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Voorwoord 

Met trots reikt het Humanistisch Verbond de Van Praagprijs 2009 
uit aan schrijfster en columniste Karin Spaink. Wij feliciteren haar 
van harte met de prijs, maar vooral met haar oeuvre en de bete- 
kenis daarvan voor het maatschappelijk debat. Het hoofdbestuur 
dankt de jury die onder leiding van Cox Habbema tot deze uitste- 
kende keuze is gekomen.

Over Karin Spaink, haar leven en werk, en de motivatie van de jury 
haar te kiezen als winnaar van de Van Praagprijs 2009 gaat dit boekje. 
Maar graag zeg ik vooraf iets over het Humanistisch Verbond en de 
Van Praagprijs.

Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke organisatie 
die mensen vanuit een humanistische levensovertuiging wil inspi- 
reren bij het vinden van antwoorden op maatschappelijke en per-
soonlijke levensvragen. Het wil een samenleving bevorderen waarin 
mensen verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor zichzelf, an-
deren en de natuur. Het humanisme wil mensen inspireren hun eigen 
keuzes te maken en zelf inhoud te geven aan hun leven. Als autonome 
individuen en samen met anderen op zoek te gaan naar een goed 
leven. Kortom, zelf te denken en samen te leven. 

De Van Praagprijs 2009 staat in het teken van het voor humanisten 
belangrijke thema ‘levenskunst’. Het gaat ons daarbij om een her-
waardering van het oude humanistische ideaal van ‘levenskunst’, het 
streven een goed, mooi, aandachtig en zinvol leven te leiden vanuit 
eigen keuzes en verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving. 
Kunst en cultuur zijn voor humanisten belangrijke bronnen van  
inspiratie. Daarom hebben wij de jury gevraagd de Van Praagprijswin-
naar 2009 te zoeken in de wereld waar kunst, cultuur en maatschap-
pelijk debat elkaar raken. 

De Van Praagprijs is voor het Humanistisch Verbond belangrijk. 
Ten eerste om het gedachtegoed van één van de oprichters van het 
Humanistisch Verbond, Jaap van Praag, levend te houden en breed 

onder de aandacht te brengen. De Van Praagprijs werd ingesteld 
bij het afscheid van Jaap van Praag als voorzitter van het Humanis-
tisch Verbond in 1969. Door zijn ervaringen in en rond de Tweede 
Wereldoorlog zag hij scherp de noodzaak om met gelijkgestemden 
een levensbeschouwing op te bouwen die zich baseert op mense- 
lijke vermogens. Van Praag wilde met het Humanistisch Verbond 
een moreel houvast bieden aan mensen die de kerk hadden verlaten.  
Respect voor menselijke creativiteit, zo redeneerde hij,  vergroot men-
tale weerbaarheid en verbondenheid in tijden van onrecht. Het leidt 
ook tot erkenning van persoonlijke vrijheid, sociale rechtvaardigheid 
en culturele verantwoordelijkheid. Voor ons is zijn gedachtegoed nog 
steeds relevant en vaak opvallend actueel. 
Het tweede grote belang van de Van Praagprijs is voor ons dat wij 
daarmee, gesteund door een onafhankelijke jury, mensen kun-
nen eren die met hun werk op bijzondere en (eigen)zinnige wijze  
bijdragen aan een samenleving waarin waarden als vrijheid, ver-
bondenheid, creativiteit, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid,  
gelijkwaardigheid en het belang van de dialoog tot hun recht ko-
men. Deze bijzondere mensen willen we met de prijs graag bedanken  
omdat zij onze maatschappij met hun werk voeden en mooier maken. 

Karin Spaink staat met recht in de rij van Van Praagprijswinnaars. In 
leven en werk vermijdt zij platgetreden paden en comfortabele van-
zelfsprekendheden. Steeds zoekt zij haar eigen hoogstpersoonlijke 
weg. In reactie op wat haar overkomt –waaronder een aantal ernstige 
ziektes –vindt zij zichzelf steeds opnieuw uit, altijd origineel, tegen- 
draads, eropuit haar kracht te hervinden of te bewaren. Daarmee is 
zij een inspiratie voor eenieder die ernstige tegenslag ondervindt in 
het leven om niet door de omstandigheden bepaald te worden maar 
zelf het roer in handen te houden of te hernemen. Waar mogelijk 
met steun van vrienden, geliefden en familie, maar steeds ook vanuit 
eigen kracht voorwaarts. Daarnaast zijn wij heel gelukkig met haar 
eigenzinnige rol in het maatschappelijk debat via haar uitgebreide 
oeuvre van boeken, bundels, columns, essays en lezingen. Zij ini-
tieert debat, doorbreekt taboes en laat een origineel en kritisch geluid 
horen over onderwerpen die anderen liever onbesproken laten zoals 
privacy, zelfdoding en transgender. Zo wordt ze vaak ongemakkelijk 
voor anderen maar het is ook de kracht van haar werk. Zij kiest ver-
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rassende invalshoeken over tal van thema’s, zo divers als seksualiteit, 
ziekte en internet. En ze denkt vooruit als het gaat om de invloed 
van media, internet en andere technologie op mens en maatschappij, 
zoals het elektronisch patiëntendossier, waarover zij al in 2005 pu- 
bliceerde. Steeds op zoek naar aspecten die tot dan toe onderbelicht 
zijn gebleven biedt zij nieuwe gezichtspunten en zet ze mensen aan 
tot (zelf)reflectie en betrokkenheid. 
Met haar grote intelligentie en scherpe pen geeft zij steeds stof tot 
nadenken over het samen leven in onze maatschappij en de omgang 
van mensen met elkaar. Daarmee draagt zij naar onze overtuiging 
intensief bij aan het humanistisch project van zelf denken en samen 
leven.

Rein Zunderdorp
Voorzitter Humanistisch Verbond

De essentie van Karins werk? Haar betrokkenheid. Schrijft ze 
over katten (ze heeft twee gedomesticeerde zwerfkatten) dan 
is ze vertederend. Schrijft ze over problemen/misstanden in 
de samenleving dan is ze scherp, gedocumenteerd en ziet ze 
nieuwe invalshoeken. Over algemene zaken in haar columns 
en artikelen: alsof ze met een stel vrienden zit te keuvelen.
Maar altijd: betrokken bij het onderwerp, met een geweldige 
woordkeuze, pakkende beschrijvingen en plastisch taalge-
bruik. 

Ze is inderdaad een levenskunstenaar, ze haalt er alles uit wat 
er in zit onder het motto: ‘Nu kan ik het nog, morgen mis- 
schien niet meer.’ Ze laat zich niet uit het veld slaan en doet 
wat ze wil op haar eigen manier, ook als ze weet dat dit later 
z’n tol eist.

Als meisje van zeven, acht jaar was ze al heel strijdlustig. Een 
klein voorbeeld hiervan: haar jongere broertje werd op het 
pad achter ons huis omver gereden door een fietser. Daar  
mocht niet gefietst worden, moeder ging verhaal halen.  
Wie liep voorop met opgestroopte mouwen? Karin Spaink!

Plastisch taalgebruik had ze al vroeg. Toen ze vier jaar oud 
was, zag ze een overbuurman naar tennissen gaan. Hij was 
gekleed in witte short, wit shirt en sokken en witte gympen, 
dat zag je nog niet vaak op straat. Verbaasd riep ze: ‘Mama, 
kom gauw kijken, daar loopt een ouwe jongen!’

Kennis wilde ze ook graag overbrengen. Dat uitte zich in 
schooltje spelen. Zij was de ‘juffrouw’, het buurmeisje en de 
poppen waren het klasje. Toen ze op de lagere school naar 
de tweede klas zou gaan, had ze daar veel moeite mee. Ze 
was bang voor de sommen die ze daar kreeg, want die kende 
ze niet! Na de lagere school en het atheneum ging ze toch 
naar de PABO en werd lerares. De praktijk bleek toch anders, 
lesgeven beviel haar niet.

Een klein moment dat we nooit vergaten: we gingen verhui-
zen naar Amsterdam. Terwijl we daar al woonden (kampeer-
den, eigenlijk) werd de flat verbouwd. Toen eindelijk alles 
klaar was, vloerbedekking, gordijnen en meubilair en wij 
stonden te genieten van het resultaat, liep Karin naar haar 
kamer en zette een EP’tje op: ‘My house is a very fine house’, 
van Crosby, Stills, Nash & Young. Het raakt ons nog steeds als 
we dit nummer horen.

De ouders van Karin
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De Van Praagprijs 

De Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond staat symbool voor 
humanisering van de samenleving. Het Humanistisch Verbond heeft 
de prijs in 1969 ingesteld bij het afscheid van één van zijn oprichters: 
Jaap van Praag. Hij wordt sinds 1971 eens in de twee jaar door het 
Humanistisch Verbond uitgereikt op 11 mei, de geboortedag van Jaap 
van Praag, tijdens een inspirerende en feestelijke bijeenkomst waarin 
het werk van de winnaar centraal staat. De prijs bestond tot 2003 uit 
een geldbedrag en vanaf 2005 krijgt de winnaar een sculptuur. 
De Van Praagprijs is bedoeld voor mensen die in hun werk huma- 
nistische waarden uitdragen, die daarmee inspirerend zijn voor het 
humanisme én bijdragen aan een menswaardige en rechtvaardige 
samenleving. Hun werk is toegankelijk en biedt vernieuwende ideeën 
en benaderingen. Kandidaten voor de Van Praagprijs bewegen zich 
op uiteenlopende vakgebieden, zoals literatuur, wetenschap, politiek, 
media, kunst en cultuur.  Met de prijs wil het Humanistisch Verbond 
de winnaar eren en vieren en diens werk onder de aandacht brengen 
vanuit een humanistische invalshoek, diverse uitingsvormen van hu-
manistische waarden stimuleren en het maatschappelijk debat over 
actuele thema’s bevorderen, dit jaar met speciale aandacht voor de 
verbeelding van het begrip ‘levenskunst’ in kunst en cultuur. 

Het prijsbeeld van Sigurdur Gudmundsson

Speciaal voor de Van Praagprijs heeft beeldhouwer Sigurdur Gud-
mundsson (Reykjavik, 1942) dit bronzen beeld gemaakt. Hij liet zich 
inspireren door wat hij het belangrijkst vindt in het humanisme:  
autonomie, eigenheid en verbondenheid. De relatie van mens 
en natuur brengt hij tot uitdrukking in de boomstam van waaruit 
hoofden rijzen. 

Ecce Karin,

Niemand kan er helemaal omheen: Karin staat in een lange 
geloofstraditie, die ze ongetwijfeld afwijst: de overwin-
ning van de beproeving door zuiver geesteskracht. Bij Karin 
heeft dat een ander verloop dan bij de heiligen die haar zijn 
voorgegaan: niet de verloochening van het lichaam ter wille 
van de ziel, maar de omarming van het lieve lijfelijke leven 
met heel het lichaam dat zij is en dat – o wonder – praten, 
voelen, liefhebben en ook nog denken kan. Dit alles is heel 
verbazend. En Karin is er nog lang niet over uitgelachen.
Ik houd het kort. Je kunt dit immers heel vaak overlezen.

Abram de Swaan, Universiteitshoogleraar (em.) Sociale Wetenschap, 
Universiteit van Amsterdam
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Winnaars van de Van Praagprijs tot nu toe

1971 mensenrechtenorganisatie Amnesty International

1973 schrijver-journalist-vrijdenker Anton Constandse

1975 schrijver Simon Carmiggelt 

1977 schrijfster Annie Romein-Verschoor

1979 uitgever-schrijver Geert van Oorschot 

1981  publicist en oud-hoofdbestuurslid Humanistisch Verbond 
 Piet Spigt

1983  politicus-journalist en oud-hoofdbestuurslid Humanistisch 
Verbond Hein Roethof

1985 schrijfster Hella Haasse 

1987  arts, politicus en grondlegger van de sociale geneeskunde 
Piet(er) Muntendam  

1989 kunstkenner en museumdirecteur Pierre Janssen

1991 oud-ambassadeur Otto von der Gablentz

1993  oud-minister en voorvechter van de mensenrechten 
 Max van der Stoel

1995  publiciste-activiste Tineke Wibaut Guilonard en journalist 
 Leonard Brugsma

1997  filosoof en schrijver Fernando Savater

1999  humanist, mensenrechtengeleerde en mensenrechtenactivist 
 Abdullahi Ahmed an-Na’im 

2002  voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
en Socrateshoogleraar Adriaan van der Staay

2005 wetenschapper en journalist Kees Schuyt

2006  film- en documentairemaakster Heddy Honigmann (extra 
editie van de Van Praagprijs vanwege het zestigjarig jubileum 
van het Humanistisch Verbond)

2007 theaterregisseur Johan Simons

De jury

Prijswinnaars worden geselecteerd door een onafhankelijke jury, die 
door het Humanistisch Verbond wordt samengesteld. Kenmerkend 
voor de juryleden is dat zij betrokken zijn bij het maatschappelijk 
debat, goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in kunst, politiek, 
wetenschap en maatschappij, kritische denkers zijn en zich verbon-
den voelen met ‘humanistische waarden’. Door hun brede kennis en 
interesse, netwerken en betrokkenheid bij mens en maatschappij zijn 
zij in staat originele en vernieuwende kandidaten voor te dragen.

De jury van de Van Praagprijs 2009 is als volgt samengesteld (zie ook 
bijlage 1): 
•	 	Cox	Habbema,	actrice,	regisseur,	voormalig	directeur	Stadsschouw- 

burg Amsterdam (voorzitter jury)
•	 Gijs	van	Tuyl,	directeur	Stedelijk	Museum	Amsterdam	
•	 	Soheila	 Najand,	 kunstenaar	 en	 directeur	 Stichting	 InterArt	 in	 

Arnhem voor interdisciplinaire en interculturele kunstprojecten
•	 	Ruut	Veenhoven,	 emeritus	 hoogleraar	 ‘menselijk	 geluk’,	 Erasmus	

Universiteit Rotterdam
•	 Lucette	ter	Borg,	kunstcriticus	en	romanschrijver.

