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De	met	een	Gouden	Kalf	bekroonde	documentaire	Niet Zonder 
Jou	vertelt	over	de	laatste	anderhalf	jaar	dat	de	fotografe	Hermine	
Lataster-van	Hall	en	de	schilder	Ger	Lataster	met	elkaar	delen.	De	
documentaire	laat	op	een	indringende	en	aangrijpende	manier	de	
kern	van	het	leven	van	Ger	en	Hermine	zien:	hun	afhankelijkheid	
van	elkaar	-	en	van	de	kunst,	hun	levensmiddel	en	‘overlevens-
middel’.	De	film	is	daarmee	een	metafoor	van	de	betekenis	en	
noodzaak	van	kunst	en	in	onze	maatschappij.

Maar	de	documentaire	laat	nog	een	heel	ander	aspect	zien	dat	
onze	maatschappij	als	geheel	raakt.	Ondanks	de	geestelijke	af-
takeling	van	Hermine	en	de	fysieke	beperkingen	van	Ger	brengen	
ze	de	laatste	jaren	van	hun	leven	in	het	huis	door	waarin	ze	hun	
hele	huwelijks	leven	hebben	gewerkt	en	gewoond.	Daardoor	kan	
Ger	nog	steeds	creatief	zijn	en	beleeft	Hermine	veel	plezier	aan	
haar	tuin.	Op	een	onderhuidse	manier	vindt	een	debat	met	het	
publiek	plaats:	hoe	horen	wij	als	maatschappij	met	onze	ouderen	
om	te	gaan	om	voor	hen	een	waardig	bestaan	mogelijk	te	maken?

Niet Zonder Jou, 5 januari 2012, Nederland 2, 22.45 uur. 

Ondertussen op het webHet Verbond in de media
Over	diverse	activiteiten	en	thema’s	verspreidde	het	Humanistisch	
Verbond	persberichten	via	ANP	Perssupport,	stuurde	het	drie	in-
gezonden	brieven	die	ook	werden	gepubliceerd	en	werkte	het	mee	
aan	een	aantal	persberichten	van	HUMAN.	Dat	leverde	de	volgende	
media-aandacht	op	(nota	bene:	hierin	zijn	de	artikelen	in	de	eigen	
media	als	de	bladen	HUMUS	en	HUMAN	niet	inbegrepen):

Hella Haasse, overleden op 29 september jl. op 93-jarige leeftijd, 
was een prachtige en unieke stem in de Nederlandse literatuur. 
Ze ontving in 1985 de J.P. van Praagprijs omdat zij ‘een waardig 
representant is van een rijke humanistische traditie’ in de Neder-
landse letterkunde.

Piet	Thoenes,	de	toenmalige	juryvoorzitter	en	voorzitter	van	de	stich-
ting	dr.	J.P.	van	Praagprijs,	richtte	zich	in	een	open	brief	(gepubliceerd	
in	de	Humanist,	nr.	7,	1985)	direct	tot	de	schrijfster:	‘Wat	je	bij	mij	
laat	is	de	opdracht	om	te	blijven	sleutelen.	We	kunnen	niet	veel		
verklaren.	Misschien	is	er	geen	waarlijk	te	bereiken	haven.	Maar	we	
blijven	peddelen.	Het	relativisme	dat	daaruit	spreekt	is	een	goed		
humanistisch	kernstuk.	Waar	we	het	gesprek	eens	over	zouden	
moeten	voortzetten,	is	de	vraag	wat	de	combinatie	kan	zijn	van	ro-
mantiek	en	humanisme.	De	romantiek	zal	de	humanist	aanspreken	
vanwege	het	beklemtonen	van	het	individuele	en	onvervangbare,	
vanwege	het	vermogen	de	mens	naar	het	midden	van	het	wereld-
toneel	te	schuiven.	Vanwege	warmte	en	directe	betrokkenheid.	(…)	
Wat	ik	zo	knap	van	je	vind,	is	je	vermogen	om	zowel	mannen	als	
vrouwen	zo	goed	ten	voeten	uit	te	tekenen.	Ze	staan	er	in	hun	aan-
doenlijkheid,	hun	moed,	hun	angst.	Soms	gul,	soms	zuinig.	Begrij-
pend	en	vol	onbegrip.’

Helle	Haasse	was	in	1953	letterkundig	medewerker	van	het	blad	Mens 
en Wereld,	de	voorloper	van	de	Humanist.	In	1958	nam	ze	zitting	in	
een	commissie	binnen	de	humanistische	Stichting	Socrates.	Daar	
onderzocht	zij	het	mensbeeld	in	de	moderne	letterkunde.

Hella Haasse 
en het  
humanisme

Het Humanistisch Verbond wenst  

u een heel mooi 2012!

1.	Op	14	december	vond	de	So-
crateslezing	door	Bas	Heijne	
plaats.	Geïnspireerd?	Verder	
praten?	Kijk	op	Facebook:		
www.facebook.com/
HumanistischVerbond?v=wall

2.	Geestelijke	verzorging	geen	
luxe	maar	noodzaak.	Lees	het	
blog	van	Erwin	Kamp	op:		
www.humanistischverbond.nl/
erwinkamp

3.	HV-Ledendagverslag	zie:	
www.humanistischverbond.nl/
verslagledendag

4.	Lees	over	de	spirituele	kansen	
van	het	humanisme	het	blog	
van	Rein	Zunderdorp:		
www.humanistischverbond.nl/
spiritualiteit

5.	Durf	te	denken...	Humanisti-
sche	Canon	op	tv	gemist?	Alle	
aflevering	zijn	terug	te	zien	op:	
www.human.nl/durftedenken

Gratis publiciteit 2011  
t/m begin okt.

2010  
t/m begin okt.

Televisie	voorzitter,	directeur,		
HV-vertegenwoordiger,	VPP 13 1

Radio-interview	voorzitter,	directeur,		
Socrateslezer,	vertegenwoordiger	HV	 5 7

Interview/artikel/ingezonden	brieven		
voorzitter/directeur/vertegenwoor-
diger	HV	in	gedrukte	media 5 2

HV	in	gedrukte	landelijke	media 45 36

HV	in	gedrukte	regionale	media 228 250
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Redactioneel door Ineke de Vries, 

directeur landelijk bureau 

Foto: Jeppe van Pruissen

Inspireren en verbinden is de titel van ons 
nieuwe Meerjarenbeleidsplan (MJP) 2012-2017. 
En zo heb ik ook de aanloop tot het beleids-
plan ervaren: inspirerend en verbindend. Een 
groot aantal leden, humanistisch geestelijk  
begeleiders en externe deskundigen heeft via 
een inhoudelijke ‘aftrapdag’, een ledenpanel-
onderzoek en focusgroepen meegedacht en 
meegediscussieerd over het Verbond in de  
komende vijf jaar. Het enthousiasme, de  
betrokkenheid en vindingrijkheid waarmee  
dat gebeurde smaakt naar meer en geeft 
groot vertrouwen in de toekomst.  

We starten dit MJP in een onzekere tijd. Er is een aantal ernstige 
crises in de wereld en onze samenleving gaande. Die moeten we 
serieus nemen zonder bij de pakken neer te zitten. 
Jaap van Praag, één van de oprichters van het HV, meende dat 
juist in tijden van crisis mensen een levensbeschouwing nodig 
hebben om te doordenken en te ervaren wat er voor hen echt toe 
doet. Vanuit een diepere overtuiging kun je de wereld tegemoet 
treden, je staande houden en weerbaar zijn tegenover de druk die 
er op je wordt uitgeoefend. Het maakt ons krachtiger als mens om 
zelf te bepalen welke levensinvulling voor ons betekenisvol is.  

Onze inzet blijft mensen te stimuleren en te inspireren om de  
humanistische levensvisie te ontwikkelen, te delen met anderen 
en toe te passen in het dagelijks leven.
We willen onze maatschappelijke taak duidelijker verbinden aan 
persoonlijke ervaring en beleving. We hebben immers niet alleen 
belangen te verdedigen, maar zoeken ook een goed en zinvol  
leven voor onszelf en voor anderen. Hierin komen humaniteit en 
zingeving samen. Niemand anders dan wijzelf kunnen een betere 
toekomst  vormgeven. 
We zijn ervan overtuigd dat individuele groei en actieve betrok-
kenheid op de samenleving onlosmakelijk verbonden zijn. 

Net als de aanloop tot het nieuwe MJP willen we ook de uitvoe-
ring ervan in samenspraak met leden, hgb’ers en partners binnen 
en buiten de Humanistische Alliantie vormgeven. Dat past bij 
een humanistische overtuiging, die uitgaat van het vertrouwen 
in de kracht en vermogens van mensen. We zoeken daarom de 
co-creatie: gezamenlijke projecten waaraan iedereen op basis 

van eigen kwaliteiten kan bijdragen. Samen vormen we meer 
dan de som der delen. Dit willen we doen rond drie thema’s ‘Durf 
te kiezen’, ‘Duurzaamheid en kwaliteit van leven’ en ‘Goed ouder 
worden’. 
En samen met de leden van de Humanistische Alliantie willen  
we een instrument ontwikkelen à la de humanistische politieke 
meetlat, waarmee we periodiek het humanistische karakter van 
publiek-politieke kwesties toetsen. 

Zowel voor onze maatschappelijke taak als persoonlijke zinge-
vingsvragen is verbinding met de eigen humanistische traditie 
belangrijk. We willen de inspiratiebronnen uit die traditie steeds 
opnieuw actualiseren zodat ze ons en de samenleving kunnen 
voeden. Daarin speelt de Humanistische Canon een belangrijke 
rol. Voor de Humanistische Omroep HUMAN is de canon inspi-
ratiebron voor de televisieserie Durf te denken die is gemaakt 
ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van het Verbond. Op 
www.durftedenken.nl kun je onder meer een denkwijzer invullen 
die je verbindt met je zielsverwant in de Humanistische Canon. 
En tijdens het najaarssymposium voor de hgb’ers bleek de canon 
mooie handvatten te bieden voor het doordenken en verdiepen 
van hun werk in de zorg, de gevangenis en in de krijgsmacht. 
Het grasduinen in de canon is de moeite waard en bij deze wil  
ik u van harte uitnodigen een bezoek te brengen aan de website 
www.humanistischecanon.nl. 

