentrische cirkels waarmee 
de stoïcijn Hierocles uitdrukking gaf aan de verschil-
lende niveaus van intimiteit: de eerste cirkel draait 
om jezelf, de tweede om naaste familie, de derde om 
verre familie, dan buren, stads- en landgenoten en tot 
slot de hele mensheid. Maar, zo werp ik tegen, mijn 
vriendin staat toch dichter bij me dan mijn verre tan-
te? Ik breng Aristoteles in stelling. Bij hem is verant-
woordelijkheid gebonden aan een gedeeld persoonlijk 
of politiek leven. Kinderen, geliefde, ouders, vrienden 
en medeburgers krijgen voorrang boven mensen ver 
weg – zelfs als die laatsten familieleden zijn.
Mijn raadsman zal mij voor de voeten werpen dat je 
in deze tijd gemeenschappelijkheid ook op afstand 
tot stand kunt brengen. Neem de telefoon, voer een 
Skype-gesprek of nog beter: pak een vliegtuig naar 
Nieuw-Zeeland. Je zult zien dat je binnen de kortste 
keren de intimiteit hebt hersteld. Voor ik kan ant-
woorden gaat de bel. Het is mijn vriendin. Ik raak haar 
even aan, snuif haar geur op, kan haar zien en horen 
zonder dat er iets anders dan kleding en lucht tussen 
ons in zit. “Ga je mee schaatsen?”, vraagt ze. “Nu kan 
het nog.” Ik aarzel geen moment, pak mijn spullen en 
trek de deur achter me dicht. Dat telefoontje met mijn 
tante kan wel even wachten.

humanistischverbond.nl/
marlihuijer

Column & colofon
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Samen met onder andere Jan Dibbets 
en Ger van Elk in Nederland en later 
internationaal met kunstenaars als 
Mario Merz en Bruce Nauman worden 
volstrekt andere waarden actueel dan 
tot dan toe in de kunst belangrijk wa-
ren. Zoals vakmanschap bijvoorbeeld, 
het werken met de schilderskwast of 
beitelen in steen tot de voorstelling 
zichtbaar wordt.
Het is de tijd van de readymades, het 
Nouveau Réalisme; het idee wordt 
belangrijker dan de uitwerking, die 
minimaal kan zijn. Nooit werd het 
streven van kunstenaars om met 
minimale middelen een idee optimaal 
te verbeelden zo letterlijk opgevat.  In 
de conceptuele kunst, de ‘arte povera’, 
gaat het om intelligent gebruik van in 
principe alle media die voorhanden 
zijn, inclusief licht, lucht, beweging - als 
zij maar essentieel zijn voor de verbeel-
ding van het idee. Dan zijn de mogelijk-
heden eindeloos. 
Het werk is vaak ook een rake kwink-
slag. In de expositie ‘Op Losse Schroe-
ven’ (1969) in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam hangt Boezem witte lakens 
en kussens uit de ramen van het mu-
seum. Een perfect getimede en tegelijk 
komische daad in de hete discussie 
over democratisering van kunst. Kunst 

moet ook vooral buiten het museum 
treden. Boezem maakte zo een relatie 
tussen het museum en de maatschap-
pij, die vooral het elitaire bolwerk van 
het museum in moet. Zijn medium: het 
traditionele doek, maar dan anders. 
Het werd de start van de conceptuele 
kunst.
In lijn met het steeds verder buiten 
het museum treden van kunst legt 
Boezem zich meer toe op kunstwerken 
in openbare ruimten, waarbij ideeën 
meer gematerialiseerd worden. In 1998 
ontstaat Polaris & Octans voor het 
brainpark bij Rotterdam, een in sche-
ma op twee granieten stenen gegra-
veerde weergave van gebieden rond de 
Noord- en Zuid-Poolster.
Boezem is bijzonder geïnteresseerd in 
en geïnformeerd over natuur en milieu 
en in het kielzog van de milieubewe-
ging is hij, na de expositie ‘Sonsbeek 
Buiten de Perken’, vaker betrokken 
bij zogeheten Land Art-projecten. De 
opdracht voor het jonge Almere van de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
past hem dan ook uitstekend.
Voor het nog onontgonnen ruimtelijke 
Flevoland ontwikkelt Boezem het idee 
van ‘De Groene Kathedraal’. Hij neemt 
het grondplan van de kathedraal 
van Reims als uitgangspunt voor een 

kathedraal bestaande uit Italiaanse 
populieren (Populus nigra ‘Italica’). 
Hij kiest deze bomen vanwege hun 
kaarsrechte, statige vorm, slanke en 
sierlijke silhouetten en hun snelle groei 
in hun gotische gedaante. Wie deze 
kathedraal betreedt, wordt overwel-
digd door de grootsheid en genialiteit 
van deze vondst. Wat moet je ongeloof-
lijk in jezelf geloven om dit bouwwerk 
der natuur tot stand te brengen, alle 
bureaucratie trotserend. Waar kathe-
dralen altijd voor bedoeld waren, om 
met de hoogten van hun zuilen liefst 
‘tot in de hemel te reiken’, is hier geheel 
natuurlijk bereikt met bomen, lucht, 
wolken en tijd.
Een kathedraal zonder religieuze bij-
bedoeling, als eigentijdse vertaling van 
eeuwenlange religieuze architectuur 
naar de idealen van nu. Of de bomen 
straks worden vervangen is aan de 
politiek.

Meer zien of weten?
upstreamgallery.nl/marinus-boezem

HUMANISME EN KUNST
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw bevindt de kunstenaar 
Marinus Boezem (Leerdam, 1934) zich in het illustere groepje kun-
stenaars dat radicale consequenties trekt uit de democratisering, 
die op alle fronten hoogtij viert.
Tekst: Christine van Stralen

Marinus Boezem:

Verbeelding van het idee

Kunstenaars die lid zijn van het  
Humanistisch Verbond zijn van har-
te uitgenodigd om enkele afbeel-
dingen van eigen werk te sturen 
aan de werkgroep Humanisme & 
Kunst: 
human@humanistischverbond.nl 
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