Criteria 

De jury kreeg als leidraad voor de zoektocht naar kandidaten de vol-
gende algemene criteria mee:

Algemene uitgangspunten voor de kandidatenkeuze
•	 	Voor	de	Van	Praagprijs	komen	personen	in	aanmerking	wier	werk	

geïnspireerd is door het humanisme, die het humanisme in hun 
werk uitdragen en/of die zich inzetten voor een menswaardige en 
rechtvaardige samenleving. 

•	 	Met	 de	 Van	 Praagprijs	 wil	 het	 Humanistisch	 Verbond	 mensen	
stimuleren die in hun werk onorthodoxe perspectieven en vernieu- 
wende ideeën uitdragen waaraan waarden, die van belang zijn voor 
het humanisme, ten grondslag liggen. Prijswinnaars hoeven niet 
per definitie de humanistische levensbeschouwing aan te hangen. 
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Het is van belang dat zij met hun werk en hun visie op maatschap-
pelijke vraagstukken bijdragen aan een samenleving waarin zelfbe-
schikking en verantwoordelijkheid samengaan. Dit sluit nauw aan 
bij het motto van het Humanistisch Verbond zelf denken samen 
leven. 

•	 	Het	werk	van	de	prijswinnaars	 is	 interessant	 voor	 een	breed	pu- 
bliek, levert een creatieve en inspirerende bijdrage aan maatschap-
pelijk actuele thema’s en sluit aan bij een specifiek thema van het 
Humanistisch Verbond. 

•	 	Kandidaten	voor	de	Van	Praagprijs	kunnen	werkzaam	zijn	op	het	
gebied van kunst en cultuur, literatuur, wetenschap en politiek.

•	 	De	kandidaat	is	een	gerenommeerd	persoon	met	een	substantieel	
oeuvre.

Aanvullende criteria voor de Van Praagprijs 2009
•	 	Kandidaten	 zijn	 inspirerend	voor	het	maatschappelijk	 en	 levens-

beschouwelijk debat over de waarde en het ideaal van levenskunst. 
Hun werk zet aan tot denken over levenskunst door aan te geven 
dat mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de in-
vulling van hun eigen leven in relatie tot anderen en hun omgeving, 
zich niet hoeven laten leiden door allerlei externe impulsen maar 
zelf keuzes kunnen maken door reflectie en inspanning om tot een 
mooi en zinvol leven te komen. Levenskunst geeft een antwoord op 
de vraag: hoe moet ik leven? 

•	 	Kandidaten	bevinden	zich	zo	mogelijk	op	het	 snijvlak	van	kunst	
en maatschappelijke/levensbeschouwelijke discussie. Met deze Van 
Praagprijs wil het Humanistisch Verbond uitdrukken dat het hu-
manistisch gedachtegoed en het maatschappelijk debat, in dit geval 
over het belang van levenskunst als waarde en als ideaal, ook via 
kunst en cultuur gevoed kunnen worden.

•	 	In	 2009	 vormt	 het	 werk	 van	 de	Van	 Praagprijswinnaar	 een	 cul-
turele/kunstzinnige aanvulling op het gesprek over levenskunst dat 
het Humanistisch Verbond wil voeren in de samenleving.

Werkwijze jury

Tijdens vier jurybijeenkomsten werd de kwaliteit en zeggingskracht 
van het werk van door de juryleden voorgedragen kandidaten bedis-
cussieerd en getoetst aan de gestelde criteria. Het was een spannende 
zoektocht, met bevlogen pleidooien en stevige discussies over tal van 
kandidaten. 
In de eerste bijeenkomst werd gesproken over levenskunst en over 
de criteria voor deze Van Praagprijs en deden juryleden beargumen-
teerde voorstellen voor prijskandidaten. Zij gaven eerste reacties op 
elkaars voorstellen. Tussentijds werd achtergrondmateriaal van de di-
verse kandidaten verzameld, rondgestuurd en bestudeerd en werden 
nog nieuwe kandidaten toegevoegd. In een tweede bijeenkomst 
werden die uitgebreid besproken. 
Voor de derde bijeenkomst werd de juryleden gevraagd een top-3 van 
favoriete kandidaten te kiezen en een extra pleidooi te houden voor 
de in hun ogen meest inspirerende en geschikte kandidaat. Van de 
meest genoemde kandidaten werd een gedeelde shortlist gemaakt. 
Na een nieuwe discussie over deze lijst werd gestemd, waarna de 
uitkomst opnieuw besproken werd. Zo werd de winnaar gekozen. 
Daarna werd uitgebreid stilgestaan bij de motivatie van elk van de ju-
ryleden voor de keuze van Karin Spaink als definitieve winnaar. Tus-
sentijds schreef de juryvoorzitter een conceptjuryrapport dat tijdens 
een vierde en laatste bijeenkomst werd besproken.
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Nadenken + vormgeven = levenskunst

Als mens leef je vaak min of meer vanzelfsprekend. Soms sta je 
even stil en vraag je je af: ‘Is dit nu wat ik wil? Stemt mijn leven 
overeen met wat ik echt belangrijk vind? Ben ik ergens ‘ingerold’ 
of heb ik er bewust voor gekozen? Op basis waarvan maak ik mijn 
keuzes?’ Als je je deze vragen stelt, is het interessant om kennis te 
nemen van de filosofische inzichten, de praktische methodes en de 
morele idealen binnen de traditie van de levenskunst.

De term ‘levenskunst’ wijst op het vermogen je leven actief vorm te 
geven. Levenskunst betekent ook dat er ideeën, methoden en vor-
men worden aangeboden die het mogelijk maken deze reflectie en 
vormgeving enigszins te ordenen. En levenskunst betekent dat het 
nadenken over je leven een moreel ideaal is. 

Het doel van levenskunst is een goed en mooi leven, dat wil zeggen, 
een leven gebaseerd op bepaalde waarden en idealen en met een 
aantrekkelijke en authentieke stijl. Om je leven vorm te geven is het 
goed om inzicht te krijgen in je karakter (zelfkennis), je idealen (wat 
streef je na), je handelen (hoe leef je daadwerkelijk), de relatie tussen 
je idealen en je handelen (sluiten ze aan) en levensvragen waarmee 
ieder mens te maken krijgt (omgang met tijd, met dood, emoties, je 
lichaam, vrijheid, et cetera). 

‘ Een zinvol leven leiden, dát is een meesterwerk waarop je 
trots kunt zijn. Alle andere zaken: regeren, schatten verga- 
ren, bouwen, zijn van ondergeschikt belang, niet meer dan 
bijkomstigheden.’ (Michel de Montaigne, 1580) 

Het woord ‘kunst’ in het samengestelde begrip ‘levenskunst’ is als 
metafoor bedoeld. Het kan zinvol zijn om naar je leven te kijken alsof 
het een kunstwerk is. Ook bij een kunstwerk moet je bepaalde vaar-
digheden onder de knie krijgen. Het vraagt vakmanschap en bepaalde 
methoden en technieken. Een kunstenaar moet het doen met het ma-
teriaal dat tot zijn beschikking staat. Hij heeft mogelijkheden maar er 
zijn ook (en misschien wel vooral) beperkingen. Hetzelfde geldt voor 
ons leven. 

15
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Levenskunst sluit goed aan bij twee kernbegrippen in het humanisme: 
zelfbeschikking en verantwoordelijkheid. Zelfbeschikking betekent 
niet alleen vrijheid, maar ook de vaardigheid om deze vrijheid in-
vulling te geven. De mogelijkheden zijn enorm, maar hoe bepaal je 
wat bij je past en wat je echt wilt? Voor ons eigen leven dragen we 
zelf de verantwoordelijkheid. Ook de consequenties van onze keuzes 
en manieren van handelen, maken onderdeel uit van levenskunst. 
Minstens even belangrijk voor het humanisme is de kritische functie 
van levenskunst. Wil ik leven zoals mijn cultuur, de samenleving, de 
economie, de reclame, de buurman, de tijdschriften, mijn werk, mij 
voorhouden of denk ik er anders over? 

‘Je zou kunnen zeggen dat een groot deel van de levenswijs- 
heid berust op de juiste verhouding tussen de aandacht 
die we aan het heden en die welke we aan de toekomst 
schenken, opdat niet het ene het andere voor ons bederft.’  
(Arthur Schopenhauer, 1851)

Levenskunst is een langdurig proces waarin denken en doen samen-
gaan. En levenskunst is een gezamenlijk proces; anderen kunnen  
advies geven en vragen om advies. Een van de thema’s waarmee het 
Humanistisch Verbond zich zal gaan bezighouden is onze omgang met 
tijd. Vanaf de oudheid tot het heden staan levenskunstfilosofen stil bij 
de tijd. Hoe ervaar ik tijd, ben ik altijd gehaast of verveel ik me juist 
snel, is de tijd een bondgenoot of een vijand, denk ik in uren en mi-
nuten of in ervaringen, leef ik ‘hier en nu’ of altijd ‘elders en later’? 

‘ De moderne mens schijnt te geloven, dat men wel moet le- 
ren voor vaardigheden als lezen en schrijven (...) maar dat 
leven zo iets eenvoudigs is dat men het zonder enige moeite 
zou kunnen leren. (...) Ondanks de wijze waarop de moderne 
samenleving alle klemtoon legt op geluk, individualiteit en 
zelfbelang, heeft zij de mens opgevoed in het besef dat niet 
zijn geluk (...) het ware levensdoel is, maar de vervulling 
van zijn arbeidsplicht, of zijn succes in het bestaan. Alles is 
voor hem even belangrijk, uitgezonderd zijn leven en zijn 
levenswijze. Hij bestaat voor alles, behalve voor zichzelf.’  
(Erich Fromm, 1947)

Het Humanistisch Verbond gaat de komende jaren op interactieve 
manier met het thema levenskunst aan de slag. Over de concrete pro-
jecten wordt u op de hoogte gehouden via onze website 
www.humanistischverbond.nl.

‘Cousteau hier!’

Of ik Spaink een levenskunstenaar vind, wilden de samen-
stellers van dit boekje weten. Lastige vraag, want ik hou niet 
van dat woord. ‘Levenskunstenaar’, daar kleeft iets aan: een 
verkapte opdracht. Alsof leven op zich niet genoeg is, alsof 
je het moet aankleden met snorren en kralen. Het riekt bijna 
naar calvinisme.

Toen Karin kanker had, gingen onze gesprekken wel eens 
daarover. Dan hadden we het bijvoorbeeld over Lance  
Armstrong en de mediabrede bewondering voor zijn  
‘overwinning op de kanker’. ‘Ja, dúh,’ zeiden wij dan.
We hadden ook cynisch kunnen opmerken: ‘Levenskunste-
naartje, die Armstrong…’ Want wij hebben beiden dierbaren 
verloren aan deze kutziekte. En dat waren geen losers, geen 
slappelingen – zij hadden gewoon de pech die Karin ook had 
kunnen treffen.

Maar wat is ze dan wél, de Spaink? Dit, verwoord in een sms 
die ze eind februari stuurde uit Egypte, waar ze een duikcur-
sus volgde:

‘Cousteau hier! Gisteren de engste duik gedaan: dertig  
meter diep. Ging goed, maar ik was tamelijk kapot na afloop: 
kotsen, koorts, rillen. Vandaag toch weer gedoken, de cursus 
afgemaakt en nu heb ik mijn advanced brevet. Morgen gaan 
we lui rondhangen, dat hebben we wel verdiend.’

Karin Leeft, met een kapitale l.
En dat is genoeg, toch?

Tanja van Bergen, eindredacteur Het Parool
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Juryrapport over Karin Spaink

Leven en werken tegen de stroom in

De Van Praagprijs is een oeuvreprijs die sinds 1971 tweejaarlijks 
wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich inzetten 
voor een menswaardige samenleving. Dit jaar vroeg het Huma- 
nistisch Verbond aandacht voor ‘levenskunst’ en de humanistische 
vraag hoe je een mooi en zinvol leven kunt leiden. Kunst en cul-
tuur kunnen inspiratie bieden bij het beantwoorden van die vraag. 
De jury werd daarom gevraagd kandidaten te zoeken die op het 
snijvlak van cultuur en debat humanistische thema’s aan de orde 
stellen en met hun leven en werk inspireren tot ‘levenskunst’. 

De vernieuwde jury van de Van Praagprijs 2009 zocht een prijswin-
naar (m/v) voor 2009: met een open hart voor een inspirerend hu-
manisme, gelovend in en strijdend voor een rechtvaardige samen-
leving, zonder vooroordelen, met betrokkenheid, met vernieuwende 
en ongewone, eigenzinnige zienswijzen. Met open oog en oor voor 
anderen, voor mensen van alle soorten, die in hun waarde worden 
gelaten. Die zelfbeschikking hoog in het vaandel draagt, zelfstandig 
is maar openstaat voor discussie, met een bijzondere, eigenzinnige 
invulling van het eigen leven, die een voorbeeld is voor anderen en 
het recht op eigenheid voor iedereen verdedigt, die meedogend is en 
tegelijkertijd  strijdbaar, die vecht tegen vooroordelen en platgetreden 
paden en daarbij kunst en cultuur als basis en als middel aanwendt. 
Kortom, een levenskunstenaar.