Met het nieuwe MJP willen we ertoe bijdragen dat mensen het 
humanisme gaan ervaren als een manier van leven en dat ze 
door hun verbondenheid met het humanisme deel uitmaken van 
een waardengemeenschap. En dat we ons meer uitspreken over 
humanisme, zonder het ongemakkelijke gevoel zending te bedrij-
ven. Publiek maken dat je humanist bent is niet gewoon. Het is 
tijd dat we in dat opzicht over onze eigen schaduw heen stappen. 
Deze tijd vraagt om humanisten die zich uitspreken over wat er 
voor hen toe doet, vraagt om een letterlijk en figuurlijk uitge-
sproken humanistische, publieke moraal.
Met ons werk streven wij een humane samenleving na die tot  
in de haarvaten tolerant, vol compassie en rechtvaardig is en 
waarbij onze waarden het hart vormen: vrijheid, zelfbeschikking, 
gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Daar staan we pal 
voor, ook de komende vijf jaar. 

Ineke de Vries

Inspireren 
en verbinden
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‘Met een mengeling van nieuwsgierigheid,  
verwondering en mededogen blikt Jelle  
Brandt Corstius (33) de wereld in. En juist  
van die mengeling moet hij het hebben als 
reisjour nalist. Bij voorkeur naar verre oorden 
wil hij. Zoals naar Rusland, waar hij vijf jaar 
woonde en waarover hij twee prachtige  
televisieseries maakte. En nu naar India, het 
land waar de verhalen zich vanzelf zullen  
aandienen. ‘Journalistiek is voor mij een  
middel om te doen wat ik leuk vind: rond -
reizen en mensen leren kennen.’

Aan zijn opa Jan, gestorven op 76-jarige leeftijd toe hij acht jaar 
was, heeft Jelle Brandt Corstius een paar sterke herinneringen. 
‘Voor de oorlog had opa een huisje in de duinen bij Petten laten 
bouwen naar een ontwerp van zijn vriend Gerrit Rietveld. De 
Duitsers lieten het huisje in de oorlog intact zodat we er jaren  
later nog vele zomers hebben kunnen doorbrengen. Mijn groot-
ouders waren van de Blauwe Knoop, maar omdat mijn vader 
Hugo best wel hield van een drankje, was het borreluurtje vaste 
prik. Terwijl ik al een jaar of vijf, zes was, stopten mijn groot-
ouders me toch in bed voor een slaapje. Ik lag dan urenlang in 
dat kamertje in de Pettense duinen naar een megaposter – een 
close-up van een oog – te koekeloeren, terwijl ik geen oog dicht-
deed en mijn woede groeide. Dat mijn oudere zussen Merel en Aaf 
wel gewoon op mochten blijven, maakte mijn humeur er niet be-
ter op. Op een keer ging dat fout. Toen ik eindelijk weer uit bed 
werd gehaald en in de woonkamer mocht, schijn ik in mijn drift 
alles wat er aan borrelhapjes stond van tafel te hebben gemaaid. 
We bezochten mijn grootouders ook wel eens in hun woonplaats 
Odijk. Ook daar heb ik me een keertje misdragen. In hun tuin 
groeide een grote paddenstoel die sprekend op een voetbal leek. 
Die heb ik heel enthousiast een flinke trap te geven. 

Ik denk dat mijn opa een heel koppige man was. Tijdens de oorlog 
hebben er soldaten ingekwartierd gezeten in het vakantiehuis. 
We hebben nog brieven van het Duitse bewind in Petten waaruit 
blijkt dat mijn opa aan de burgemeester vergoeding vroeg voor 
de vermissing uit zijn huis van een paar tennisschoenen. Opa 
Jan heeft in het verzet gezeten en is in een kamp beland, maar 
wat hij precies heeft uitgespookt weet ik niet. Dat was een beetje 
een taboeonderwerp, en hij wilde er zelf ook niet over praten.’ 

Je opa was medeoprichter van het Humanistisch Verbond. Was 
humanisme bij jouw thuis vroeger een gespreksonderwerp?
Helemaal niet. Maar dan ga je ervan uit dat we gespreksonderwer-
pen hadden en die hadden we niet. Mijn vader Hugo heeft me in 
mijn leven in totaal twee keer adviezen gegeven: 1. ‘Spaar nooit 
voor je pen sioen’ en 2. ‘Je moet vanuit een oud paar schoenen 
meteen in een volgend paar kunnen stappen’ – waarmee hij  
bedoelde dat je – als je van je vriendin af wilt – je pas de relatie 
moet opbreken als je al een nieuwe vrouw op het oog hebt. Beide 
adviezen volg ik overigens niet. 
Ook met volwassenen praatte mijn vader niet. Wat andere mensen 
denken interesseert hem niet zo en hij wil ook niet aan anderen 
opleggen wat hij denkt. Hij ontspant door werk. Hij is het geluk-
kigst alleen op zijn werkkamer. Op vakantie gaan is geen ont-
spanning voor hem. Integendeel. We fietsen nog steeds wel eens 
samen, maar nooit langer dan twee dagen. 

Je televisieseries over Rusland en je optreden als presentator in 
twee seizoenen Zomergasten zijn alom bejubeld. Je staat op het 
punt om naar India te gaan om er een nieuwe serie voor de VPRO 
te maken. De wereld ligt zo’n beetje aan je voeten. Is je vader 
een beetje jaloers op je? 
Als je niet echt geïnteresseerd bent in wat mensen doen, kan je 
ook niet jaloers zijn. En hij heeft ook het nodige bereikt. Ik ga 
natuurlijk nooit de PC Hooftprijs winnen. Hij begrijpt ook niet 
helemaal hoe dat werkt bij de tv. Hij zegt wel eens: ‘Je hoeft je 
toch niet voor te bereiden, je gaat gewoon zitten en praten.’ Ter-
wijl hij nota bene zelf bij Zomergasten heeft gezeten in 1997. 

Voel jij jezelf een humanist? 
Wat versta je daaronder?

Dat niemand dan alleen jijzelf kunt bepalen hoe je je leven inricht 
en eventueel ook wanneer je het wilt bëeindigen. En dat je je  
tegelijkertijd verantwoordelijk voelt voor een menswaardige  
samenleving voor iedereen. Dat je je verwant voelt met termen 
als zelfbeschikkingsrecht, verdraagzaamheid, saamhorigheid...
Daar ben ik het 100% mee eens. Dan ben ik humanist! Nooit ge-
weten. In mijn nieuwe serie wil ik ook de cyclische manier van 
denken in India laten zien. Je gaat niet dood. Je lichaam sterft, 
maar je verschijnt weer in een andere gedaante op de aarde. De 
dood is daar niet zo’n big deal. Toen ik er dit voorjaar was, ver-
zeilde ik midden in een crematie. Terwijl we het lijk konden zien 
branden, kwamen nabestaanden gewoon bij me staan voor een 
luchtig kennismakingspraatje. In India heb je huizen waar mensen 
speciaal naar toe gaan om te sterven. Ik sprak daar een man, hij 
was niet ziek of down, maar zijn kinderen waren het huis uit, hij 
was uitgewerkt, hij had zijn zaakjes afgerond en hij was klaar om 
te sterven. Als je het hebt over zelfbeschikking, daar weten ze in 
India alles van. 

Reisjournalist en programmamaker Jelle Brandt Corstius 

‘In India weten ze alles  
over zelfbeschikking’
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Hoe kijk je zelf aan tegen euthanasie?
Mijn tante is overleden door euthanasie. Toen ze haar wens ken-
baar maakte vond ik het eerst een slecht idee, want ik wilde niet 
dat ze doodging. Maar als iemand een heel vervelend leven heeft 
en het is duidelijk dat het nog maar een kwestie van dagen is, 
waarom zou je iemand dat aandoen? En bovendien: hoe vaak komt 
het nou voor dat je afscheid van iemand kan nemen? Dat is toch 
een enorme luxe? Anders was ze misschien alleen ’s nachts in je 
weet niet wat voor toestand gestorven. Maar nu stonden we alle-
maal bij haar bed en konden we afscheid van haar nemen. Ik wil 
niet zeggen dat het altijd zo moet gebeuren maar ik ben heel blij 
dat het in dit land wel kan. 

Je zus Aaf is ook columnist. Kan je met haar een beetje sparren?
Sinds ik een column heb in Het Parool lees ik geen columns meer, 
ook niet die van Aaf, omdat ik niet beïnvloed wil worden. Toen 
ik in Rusland woonde als correspondent, heb ik al die vijf jaar ook 
niks gelezen van collega’s. En nu ik een nieuwe serie ga maken 
over India ga ik zeker niet langs bij Anil Ramdas die daar voor 
de NRC heeft gezeten, of praten met de India-correspondent van 
de NOS. Ik wil mijn eigen weg vinden, zelf ontdekken wat ik in-
teressant en leuk vind. 

Vertel ons meer over je Indiaproject.
De economie groeit er sneller dan die van China. Maar toch hoor 
je er relatief weinig over. Voor de serie trek ik van het noordoos-
ten naar het zuidwesten. Ik ben er in het voorjaar op vakantie 
geweest want ik vind het belangrijk om het land eerst beter te  
leren kennen voordat ik begin met filmen. Je moet ontdekken 
wat Indiërs bezighoudt en niet wat wij Nederlanders belangrijk 
vinden. Dat is een cruciaal onderscheid. Zo heb ik dat ook in 
Rusland gedaan. Ik vind het belangrijk om niet oordelend te fil-
men. Aan tv met een mening is al een overschot in Nederland. 
Mijn oude team gaat mee, wat ogenschijnlijk nadelen heeft want 
zowel de geluidsman als de producer zijn Russisch. Maar het zijn 
bevlogen mensen die net zo werken als ik. Dus niet ergens snel 
je verhaal halen wat je van te voren al hebt bedacht, om er dan 
meteen weer vandoor te gaan, terug naar de studio. Zonder ook 
maar enig gevoel te hebben voor degenen je voor je camera hebt 
gehad. Terwijl het vaak juist heel moeilijke, pijnlijke onderwerpen 

zijn die aan de orde komen. Je vraagt nogal wat van die mensen. 
Ik vind dat ik andersom ook wat van mezelf moet geven. Boven-
dien: je haalt het beste uit mensen als je oprecht geïnteresseerd 
bent. En oprecht iets geeft. De mensen uit mijn team denken er 
precies zo over. We hebben met elkaar hele erge verhalen mee-
gemaakt. Zo spraken we een vrouw die de gijzeling van die 
school in Rusland had meegemaakt en die daarbij haar dochter 
had verloren. Ik barstte in huilen uit toen ik haar verhaal aan-
hoorde, maar de cameraman hield me buiten beeld. Dat ik huilde 
deed er immers niet toe en de cameraman voelde dat aan, terwijl 
een ander misschien vol op mijn gezicht zou hebben ingezoomd.