Wij vonden er velen, onbekende gewone mensen en opvallende, 
natuurlijk veel kunstenaars daartussen. Die kunst maakten of uitdroe-
gen, die mét kunst vertelden of over kunst. Mensen van wie de hele 
jury de namen kende, mensen met Nederlandse namen, en mensen 
van ver, van wie wij de namen voor elkaar moesten spellen en uitgeb-
reid toelichten. Ieder lid van de jury bracht een eigen stapeltje namen 
mee en streed voor zijn of haar grote voorbeelden met middeleeuwse 
wapenrusting, met de strijdlust van eerbied, liefde en bewondering. 
En met open vizier. 
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Nou, gewoon even zoeken, toch?
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Wij eindigden – allemaal – uiteindelijk bij Karin Spaink. Na gedane 
arbeid en gemaakte keus sabbelde de jury tevreden aan een glaasje 
– appelsap – maar vroeg zich ook af of zij het allemaal wel goed had 
gedaan. Had Karin, toen wij haar belden, niet nog geroepen: ‘Ik 
wil niet dat het alleen over ziekte gaat’. Nee natuurlijk niet: de Van 
Praagprijs is toch geen ziekteprijs, het is een levensprijs. Een levens- 
kunstprijs. Een prijs die gaat over zelfstandigheid, vrijheid, moed en 
energie. 
En daarom, Karin, gaat het toch wel degelijk over ziekte. Niet over dat 
het leven keer op keer bergen en woestijnen op je weg wierp, maar 
over de manier waarop jij keer op keer niet accepteerde dat ziekte je 
leven overnam. Dat je keer op keer de teugels weer oppakte. Keer op 
keer, zover als het ging, je niet overgaf. Ons liet zien hoe je dat – ook 
– kunt doen: leven.
Je krijgt deze prijs niet omdat je MS hebt, maar omdat je ondanks 
belemmeringen door blijft gaan, met al je grote kracht, omdat je alles 
wat je leven, zoals jij het leven wilt, in de weg zit, niet accepteert. 
Omdat je door blijft gaan je eigen voorwaarden te stellen en een  
autonoom leven te leiden.   

Alle mogelijke prijswinnaars die wij bespraken, symboliseerden dat 
waaraan wij dachten: artistiek en bijzonder, gevend naar anderen, 
kansen eisend en schenkend. Mensen die iets gemaakt hadden, 
gedaan hadden, gevonden en gegeven hadden dat nog niet bestond. 
Je kon hun kunstwerken bekijken en hun teksten daarover lezen. 
Bij Karin kon je ze aan den lijve zien. Je kon bijzonder veel lezen 
in haar vele boeken. Maar je kon haar ook regelmatig tegenkomen, 
soms hinkend en soms niet, eerst met twee borsten en later met 
één, en haar met stevige slagen tegen de stroom in zien zwemmen.  
Humanistisch denkend en voor het humanisme voelend, met 9 bun-
dels, 694 columns en een uitvoerige website timmert ze met haar 
meningen aan de weg. Controversieel en zelfstandig, met trots het 
lichaam en de gedachten exposerend die van haar zijn, met handi-
caps: MS, een hersenbloeding en borstkanker. Met stok en rolstoel, 
met een donkere bril, mager, uitgeput en beeldschoon, eist ze leven, 
liefde en werk voor zichzelf en allen die zij in haar rijke leven gevon-
den of gezocht heeft.  

Een van de eerste verhalen die ik van haar las, was een korte schets 
van het sprookje van de zeemeermin, een verhaal dat ieder meisje in 
haar jeugd gelezen heeft en ons een waarschuwing had moeten zijn: 
een jonge zeemeermin wordt verliefd op een mens en geeft, om bij 
haar grote liefde te kunnen zijn, en hetzelfde te kunnen zijn als hij, 
haar staart en haar familie op. Voor straf moet zij haar leven lang bij 
iedere stap op haar nieuw verworven mensenbenen duizend dolken 
door haar voeten voelen snijden. 
Dit was de liefste beschrijving van MS die ik ooit gelezen had. Bij de 
zeemeermin leidt haar liefde tot haar dood. Woedend vertelde Karin 
aan het eind van het verhaal dat de beloning voor al dit lijden, en die 
liefde voor de zeemeermin, bestond uit naar de hemel mogen. Niet 
een oplossing waar Karin op zat te wachten. En dat zij, Karin, liever 
voor eeuwig door haar nu wankel geworden wereld wilde gaan, met 
pijnlijke benen als een meerminnenstaart. Maar daarbij vermeldde 
ze steeds dat ze, als ze het leven niet meer zou kunnen leiden zoals ze 
wilde, met rolstoel en al de gracht in zou rijden. Met overgave.

In haar eigen leven begint ze, midden in werk en liefde en studie, 
steeds slechter te zien. Ze begint in de war te raken, meldt zich bij haar 
vertrouwde huisarts. Vindt zichzelf een aanstelster met rare klachten. 
Maar ze heeft het gevoel, nee merkt, dat ze steeds meer dingen begint 
niet te kunnen. Ze raakt toenemend in paniek. Nergens krijgt ze een 
sluitende verklaring. Nergens dan in haar persoonlijk leven steun en 
hoop. Ze worstelt met de artsen, die op haar wanhopige pogingen 
tot humor niet reageren. Die van stress spreken en van overgang. Ze 
raakt de greep op haar leven kwijt. En dus op werk, wonen, liefde. De 
ziekteverschijnselen komen en gaan: ja hoor, je ziet het: allemaal aan-
stellerij. Ze herkent de wereld soms niet. Haar wereld. Ze heeft een 
baan en wordt daar moe van, ja van die baan natuurlijk. Van schrij- 
ven, haar liefste bezigheid, komt niets meer. Tja, die baan. Ze was 
moe. Het zou wel wennen, zeiden de artsen, zei ze zelf. 
Het went niet. Ze krijgt griep, heeft evenwichtsproblemen. Ze is dood- 
op, krampen, blinde vlekken. Pijn, met dolkstoten. Volgt gesprekken 
moeizaam en slaapt na de afwas twee uur. Zeeziekte, pijn, dronken-
schap zonder drank. De artsen schrijven rust voor. ‘Het was angst en 
stress.’ Vrouwenklachten. Karin geeft het leven op en stort in.
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Na maanden komt de MS-diagnose. Karin is opgelucht. Ze is niet 
gek, ze is ziek. Ze wordt prachtig kwaad en begint zich uit alle macht 
te verzetten. Haar eerste grote strijd, behalve tegen haar onbekende 
ziekte, is tegen wat ze ‘de orenmaffia’ is gaan noemen. ‘Ziekte’, zeggen 
sommige artsen ‘zit tussen de oren, je doet het allemaal zelf, dat is 
omdat je het eigenlijk wilt: ziek zijn’. Deze onrechtvaardige beschul-
diging brengt Karin in een enorme beweging die nooit meer stopt. 
Zij wilde dat namelijk niet: ziek zijn. Ondanks moeheid, nog verder 
oprukkende ziektes en wisselende handicaps, zegt Karin: ‘Ik ben niet 
erg goed ter been, maar ik reis me suf.’ Ze bedenkt trucs voor haar 
handicaps en leert ermee reizen. Ze pakt haar leven terug en zal het, 
koppig en kwaad, nooit meer loslaten.

Op dat punt ongeveer leerde ik haar kennen. We zaten ergens op een 
boot, geen idee meer waarom. Karin kwam met een rolstoel en een 
vriend aan en met haar armen hengelde ze zich de rest van de dag 
vrolijk langs de reling. Luidruchtig flirtend met haar meneer. Op-
komend voor zichzelf, voor haar schoonheid en voor haar recht op 
liefde en aandacht. Ik vond het heerlijk om naar te kijken. Veel later, 
in de gesprekken met de jury, zag ik diezelfde achting terug. Ik vat het 
rapport van een van de juryleden, met tientallen argumenten waarom 
Karin de prijs moet krijgen hier samen:

Karin is actief op het raakvlak van literatuur en maatschappij. Ze is 
een origineel geluid in het maatschappelijk debat. Ze schreef een heel  
oeuvre bij elkaar, van boeken, een toneelstuk, artikelen en essays, sociaal 
commentaar, maar ook literair werk. Ze draagt bij aan de humanise- 
ring van de samenleving door onder meer te schrijven over seksualiteit, 
vrouwenemancipatie en man-vrouw verschillen, zelfdoding, modern 
bijgeloof (vooroordelen), vrijheid op het internet (en de gevaren daar-
van) en persvrijheid. Ze is actief in diverse organisaties. Ze spreekt en 
debatteert in het hele land  over onder meer feminisme, de homobewe- 
ging, het internet en het recht op zelfdoding. 

Haar lichaam heeft haar meerdere malen verraden, zegt ze zelf. En: 
‘Woorden zijn zo belangrijk, hoe mensen spreken maakt alles uit voor 
mijn relatie met hen. Of ze nadenken, slim zijn, hoe ze formuleren, of 
ze sowieso met woorden kunnen omgaan.’ 

Ondertussen procedeerde zij tegen Scientology en gingen haar be-
grippen ‘orenmaffia’ en ‘kwakdenken’ deel uitmaken van de Neder-
landse taal. Ziekte en hoe daarmee om te gaan, voor patiënt en arts, 
is - niet helemaal vrijwillig met al dat verraad - haar vak geworden. 
Ze spreekt voor volle zalen. De computer thuis is haar leven, haar 
werksituatie, haar netwerk, haar buitenwereld, haar houvast.

Ze kwam op voor flirten in een rolstoel. Voor recht op liefde, ook 
seksueel. Voor vrouwen met  borstkanker. Want ook met maar één 
borst heb je recht op liefde, mag je trots op je lichaam zijn en dat ook 
uiten. Om dat te onderstrepen liet Karin zich moedig met een zwaar 
litteken fotograferen voor een tijdschrift. Haar studie bij Volmac gaf 
haar de mogelijkheid tot leven en schrijven terug. Ze ontwikkelde 
zich in internetspelletjes en rekenformules. Ze wist nu alles over MS, 
tenminste wat er te weten viel, beschreef de vreemde, steeds terug-
komende, dan weer verdwijnende, willekeurige wisselingen van de 
klachten. En dat er geen vergelijkbare dierziekte bestaat en dat het 
ook daarom zo moeilijk zoeken is naar de oorzaak. Maar veel eerder 
dan Renate Rubinstein, onze andere bekende MS-patiënte, die daar 
een boek over schreef, ontdekte Karin het ja dat je krijgen kunt, hoe-
wel je nee denkt te hebben.
‘Ik ben niet mijn ziekte, ik heb een ziekte.’ En vertelt prachtig over 
haar bezoek aan de sportspelen voor gehandicapten en de trots die 
ze daar tegenkomt. En de schaamte anders te zijn. En de desinteresse 
van de gezonden. Weg met dat minderwaardigheidsgevoel, weg die 
schaamte. Opvallen en aanwezig zijn!

Haar band met de homowereld, waar aids een dramatische rol speelt, 
brengt haar tot verdediging van deze wereld en een oproep voor een 
buddysysteem ook voor andere ziekten: meester over je eigen tijd, je 
eigen leven, tot het niet meer gaat. En dan hulp, vertrouwde hulp in 
het privéhuis. Niet steeds een ander. Privacy blijft een recht.

Waarom ik? Pech, zegt Karin, niet meer dan dat. Gewoon domme 
pech, als een ongeluk. Gewoon een percentage. Niet schuldig, niet 
omdat je…  Of had ik maar… Dan maar stuntelig, zegt Karin. Dan 
maar lastig. 
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Binnenblijven is veilig. Ja duh. Eropuit, zieken en gewonden! Sta je 
met je rug tegen de deur? Omdraaien en meedoen. Zolang je kan. 
Mensen denken dat je de boel belazert als ze je ineens zien lopen. Ja, 
dat is nou MS. Nou en? En ‘met vlammende pen’ schreef zij tegen het 
kwakdenken van artsen, maar ook van gezonden. Ziekte als karakter-
fout. Gaat heen. Wat een opluchting voor iedereen die eens patiënt 
was. En dat waren de meeste mensen. Of ze worden het nog. 
Word alsjeblieft oud, Karin, de ouderen zullen je nog nodig hebben.

Namens deze jury: Ook anderen zijn fantastische kunstenaars en 
mensen. Maar bij het thema levenskunst is Karin de beste, zowel 
in haar artistieke profilering als in haar persoonlijke leven. Al- 
les wat ze doet, komt voort uit engagement. Het is niet alleen een  
literaire prijs, het is een levenskunstprijs. Ze is geen opinieleider, ze 
bepaalt de agenda. De betekenis van haar leven en werk is een voor-
beeld van niet aflatend maatschappelijk debat en een voorbeeld van  
levenskunst. De maker van het werk is belangrijk bij deze prijs. Noem 
het een prachtig, strijdlustig leven. Het leven wordt groter daardoor. 
Ze vecht niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Ze is  
iemand die vecht voor een waardig leven, op den duur gevolgd door 
een waardig afscheid. Karin gaat uit van leven en gezondheid en wat 
mensen willen, niet van ziekte en beperking. Ze heeft een baan ge-
zocht en haar huis geschilderd, moe of niet. Je moet door en je wilt 
door. Ze heeft een weg gezocht binnen haar beperkingen. Een icoon 
van strijdbaarheid, vecht- en levenslust. Van het belang van autono-
mie tot aan de gevaren van het elektronisch patiëntendossier. Niet de 
ziekte maar het leven is haar thema. En ze roept anderen op tot leven. 
Zo lang en zo goed als het gaat. Hier en nu leef je ! 

Of, om Heinrich Heine te citeren: ‘De hemel laten we aan de engelen 
en de mussen.’ 
Hier zijn wij en hier is de prijs. Karin.
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Waarom ik?

Zelf zou ik nooit op het idee zijn gekomen mij een prijs te geven 
voor levenskunst. Voor het debat aangaan: mja. Voor hardnekkig las- 
tige kwesties aankaarten en gedoe niet schuwen: best. Voor nieuwe 
onderwerpen op de agenda zetten: ook wel, misschien. Voor politiek 
en persoonlijk mengen: wellicht. Voor koppig zijn: nou en of, vraag 
maar aan mijn ouders en mijn vrienden. (Hoewel ik me afvraag of 
ook maar één van hen daar ooit een prijs tegenover zou willen stel-
len.) Maar vanwege levenskunst? Ik?
Ik ben een tobber en een culturele calvinist. In mijn hoofd regeert 
een stelsel van geboden en verboden: ik moet, ik moet, ik mag niet, 
ik moet. Ik denk altijd dat ik de dingen niet goed genoeg doe en ga 
dan op mezelf katten, in de hoop mezelf op die manier tot beter aan 
te sporen zodat ik niet door de mand zal vallen. Ik ben altijd bang 
dat ooit uitkomt dat ik alles met kunst- en vliegwerk doe en dat wie 
mij voor iets vraagt, ontdekt een kat in de zak te hebben gekocht. Ik 
ben telkens opnieuw verrast wanneer iets dat ik met veel aarzeling 
opschrijf, ergens resoneert en iemand me vertelt dat ze blij zijn dat 
wat zij stiekem dachten, nu zwart op wit staat.
Levenskunst, het mocht wat.
Het klinkt ook zo... frivool. Zo luchtig en vluchtig, zo leve de leut, 
dat mijn eerste aandrift is om me ertegen af te zetten – daar heb ik 
niks mee te maken! – of om giechelig te worden. Want ik was immers 
hartstikke serieus. Tenminste: dat wil ik zo graag zijn: serieus zijn en 
serieus genomen worden. Met ziektes en al, en met de ideeën daar-
over, en met al die andere lastige onderwerpen erbij en ernaast. Juist 
met al die lastige onderwerpen erbij en ernaast.

Tegelijkertijd ben ik diep, ja werkelijk tot tranen toe, geraakt dat deze 
prijs me is toegekend. Niet alleen omdat-ie over rechtvaardigheid en 
menselijke waardigheid gaat, over onorthodoxie en tegen de keer in.
Ja ook dat natuurlijk. Dat was mijn eerste reactie: zo onthutst en on-
herroepelijk blij zijn dat een keurige instantie als het Humanistisch 
Verbond mijn pogingen om ondergeschoffelde ideeën, meningen, 
belangen en gevoelens naar boven te halen, dusdanig op prijs stelt 
dat ze me daarvoor in het zonnetje willen zetten. Want verdomd: dat 
is lavend. Al te vaak voel ik me een Cassandra, of gewoon maar ver-

geefs: roept ze weer dat het toch heus ingewikkelder ligt, waarschuwt 
ze weer voor wat we met open ogen besluiten of denken, wil ze weer 
de achterkant van het gelijk naar boven halen. Natuurlijk, íemand 
moet zulke dingen zeggen, maar ik vind mezelf vaak een ergerlijk 
repeterende breuk. Het allerakeligste is: het maakt meestal geen klap 
uit want iedereen gaat gewoon door met wat ze al deden en zeiden.
Toch is het belangrijk zulke dingen te blijven zeggen. Dat steunt en 
sterkt anderen die zich onbehaaglijk voelen bij het gangbare. Mensen 
die hun verhaal, hun zorgen, hun belangen en hun meningen niet 
vertolkt zien in het reguliere vertoog. Mensen wier positie een gat 
in de taal vormt. Want in een lacune van de taal vallen betekent  
uiteraard ook: een gat in het debat zijn. Maatschappelijk niet gehoord 
worden. Geen publieke stem hebben. Geen plaats hebben waar je 
hardop kunt nadenken, en daarom: bij voorbaat in de verdediging 
gedrongen worden.
Maar uiteindelijk was ik vooral geraakt omdat de keuze van de jury 
– hoe verlegen ik daar ook van word – nog iets anders zegt. Namelijk 
dat jezelf rekenschap geven van zorgen en onderkanten van stoep- 
tegels noodzakelijk is, en – o verrassing – zelfs een integraal onderdeel 
is van levenskunst. Dat je, om een rond en vol leven te hebben, de  
dingen die scheef zitten en schuren beter maar niet kunt wegmoffelen. 
Dat het zin heeft ze op tafel te leggen. Daar krijg je niet alleen mooie 
gesprekken van, het is vaak ook de enige manier om mensen bij het 
leven en in de maatschappij te houden. Om elkaar te begrijpen.
Lastige kwesties zijn niet weg te denken. Ze blijven, ook al doen we 
nog zo hard ons best ze te negeren. We worden ziek, we lopen met 
een knal tegen muren op, we zijn bang en we zitten met een hoofd 
vol geboden en verboden. We kunnen het er maar beter over hebben 
dan zulke kwesties te verdoezelen, want wég gaan ze nooit, hoe hard 
we dat ook willen.
Dat het Humanistisch Verbond levenskunst dusdanig definieert dat 
dood, ziekte en gevecht daarin passen: dat is wat me nog het meeste 
ontroerde. Mijn dank daarvoor. Mijn onzeglijke dank.

Karin Spaink
9 april 2009
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Ik schrijf, dus ik ben 

“  Ergens van genieten betekent voor mij dat ik er ook over ga 
schrijven. Dus dat leidt tot werk. Maar dat zie ik niet als plicht. 
Er zit een groot element van plezier in om iets tot op de bodem 
uit te zoeken en te achterhalen wat er echt aan de hand is. Als ik 
daarmee anderen dan ook nog een plezier doe, ben ik helemaal 
gelukkig.” 

Deze uitspraak van Van Praagprijswinnares Karin Spaink tekent haar 
ten voeten uit. Een gesprek met misschien wel de meest autonome 
denker en opiniemaker in huidig Nederland. De maatschappelijke 
waarde van haar dwarse aard en heldere, analytische geest is moeilijk 
te overschatten. Dankzij de moed waarmee zij afwijkende standpun-
ten op vernieuwende wijze over het voetlicht brengt, zijn wij weer 
ietsje minder aan de goden overgeleverd.

Karin, je krijgt de Van Praagprijs voor je levenskunst. 
Wat vind je daarvan? 

 Ik zou bij die term niet zo snel op mezelf zijn uitgekomen. Maar 
dat komt misschien omdat ik daarbij een heel frivole associatie 
heb van dames in baljurken en mannen in fauteuils met een si-
gaar en een glas whisky. Als levenskunst betekent dat je juist wan-
neer alles moeilijk gaat probeert iets leuks van het leven te maken, 
soms tegen de klippen op, dan past het al beter.
 

Waar gaat het volgens jou in het leven om, hoe geef je er 
betekenis aan? 

 Je hebt niet om het leven gevraagd, je moet roeien met de riemen 
die je hebt maar je mag ook zeggen: nee, ik doe het niet, of ik doe 
het op een andere manier.
 

Dus je uitgangspositie is dat je je leven leeft op je eigen manier.
 Ja, maar ik pleit niet voor een soort vrijblijvendheid van: ik doe 
mijn ding en de rest kan doodvallen. Als je keuzes maakt die tegen 
de stroom in gaan, vind ik wel dat je de plicht hebt om je daarover 
te verstaan, in elk geval met de mensen die je lief zijn. Bijvoor-
beeld: met die kanker, heb ik op een bepaald punt afgezien van 
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hormoontherapie, om voor mij weloverwogen redenen. Vooral 
mijn moeder maakte zich daarover zorgen. Ze had liever gezien 
dat ik wél dat traject was ingegaan. Ik voel me dan verplicht mijn 
best te doen om uit te leggen waarom ik die keuze maak. Mensen 
die van je houden kun je niet afschepen met: zo is het en dat heb 
je maar te slikken, ik eis respect. Ja ammehoela, ze hoeven het er 
niet mee eens te zijn maar je hebt wel uit te leggen waarom je iets 
doet of niet doet. 
 Ik wil er zelf ook zeker van zijn dat ik een beslissing bij vol bewustz-
ijn heb genomen. Zo wist ik al op jonge leeftijd dat ik geen kinderen 
wilde. Daarom was ik altijd bang om zwanger te worden. Hoewel 
ik een groot voorstander ben van het recht op abortus, wist ik niet 
zeker of ik zo’n besluit, eenmaal zwanger, wel aankon. Mijn slotsom 
was sterilisatie. Om te controleren of ik bij mijn afweging wel aan 
alles had gedacht, heb ik er toen met heel veel mensen over gespro-
ken. Toen niemand met een argument kwam dat ik zelf nog niet 
had bedacht heb ik me, meteen toen ik meerderjarig werd, laten 
steriliseren. Daar heb ik nooit spijt van gehad.
 Van sommige beslissingen kan ik achteraf wel eens denken: dat 
had ik ook een beetje anders kunnen doen. Maar grote beslissin-
gen zijn op dat moment de juiste beslissingen geweest. Ik kan ze 
nog steeds begrijpen, en ik heb er daarom ook geen spijt van. Maar 
nu moet je ook weer niet denken dat alles wat ik doe heel door-
dacht en rationeel is en dat ik altijd tevreden over mezelf ben…

Hoe zou je je opvoeding omschrijven?
 Ik heb veel last gehad van faalangst, altijd bang dat ik het niet 
goed genoeg deed. Tegelijkertijd zijn mijn ouders de liefste, ik ben 
buitengewoon dol op ze. Ik heb hun strengheid ook nooit als fout 
gezien. Ik heb er altijd bewondering voor gehad dat ze - als ze iets 
maar niks vonden - niet zeiden: `Dat mag niet’, maar: `We hebben 
liever dat je het niet doet. Verbieden kunnen we het je niet, maar 
we kunnen je wel waarschuwen. Als je het toch doet en het gaat 
mis, dan moet je het vooral zeggen.’ En als het daadwerkelijk mis 
ging, dan boden ze alle hulp. Ik vind dat een prachtige vorm van 
vrijheid om aan je kinderen te geven. 
 Ik ben zonder geloof opgevoed, maar wel calvinistisch. Dat je 
hard moet werken, je nuttig moet maken en het goede moet doen 

heb ik van huis uit meegekregen. Mijn ouders stonden altijd voor 
anderen klaar. Ik probeer dat ook wel waar ik kan, maar ik zoek 
het vooral in het debat en het geven van een stem aan ideeën die 
anders weinig gehoord worden. Ik vind het goed en belangrijk, en 
ook leuk, om het doordacht en voorzichtig over moeilijke dingen 
te hebben. Het is een heerlijk gevoel om een onderwerp bij de 
kop te hebben waarover nog niet uitputtend is nagedacht en waar-
over ik denk een nieuwe zienswijze te hebben, die interessant of 
noodzakelijk genoeg is om aan anderen te laten weten.
 

Zou je dat laatste een missie van je kunnen noemen? 
 Een van de redenen dat ik echt zo ontzettend blij was met die  
prijs en er ook een beetje door gevloerd was, is dat ik soms het idee 
heb dat ik met onderwerpen aankom waarover mensen eigenlijk 
niet zoveel willen horen. Af en toe word ik daar een beetje moe-

Over de achtbaan van emoties, de vervelende behandelingen 
en therapieën, de voors en tegens. Over de impact op je lijf, je 
geest, het verlies van onbezorgdheid.
Over familie, vrienden en de liefde.
Gewoon over het ‘mens-zijn’.

De Amazones leerden Karin kennen: een leuke, lieve, be-
trokken, intelligente, strijdvaardige debatterende, alles 
overdenkende, zeerover BH dragende, doorrokende, katlief-
hebbende, gezelligheidsminnende medeamazone ZONDER 
OPSMUK! Scherp: ja. Vals: nee.

Naast haar dossierkennis en scherpe analyses weet ze het 
ook op een bijzondere manier op papier te zetten. Dit wordt 
extra duidelijk als het over haarzelf gaat… Waar anderen de 
grootste moeite hebben om hun gevoelens te ordenen en te 
verwoorden, beschrijft Karin haar gevoelens op zo’n manier 
dat veel amazones zich niet alleen in haar kunnen verplaat-
sen maar ook eindelijk hun eigen gevoel als letters op papier 
zien staan.

De Amazones, lotgenoten- en websitegroep voor jonge  
vrouwen met borstkanker
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deloos van. En nu krijg ik juist om die reden een prijs! Aan die 
erkenning laaf ik mij nu. Ik kan best zonder, hoor, maar het is toch 
wel heel erg prettig.
 

Door wat of wie laat je je inspireren? 
 Er zijn altijd mensen geweest van wie ik een boel heb geleerd. Of 
het nu gaat over muziek, film of kunst, of over manieren om over 
iets na te denken. Bij het schrijven laat ik mij door talloze auteurs 
inspireren. En voor een deel zijn mijn vrienden juist daarom mijn 
vrienden, omdat ik vind dat ze geweldig schrijven, geweldige 
ideeën hebben, tegen dingen aankijken op een manier waarvan ik 
denk, hè, verdomd, daar kan ik nog wat van opsteken. Als het kan, 
word ik met zulke mensen vriendjes en als het niet kan, als ze te 

dood zijn of te beroemd, word ik fan! Zoals van Francis Bacon, die 
had ik zo graag willen ontmoeten. Wat een geweldige schilderijen 
heeft die man gemaakt.

Muziek is ook belangrijk voor jou… 
 Ik kan er enorm ontroerd door raken. Bijvoorbeeld door Coil, dat 
is zo ontzettend mooi. Als ik over een thema schrijf zoek ik mu- 
ziek die daarbij past. En dan kan ik dezelfde cd eindeloos opnieuw 
draaien. En lekkere harde death-metal of iets industrieels bij het 
schoonmaken.
 

In OPZIJ definieerde je lust eens op een manier die ook voor levens- 
kunst zou kunnen gelden. Je had het over zelfvertrouwen en over 
een diepe drang naar voldaan zijn over jezelf in verhouding tot de 
wereld. De voldoening die je ervaart wanneer je jezelf, al is het maar 
even, waarmaakt. 

 Natuurlijk is het heerlijk om knus met z’n tweeën op de bank zitten. 
Maar er is ook een vorm van geluk die bereikt wordt door iets te 
doen wat je moeilijk of lastig vindt. En vervolgens te merken dat 
je het er goed van af hebt gebracht. Een soort zelfoverwinning 
die een enorme voldoening geeft. Bij schrijven heb ik dat, maar 
ook bij mijn nieuwe hobby, duiken. Het is niet ongevaarlijk, je 
moet ontzettend opletten. Ik vind het ook eng, maar ik kom net 
uit Egypte en daar zag ik op zo’n dertig meter diepte een klontje 
zand bewegen. Toen ik nog eens goed keek zag ik dat het een 
klein visje was, met een zandstructuur als vel en hele kleine dunne 
paarse vinnetjes. Zo leuk! Op zo’n moment valt de angst van me 
af en is alles goed. Ons hotel keek uit over het blauwe water naar 
de overkant van de zeestraat. Je kon de bergen zien in Saoedi-
Arabië, en dan daarboven weer datzelfde blauw van de zee. Je ziet 
alleen maar blauw, geel en blauw. Ineens dacht ik: ja maar onder 
dat strakke wateroppervlak is het zo vol en kleurrijk en met zulke 
vreemde creaturen en groeisels en dat beseffen we niet. Weer een 
andere kant van de wereld om te ontdekken.