Wat heeft Rusland met jou gedaan, heeft het je kijk op het leven 
veranderd?
Jazeker. Ik ben rustiger en veel geduldiger geworden, want zonder 
geduld overleef je daar niet. Rusland leert je dat het elke dag met 
je gebeurd kan zijn. Zo leven Russen ook. Het kan geen kwaad 
om daar zo nu en dan eens bij stil te staan. Russen snappen ook 
niets van het begrip ‘pensioen’. Zo gek is dat niet, de gemiddelde 
Russische man wordt 59 jaar oud. Ouderen worden verzorgd door 
hun kinderen. Of je hebt pech, als je zoon zich bijvoorbeeld heeft 
dood gedronken. Dan heb je niks. Dat is heel hard. Vaak kom je 
dan op straat terecht. De dood ligt altijd op de loer. Sinds mijn 
tijd in Rusland ben ik veel meer doordrongen hoe geweldig het  
is te leven in een rechtstaat, met regels en wetten die worden na-
geleefd. Een vriend uit St. Petersburg vertelde me dat hij bij het 
verlaten van een nachtclub werd aangehouden en gefouilleerd 
door agenten waarbij ze zijn portemonnee stalen. Wat doe je dan? 
Gerold door de politie. Hij kon niets doen, behalve het gelaten 
over zich heen laten komen en zijn pasjes laten blokkeren. 
Het zou een goed idee zijn om een ministerie van Ontwikkeling op 
te richten, dat regelt dat elke Nederlander een jaar gaat wonen in 
een beetje moeilijk buitenland, als een soort spirituele dienstplicht. 
Volgens mij zijn dan alle problemen hier opgelost. Omdat mensen 
na zo’n ervaring veel beter zullen begrijpen dat het hier fantas-
tisch is. Het geklaag over bijvoorbeeld moslims of de trein die 
weer te laat was zal stoppen en we hebben het weer ergens over. 

Machteld Bouman en Roeland Ensie

Boeken van Jelle Brandt Corstius (uitgeverij Prometheus): Rusland voor gevorder-

den (2008), Kleine landjes (2009), Van Moskou tot Medan (2010) en Universele 

Reisgids voor Moeilijke Landen (te verschijnen in 2012). 

Op www.vpro.nl/programma/vanmoskoutotmadagan kunt u alle afleveringen van 

de tv-serie Van Moskou tot Magadan (2009) en Van Moskou tot Moermansk (2010) 

terugzien. 

De India-serie is vanaf september 2012 op tv te zien.

‘Daar ben ik het 100% mee 

eens. Dan ben ik humanist!’

‘Je haalt het beste uit  

mensen als je oprecht  

geïnteresseerd bent’
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Sinds 2001 maakt De Dialoog homoseksualiteit 
bespreekbaar in etnische en religieuze kring. 
Namens het Humanistisch Verbond komt 
Sharon Polak op voor ieders recht op  
eigenheid: ‘Tolerantie is bijna een vies woord 
geworden, maar het is pas goed als iedereen 
én zichzelf kan zijn én actief openstaat voor  
de ander.’

De kracht van De Dialoog is haar eenvoud: mensen kennis laten 
maken met elkaar – iemand die openlijk homo of lesbisch is met 
iemand voor wie religie richtinggevend is – zodat je de mens 
gaat zien, en niet een categorie. Sharon organiseerde voor het 
Humanistisch Verbond vooral dialogen binnen diverse allochtone 
gemeenschappen. Projectpartners COC en Malaica organiseerden 
daarnaast ook dialogen voor autochtone religieuze groepen, jon-
geren, et cetera.

Hoe zie jij de humanistische stem in De Dialoog?
Humanisme gaat voor mij om verantwoordelijkheid nemen voor 
jezelf én anderen. Dat maakt humanisten heel geschikt om dia-
logen te initiëren. De methodiek past bij het humanistisch ge-
dachtegoed en ook zie ik een rol in het bij elkaar brengen van 
homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders met 
groepen waar acceptatie van homoseksualiteit laag is. Je moet 
daarbij vooral denken aan orthodox-religieuzen, niet-westerse, 
laagopgeleide migranten die religieus zijn, en niet te vergeten 
jongeren. Jongeren hebben in groten getale moeite met homo-
seksualiteit. Hoe kan het toch dat aan de ene kant Nederland kop-
loper is in Europa wat betreft acceptatie van homoseksualiteit, 
maar dat een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs 
zegt dat een homoseksuele leerling op school niet uit de kast zou 
kunnen komen? Een van de knelpunten zit volgens het Sociaal 
Cultureel Planbureau vooral bij openlijk beleden homoseksuali-
teit: wat vinden mensen er bijvoorbeeld van als twee mannen  
elkaar op straat zoenen in vergelijking met een heteropaar dat 
dit doet? 
Opvallend is dat men acceptatie van homoseksualiteit vaak ziet 
als lakmoesproef voor ‘nieuwe Nederlanders’. Niet om te ontken-
nen dat er werk aan de winkel is, maar in de dialogen die ik mee-
maakte bleek het veel genuanceerder en dat was voor de aanwe-
zige lesbiennes en homo’s ook belangrijk om mee te maken. Het 
is bijvoorbeeld in seculier Nederland onbegrijpelijk dat iemand 
zijn godsbeleving zo belangrijk vindt dat hij zich niet vrij voelt 
om een homoseksueel kind te accepteren zoals die is. 

Verandert er echt iets door dialogen te doen?
Uit evaluatieonderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van 
de deelnemers aangeeft positiever te staan tegenover homoseksu-
aliteit na afloop van een dialoogbijeenkomst. Maar het werkt niet 
voor iedereen. Ik heb niet de illusie dat het werkt bij criminele 
jongeren of bijvoorbeeld religieuze leiders die alleen vanaf een 
kansel kunnen ‘zenden’. 
Naast dialogen kunnen ook films heel goed werken om homo-
seksualiteit bespreekbaar te maken. Help! een homo in de klas 
wordt veel aangevraagd door mensen die in het onderwijs wer-
ken. Geloof in Liefde heeft prachtige interviews, onder meer met 
de homoseksuele Orhan die heel ontroerend vertelt over zijn 
moeder die hem liet vallen en over zijn strijd om een weg te  
vinden in zijn gemeenschap én zijn geaardheid.

Wat doet het HV in 2012 aan acceptatie van homoseksualiteit?
De directe inzet van het Humanistisch Verbond bij De Dialoog 
loopt af, maar anderen nemen het over. De dialoogmethode is 
bijzonder succesrijk als gelijkwaardige manier om in gesprek te 
gaan en elkaar te ontmoeten. De vrijblijvendheid voorbij van 
‘wij respecteren elkaar’ naar ook durven te benoemen waar het 
schuurt en wringt tussen verschillende levensvisies. Wat betekent 
dat schuren concreet voor samenleven in een wijk, of omgang 
met elkaar in een verzorgingshuis? Ik hoop dat de dialoog ook 
zijn vruchten zal blijven afwerpen in het project voor roze  
ouderen en een lopend project in veertig koplopersgemeenten. 
Het HV organiseert naar verwachting in het voorjaar nog een 
training voor humanistisch raadslieden.

Kortom: wordt vervolgd!

Nathalie van Loon

De	Dialoog,	een	gezamenlijk	initiatief	van	het	Humanistisch	Verbond,	
COC	Nederland	en	Stichting	Malaica,	maakt	homoseksualiteit	be-
spreekbaar	in	religieuze	en	etnische	kring.	De	Dialoog	is	sinds	2001	
gegroeid	van	het	organiseren	van	bijeenkomsten	voor	diverse	groe-
pen,	naar	het	organiseren	van	bijeenkomsten	met	deze	groepen,	
naar	het	laten	organiseren	van	bijeenkomsten	door	deze	groepen.		
Er	zijn	–	voor	elke	setting	–	veel	materialen	beschikbaar	zoals	een	
online	gereedschapskist,	films	en	handleidingen,	een	methodiek-
boekje,	en	een	pool	van	getrainde	dialoogbegeleiders.	Zie	de	site	
van	De	Dialoog:	www.dedialoog.nu/gereedschapskist.

De Dialoog  
schept ruimte 
voor eigenheid
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Minder in het nieuws, maar cruciaal voor het lot van duizenden 
onuitzetbaren, was dat een reeks omstreden maatregelen, bedoeld 
om het vreemdelingenbeleid verder aan te scherpen, door de 
Tweede Kamer kwam. 
In de week dat Mauro net geen verblijfsvergunning kreeg (72 
stemmen voor, 78 tegen) zijn twee belangrijke wetswijzigingen, 
met steun van het monsterverbond PVV-VVD-CDA-SGP, aan-
genomen door de Tweede Kamer. Met name het inreisverbod en 
de strafbaarstelling van illegaal verblijf hebben vérstrekkende 
gevolgen voor leven en (mensen)rechten van onuitzetbaren.  
Alle argumenten tegen deze wetgeving van maatschappelijke  
en mensenrechtenorganisaties, van de oppositie en de Advies-
commissie Vreemdelingenzaken ten spijt, is de nieuwe wetgeving 
erdoor. Als de Eerste Kamer in december ook instemt, worden 
deze maatregelen in 2012 ten uitvoer gelegd. 
Het Humanistisch Verbond vroeg afgelopen jaar vooral aandacht 
voor ‘onuitzetbaren’, omdat hun problematiek in het maatschap-
pelijk en politiek debat vrijwel geheel ontbreekt. Het gaat om 
mensen zonder verblijfsvergunning van wie in de praktijk geble-
ken is dat de overheid ze niet kan uitzetten naar het land van her-
komst. Het gaat om maar liefst 48 procent van het totaal, schrijft 
Leers zelf in zijn Terugkeerbrief van 1 juli 2011. Toch is zijn nieuwe 
beleid ‘Van drang naar dwang’ gestoeld op de illusie dat iedereen 
die weg moet ook terug kán. Zo wordt de verantwoordelijkheid 
voor terugkeer eenzijdig bij de vreemdeling neergelegd. Mensen 
zonder papieren worden met extra maatregelen, zoals het straf-
baar stellen van illegaal verblijf, onder druk gezet mee te werken 
aan hun vertrek. Maar dat ligt lang niet altijd in de macht van de 
betrokkene. Dikwijls werken de lokale en nationale overheid van 
het land van herkomst niet mee om in de benodigde identiteits-
papieren (laissez passer) te voorzien. Soms lukt uitzetting niet om-
dat onze overheidsdiensten niet goed functioneren. Druk op de 
persoon die daarop geen invloed heeft is dan zinloos.
Er zijn onder die 48 procent ook mensen die onuitzetbaar zijn 
omdat ze zelf niet meewerken om de benodigde papieren te ver-
krijgen. Omdat ze doodsbang zijn voor vervolging of geweld, ook 
al wordt dat door onze overheid niet erkend; omdat ze hier lang-
durig geworteld zijn en bijvoorbeeld een partner of gezin hebben; 
of omdat ze in het land van herkomst simpelweg geen enkel per-
spectief zien. 