Een bijzondere prijs voor een bijzonder mens. Volkomen 
verdiend. Kernwoorden binnen de criteria van de prijs, zo las 
ik, zijn: maatschappelijk debat, humanisme, menswaardig en 
rechtvaardig… en de prijs krijgt ze omdat ze een inspirerend 
voorbeeld is van levenskunst.

Mijn hemel: LEVENSKUNST……Kijk naar, denk aan, praat met, 
lees, of ontmoet Karin Spaink, dan ontdek je wat levenskunst 
inhoudt. Een leven met kunst, het woord, de zin, het doel. 
De kunst van het leven, mooi, verzorgd, modieus, rechtop, 
hip en alert.. Maar vooral: betrokken, scherp, intelligent, 
liefdevol en actueel.

Ooit vroeg ik mij af…wie is ze toch, die Karin Spaink. Ik 
maakte met haar een televisieprogramma over het boek: Aan 
hartstocht geen gebrek. Prachtige teksten bij prachtige foto’s 
van Gon Buurman. Later leerde ik haar kennen.

Spainkie… dansen met jou in een lugubere discotheek er-
gens in Amsterdam, een rolstoel tussen ons, nee, samen met 
een rolstoel, ook zo’n voorbeeld van levenskunst heb je mij 
toen geleerd.
Toen 1991, nu 2009.

Ria Bremer, journalist en presentatrice
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Veel mensen worstelen met tijd omdat ze alles willen. Heeft het feit 
dat je met een paar ernstige ziektes bent geconfronteerd je geholpen 
om prioriteiten stellen, om uit te vinden wat je echt belangrijk vindt? 

 Aanvankelijk wel, maar dat gevoel van urgentie verwatert toch na 
verloop van tijd. Toen ik MS kreeg, heb ik die druk wel sterk erva-
ren. De gedachte: als ik nog dingen wil doen, moet ik ze nu doen 
want over vijf jaar kan ik het misschien niet meer. Toen ik kanker 
kreeg, speelde het al minder. Maar het is beslist zo dat ziekte me 
heeft geholpen om me te concentreren op dingen die er voor mij 
echt toe doen. Voor sommige dingen die ik niet echt interessant 
vind heb ik echt geen tijd meer.

Als je een volgorde moet aanbrengen, wat is voor jou dan het belang- 
rijkst: vrienden, werk, gezondheid, maatschappelijke betekenis, 
avontuur… 

 Gezondheid staat laag op mijn lijstje, omdat ik heb geleerd dat je 
van alles en nog wat kunt mankeren en toch een leuk leven leiden. 
Alhoewel je natuurlijk niet moet doodgaan (lacht). Vrienden  
scoren wel erg hoog, daar vallen mijn ouders ook onder.
 

Op jouw weblog reageren heel veel mensen en jij reageert regelmatig 
terug. Is dat ook een manier voor jou om je mening te vormen? 

 Nee, ik zonder me eerst af om mijn standpunt te formuleren, 
daarna ga ik graag in debat. Schrijven helpt me te ontdekken wat 
ik werkelijk vind. Dat mensen via internet reageren vind ik heel 
waardevol, een geweldige eigenschap van het medium. Ik krijg 
graag commentaar en was ook de eerste Nederlandse auteur met 
een website waarop alle publicaties terug te vinden zijn. Vroeger 
kreeg ik op mijn column in Het Parool misschien eens in de 
drie weken een reactie, nu dagelijks. Het is bovendien een van 
die zeldzame plekken waar je niet wordt afgekapt en waar je je 
hart kunt uitstorten. Het best bezochte deel van mijn website is 
dat naar aanleiding van een stuk dat ik schreef over zelfmoord. 
Wat mensen daar allemaal niet vertellen. Ik vind het een won-
der! Soms raakt me dat zo dat ik iets terugschrijf. Natuurlijk, soms 
ontstaan er felle discussies, bijvoorbeeld over het feit dat ik een 
document op mijn site had gezet waarin staat hoe je op een vei- 
lige, pijnloze manier een eind aan je leven kunt maken. Jaren-

lang heb ik daar gedoe over gehad. Toen ik in Britse kranten werd  
afgeschilderd als de suïcidegoeroe van een aantal jongeren die  
zelfmoord hadden gepleegd, had ik er genoeg van en heb ik het 
weggehaald. Ook omdat op Wikipedia inmiddels een veel beter 
stuk over dit onderwerp staat, waarnaar ik nu op mijn site verwijs.

In 2001 verscheen je boek De dood in doordrukstrip, net voordat 
de euthanasiewet in werking trad. Vind je dat euthanasie en zelfdo- 
ding meer bespreekbaar zijn geworden? 

 Euthanasie wel. Maar of je makkelijk een arts kunt vinden die 
het wil doen, is een tweede. Dat gaat zeker op voor patiënten met 
een aandoening die niet direct fataal is maar pas over een tijdje. 
En als er psychologische zaken in het geding zijn, is het helemaal 
ingewikkeld. Over zelfmoord is de discussie nog maar weinig ver- 
anderd. We vinden nog steeds dat het eigenlijk niet mag en dat het 
slecht is. Het idee dat mensen het in een opwelling doen, en dat 
zelfmoord vooral bij jongeren voorkomt, helpt ook niet mee. Ter-
wijl de grootste groep die zelfmoord pleegt boven de zeventig is! 
Het zijn mensen die een leven achter de rug hebben en die een- 
zaam zijn geraakt, die aan de vooravond staan of misschien al de 
tekenen voelen van een buitengewoon fnuikende verslechtering 
van hun lichaam. Die zeggen: dat wil ik allemaal niet meer. En ver-
volgens heel rationeel tot zelfdoding besluiten. Maar op de een of 
andere manier wil deze informatie maar niet in onze hoofden.
 

Zou de euthanasiewet uitgebreid moeten worden? 
 Ja. Er is nu absoluut nog geen plek voor mensen die te maken 
hebben met een huisarts die niet wil of een specialist die niet wil. 
Mensen zeggen dan: dan neem je toch een ander? Maar zo werkt 
het niet, door het postcodebeleid kun je niet zomaar naar een  
andere huisarts.
 

Zeker niet als je komt om euthanasie. 
 Nee. Ik vind overigens wel dat een arts het recht heeft om te zeg-
gen: ik werk er niet aan mee. Maar hij zou in dat geval verplicht 
moeten zijn om door te verwijzen naar een arts die het eventu-
eel wel zou willen doen. Ik snap de bezorgdheid als het gaat om 
mensen met psychologische problemen, de wens tot zelfdoding 
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zou immers een uitvloeisel kunnen zijn van de psychologische 
aandoening waarmee iemand te kampen heeft. Maar er zijn nu een- 
maal mensen met psychosen en depressies waar niets tegen helpt, 
of ze nu leuk gaan macrameeën of inderdaad gaan hardlopen wat 
iedereen steeds maar roept, pillen nemen of desnoods een elektro-
shock. En als je dan weet dat psychoses telkens zwaarder worden 
en moeilijker om van te herstellen, dan kan ik me voorstellen dat 
je besluit op een moment dat je bij je positieven bent: een volgende 
keer wil ik niet meemaken. Wat wij nu doen, is medicijnen die 
zorgen voor een beetje `fatsoenlijke’ zelfmoord uit de circulatie 
halen. De gedachte erachter is dat we zelfmoord zo moeilijk en 
zo onaantrekkelijk mogelijk willen maken, in de hoop dat naar-
mate zo’n optie gruwelijker lijkt, we mensen ervan weerhouden 
het te doen. Maar dat is echt kolder! In tijden dat zulke medicij- 
nen wel makkelijk te krijgen waren, pleegden mensen niet vaker 
zelfmoord dan nu. Ik zou graag zien dat dergelijke pillen toch  
beschikbaar blijven, misschien zelfs wel op gereguleerde plekken 
zijn te bestellen.
 

Zou daar dan een arts of een andere professional tussen moeten zitten?
 Het klinkt heel zorgvuldig en doordacht om het zo aan te pakken. 
Maar in de medische sector is men nu eenmaal geneigd te den-
ken dat er altijd nog wel een behandeling is. Of men gaat over tot 
het andere uiterste, dat je te horen krijgt: `U bent uitbehandeld, 
nou dag!’ Artsen zijn niet per definitie goed in het psychologisch  
begeleiden van mensen. Ik weet ook niet hoe het nou wel moet, ik 
wil alleen maar zeggen: hier zitten nog haken en ogen aan.
 

De zelfgekozen dood bespreekbaar maken is misschien een deel van 
de oplossing? 

 Zeker. Op het moment dat je er open over kunt spreken, wordt 
het leven voor een deel van de mensen al een stuk lichter. En som-
migen beseffen dan ineens: ik wil helemaal nog niet dood! Zoiets 
kan alleen maar gebeuren als je een open eerlijk gesprek erover 
aangaat.
 

Zou het voor jezelf een troost zijn? De gedachte: als ik het niet meer zie 
zitten dan kan ik tenminste op een menswaardige manier sterven?

 Ja, juist die gedachte. Er is een mooi aforisme van Emile Cioran, 
een Roemeens filosoof: `Zonder de gedachte aan - de mogelijk- 
heid van - zelfmoord had ik mezelf al lang van kant gemaakt.’  
Oftewel: laat ik het toch nog maar eventjes proberen. Dat zelf-
moord altijd nog kan, geeft de kracht om door te gaan.

Jouw leven en werk lijken in het teken van vrijheid en onafhankelijk- 
heid te staan. Is dat zo?

 Nee, wat ik duidelijk wil maken is: jullie denken nou wel dat het 
zo en zo zit, maar er zit meer aan vast, of: zo simpel is het niet, 
er is nog een andere kant. En die introduceer ik dan graag in het 
publieke debat. Omdat ik vind dat alle aspecten belicht moe- 
ten worden. Transseksualiteit bijvoorbeeld wordt zelden op een 
fatsoenlijke manier besproken. En als het gaat over zelfmoord 
willen mensen daar eigenlijk niets over horen, laat staan daar  

Wat is er bijzonder aan Karin? 
She is very focused and good at explaining matters.

(In welk opzicht) vindt u Karin een levenskunstenaar?
 She has a clear picture and a way of explaining to others es-
pecially about subjects that are interesting, rather intricate, 
and with far reaching consequences. Sometimes one wonders 
whether she is living what she is writing or the other way she 
is writing what she is living. I can clearly state she can write, 
she can think and she can wait (persistent).

Wat is volgens u de essentie van haar werk?
 Her work is driven by an absolute sense of right and wrong 
on some of the issues we face in our modern lives: female 
rights, digital rights, patient rights, religious wrongs and the 
list goes on. Where many others would have taken shortcuts 
or compromise for whatever reason or excuse, Karin is facing 
them head on. And each time she shows us there are new 
possibilities and solutions. One can say her life is a constant 
struggle against all kinds of odds and none of them got her 
down, she is very much alive so as her writings.

Antony, vriend en leerling
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informatie en een open debat over hebben. Death-metal vinden 
mensen enge muziek van gevaarlijke jongens. Ik beschrijf dan 
graag hoe enorm lavend het kan zijn ernaar te luisteren. Bij het 
elektronisch patiëntendossier geloven we liever dat het wel goed 
zal uitpakken. Het idee dat automatisering zaligmakend is, is bijna 
een soort ideologie. Ik weet teveel van techniek om daar zonder 
meer op te vertrouwen. We moeten wel alert blijven.
 

Waar ben je nu mee bezig?
 Met een coproductie, een bundel over de toenemende hoeveelheid 
persoonlijke gegevens die overal van ons losgepeuterd worden 
(zie artikel over leven en werk, red.). Al heel lang proberen wes- 
terse overheden onze privacy te beknotten en door 9/11 hebben 
ze met terrorismebestrijding in het vaandel de stok gevonden die 
ze zochten. We leven echt in een tijdperk waarin de overheid zich 
met alles en alles probeert te bemoeien waar ze niets mee te maken 
heeft. Daarnaast biedt het internet veel kansen aan instanties en 
bedrijven om gegevens over je te verzamelen en een beeld van je te 
vormen waarover jijzelf geen enkele controle meer hebt. En waar 
misschien niets van klopt, omdat ze er statistiek op loslaten. Je blijkt 
in een groep te zijn ingedeeld waarin je misschien helemaal niet 
thuishoort en jouw gedrag wordt voorspeld aan de hand van een 
verzameling gegevens. Het is niet denkbeeldig dat als je bijvoor-
beeld een levensverzekering wilt afsluiten, dat je geweigerd wordt 
louter op grond van een foutieve interpretatie van sporen die jij op 
het internet hebt achtergelaten. Dus niet meer op grond van wie je 
werkelijk bent. En hoe je het ook probeert, aan dat beeld valt dan 
niets meer te veranderen.
 De hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Bernard Wel-
ten, zegt: ‘Het recht op privacy is de schuilplaats van het kwaad.’ 
Daarmee geeft hij aan dat hij privacy ziet als hindernis in de crimi-
naliteitsbestrijding, in plaats van iets wat mensen nodig hebben om 
een menswaardig bestaan te leiden. Privacy is een recht, een soort 
van stootkussen, waarmee we de overheid op afstand kunnen hou- 
den. Die overheid mag niet alles van ons weten of bijvoorbeeld ons 
huis binnendringen of zeggen waar je mag zijn en waar niet. Ook 
niet als je moslim bent en de Koran in de kast hebt staan. Privacy is 
een voorwaarde voor onze persoonlijke en politieke vrijheid.

Wat betekent humanisme voor jou? 
 Na de Middeleeuwen creëerde het humanisme de mogelijkheid 
voor mensen om afstand te kunnen nemen van het idee van één 
god die alles geschapen en alles tot over het graf in de hand had en 
van de vooronderstelling dat de wereld onveranderbaar was. Dit 
prikkelde mensen om zelf op onderzoek uit te gaan en te beseffen 
dat de wereld echt maakbaar was, dat je invloed kon uitoefenen 
op de samenleving en op je eigen leven. Voor mij is het feminisme 
van vergelijkbaar belang geweest. Toen ik midden twintig was, was 
het een sleutel voor mij om de wereld te ontdekken. In alle vak-
disciplines heeft de beweging gezorgd voor lucht, voor de moge- 
lijkheid om opnieuw en anders naar zaken die als onomstotelijk 
werden beschouwd, te kijken. Je kon je weer overal in verdiepen, 
er iets van zeggen en vinden. Fantastisch! Humanisten gingen uit 
van het menselijke van alle mensen. Dat er tussen mensen grote 
verschillen bestaan, in macht en in groepseigenschappen, had 
niet altijd hun aandacht. Het feminisme is daarop een geweldige 
correctie. Het is goed je te realiseren dat ook in de wetenschap 
strijd plaatsvindt, dat ook daar ruzie is over de interpretatie van 
bepaalde verschijnselen, dat ook daar machtsverschillen spelen, 
dat sommige stemmen gehoord worden, andere niet. En dat soms 
een eenvoudige omdraaiing je ineens een heel andere blik kan 
geven op hetzelfde veld. Dat is wat het feminisme voor mij heeft 
gedaan en nog steeds doet.
 Qua impact lijken feminisme en humanisme sterk op elkaar. Beide 
hebben ons ervan bewust gemaakt dat ieder individu het recht 
heeft iets te zeggen of te vinden over de wereld, dat er geen hei- 
lige huisjes zijn en dat je kunt proberen die wereld te veranderen. 
Daarmee bieden ze je een handvat om over alles na te denken, en 
ook gelijk een politiek programma. Daarmee ligt de wereld nog 
niet in je schoot, je moet een boel werk doen, veel lezen, naden-
ken en altijd blijven strijden voor rechten. Maar het goede nieuws 
is, dat wij dat allemaal kunnen en mogen.
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Karin Spaink

Karin Spaink werd op 20 december 1957 geboren in Amster-
dam, heeft één jongere broer en groeide op in Weesp. Ze leerde 
voor docent Engels en textiele werkvormen, studeerde daarna een 
paar jaar sociologie en werd in 1987-‘88 opgeleid tot computer- 
programmeur bij automatiseringsbedrijf Volmac en bij vlieg-
tuigbouwer Fokker. Ze werkte een jaar als lerares Engels in het  
middelbaar onderwijs en was vijf jaar stafmedewerker bij de PSP, 
een voorloper van GroenLinks. Van 1988 tot 1990 werkte ze als 
computerprogrammeur voor Fokker. Ze werd getroffen door drie 
medische rampen: multiple sclerose, een hersenbloeding en borst-
kanker. Na een periode in de WAO heeft ze sinds 2005 haar eigen 
bedrijfje: Spaink.net. Ze schrijft columns, is hoofdredacteur van 
de boekenserie The Next Ten Years over de gevolgen van nieuwe 
media voor de samenleving, en geeft lezingen in het hele land. 
Ze begon als eerste Nederlandse auteur een website waar ze al 
haar werk bundelde. Die website is nu omgevormd tot een blog  
(www.spaink.net), waarop ze geregeld stukjes plaatst. Ze schrijft 
over alles wat haar bezighoudt en krijgt daar heel veel reacties op, 
van persoonlijke verhalen tot uitgebreide discussies.

Karin Spaink is bekend geworden door haar werk als schrijver en ac-
tivist. Uit alles wat ze doet blijkt dat ze een ‘dwarse denker’ is. Of het 
nu gaat om feminisme, de gevolgen van internet voor het dagelijks 

Amsterdam
Maart 2009

ach schat hoe lang breed of diep
onze vriendschap meet
ik zeg het liever niet

had ik er wel woorden voor geweten
had jij ze vast al in een
stukkie gesmeten

en zo heb ik al vele
keren geweten
dat de parel die je schiep
eerst nog in de oester
van de vriendschap sliep

geen feit dat ik met afschuw bezie
of wat me doet gloeien van plezier
ik kijk met liefde in de etalage van de juwelier
naar al het schitterends dat je maakt

maar wat van binnen gloeit
is een kleine sintel, onooglijk en grijs
opgloeiend op het ritme van elke hijs

van je rode lippen

als altijd uw o.v..p

Anneke Reijnders, kunstenaar

Illustratie: Anneke Reijnders
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leven, de Pink Ribboncampagne om borstkanker onder de aandacht 
te brengen of zelfmoord en euthanasie: Spaink laat zich niet ringelo-
ren door gangbare meningen, politiek correct denken of prettige 
zekerheden. Ze bekijkt haar onderwerpen van elke denkbare kant, 
onderwerpt ze aan een uitgebreid onderzoek en komt tot haar eigen, 
grondig onderbouwde mening. Waar ze onrecht ziet, springt ze op de 
barricade, maar niet verblind door woede. Als Spaink iets zegt, weet 
je dat ze weet waar ze het over heeft.

Opvallend is dat Spaink weliswaar schrijft over onderwerpen met een 
grote maatschappelijke relevantie, maar dat ze nogal eens een raak- 
vlak hebben met haar eigen leven. Ze begon net als veel van haar  
generatiegenoten met feminisme, pornografie, (trans)seksualiteit, 
sekse en erotiek. Toen ze in 1986 multiple sclerose kreeg, kwam daar 
het onderwerp ziekte en gezondheid bij, met felle kritiek op het steeds 
populairder wordende, door New Age geïnspireerde ‘kwakdenken’. 
Maar ze schrijft in columns, artikelen en boeken net zo gemak-
kelijk over ‘gaming als sport en economie’ als over burgerrechten, 
atheïsme, kunstmatige intelligentie en muziekjournalistiek. ‘Geef me 
een hersenbreker, een paar goede boeken over het onderwerp en drie 
maanden de tijd, en ik kom met een essay dat je raakt of verleidt en je 
een paar nieuwe ideeën oplevert’, zoals ze op www.spaink.net schrijft. 
Ze is niet bang om zich de toorn van grote instituten op de hals te 
halen. Ze voerde jarenlang een juridisch gevecht over de publicatie 
van vertrouwelijke stukken van de Scientologykerk op haar website. 
Die strijd werd in 2003 in haar voordeel beslecht.

In 2006 maakte ze een belangrijk statement: ze liet zich met een ont-
bloot bovenlijf (één borst) en een kaal hoofd fotograferen voor het 
feministische maandblad Opzij. De foto riep veel reacties op. De één 
vond de esthetische maar choquerende foto ontroerend en dapper, 
de ander veroordeelde Spaink als een stuitende exhibitionist. Uit  
reacties op onder meer haar eigen website blijkt dat het voor vrouwen 
met en zonder borstkanker een opluchting is dat ‘de maatschappij’ 
nu eens kan zien hoe dat is: een vrouw met maar één borst, omdat 
je dit soort beelden verder nergens vindt. Ze doorbrak het taboe op 
afbeeldingen van imperfecte, zelfs gemutileerde vrouwen in een tijd 
dat elk rimpeltje gebotoxed moet worden.

Boeken

Pornografie, bekijk ’t maar - 1982
Bundel met essays van onder anderen Karin Spaink over pornografie 
en randgebieden als modefotografie, reclame en film.

De Venus van Milo in de betonmolen - 1986
Analyse over erotiek waarmee Spaink ‘bouwstenen’ wil geven voor 
het denken over erotiek.

Aan hartstocht geen gebrek - 1991
In 1990 bezoekt Spaink samen met fotograaf Gon Buurman de 
Wereldspelen voor Gehandicapten in Assen. Ze fotograferen en inter-
viewen gehandicapten over handicap, erotiek en lichaamsbeleving.

Het strafbare lichaam - 1992
Word je ziek? Dan is dat je eigen schuld. Gelukkige mensen worden 
niet ziek. Met dit soort denkbeelden wordt Karin Spaink geconfron-
teerd als ze multiple sclerose blijkt te hebben. Ze ergert zich wild en 
geeft New Ageschrijvers als Louise Hay en Ted Troost er in Het straf-
bare lichaam flink van langs. Ze introduceert de termen ‘orenmaffia’ 
en ‘kwakdenken’, woorden die niet meer uit het Nederlands zijn weg 
te denken. 

Stokken en stenen - 1993
Voor haar literaire debuut Stokken en stenen schrijft Karin Spaink 
zeven verhalen. Ze wisselt autobiografische schetsen af met fantas-
tische vertellingen.

Vallende vrouw - 1993
In 1986 ziet Spaink de wereld plotseling niet zo helder meer en staat 
ze steeds onvaster op haar benen. Na veel wanhoop en onzekerheid, 
onderzoeken en ziekenhuisopnamen blijkt ze multiple sclerose te 
hebben. Wat gebeurt er dan met je lijf en je leven, met vriendschap-
pen, werk en liefde? Daarover gaat Vallende vrouw, en over leuke 
dingen zoals stagediven met je ingeklapte rolstoel tijdens een vrolijk 
death metalconcert.
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Waarom wil iemand de Mona Lisa zien in het Louvre? - 1996
Je hoeft niet meer naar Parijs om de Mona Lisa te zien, maar de re-
productie maakt je nieuwsgierig, zodat je het schilderij juist wel in 
het echt wilt bekijken. Je hoeft mensen niet meer te kunnen aanraken 
voor een ontmoeting sinds internet bestaat, maar de behoefte aan 
contact met echte mensen wordt er niet minder om, eerder meer.

M/V doorhalen wat niet van toepassing is - 1996
Je wordt geboren als man of als vrouw, en dat blijf je de rest van je le- 
ven. Maar is sekse wel zo duidelijk als we denken? Niemand heeft het 
over de kinderen die geboren worden als hermafrodiet. Bovendien 
kunnen mensen zich tegenwoordig laten ombouwen. M/V behandelt 
onder meer vooroordelen en taboes over sekse, het verband tussen 
liefde en gezondheid, kinderporno, het ‘wilde’ seksleven van lesbo’s, 
en seks op internet.

De man met de hamer - 1998
Kort slapstickachtig toneelstuk over muziek, subsidies, smaken en cul-
turele oordelen, voor de slotavond van het Holland Festival, gespeeld 
door theatergroep Hollandia in de Amsterdamse Stadsschouwburg.

De dood in doordrukstrip - 2001
Essays over euthanasie in Nederland en andere landen, over ouders  
die niet meer willen leven, levensmoeheid en de pil van Drion, zelf-
moordklinieken, dood (willen) gaan in het weekend, het nut van  
internetsites over zelfmoord, en het ‘recht’ op hulp bij zelfmoord.
 
Open en bloot – borstkanker zonder opsmuk - 2007
Borstkanker is de meest voorkomende kanker in Nederland en de 
dodelijkste kanker voor vrouwen. Toch zie je geen beelden van vrou- 
wen waarvan een borst is verwijderd. ‘Waarom doen we met ons  
allen alsof er niets aan de hand is, waarom camoufleren we ons een 
slag in de rondte? (…) Waarom zien we niet wat er met vrouwen- 
lichamen gebeurt?’ Dat is het onderwerp van Open en bloot.

Het borstkankerlegioen - 2008
Jaarlijks krijgen bijna 13.000 vrouwen borstkanker, een groeiend 
borstkankerlegioen. In dit boek een verzameling columns voor het 
artsenblad Medisch Contact en andere stukken over de ervaringen 
van Spaink als borstkankerpatiënt.

The Next Ten Years (serie) - 2005-heden
The Next Ten Years is een reeks van internetprovider XS4ALL en 
uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Elk halfjaar verschijnt er een boekje, 
steeds met een eigen thema. Allemaal gaan ze over de maatschappe- 
lijke veranderingen die internet teweegbrengt. Spaink is (mede)- 
auteur en hoofdredacteur.

Deel 1:  Medische geheimen. Risico’s van het elektronisch 
 patiëntendossier - 2005
  In 2005 maakte nog bijna niemand zich druk over de bevei- 

liging van elektronische patiëntendossiers. Karin Spaink wel. 
Ze gaf beveiligingsspecialisten opdracht om de computers van 
twee ziekenhuizen te hacken, met medeweten van de zieken-
huisdirecties. In een paar dagen tijd slaagden ze erin om de 
dossiers van 1,2 miljoen patiënten te lichten en hun gegevens te 
kopiëren en te veranderen. In Medische geheimen wijst Spaink 
op de gevaren van een onzorgvuldige invoering van een lan-
delijk elektronisch patiëntendossier. Met als gevolg: uitstel van 
invoering van het elektronisch patiëntendossier.

Deel 2: Een wereld te winnen, gaming als sport en 
 economie - 2007
  Games worden steeds echter. Wat betekent dat voor de ge-

wone wereld? Visies van Menso Heus, Willem Vermeend, 
Menno Briët en Karin Spaink. 

Deel 3:  Korte verhalen voor de nabije toekomst, leven 
 in technologie - 2007
  Verhalen van onder anderen Karin Giphart, Jinte Dhelft, 

Karin Spaink en Jonathan van het Reve over wat het met 
mensen en hun cultuur doet dat ze altijd bereikbaar zijn en 
een stortvloed aan beelden over zich heen krijgen.
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Deel 4:  Beter internet, welgeleerde buitenstaanders 
 over web 2.0 - 2008
  Paul Schnabel, Abram de Swaan, Bernt Hugenholtz en 

Michiel Schwarz beantwoorden de vraag ‘Wat betekenen de 
nieuwste ontwikkelingen op internetgebied?’

Deel 5:  Wie is u? - 2009
  Bundel over identiteit, privacy en politiek. 
  Mensen laten overal digitale sporen achter, die anderen ge-

bruiken, terwijl het debat over privacy verstomt. Reden tot 
zorg vinden Egbert Dommering, Bas Haring, Bart Jacobs, 
Marijn van der Jagt, Pieter Hilhorst, Karin Spaink en Dirk 
van Weelden.