Ruimte en regie
Onze overheid probeert ook deze mensen tevergeefs tot meewerken 
te bewegen door hen te criminaliseren, op te jagen, ondergronds 
te dwingen, hun leven constant overhoop te gooien en hun trau-
ma’s te bezorgen door herhaaldelijke langdurige vreemdelingen-
detentie, terwijl de overgrote meerderheid nooit een misdaad heeft 
gepleegd. Al hun energie gaat dan zitten in overleven en de hak-
ken in het zand zetten en niet in plannen maken. 
Dit beleid bevordert de beoogde uitzetting niet en is bovendien 

onmenselijk en daardoor immoreel. Met zijn wetsvoorstellen voert 
Leers de druk verder op met het opleggen van onbetaalbare boe-
tes en gevangenisstraf als straf voor illegaal verblijf. Het Verbond 
vindt dat naast de overheid ook betrokkenen hun verantwoor-
delijkheid moeten nemen, maar daartoe wel de ruimte en regie 
moeten krijgen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen pas bewegen als ze perspec-
tief hebben en dat mensen beter begeleid kunnen worden in het 
nadenken over hun toekomst dan door drang en dwang ontmen-
selijkt te worden.
Om onze visie uit te dragen hebben we onze brochure Onuitzet-
baar. Morele vragen bij het vreemdelingenbeleid toegestuurd aan 
politici, belangenorganisaties, wetenschappers, juristen en andere 
betrokkenen. In brieven aan politici, persberichten, opiniestukken, 
debat en overleg met instanties en andere belangenorganisaties 
hebben we aandacht gevraagd voor wie de onuitzetbaren zijn en 
wat nieuwe maatregelen en wetten voor hen betekenen. We heb-
ben opgeroepen te zoeken naar menselijker en creatiever beleid. 
Ook bij onze partners Amnesty, Justitia et Pax, Vluchtelingen-
werk, de kerken en belangenorganisaties voor mensen zonder 
verblijfspapieren vroegen we, met succes, aandacht voor onuit-
zetbaren. Amnesty en Justitia et Pax brachten in oktober beide 
een rapport uit waarin ze op basis van internationaal onderzoek 
in o.a. Zweden en Australië alternatieven beschreven voor het 
Nederlandse vreemdelingendetentiebeleid. 
Beide rapporten bekritiseren specifiek de inzet van vreemdelingen-
bewaring voor onuitzetbaren als zinloos, ineffectief en schadelijk. 
Detentie is immers slechts toegestaan als er zicht is op uitzetting. 
Beide organisaties vragen om specifiek alternatief beleid voor 
onuitzetbaren. De rapporten worden waarschijnlijk in januari  
besproken in de Tweede Kamer. 
Nederland is verdeeld. In 2011 is ondanks heftig debat de huma-
niteit in het vreemdelingenbeleid verder achteruit geholpen. We 
wensen de mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland – en 
onszelf - toe dat in 2012 verschillende partijen de impasse weten 
te doorbreken voor een constructiever en humaner vreemdelingen-
beleid, waarin ons aller menselijkheid niet verder geweld wordt 
aangedaan. 

Paulien Boogaard

Diverse HV-afdelingen organiseerden al debatavonden over onuitzetbaren (Grift 

Vallei, Apeldoorn, Heuvelrug-Krommerijn). In 2012 volgen er meer (Den Haag,  

Alkmaar). 

HUMAN werkt aan een documentaire over onuitzetbaren. 

Voor actuele ontwikkelingen, de agenda of als u zelf actief wilt worden, kijk op 

www.humanistischverbond.nl/dossiers/menswaardig_vreemdelingenbeleid.

Aangescherpt vreemdelingenbeleid  
verslechtert lot onuitzetbaren
2011 was een roerig jaar voor mensen zonder verblijfsvergunning. In debatten rond de Afghaanse 
Sahar en de Angolese Mauro vielen voor- en tegenstanders van het harde beleid over elkaar heen. 
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Ina Brouwer, die aan de wieg stond van de  
professionalisering van het beroep van geeste-
lijk verzorger, zou je de grand old lady van het  
biografisch zelfonderzoek kunnen noemen: een 
methodische vorm van reflectie op het eigen 
bestaan, die zij als een onontbeerlijk onderdeel 
van de professionele bagage voor geestelijk 
verzorgers ziet. ‘Wie een ander geestelijk wil 
begeleiden, moet ook zelf de weg naar binnen 
zijn gegaan en weten wat er aan levens- en 
bestaansvragen in hem of haar leeft. Pas dan 
kun je iets voor de ander betekenen.’  

De weg naar binnen en de geestelijke verrijking die daaruit voort-
komt, kun je op verschillende manieren gaan, maar wel is Ina 
Brouwer er in de loop der jaren van overtuigd geraakt dat het  
eigen levensverhaal een vruchtbare manier is om samenhang te 
geven aan wat er in je leven gebeurt, om daaraan zin en betekenis 
te kunnen ontlenen. ‘Als je je eigen verhalen over je leven onder-
zoekt, kunnen er onverwachte bronnen van inspiratie en onver-
moede inzichten opduiken, die je gaan bezielen.’ Met de methode 
die zij daarvoor heeft ontwikkeld, het existentieel biografisch on-
derzoek, hebben al heel wat mensen kennisgemaakt. Zij hebben 
aan den lijve ervaren welke verdieping dat brengt. ‘Het mag van-
daag de dag dan redelijk ingeburgerd zijn dat mensen ook naar 
hun innerlijk kijken en dat hun innerlijke beleving ertoe doet, 
maar nog steeds is er een sterke tendens om de aandacht vooral 
naar buiten te richten. Dat geldt zeker ook voor humanisten.’ 
Toen in de jaren zeventig het Rogeriaanse denken vanuit de  
humanistische psychologie veel invloed uitoefende op het studie-
programma van het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI, voor-
loper van UvH, Universiteit voor Humanistiek), kwam er voor het 
eerst aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. 
Dat mondde uit in de zogeheten ‘basisleergroepen’, waarin per-
soonsgerichte interactie centraal stond. Maar tot grote spijt van 
Ina Brouwer verdween deze zo noodzakelijke vorm van leren toen 
in 1989 de UvH werd opgericht. 
Brouwer: ‘Vanaf 1992 heb ik binnen de UvH een nieuw soort me-
thodiek ontwikkeld, gericht op persoonsvorming. Dat is natuurlijk 
heel essentieel voor geestelijk verzorgers, die moeten kunnen luis-
teren, aandacht geven, present zijn en aan de ander teruggeven 
wat ze gehoord hebben zonder hun ik in het midden te plaatsen. 
Ik vind het trouwens niet alleen voor hen, maar voor iedereen 

belangrijk om met geestelijke en existentiële vragen bezig te zijn. 
Juist nu er zoveel snelle informatie tot ons komt, is het belang-
rijk om ook de diepere verbanden te blijven zien. Daarbij gaat het 
vaak om trage vragen die tijd nodig hebben. Op levensvragen 
moet je niet te snel een antwoord willen vinden. Je moet deze 
niet als een soort puzzel benaderen die je in één keer wil oplos-
sen, maar er meer omheen blijven zwermen, ze laten rijpen, er 
met anderen over praten. Dat geeft heel veel ruimte en juist die 
maakt dat het inzicht of antwoord je ineens binnenvalt.’ 

Innerlijk en politiek  
Dat zij zo gecharmeerd is van het exploreren van die geestelijke 
weg, komt misschien ook omdat zij nog door Jaap van Praag tot 
supervisor is opgeleid. Brouwer: ‘Zijn denken kende een zekere 
spiritualiteit. Veel van wat hij zei, was daarvan doordrongen.  
Helaas is er daarna een hele tijd geweest dat humanisten vooral 
hun aandacht op de maatschappij en de politiek richtten. Dáár ver-
wachtte men, geheel naar de tijdgeest van toen, de veranderingen 
van. Het innerlijk werd in die tijd als te vaag gezien. Terwijl voor 
mij politiek bezig zijn en het innerlijk samen horen te gaan, wil 
je een werkelijke verandering bewerkstelligen. 
De laatste jaren is het trouwens allemaal weer aan het verschuiven. 
Dat mensen naar binnen kijken en met hun innerlijk bezig zijn, is 
in veel kringen juist weer erg bon ton geworden. Kijk maar naar 
de hausse aan tijdschriften en boeken hierover. De politieke be-
trokkenheid daarentegen is meer naar de achtergrond geraakt.’  