Essays, verhalen, inleidingen

‘Grimmige vertellingen’, in Zoeter dan honing. Verhalenbundel over 
wraak - 1993

‘Grafherrie en seriemoordenaars’, in De duivel in vermomming.  
Essays over muziek - 1994 

Essay en uitgebreide inleiding op Een cyborgmanifest, waarin Spaink 
hardop nadenkt over lichaamsaanpassingen, kunstmatige intelligentie, 
feminisme, en de vraag wat ‘natuurlijk’ tegenwoordig inhoudt. - 1994

‘Op eigen wielen’, in Trots en treurnis. Essays over handicaps - 1996

‘Miss Onweer’, in Venus in vlam. Lesbische liefdesverhalen - 1997 en in 
Echte vrouwen beminnen anders, liefdesverhalen door vrouwen. 2000

‘Papier-maché’, in Zinnen-Beelden. Essay in kunstboek over het 
menselijk lichaam - 1997

‘Artsen en patiënten’, in Multiple sclerose. Essay in wetenschappe- 
lijke uitgave over multiple sclerose - 1997

‘Bij het ontwaken’, in De vergulde pil. Fantastische, grappige en gru-
welijke vertellingen die spelen in het ziekenhuis - 1999

‘De woorden ontraadseld’, in Het wereldraadsel, over het fin de siècle 
van de 20ste eeuw - 1999

‘Grimmige vertellingen’, in Samen op weg, boek voor de  
Nierstichting - 2000

Ging het te snel? in Zin, niet-correcte erotische verhalen door vrouwen 
- 2001

‘Freedom of the Internet - Our New Challenge’ in Jaarboek OSCE 
(Organisation for Security and Co-operation in Europe) - 2002

Wat is er bijzonder aan Karin?
Karin: in één woord (nou ja, twee): mieterse meid! Echt een 
verrijking om zo iemand in je kennissenkring te hebben.

(In welk opzicht) vindt u Karin een levenskunstenaar?
Het is al onvoorstelbaar hoe iemand zoveel kan doormaken 
als Karin en er dan toch nuchter en positief onder blijven. 
Maar wat haar tot een ware levenskunstenaar maakt, is dat ze 
haar overlevingskunst en nare ervaringen ‘in woord en beeld’ 
gebruikt om anderen een hart onder de riem te steken en 
maatschappelijke vooroordelen af te breken.

Wat is volgens u de essentie van haar werk?
Bewustmaking is de essentie van Karins werk. Haar brede be-
langstelling, gedrevenheid en maatschappelijke betrokken-
heid, die zo duidelijk spreken uit wat zij schrijft en wat zij 
doet, dragen daar in niet geringe mate aan bij.

Piet Beertema, internetpionier
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‘Cyborgs: de tweedeling voorbij’, in Biotehnologija, filozofija in spol 
(Biotechnologie, filosofie en seks), bundel voor een conferentie in 
Ljubjana - 2002

From quill to cursor (Van ganzenveer tot cursor), vrijheid van de 
media in het digitale tijdperk - 2003

‘Rights and regulations’, in Spreading the word on the internet, 18 
antwoorden op 4 vragen - 2003

‘Het recht niet te weten’, inleiding bij Factor XX, een boek over bio-
technologie en geslacht - 2004

‘Mediamix, gevangen in sporen’, in Mediawijsheid in perspectief, een 
rapport van de Raad voor Cultuur over de noodzaak om ‘mediawijs’ 
te zijn - 2008

‘Grafherrie en seriemoordenaars’ in de bundel De beste muziekver-
halen van 1945 tot nu - 2008 

Tom Cruise, een ongeautoriseerde biografie door Andrew Morton. 
Met een voorwoord van Karin Spaink - 2008

‘Muskus’ in Een absolute mus, mussenwoorden in tekst en beeld, een 
kort verhaal over ‘ineens, onverwacht, iemand willen zoenen’ - 2009

Prijzen

1993 -  Mary Zeldenrust-Noordanusprijs van de NVSH, voor Aan 
hartstocht geen gebrek.

2005 -  ISOC Award van de Internet Society Nederland, voor Medi- 
sche geheimen en voor het aantonen van de gebrekkige bevei- 
liging van patiëntendossiers in Nederlandse ziekenhuizen.

2008 -  Het Roze Lieverdje, een prijs van GroenLinks Amsterdam, 
voor haar inzet voor homo-emancipatie en seksuele diver-
siteit. 

Overige activiteiten

•	 	Columns	 en	 artikelen	 voor	 onder	 meer	 Het Parool, De Groene  
Amsterdammer, de Volkskrant, Opzij en Medisch Contact.

•	 	Van	 2002	 tot	 2005	 extern	 adviseur	 voor	 het	 bureau	 Freedom	 of	
the Media van de Organisation for Security and Cooperation in  
Europe (OSCE).

•	 	Bestuurslid	 van	 onder	 meer	 homoboekhandel	 Vrolijk	 (2000	 tot	
2007); voorzitter burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom.

•	 	Jurylid	van	onder	meer	De	pen	als	 lotgenoot,	voor	verhalen	over	
ziekten en handicaps (tot 2005) en van de Big Brother Awards, een 
prijs die jaarlijks personen, bedrijven, overheden en voorstellen te 
kijk zet die controle op burgers en inbreuken op privacy hebben 
bevorderd.

•	 	Lid	van	het	programmacomité	van	HAR	(Hacking	at	Random),een	
internationale conferentie over technologie en veiligheid, 13 tot 16 
augustus 2009 in Vierhouten.

•	 	1997	tot	nu	lid	van	de	adviesraad	van	de	Waag	Society,	een	organi-
satie die creatieve technologie ontwikkelt voor maatschappelijke 
innovatie. De Waag Society fungeert als intermediair tussen kunst, 
wetenschap en media.
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Atheïsten zijn stoerder

Een groep vrijzinnige en humanistische organisaties wil graag luchtig 
tegenwicht bieden aan al dat publieke uitventen van religie dat ons 
omringt. Goed plan: wij ongelovigen – om en nabij tweederde van 
Nederland – mogen gerust eens wat meer aan de weg timmeren en 
onze ideeën uitventen. Vandaar dat het plan werd opgevat om bussen 
of bushokjes op te fleuren met de leus ‘Er is waarschijnlijk geen god. 
Durf zelf te denken en geniet van dit leven!’

In Spanje en Engeland heeft de lokale versie van deze leus al voor veel 
commotie gezorgd. Woedende uitvallen van de katholieke kerk die 
de campagnemakers van godslastering beticht (maar hoe kun je nu 
iets belasteren waarin jijzelf niet gelooft?), gelovigen die zich gedis-
crimineerd en gekwetst voelen, debatten of zoiets wel thuishoort in 
de publieke ruimte, et cetera.

In Nederland vloog de SGP meteen in de gordijnen en stelde 
Kamervragen over deze ‘mogelijk aanstootgevende of krenkende re- 
clameteksten’. De partij vroeg de regering bezorgd hoe dat nu moest 
met eventuele buschauffeurs die ‘gewetensbezwaard’ zijn: die mogen 
toch zeker wel weigeren een dergelijk beleusde bus te besturen?

De vraag dringt zich op: wat is er toch loos met gelovigen dat ze zo 
makkelijk aanstoot nemen? Ze zijn – of dat doen hun vertegenwoor-
digers tenminste voorkomen – altoos lichtgeraakt en kleinzerig van 
ziel, en dat terwijl hun geloof ze nota bene zou moeten sterken. En 
waarom dat zo kokette gescherm met gekrenkt gemoed en bezwaard 
geweten? Zijn gelovigen werkelijk dusdanig teer en broos dat ze al 
knakken bij het eerste het beste luchtige weerwoord? (Of willen ze er 
misschien mee aangeven dat ongelovigen geen gemoed, geen geweten 
hebben, of althans niet zo fijnbesnaard als het hunne?)

Atheïsten zijn stukken stoerder dan gelovigen, je ontkomt niet aan die 
conclusie. Wij zijgen niet meteen Eline Vere-achtig ineen op de bank 
bij een ons onwelgevallige uiting. Persoonlijk heb ik ’t niet op de pos- 
ters die de Bond tegen het vloeken elk jaar overal op alle treinstations 

hangt, maar het zou niet in me opkomen om protest aan te tekenen en 
me als gekwetst reiziger te afficheren, laat staan om Kamervragen te 
entameren. Mijn gemoed kneust niet zo snel. Ook het opschrift ‘God 
zij met ons’ op de rand van de euro negeer ik lankmoedig, zonder 
gekrenkte rancune, en nog nooit heeft een atheïstische bankbediende 
vanwege dat godsvertoon op zijn werk zich gewetensbezwaard ziek 
gemeld.

Daarbij: gelovigen mogen al meer dan ongelovigen. Godsdienstvrij-
heid betekent in de praktijk een vrijbrief voor discriminatie. Kerken 
mogen homoseksuele medewerkers de laan uit schoppen en weigeren 
vrouwen aan te stellen, gelovige ambtenaren van de burgerlijke stand 
mogen weigeren homoseksuelen te trouwen, aartsbisschop Eijk kwam 
voor de rechtbank weg met achterlijke uitspraken over homoseksua- 
liteit – allemaal dingen die je als ongelovige niet moet proberen.

Het is raar dat je complete bevolkingsgroepen voor het hoofd mag 
stoten zolang je je daarbij beroept op je geloof. Het is raar dat je zulke 
dingen alleen mag indien je streng protestants, rooms-katholiek, fun-
damenteel moslim of jehova’s getuige bent. Dat atheïsten en agnosten 
niet evenveel recht hebben om zulke dingen te beweren, is au fond 
discriminerend. Sterker: het is religieuze discriminatie. En het is nog 
raarder dat wie zich tegen een dergelijke houding verzet, prompt met 
gewetensbezwaar om de oren wordt geslagen.

Deze column verscheen eerder in Het Parool (3 februari 2009).
Karin Spaink
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De jury van de Van Praagprijs 2009 

Cox Habbema, juryvoorzitter (Amsterdam, 1944), studeerde rech-
ten, en daarna acteren en regie aan de Toneelschool in Amsterdam. 
Ze speelde bij Toneelgroep Centrum en bij verschillende gezelschap-
pen in Londen, Parijs, Italië en Berlijn. Van 1969 tot midden jaren 
tachtig leefde ze vooral in Oost-Berlijn en werkte daar als actrice en 
regisseuse bij het Deutsches Theater Berlin. Ze speelde daarnaast 
in diverse Nederlandse en Duitse films. In 1984 keerde Habbema 
naar Nederland terug en werkte als beleidsmedewerker cultuur bij 
de NOS. Ze presenteerde en produceerde het cultuurprogramma  
Nederland C. Van 1986 tot 1996 was Habbema directeur van de Stads- 
schouwburg Amsterdam. Daarna was zij o.a. cultuurintendant voor 
Almere en actief in allerlei bestuurlijke functies (voorzitter van het 
COC, De Federatie van Kunstenaars, MS Vereniging, en bestuurslid 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht). Ze schreef Mijn koffer 
in Berlijn (2002) en Thuis in Berlijn (2006).

Cox: ‘Levenskunst is voor mij: tamelijk goedgehumeurd door de mod-
der en de vliegende storm wandelen. Hond aan de knie, kind en oma op 
je nek, kom met goudvissen in je rugzak, papagaai op je schouder. Naar 
voren. Op weg naar het einde.’

Lucette ter Borg (Amsterdam, 1962) studeerde Slavische Talen en 
Historische Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, was 
kunstredacteur van NRC Handelsblad en de Volkskrant en chef Kunst 
van Vrij Nederland. Zij richtte in 2001 samen met Sacha Bronwasser 
Cinema Zuid op, een podium voor film, video en ander bewegend 
beeld, en schreef de in drie talen vertaalde roman Het cadeau uit Ber-
lijn, waarvoor zij in 2005 de Nederlandse Debutantenprijs won. Ook 
schreef zij, samen met kunstenaar Michiel Kragten, de beeldroman, 
De Cannondale, en stelde de internationale verhalenbundel World 
One Minutes samen. Momenteel schrijft zij freelance weer kunstkri-
tieken voor NRC Handelsblad en werkt aan haar tweede roman. 

Lucette: ‘Levenskunst betekent voor mij het avontuur dat het leven is, 
met alle creativiteit en oprechtheid aangaan.’

Ruut Veenhoven, (Den Haag, 1942) studeerde sociologie aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam waar hij na zijn afstuderen bleef werken, 
eerst als docent sociale psychologie en later als hoogleraar ‘sociale 
condities voor menselijk geluk’. Na zijn emeritaat in 2007 is hij nog 
volop in bedrijf, onder meer als directeur van de World Database of 
Happiness en als redacteur van de Journal of Happiness Studies. 

Ruut: ‘Levenskunst definieer ik als het vermogen om een gelukkig leven 
te leiden. Dat vermogen blijkt vooral als het in het leven tegenzit.’ 

Gijs van Tuyl (Gameren, 1941) studeerde Nederlandse taal en lite- 
ratuur en kunstgeschiedenis in Amsterdam. Van 1969 tot 1974 was hij 
conservator schilder- en beeldhouwkunst bij het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Tijdens zijn directeurschap bij het Bureau Beeldende 
Kunst Buitenland (1976-1985) was hij enige jaren kunstcriticus voor 
Vrij Nederland en vaste commissaris voor Nederland bij de Biënnale 
van Venetië en de Biënnale van São Paulo. In 1992 werd hij directeur 
van het Kunstmuseum Wolfsburg in Duitsland tot hij in 2005 terug- 
kwam naar Nederland als directeur van het Stedelijk Museum  

Foto: Anna van Kooij
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Amsterdam. Sinds 1999 is hij bestuurslid van het International Com-
mittee of ICOM for Museums and Collections of Modern Art (CI-
MAM).

Gijs: ‘Bij de vraag: wat is levenskunst? zag ik voor mijn geestesoog de 
filosofische levenswijsheden van Epicurus tot Sloterdijk opdoemen, 
scherp worden en weer vervagen, zonder het antwoord te vinden. Toen 
ik het mijn chauffeur vroeg zei hij zonder aarzeling: ‘Levenskunst is: 
altijd je innerlijke rust bewaren, je nergens druk over maken en zoveel 
mogelijk genieten van dit korte leven.’ 
Voor mij heeft levenskunst iets dubbels omdat zij beoefend wordt in het 
spanningsveld tussen genot en moraal, tussen Epicurus en Christus. Of 
gaan zij hand in hand? 
Met het concept levenskunst kun je orde scheppen in en vormgeven aan 
het leven, dat op zich volstrekt chaotisch is. In het atelier van het leven 
worden esthetiek en ethiek door creatief gebruik van de ruwe materi-
alen van alledag tot een synthese gebracht. En dat verschaft een zeker 
genoegen.’