Je laten raken 
Terug naar het existentieel biografisch onderzoek, waarvan zij de 
grondlegger is. De kern daarvan is dat mensen door over belang-
rijke gebeurtenissen in hun levensverhaal te schrijven zichzelf 
beter leren kennen en meer zicht krijgen op de existentiële the-
ma’s in hun leven. En dat zij die met elkaar bespreken, want het 
wordt altijd in groepjes gedaan. ‘Juist het delen met elkaar en 
aan de ander laten zien waarin je geraakt bent, helpt om dieper 
tot je te laten doordringen waar voor jou het zwaartepunt ligt. 
Het is een mix van verschillende invalshoeken, maar waar het 
altijd om gaat, is dat je probeert open te staan voor wat je raakt 
en dat je daarin onderzoekt wat jouw levenshouding is. 
Ik begin vaak met te zeggen: schrijf een tiental thema’s op die 
belangrijk zijn in je leven, streep vervolgens de helft weg, daarna 
nog een keer de helft. Probeer vervolgens van de vragen die over-
blijven één vraag te maken en wissel hierover uit met je buurman 
of -vrouw. Dat laatste helpt mensen over de drempel om met  
anderen hierover te praten. Met één iemand is het veiliger. Daar-
na parkeren we die vraag. Wel blijven we er gedurende de acht 
bijeenkomsten naar terugkeren.’ 
Ondertussen krijgen de deelnemers diverse andere opdrachten, 
zoals een eerste jeugdherinnering beschrijven. ‘Deze blijkt vaak 
in een notendop iets te vertellen over een thematiek die ook nu 

Trage vragen  
hebben  
tijd nodig

8  HUMUS no. 4 | 2011



Maand van de 
Spiritualiteit, 
nee bedankt

nog speelt. Daarnaast schetsen zij een levenslijn, waarbij er aan-
dacht is voor ouders/gezin, belangrijke relaties, ziekte/gezondheid, 
studie/school en levensbeschouwing. Ook maakt men thuis een 
landkaart van de beleving en gaan we aan de hand van een voor-
werp op een actuele situatie in. Tevens werk ik met literatuur en 
films. We lezen allemaal dezelfde roman of zien dezelfde film, 
maar ieder kiest daarbinnen ook een stukje dat hem of haar ’t 
meeste raakt. Dat heeft altijd met jezelf te maken. We pendelen 
heen en weer tussen de tekst of film én wat deze bij jou oproept 
en zo komt er langzamerhand steeds meer een rode draad en le-
venshouding bovendrijven.  
Heel belangrijk daarbij zijn intuïtie, symbolen en beelden. Ik vraag 
mensen tijdens de cursus vaak wat voor beeld ze bij zichzelf op 
voelen komen. En dat raakt altijd heel erg, is mijn ervaring. Een 
beeld is veelvormig, veelkleurig en geeft een gevoel van rijkheid, 
alsof je contact maakt met een diepere laag.’  

Filmavonden
‘Al dit rondcirkelen rond bepaalde thema’s levert soms ineens een 
flits van inzicht op: oh, zo zit het. Het kan tot een eenheidsher-
stellende ervaring leiden of tot een moment van transcendentie, 
zoals ik dat altijd noem, een moment van samenhang en zin-
geving waarop je ineens op een diepere laag beseft dat dit voor 
jou waar is. Dat soort momenten kun je niet bestellen noch af-
dwingen. Het kan je slechts overkomen. Maar je moet er wel de 
ruimte voor scheppen. Dat zie ik als mijn belangrijkste taak.  
Dit seizoen organiseer ik voor het HV vier filmavonden, waarbij 
ik op dezelfde manier werk: wat is er te zien en hoe heb jij dat 
ervaren? Ook dan pendel ik voortdurend heen en weer tussen de 
eigen ervaring en emotie én wat er werkelijk te zien is. En we 
bespreken wat dat over ieder z’n manier van kijken zegt. Het is 
verbazend hoe goed dat altijd weer werkt. Je zou het iedereen 
gunnen, omdat het zo verrijkend is. Bezig zijn met je eigen rode 
draad en wat voor jou essentieel is, is een mooie aanvulling op 
de maatschappelijke interesse die we als humanisten vaak heb-
ben. Dat zou in deze veranderende tijd waarin er erg veel infor-
matie tot ons komt niet in de verdrukking moeten komen.’ 

Mirre Bots

Moeten we als humanisten volgend jaar meedoen met de 
Maand van de Spiritualiteit? Afgelopen november was het 
weer zover en menig spiritueel mens laafde zich aan lezing 
en meditatie om het Diepere Zelf en de heelheid van Alles  
te smaken. Het is zo populair dat nu ook in HV-kringen 
stemmen opgaan ons hieraan te engageren: humanistische 
spiritualiteit. Brr.

Ooit was ik namens het HV lid van een raad voor religie en 
levensbeschouwing. Het plan ontstond om een bijeenkomst 
te houden voor alle gezindten over ‘heelheid’. Zelfs wij, hu-
manisten, konden daaraan meedoen. Wij hadden toch ook 
iets met verbinding en het geheel? Dat kon ik niet ontken-
nen. Dus nam ik deel aan het voorbereidingsgroepje. Het  
was gezellig, zonder meer, en menig beschrijving van het  
Al kwam ter tafel. Tot het moment kwam dat ik het nodig 
vond om voor een deel van mijn achterban op te komen: de 
nietsisten en atheïsten of hoe dat volk zich ook wil noemen. 
‘Ik vind’, zo zei ik, ‘dat we op die bijeenkomst ook moeten 
ingaan op de elektronische wervelingen in de hersenen die 
heelheidservaringen teweegbrengen. En dat je die goed kunt 
opwekken met pillen, drank en lekkere seks. Spiritualiteit is 
een fictie. Er is geen bedoeling in het universum. Er zijn geen 
diepere goddelijke kernen, die je met technieken kunt op-
duikelen. Spiritualiteit en religie zijn een bijproduct van de 
hersenen. Als ik dit verhaal kan vertellen op die bijeenkomst 
dan doe ik mee.’ Het was even stil. De mantel der liefde werd 
uitgespreid en mij werd welwillend duidelijk gemaakt dat dit 
toch niet de bedoeling was. Niet lang daarna heb ik me be-
leefd teruggetrokken.

Ik vertel deze anekdote om te illustreren dat we niets te  
zoeken hebben bij de Maand van de Spiritualiteit. Het hu-
manisme is zo door en door aards, zo gespeend van hogere  
sferen en energieën dat het zelfs potsierlijk zou zijn mee te 
doen. Het zou zijn alsof de slager op het feestje van de vege-
tariërs gaat zeggen dat een varkenslapje ook groente is. Je 
kunt nog beweren dat veel spirituele technieken zoals yoga, 
meditatie en op theeblaadjes dansen bewezen psychologische 
effecten hebben en dat we daarom als humanisten wél kun-
nen meedoen. Onzin. Laten we het dan over psychologische 
technieken hebben en niet de schijn ophouden dat deze iets 
meer zouden zijn, iets spiritueels. 

Een maand van het humanisme? Dat lijkt me een veel beter 
idee.

Joep Schrijvers

Ina Brouwer heeft aan de wieg gestaan van de professiona-
lisering van de humanistisch geestelijke verzorging. Eerst in 
1974 als coördinator en later als docent en supervisor van de 
geestelijke verzorging van het Humanistisch Opleidingsinsti-
tuut. En na de oprichting van de Universiteit voor Humanistiek 
in 1989 als docent existentiële biografie en supervisor.

‘Op levensvragen moet je  

niet te snel een antwoord  

willen vinden’
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Friedrich von Schiller (1759-1805) was schrijver, 
dichter en hoogleraar filosofie aan de univer-
siteit van Jena. Met Goethe was hij een van  
de grondleggers van de Weimarer Klassik:  
een humanistisch-classicistische stroming  
in de Duitse literatuur. Zijn Brieven over de 

esthetische opvoeding van de mens (1793) 
tonen Schillers zoektocht naar een theorie 
over de helende functie van kunst voor ons 
persoonlijke én maatschappelijke leven.

Schiller schrijft zijn Brieven tijdens de Franse Revolutie terwijl hij 
vervuld is van afkeer over de grofheid en het geweld ervan. Hij 
ziet de Terreur (1792-1794) niet alleen als specifiek Frans falen 
maar als een mislukking van de Verlichting als geheel. In zijn 
Brieven zoekt hij hiertegen een geneesmiddel. Vanaf 1795 publi-
ceert hij ze in het door hem opgerichte tijdschrift Die Horen, waar-
voor ook Goethe en Von Humboldt schrijven. Met het tijdschrift 
wil Schiller ‘de ware humaniteit bevorderen’.
‘Politieke problemen zijn alleen op te lossen als ze worden bena-
derd via het probleem van de esthetiek, omdat alleen via schoon-
heid de vrijheid kan worden bereikt’, schrijft Schiller in zijn tweede 
brief. Hij beschouwt de esthetische mens als de voorwaarde voor 
de geweldloze overgang naar een goede, verstandige staat. Hij 
gelooft in vooruitgang. De bouw van een ware politieke vrijheid 
is de volmaaktste van alle kunstwerken. In Schillers ideale staat 
kan het individu zich optimaal ontplooien en is zelfbeschikkings-
recht de basis voor harmonie.

Alles willen weten over vrijdenken, spiritualiteit, humanisering 
en zingeving? De canon biedt een overzicht van de geschiedenis 
én de actualiteit van het humanisme. Op 3 november jl. werd de 
canon gepresenteerd op een bijeenkomst voor humanistisch gees-
telijk verzorgers in Leusden. De belangrijkste vraag daar was: hoe 
kan de canon in het geestelijk werk worden gebruikt? De eerste 
reacties zijn veelbelovend.

In Humus is regelmatig aandacht besteed aan de Humanistische 
Canon op internet. Initiatiefnemers Esther Wit en Bert Gasenbeek 
zetten, met een team aan medewerkers, een traditie voort die door 
Theodor Holman op de radio was begonnen. Elke week bevroeg 
hij in zijn programma zijn gasten over hun favoriete humanistisch 
werk. Wit en Gasenbeek gaven de canon een nieuwe vorm:  boe-
ken en kunstwerken die voor het humanisme van belang zijn een 
bedding bieden in een tijdlijn en in lemma’s. Zo is er een lemma 
Renaissance (14e – 16e eeuw), met een uitgebreide beschrijving 
van het renaissancehumanisme, en in de kantlijn de belangrijk-
ste denkers uit die tijd (bijvoorbeeld Montaigne, Petrarca en Pico 
della Mirandola) en links naar onder meer een hoorcollege over 
Renaissance in relatie met levenskunst. Staat bij u misschien nog 
ouderwets een encyclopedie in de kast, met de rug naar u toe, 
deze canon is een moderne encyclopedie, met de vensters open. 
Alles is aanklikbaar en dwarsverbanden zijn gemakkelijk te leg-
gen. Een rijke bron om eindeloos in te lezen, te luisteren en te 
kijken. Een rijke bron voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
humanisme.