Soheila Najand (Teheran, 1957) komt als vluchteling in 1989 naar 
Nederland. Zij is een geëngageerde kunstenares. Haar kunstwerken 
worden veelvuldig tentoongesteld in musea, ook internationaal. Op 
het Steve Biko Plein in Amsterdam staat een groot kunstwerk. Ze is 
winnares van de achtste internationale Biënnale in Cairo, Egypte.  
Najand is artistiek leider van de Stichting InterArt, die met multi-
disciplinaire kunstprojecten identiteitsvorming en sociale cohesie wil 
bevorderen. Voor meer informatie zie www.stichtinginterart.nl.

Soheila: ‘Bij levenskunst denk ik aan een Nederlandse vrouw, afkom-
stig uit een afgelegen dorp in Anatolië. Zij is gewend aan het prachtige, 
uitgestrekte, glooiende landschap rond haar geboortedorp, maar bouwt  
in Nederland aan een nieuw bestaan. Ondanks haar gebrekkige  
Nederlands voedt ze haar kinderen met veel liefde op tot arts, docent, 
jongerenwerker. En in de wijk waar ze woont organiseert ze Turkse 
kooklessen en is zij actief als mantelzorger. De media confronteren haar 
met commentaren van Wilders en Verdonk, maar haar ogen stralen 
van optimisme en levensenergie.’

Slechts enkele mensen zijn mij dierbaar. Karin is daar één 
van. We zien elkaar zeer onregelmatig, maar uit het oog is 
niet uit het hart. Ik ken haar als een sterke, zeer inspirerende 
vrouw. We zijn van hetzelfde bouwjaar, trouwens. Karin is 
het levende voorbeeld van iemand die het gewone leven 
bijzonder maakt, die het leven serieus neemt. Strijdbaar 
en niet te betrappen op een inconsequentie. Aantrekkelijk 
eigenwijs, een dwarsligger die wist dat die nodig zijn om de 
trein te laten rijden. Hoe harder mensen ‘schande’ roepen 
over wat zij zegt of schrijft, hoe dichterbij ze me staat. En 
voor de dood niet bang. In artikelen en boeken keek zij die 
lafaard recht in de ogen en spotte zo met de gemeenheid 
die de dood zo graag laat zien. Ze wist als geen ander dat de 
meeste mensen niet mooi doodgaan. Dat de dood van een 
ongehoorde schofterigheid is, die je niet buiten de deur kunt 
laten maar als je geluk hebt en je maatregelen neemt wel kan 
dwingen om z’n voeten te vegen en hem dan een doodsklap 
te geven door hem te snel af te zijn. Even leek de lakmoes-
proef van deze militante opstelling in haar leven te breken: 
borstkanker, en hoe. Maar de gluiperd heeft haar nog niet in 
de slagader gebeten. Hij heeft haar nog niet in de hel gesto-
ten. De hel, dat is de plaats waar ze te moe is om de ogen 
open te doen, op anderen aangewezen is om op te staan, te 
eten, te gaan slapen, te schijten, de plek waar tegen je ge-
praat wordt zonder dat je daar om vraagt, de plek waar je het 
risico loopt dat een ander bij je in bed stapt terwijl jij alleen 
maar dood wil maar niemand meer hoort wat je zegt. Die hel 
wil ze voorkomen. Ze weet dat de weg naar de laatste bocht 
misschien niet mooi zal zijn, maar ze wil op een enigszins  
fatsoenlijke manier voor het laatst in slaap vallen. Maar zover 
is het niet. Haar krachten zijn weer zo dat zij de zinnen op 
papier krijgt. Dat is goed. Zij heeft nog veel te zeggen. 
 
Hans van Dam 
Docent en consulent hersenletsel en publicist (euthanasie)
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Niets verwachten, alles hopen

Jaap van Praag, vader van het Nederlandse, naoor-
logse humanisme

Jaap van Praag, naar wie de prijs is vernoemd, wordt geboren op 
11 mei 1911 in Amsterdam. Hij groeit op in een modern, niet-
godsdienstig joods en socialistisch milieu. Na matige prestaties op 
de lagere school waar hij flink wordt gepest,behaalt hij één jaar 
na de HBS (1929) het staatsexamen gymnasium bèta en alfa. Al 
jong leest hij veel. Hij studeert Nederlandse letteren en wijsbe- 
geerte (cum laude) en wordt leraar bij het Gemeentelijk Lyceum in  
Dordrecht. Hij is lid van de SDAP en, onder andere als voorzit-
ter, actief in een aantal vooroorlogse jeugdbewegingen zoals de 
Studenten Vredes Actie en de Jongeren Vredes Actie. Daar leert 
hij mensen kennen die later, net als hij, een belangrijke rol zul-
len spelen in de naoorlogse humanistische beweging, onder wie 
Garmt Stuiveling en Jan Brandt Corstius. Tijdens de bezetting van 
Nederland is hij van 1943 tot 1945 ondergedoken bij Fenco van 
den Berkhof. 

Van Praag is een efficiënt organisator maar ook een genuanceerd 
denker. Daarvan getuigen zijn vele publicaties, waaronder in 1947 
het grondleggende werk Modern humanisme: een renaissance? dat hij  
tijdens zijn onderduikperiode schreef en - veel later - het standaard-
werk Grondslagen van humanisme (1978), dat in 1982 ook in Groot-
Brittannië wordt uitgebracht. Van Praag is ervan overtuigd dat  
fascisme en racisme pas echt kunnen worden uitgebannen wanneer 
voldoende mensen een levensovertuiging hebben die ‘geestelijk door-
dacht en zedelijk verantwoord’ is. Vanuit die gedachte is hij een van 
degenen die na de bevrijding van Nederland in mei 1945 het initi-
atief nemen tot het oprichten van een vereniging van humanisten. 
In de oprichtingsrede in 1946 stelt hij dat ‘het humanisme zich moet  
organiseren om de grote onkerkelijke massa tot het peil van een gees-
telijk doordachte en zedelijk verantwoorde levensbeschouwing te ver- 
heffen, te bevorderen dat leden en geestverwanten zich bezinnen op de 
grondwaarden waaruit zij leven en op de zin van hun bestaan, aan-
gevuld met maatschappelijke werkzaamheid om wereldvreemd ide- 
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alisme te vermijden. Om zich te kunnen verdedigen tegen aanvallen is 
het bovendien noodzakelijk zich te bezinnen op de grondslagen, tradi-
ties en consequenties van het humanisme.’
Vanaf de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 heeft Van 
Praag er de feitelijke leiding in handen. Hij is voorzitter van september 
1946 tot mei 1969. Hij is in die tijd het gezicht, de stem en de pen van 
het Nederlandse humanisme en maakt zich steeds sterk voor levens- 
beschouwelijke en politieke pluriformiteit binnen het Verbond. 
Vanaf 1946 houdt hij wekelijkse radiolezingen ‘Geestelijk leven’ bij de 
V.A.R.A. 
Van Praag is ook actief in de PvdA, waar hij het socialisme en de hu-
manistische levensbeschouwing probeert te verbinden. In 1946 wordt 
hij Statenlid in de provincie Zuid-Holland, het jaar erop bestuurslid 
in de ‘Humanistische werkgemeenschap in de PvdA’, in 1948 voor-
zitter van de PvdA-afdeling Dordrecht en – na een nieuwe periode 
als leraar – in 1954 lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
Hij wordt ook een van de eerste hoogleraren in de humanistiek – 
het woord humanistiek is zijn vinding – aan de Universiteit Leiden 
(1964-1979). 
Een belangrijk initiatief van Van Praag is het voorbereiden en oprich-
ten van de International Humanist and Ethical Union(IHEU), een 
internationale federatie van humanistische organisaties. Ook van de 
IHEU is Van Praag voorzitter vanaf de oprichting in 1952 in Amster-
dam tot 1975. Van Praag overlijdt op 12 april 1981.

Het gedachtegoed van Van Praag

Kenmerkend voor de humanistische levensbeschouwing van Van 
Praag is dat een bovenzintuiglijk interpretatiekader ontbreekt: de 
wereld heeft geen doel of richting, het zijn de mensen zelf die zin en 
richting aan de wereld geven.
Van Praag stelde tien uitgangspunten op over de mens en de wereld 
die door de meeste humanisten gedeeld worden. 

De mens is: 
•	 natuurlijk	(in	plaats	van	bovennatuurlijk)
•	 verbonden	(in	plaats	van	geïsoleerd)
•	 gelijk	(in	plaats	van	ongelijk)

•	 vrij	(in	plaats	van	onvrij)
•	 redelijk	(in	plaats	van	onredelijk).

De wereld is: 
•	 ervaarbaar	(in	plaats	van	gedacht)
•	 	bestaand	(in	plaats	van	een	verschijning);	de	wereld	is	niet	mythisch	

of een schepping van het bewustzijn, maar is
•	 volledig	(in	plaats	van	onvolledig	of	verwijzend	naar	iets	anders)
•	 toevallig	(in	plaats	van	bedoeld)
•	 dynamisch	(in	plaats	van	onveranderlijk).

Dubbele strijd

Uiteraard is Van Praags denken een reactie op de maatschappe- 
lijke situatie van zijn tijd. Hij voert een dubbele strijd: een ‘kleine 
strijd’ tegen het overheersende christendom en tegen iedere vorm 
van religieuze dogmatiek. En een ‘grote strijd’ tegen iedere vorm van 
nihilisme, om de ‘geestelijke weerbaarheid’ van humanisten en niet-
humanisten te vergroten. Weerbaarheid speelt een belangrijke rol in 
de denkwereld van Van Praag. Hij is ervan overtuigd dat een bewust 
christen of een humanist zich minder gemakkelijk door het nazisme 
zou hebben laten verleiden.
Opvallend in zijn werk is ook de combinatie van opbouwende hoop 
en maatschappijkritiek, van optimisme en pessimisme. Zijn adagium 
is dan ook: ‘verwachten, alles hopen.’ Dit is gezien de historische situ-
atie niet verwonderlijk. In zijn levensovertuiging klinkt een voort-
durend besef door van het kwaad dat mensen elkaar kunnen aandoen. 
Daartegenin spreekt hij over vertrouwen en een nieuwe toekomst. 
Misschien wel het meest intrigerende van Van Praags denken is dat 
hij gelooft dat mensen ‘gevormd kunnen worden tot menselijkheid’. 
Niet vanuit het idee van eeuwige morele wetten of op basis van gren-
zeloze vrijheid, maar door begeleiding naar autonomie: de vrijheid 
om eigen kaders en perspectieven te ontwikkelen. 
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Jaap van Praag:

‘ Mensen moeten hun leven vorm geven door beslissingen 
binnen een gegeven kader. In het perspectief van identiteits-
besef, oriëntatievermogen en zelfbewustzijn gaat het erom 
dat hun beslissingen hun leven zodanig richting geven, dat 
dit hun een besef van doelgerichtheid verschaft, dat hun 
leven de moeite waard maakt..(…) Het betekent niet dat 
mensen meester zijn over hun lot, maar dat zij desondanks 
zichzelf in de hand nemen in een verwarrende en ondoor-
grondelijke wereld.’ (Uit: Grondslagen van het humanisme, 
1978, pagina 180.)

Karin is often described as a journalist, writer, feminist, 
programmer, social critic, activist and free speech advocate. I 
however, have come to know her as a leather-pants wearing, 
crutch toting, white whine guzzling, cat crazy, straightfor-
ward, Scientology bashing, chain-smoking, head-banging, 
high-heel wearing, sci-fi geek. 
I first met Karin at DasArts as my mentor. The first session 
with her called ‘ what made you you - according to you?’ She 
started by so being brutally honest about herself, describing 
her remarkable life story, she immediately gained our trust, 
making us feel comfortable enough to be equally open and 
intimate about ourselves. The next four months turned into a 
roller-coaster exploration of body, mind and all senses, which 
I later came to realize is typical of Karin.
When I meet new friends I tend to associate them with im-
ages. After having known Karin for a while I connected her to 
Otto Dix’s painting of poet and journalist Sylvia von Harden. 
Contrary to the picture I find Karin to be warm, outgoing and 
disarming. So when asked to write a few words for this book I 
thought that, being a visual artist, my contribution should be 
with an image.  

Nir Nadler, kunstenaar en vriend
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Illustratie: Nir Nadler
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Karin Spaink wint de Van Praagprijs 2009, de twee-
jaarlijkse prijs van het Humanistisch Verbond, die 
dit jaar in het teken staat van ‘levenskunst’.

Levenskunst is een oud humanistisch ideaal. Het staat 
voor het streven een goed, mooi, aandachtig en zinvol 
leven te leiden, vanuit eigen keuzes en met verant-
woordelijkheid voor jezelf en je omgeving. 
In leven en werk vermijdt Karin Spaink platgetreden 
paden en comfortabele vanzelfsprekendheden. Steeds 
zoekt zij haar eigen hoogstpersoonlijke weg. In reactie 
op wat haar overkomt – waaronder een aantal ernstige  
ziektes – vindt zij zichzelf steeds opnieuw uit, altijd  
origineel, tegendraads, eropuit haar kracht te hervin-
den of te bewaren. Daarmee is zij een inspiratie voor 
eenieder die ernstige tegenslag ondervindt in het  
leven om zo veel mogelijk zelf het roer in handen te 
houden of te hernemen. 
Het Humanistisch Verbond prijst Spainks eigenzinnige 
rol in het maatschappelijk debat via haar uitgebreide 
oeuvre van boeken, bundels, columns, essays en lezin-
gen. Zij initieert debat, doorbreekt taboes en laat een 
origineel en kritisch geluid horen over onderwerpen 
die anderen liever onbesproken laten.

Karin Spaink: ‘Dat het Humanistisch verbond levens-
kunst dusdanig definieert dat dood, ziekte en gevecht 
daarin passen: dat is wat me nog het meest ontroerde.’

Zelf denken, samen leven

Humanistisch Verbond
Weteringschans 259
Postbus 5490
1070 AL Amsterdam
Tel. (020) 521 90 00

info@humanistischverbond.nl
www.vanpraagprijs.nl
www.humanistischverbond.nl