En misschien ook een rijke bron voor de geestelijk verzorger bij 
de uitoefening van zijn vak? Om dit te peilen stond de canon  
afgelopen najaar centraal op het jaarlijkse symposium van hu-
manistisch geestelijk verzorgers.
‘We waren er nog te weinig de boer mee op geweest’, vertelt  
Wilma Reinders, programmaleider Humanistische diensten. ‘En 
dit was een goede gelegenheid. Natuurlijk hadden we al wel  
eens onderzocht wat men van zo’n canon vond. De reacties wa-
ren toen wat afwerend. Wat moeten geestelijk verzorgers ermee? 
Is het niet te hoogdravend? Het ziet er mooi uit, maar past het 
bij het werk dat geestelijk verzorgers doen? Daarom zochten we 
naar een link tussen de praktijk van de geestelijk verzorger en de 
canon.’
Drie geestelijk verzorgers namen de uitdaging aan. Zij onder-
zochten in hun respectievelijke praktijken in de zorg, justitie  
en defensie de mogelijkheden van de canon. Fernando Savatar 
en zijn filosofie over eigen verantwoordelijkheid werd door gees-
telijk verzorger Menno Mensonides behandeld aan de hand van 
een casus uit de gevangenispraktijk. Christy van Hastenberg ver-
bond de mythe van Sisyfus van Albert Camus met het raadswerk 
binnen defensie en Jasper Smit koos uit de canon Pico della  
Mirandola. 

Eigen keuze
Laatstgenoemde, geestelijk verzorger in de zorg, wordt in zijn 
dagelijks werk geconfronteerd met het lijden van mensen aan 
het einde van hun leven. Hij citeerde de beroemde vrijheidsge-

Schiller: Kunst bevordert ware humaniteit

Humanistische Canon  
biedt eilandjes van houvast
Er is lang aan gewerkt: de Humanistische Canon. Een website waar bezoekers op trefwoord in 
de rijke geschiedenis van het humanisme kunnen zoeken.
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dachte van Pico uit diens Oratie over de menselijke waardigheid. 
Daarin spreekt God tot Adam: 
Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen 
beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden in de vorm die je verkiest. 
Je kunt ontaarden in de lagere vormen, de dierlijke, maar je kunt 
ook door eigen wilsbesluit herboren worden in de hogere vormen, 
die goddelijk zijn.

Een belangrijke vraag die hij zich daarbij stelde was: biedt de 
humanistische traditie aanknopingspunten om dat lijden in ver-
zorgingshuizen te begrijpen en stelt het er ook iets tegenover?
Een vraag die hij met ja beantwoordde: ‘Als wij als humanisten 
geloven in de vrijheid van de mens om het bestaan zelf in te 
richten, zoals Pico dat uitdrukt, is dat nog geen ontkenning van 
de feitelijke situatie van de persoon. Sterker, op het moment van 
lijden is deze vrijheid juist belangrijk om tot een echt verstaan 
van de eigen situatie te kunnen komen (...) In dit proces heeft  
ieder mens een eigen keuze hoe met zijn of haar situatie om te 
gaan. Ieder mens is hierin uniek en zijn levensverhaal van grote 
waarde.’   

Reacties
Waren de toeschouwers overtuigd? Afzwaaiend geestelijk ver-
zorger Hans Bomhof wilde graag voor zijn pensionering bij dit 
symposium aanwezig zijn. ‘Het was een waardevol gebeuren’, 
vertelt hij. ‘Iedereen erkende dat het lastig was uit die oude filo-
sofische teksten een bevlogen verbinding te leggen met je werk. 

Inspirerend was het om te zien hoe de filosofie van Pico della 
Mirandola over de universele menselijke waardigheid als drijf-
veer, verbonden werd met het werk van de geestelijk verzorger 
in de zorg die zich het lot van dementerenden aantrekt.’ ‘Voor 
mij’, zegt Wilma Reinders, ‘bood deze middag verdieping aan 
het woord geestelijk. Een geestelijk verzorger doet in zijn werk-
praktijk iets heel anders dan een psycholoog, juist omdat de gees-
telijk verzorger in zijn werk verbonden is met de (humanistische) 
filosofische traditie.’ Geestelijk verzorgster Ellen Loomans was 
aangenaam verrast door de drie sprekers. Ze ziet vooral moge-
lijkheden: ‘Zo’n canon hoeft niet te hoog gegrepen te zijn voor 
gespreksgroepen in een verzorgingshuis. Je kunt mensen beter 
overschatten in plaats van onderschatten. Het kan heel verras-
send zijn om een moeilijke tekst in een gespreksgroep te bespre-
ken. Dat kan mensen ook stimuleren om verder te kijken. Zeker 
in gesprekken met ouderen ontmoet je zoveel levenservaring. De 
canon kan helpen om in gesprek nieuwe bronnen aan te boren.’
Bomhof: ‘Maar ook het verhaal over de Sisyfus-mythe van Camus 
sprak mij erg aan. Het leven is absurd. Ook binnen een organisa-
tie. En wij als geestelijk verzorgers staan midden in die absurdi-
teit.’ Daarom luisterde hij scherp naar gastspreker Boris van der 
Ham, die wijze woorden sprak: ‘In een oceaan van onzekerheden 
mogen mensen eilandjes van zekerheid bouwen om toch wat 
houvast te vinden, om niet kopje onder te gaan. Zulke eilandjes 
zijn de schrijvers en de boeken in de canon.’ 

Eric de Rooij

Een van de centrale thema’s in de Brieven is de vraag hoe onder-
danen vrije burgers kunnen worden. Het grootse obstakel is de 
arbeidsdeling. De maatschappij heeft deze weliswaar nodig voor 
haar welvaart, maar arbeidsdeling staat de individuele ontwikke-
ling in de weg.
Volgens Schiller is de fragmentatie van het moderne leven een 
psychologisch, en politiek probleem. Fantasie wordt niet meer 
gestimuleerd, smaak raakt versplinterd. Daaruit vloeit in de mo-
derne mens een spanning voort tussen de publieke en de privé-
persoon. 
De ervaring van kunst kan een oplossing zijn omdat deze ervaring 
zich verheft boven de individuele meningen en de laatste mode. 
Kunst is in staat om de twee ‘drijfveren’ in de mens te verenigen. 
De mens is immers van nature gespleten: hij is een fysiek wezen 
dat in de veranderende tijd staat, en hij is een geestelijk wezen dat 
naar eenheid en eeuwigheid streeft. Hij heeft kortom een ‘stof-
drift’ en een ‘vormdrift’. Schoonheid combineert de gevoelsmatige, 
aan tijd gebonden, ervaring van de wereld met het streven naar 
tijdloosheid. De esthetische mens weet dus zijn gevoelsmatige en 
lichamelijke kant te verbinden met zijn redelijke en vrije kant.

Bildungs-ideaal
Over concrete politieke actie blijft Schiller in zijn Brieven vaag. 
Hij vindt wel een historisch voorbeeld van zijn ideale staat, en 
dat zijn, zoals bij veel humanisten, de oude Grieken. De klassieke 
Griekse mens was niet onderworpen aan de brutaliteit van een 
sterke staat en de gemeenschap ging niet ten onder aan brute in-
dividuen. De Griekse mens vormde zichzelf tot beschaafd burger. 
Het was hen dus gelukt om zowel hun gevoelsleven als hun mo-
raliteit en rationaliteit harmonieus te ontwikkelen. Het toekomst-
ideaal van Schiller is dan ook een samenleving die mensen in 
staat stelt zich als persoon te vormen, zoals een kunstenaar zijn 
kunstwerk vormgeeft.

De auteur van dit (hier verkorte) artikel, Marja Verburg, studeerde geschiedenis 

aan de Universiteit van Amsterdam en de Humboldt Universität Berlin. Zij is als  

redacteur van Duitslandweb.nl, het Nederlandse internetportaal over Duitsland, 

werkzaam bij het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Verder 

lezen: kijk op www.humanistischecanon.nl.

Alles is aanklikbaar en  
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gemakkelijk te leggen

 HUMUS no. 4 | 2011 11



Ruim twintig jaar geleden pleitte Huib Drion in 
de NRC voor een middel (‘pil van Drion’) waar-
mee ouderen waardig kunnen sterven als zij hun 
levenskwaliteit onomkeerbaar te laag vinden.

Die pil is er nog steeds niet, maar het debat over het (recht op) 
stervenshulp bij ‘voltooid leven’ laaide afgelopen jaar stevig op, 
lokaal en landelijk, in de politiek en tussen belangenorganisaties. 
De laatste werken intussen samen hard en gestaag aan nieuwe 
hulpmogelijkheden.
Dat we steeds langer leven roept vragen op over zin en invulling 
van het verlengde leven. Vanuit het onderzoeksproject ‘Goed ouder 
worden’ van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) wordt vast-
gesteld dat er wel aandacht is voor de fysieke maar te weinig voor 
de existentiële kant van ouderdom. Veel ouderen zijn eenzaam. 
Gebrek aan aandacht voor gevoelens van zinloosheid kunnen 
leiden tot depressie en somatisering. Vanuit het Expertisenet-
werk Levensvragen en Ouderen streeft het Verbond, met andere 
organisaties, sinds drie jaar naar meer aandacht voor levens-
vragen van ouderen. Artsen, verzorgers en vrijwilligers in zorg- 
en verpleeghuizen, maar ook bij ouderen thuis, moeten daarvoor 
gevoeliger worden, om de kwaliteit van de laatste levensfase te 
verbeteren. Op kleine schaal loopt al een experiment waarin  
artsen ouderen met levensvragen doorverwijzen naar geestelijk 
verzorgers om daarover in gesprek te gaan. We willen dit graag 
uitbouwen. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn 
geïnteresseerd.
Bij goede ouderenzorg hoort ook dat een duurzame, weldoordach-
te doodswens, die niet met zorg is weg te nemen, serieus genomen 
en gerespecteerd wordt. Het Verbond steunt de ontwikkeling van 
mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding aan ouderen die hun leven 
voltooid achten. Zoals de ontwikkeling van ‘een pil van Drion’ en 
een levenseindekliniek door de NVVE, verdere doordenking van 
een opleiding voor niet-medisch stervensconsulenten door de ini-
tiatiefnemers van Uit Vrije Wil (UVW) en de ruimere interpretatie 
die de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevor-
dering der Geneeskunst) onlangs formuleerde ten aanzien van de 
euthanasiewet. We waarderen dat consulenten van Stichting De 
Einder mensen begeleiden in de zogeheten ‘autonome’ route. Maar 
we zien nóg een mogelijkheid om stervenshulp dichterbij te bren-
gen, namelijk in een samenwerking tussen artsen en humanistisch 
geestelijk begeleiders die zijn bijgeschoold tot stervenshulpverlener. 

Samenwerking 
Artsenorganisatie KNMG nam dit jaar het standpunt in dat dokters 
ouderen hulp bij zelfdoding mogen geven bij een combinatie van 
levensmoeheid en een medische grond: een stapeling van op zich 
niet-levensbedreigende medische kwalen. Dat biedt een heel 

nieuw werkterrein voor al die artsen die tot nu hooguit stervens-
hulp geven aan terminaal zieken. Beoordeling van de medische 
kwalen en de feitelijke hulp bij zelfdoding horen tot de medische 
expertise, maar het onderzoeken van de existentiële achtergrond 
van de doodswens niet. Sommige dokters hebben genoeg (levens)
ervaring om dat toch te doen, anderen niet.
Humanistisch geestelijk begeleiders zijn wél geschoold in het 
praten over levensvragen, waaronder die over het levenseinde  
en het verlangen naar de dood. Ook het verhelderen van morele 
en ethische dilemma’s behoort tot hun beroep. Die competenties 
kunnen oudere én arts van dienst zijn rond verzoeken om hulp 
bij zelfdoding vanwege voltooid leven.
De geestelijk verzorger kan met de oudere die hulp vraagt de 
overwegingen helder maken: Waarom wil die persoon dood? 
Welke persoonlijke levensvisie en overtuigingen maken dat het 
leven nu ondraaglijk is en de dood verkiesbaar? Kan meer zorg, 
aandacht, verbetering van omstandigheden iets aan de doods-
wens veranderen of is die onomkeerbaar? Na deze gesprekken 
kan de geestelijk begeleider de arts gefundeerd adviseren over 
het existentiële deel van de hulpvraag, of de cliënt ondersteunen 
het verzoek toe te lichten.
De geestelijk begeleider kan ook met de arts zelf in gesprek over 
het verzoek om hulp: heeft de arts beroepsmatige of persoonlijke 
twijfels of moreel-ethische dilemma’s? Is de dokter bang om ie-
mand te helpen sterven? Door de overwegingen te ontwarren komt 
de arts wellicht makkelijker tot een besluit en verwijst eerder door 
bij afwijzing van het verzoek.
Als de arts besluit hulp bij zelfdoding te geven kan de geestelijk 
begeleider de oudere, diens intimi en desgewenst de arts rond het 
sterven begeleiden. 
Ook als ouderen kiezen te stoppen met eten of drinken of zelfver-
gaarde middelen innemen of hun leven beëindigen in de levens-
eindekliniek, kan een geestelijk begeleider helpen het leven goed 
en waardig te beëindigen. 

Animo
Het Humanistisch Verbond gaf in oktober samen met UVW twee 
workshops over de mogelijke rol van niet-medische stervens-
hulpverleners tijdens het NVVE-symposium ‘Voltooid leven. Van 
theorie naar praktijk’. Onder de 120 deelnemers, waaronder artsen, 
bleek veel draagvlak voor het opleiden en inzetten van dergelijke 
stervensbegeleiders. 
Het Verbond wil een gezamenlijke bijscholing voor artsen en gees-
telijk begeleiders stimuleren waarin artsen iets leren over levens- 
en levenseindevragen en geestelijk begeleiders over juridische en 
medische vragen en dilemma’s. Zodat zij elkaar daarin goed leren 
begrijpen om te kunnen samenwerken. Het Verbond is daarover 
in gesprek met de UvH, artsen en geestelijk begeleiders.

Paulien Boogaard

Oudere én arts gebaat  
bij rol humanistisch  
geestelijk begeleider
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Op zoek naar het atelier van Cees Vis wandel 
ik in de historische binnenstad van Haarlem 
door nauwe straatjes als de Tuchthuisstraat. 
De naam prikkelt de verbeelding maar geluk-
kig is het gekerm uit vroeger tijden vervlogen.

Een straatje verder bij binnenkomst ben ik omringd door opge-
wekte schilderijen en linosneden. De kleurenexplosie blijkt een 
fantasievolle vertaling van gedachten, dromen en soms moeilijke 
momenten die een knipoog meekrijgen uit een lang mensenleven. 
In Cees Vis’ beeldtaal worden het vereenvoudigde vrouwen, vogels 
en andere dieren met de uitnodiging om er een eigen verhaal bij 
te verzinnen, want de schilder laat dat graag aan de verbeelding 
van de beschouwer over.
Cees Vis (1926) – vele exposities zijn in de loop der jaren aan zijn 
werk gewijd – herontdekte al weer vele jaren geleden met grote 
vreugde zijn huidige vrouw. Samen beheersten zij vele ambachten 
zoals tapijt weven, tekenen, schilderen, linosneden maken, door 
haar aangevuld met mooi of nuttig keramisch werk. De kroon op 
het levenswerk werd het met eigen handen bouwen van een – op 
het oog – traditioneel huis in de Ardèche. Het was een project van 
meerdere lange Franse zomers; sprankelende levenskunst spreekt 
uit alles.
Aan de Rijksakademie in Amsterdam kreeg hij vlak na de oorlog 
onder meer gedurende twee jaar les van professor Röling. De re-
belse Jan Sierhuis was een klasgenoot en ook Cees Vis hunkerde 
naar een nieuwe vormentaal. In 1946 raakte hij onder de indruk 
van de grote tentoonstelling van Franse wandtapijten in het Rijks-
museum. Als academisch gevormd kunstenaar had Cees Vis wel-
licht een fijnschilder in de traditionele betekenis kunnen worden 
als hij in 1947 niet de eerste tentoonstelling van zijn generatie-
genoten ‘de Experimentelen’, zoals de schilders van CoBrA toen 
nog heetten, bezocht had. Het zien van dat werk hielp hem enorm 
in de dringende behoefte om zelf op den duur ook de gebaande 
paden te kunnen verlaten.

Tussenstappen
Toen de gelegenheid zich omstreeks 1951 voordeed solliciteerde 
hij naar een baan in de Haarlemse werkplaats tot herstel van an-
tiek textiel. Hij leerde er tapijt weven, hield van het handwerk en 
na een paar jaar ontwierp en weefde hij tot halverwege de jaren 
zeventig zijn eigen tapijten met zelf gesponnen en geverfde wol. 
Daarnaast bleef hij schilderen. Veel wandkleden, vooral op land-
schappen uit de Ardèche geïnspireerd, vonden hun weg naar ge-
zondheidsinstellingen, gemeentehuizen en bedrijfsgebouwen.
Er was nog een ambachtelijke tussenstap nodig om de vrijheid te 
bereiken en dat werd vanaf 1975 het vervaardigen van linosneden. 

De techniek – tot soms wel zes drukgangen - dwingt tot opbouwen 
uit betrekkelijk eenvoudige elementen en biedt de mogelijkheid 
te reflecteren op het werk in wording: ‘Eerst weet ik niet in welke 
vorm ik dat moet gieten. Het mag geen illustratie worden. Ik wil 
het iets universeels geven, dan heeft het ook betekenis voor men-
sen die er helemaal niets mee te maken hebben. Sommige mensen 
zien er hetzelfde in als ik, anderen – en dat vind ik haast nog leu-
ker – zien er iets heel anders in. Iedereen maakt er zijn eigen ver-
haal bij. Dat is goed’ (citaat uit: Cees Vis een ambachtelijk kunste-
naar van deze tijd, Uitgeverij Graveen, ISBN 978-90-76241-21-0).

Annette Brattinga-Aeneae Venema

Wilt u ook exposeren op de website van het Humanistisch Verbond?
De werkgroep Humanisme en kunst roept u op om maximaal vijf foto’s in jpeg-

formaat van eigen werk te sturen naar annetteb@dds.nl, vergezeld van een korte 

toelichting. Vier keer per jaar, bij het uitkomen van Humus, wordt er werk van een 

nieuwe exposant op de website gepubliceerd. Kijk voor de criteria op de website 

www.humanistischverbond.nl/specials/humanismeenkunst.

Cees Vis
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Zou ik vroeger eens naar mijn CV zijn gaan kijken 
als ik werkloos dreigde te raken, tegenwoordig 
staat mijn arbeidsverleden voor iedereen perma-
nent te kijk op mijn LinkedIn-profiel. Die pagina 
kan ik geheel naar eigen smaak invullen, maar 
sommige dingen kan ik als mediaonderzoeker 
toch maar beter niet doen.

Bijvoorbeeld: helemaal niet zo’n pagina aanmaken, of erop zetten 
dat ik zeker geen salestijger ben. Verder raadt LinkedIn mij aan 
om te linken naar mijn persoonlijke website en mijn gepersona-
liseerde Twitteraccount. Ook daar kan ik blijk geven van mijn 
hoogstpersoonlijke identiteit, zolang die identiteit maar bijzonder 
emplooiabel is.
Mocht ik dit nu allemaal moeilijk vinden, dan zijn er websites en 
boeken vol advies over hoe ik mijzelf het best kan presenteren, 
van Steele Curry’s Make the Right Impression tot Susan Bixlers 
5 Steps to Professional Presence: How to Project Confidence, 
Competence and Credibility at Work. Zulke boeken zijn er overi-
gens niet alleen voor zelfpresentatie in het professionele leven, 
maar ook voor als ik het bij-
voorbeeld moeilijk vind om 
mezelf te laten zien aan poten-
tiële partners, of als ik mijzelf 
te verlegen vind of te weinig 
assertief. En als het met boeken 
en websites nog steeds niet lukt, 
dan wordt het misschien tijd 
een van de vele beschikbare 
coaches in de arm te nemen.
Zelfmanagement, dat is waar-
over ik het wil hebben. Nu zijn de verschijnselen die ik daaronder 
schaar tamelijk divers, maar ze hebben wel iets gemeen, namelijk 
dat er enerzijds sprake is van een grotere vrijheid om jezelf vorm 
te geven – een vrijheid die voortdurend wordt benadrukt – terwijl 
je anderzijds, weliswaar minder nadrukkelijk, ook steeds meer 
zelf voor die vormgeving verantwoordelijk wordt gehouden.
Zelfmanagement lijkt veel op levenskunst. In beide gevallen gaat 
het om de vraag wat wij van onszelf maken. En in beide gevallen 
behelst die vormgeving van onszelf meer dan zomaar een wils-
besluit - training bijvoorbeeld, of de hulp van een coach/vriend, 
of het ontwikkelen van een coherente levensstijl. In de beroemde 
dialoog van Plato (of, waarschijnlijker, van een volgeling van 
Plato) tussen Socrates en Alcibiades komen deze zaken in elk  
geval alle drie aan bod. Alcibiades ontvangt training in het sys-
tematisch betwijfelen van zijn vooronderstellingen, hij wordt 

aangespoord om zijn leven consequent in te richten naar de re-
sultaten van zulk zelfonderzoek, en aan het eind van de dialoog 
zegt hij Socrates overal te zullen volgen om optimaal van diens 
vriendschap en wijsheid gebruik te kunnen maken.
Juist omdat levenskunst en zelfmanagement zoveel overeenkom-
sten vertonen lijkt het mij belangrijk de verschillen te benoemen. 
Want wat mij betreft is zelfmanagement meestal levenskitsch. 

Kitscherig prul
Het thema ‘tussen levenskunst en levenskitsch’ neemt de metafoor 
van levenskunst, dat wil zeggen de voorstelling van levensinrich-
ting als een artistieke bezigheid, en breidt die metafoor nog wat 
verder uit. Als je van je leven een kunstwerk kunt maken, dan 
moet een kitscherig prul van een leven ook tot de mogelijkheden 
behoren – een geglazuurd, sentimenteel leven in pasteltinten dat 
bol staat van artistieke pretenties die het niet waarmaakt.
Ik zou deze metafoor nog iets verder willen oprekken en zeggen 
dat het zowel bij gewone kunst als bij levenskunst gaat om een 
kwestie van authenticiteit. We noemen kunst niet-authentiek als 
de maker van het fysieke kunstwerk en de verrichter van de eigen-
lijke artistieke arbeid niet dezelfde persoon zijn. Een echte van 
Gogh is authentiek omdat de schilder er zelf een gedurfde stilis-
tische taal voor heeft ontwikkeld. Een hedendaagse imitatie, of 
dat nu een vervalsing of een stijlimitatie is, mist authenticiteit 

omdat de maker zich niet uit-
eenzet met het artistieke mate-
riaal of met zijn eigen tijd. In 
plaats daarvan trekt hij of zij 
een kant-en-klare stijl van de 
plank.
Bij een stuk kitsch bepaalt de 
maker dus in zekere zin niet 
zelf hoe zijn werk eruit komt  
te zien, ondanks het feit dat  
hij het wel zelf maakt. Hij 

draait mee in een systeem van bestaande conventies. Dat kan 
een heel legitieme manier van doen zijn - het verkleint waar-
schijnlijk de kans dat de kitschproducent arm en vergeten sterft 
zonder ooit iets te weten van de eventuele postume erkenning – 
maar authentiek kunnen we het niet noemen.
Bij levenskitsch bepalen gangbare normen hoe ik mijn leven  
inricht. Ik bepaal weliswaar zelf hoe mijn LinkedIn-profiel er in 
detail uitziet, maar dat het profiel een beeld schetst van een en-
thousiaste, ondernemende professional staat bij voorbaat vast. 
Als ik veel ingrijpender met mezelf aan het werk ga en bijvoor-
beeld een coach in de arm neem om mezelf te verbeteren, dan  
is het risico levensgroot aanwezig dat ik mezelf nog steeds ga 
proberen te veranderen in een enthousiaste, ondernemende pro-
fessional. Of misschien in een zelfverzekerde, sociale jongen, of 
in een goede versierder.

Jong HV
Het maakbare ik

Verwar zelfmanagement 

niet met levenskunst
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Wat hebben humanisme en spiritualiteit met 
elkaar te maken? En wat hebben humanisme 
en spiritualiteit deze tijd nog te zeggen? Alfons 
Nederkoorn onderzocht voor zijn proefschrift 
Het vergrootglas van de geest J.P. van Praags 
ideeën over humanisme en spiritualiteit. Hij 
vergeleek de opvattingen van Van Praag met 
die van andere onderzoekers als Kunneman, 
Todorov en Van IJssel.

Secularisatie en nihilisme gaan vaak hand in hand met een groei-
ende behoefte greep te krijgen op het eigen bestaan. Als God en 
de waarheid niet meer bestaan, wat zijn dan de zaken en waarden 
waardoor mensen zich laten leiden? Welke perspectieven dragen 
ertoe bij dat mensen ervan uitgaan dat het individu zijn eigen 
leven scheppend vorm geeft? 
Jaap van Praag (1911-1981) geldt als een van de grondleggers van 
het humanisme in Nederland. Het humanisme van Jaap van Praag 
legt de nadruk op autonomie en weerbaarheid. Deze begrippen 
vormen in zijn levensovertuiging de kern van de mens in relatie 
tot de ander. Spiritualiteit is volgens Van Praag als een vergroot-
glas van de geest. Het maakt zichtbaar wat verborgen lag en 
brengt samen wat gescheiden leek. Spiritualiteit bezielt en is  
onderdeel van de humanistische levensovertuiging. Van Praag 
benadrukte dat humanisme een overtuiging is waarin beleving 
en beschouwing met elkaar verbonden zijn.
Nederkoorn besteedt in zijn boek ook aandacht aan het belang van 
het humanistisch denken van Jaap van Praag voor het humanisme 
in deze tijd. Humanisme draagt bij aan kritische bewustwording 
van waarden, aldus Nederkoorn. Onze samenleving is niet vol-
tooid, en zoals Van Praag het formuleerde: ‘(…) humanisme is de 
kritische beschouwer en de betrokken participant die gelooft in 
de scheppende kracht van het individu.’

Alfons Nederkoorn is wijsgerig socioloog en promoveerde aan de Universiteit voor 

Humanistiek. Hij heeft als humanistisch geestelijk raadsman in de gezondheids-

zorg gewerkt. Op dit moment is hij betrokken bij de ontwikkeling van instrumen-

ten die klantervaringen met kwaliteit van zorg wil meten.

 

Het vergrootglas van de geest verscheen als nummer 13 in de reeks Het Huma-

nistisch Erfgoed, Uitgeverij Papieren Tijger en Humanistisch Historisch Centrum 

(468 pagina’s, € 27.50).

Daarom begint de antieke levenskunst met uitgebreide reflectie 
op de vraag wat ik precies van mezelf zou moeten maken. 
Wanneer Socrates Alcibiades aanspoort om zorg voor zichzelf 
te dragen, dan praat hij tegen een jongeman die eigenlijk al 
besloten heeft om militaire en politieke roem te gaan vergaren, 
omdat het nu eenmaal vanzelf spreekt dat dit de beste manier is 
om een goed leven te bewerkstelligen. Socrates daagt Alcibiades 
eerst uit om dergelijke normen logisch te onderzoeken om daar-
na pas naar het resultaat van dat onderzoek te gaan leven.

Kopieerbeveiliging
Levenskunst onderscheidt zich dus daarin van zelfmanagement, 
dat het laatste alleen gaat over het praktische ‘maken van het 
werk’, het eigenlijke inrichten van je leven, terwijl daaraan bij 
levenskunst een ‘uiteenzetting met het artistieke materiaal’ voor-
afgaat: een zo autonoom mogelijk onderzoek naar wat je zou 
willen en kunnen zijn.
Ik vind deze ‘uiteenzetting met het artistieke materiaal’ nog het 
meest inspirerende element aan de steeds verder uitdijende 
metafoor van de levenskunst, omdat dit element aangeeft dat 
er een gekke historische dimensie zit aan het verschil tussen 
kunst en kitsch: een soort kopieerbeveiliging. De structuren die 
Beethoven gebruikte voor zijn latere strijkkwartetten – school-
voorbeelden van hoge kunst – zijn kitscherig en behaagziek 
wanneer een hedendaagse componist ze gebruikt.
Op een soortgelijke manier laat de levenswijze die Socrates  
stimuleerde zich niet zomaar naar het heden kopiëren. Het be-
lang dat hij hecht aan andron, een woord dat zowel moed als 
mannelijkheid betekent, laat zich bijvoorbeeld niet zomaar 
overzetten naar een tijd waarin vrouwen als volwaardige  
wezens worden beschouwd.
Paradoxaal genoeg is het feit dat leven ‘volgens Socrates’ niet 
mogelijk is juist datgene wat zijn voorbeeld zo inspirerend 
maakt. Want waar een kitscherig schilderij je hooguit kan  
inspireren tot het schilderen van diezelfde lammetjes in dat-
zelfde glooiende heuvelland, daar loop je bij de kwartetten van 
Beethoven een serieus risico om te worden geïnspireerd tot het 
componeren van iets nieuws en gevaarlijks en volstrekt heden-
daags. En waar de genoemde zelfhulpboeken van Curry en 
Bixler je hooguit aanzetten om jezelf te presenteren op exact 
dezelfde gelikte manier als zoveel andere flexibele en klantge-
richte professionals met oog voor resultaat, daar kan Socrates 
je inspireren om iets heel nieuws te worden: anders dan de 
salestijgers.
En anders dan Socrates.

Bas Jansen

Dit artikel verscheen eerder in Spino, het ledenblad van Jong HV.

Het vergrootglas 
van de geest
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JA,  Ik wil meer informatie over een executeur 
van het Steunfonds Humanisme

Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden. 
Dat gaat gemakkelijker als u zelf al maatregelen heeft genomen. 
Veel mensen vinden het moeilijk of onaangenaam om daar over 
na te denken. Toch is het belangrijk dat op tijd te doen, want het 
geeft veel rust als deze zaken van tevoren goed geregeld zijn.

U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen als 
executeur. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst  
die uw laatste wens kunnen uitvoeren. Een jarenlange ervaring 
met deze vorm van dienstverlening staat borg voor zorgvuldig-
heid en integriteit.

Steunfonds Humanisme

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het 
Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond zet zich 
in voor een humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch via nummer 
020 521 90 36 of met behulp van de bon. U kunt ook kijken op: 
www.humanistischverbond.nl/steunfonds. 
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Erwin Drenth (39) ontdekte 
twee jaar geleden de huma-
nisten als verwante zielen.  
‘Als optimistisch existentialist 
vond ik nergens die herken-
ning waarnaar ik op zoek was, 
totdat ik ergens de slogan 
‘Gelooft u ook meer in het le-
ven voor de dood’ zag staan. 
Toen ik vervolgens een boekje 
over humanisme las, had ik 
het gevoel ‘thuis te komen’. 

Wat trof je er zo in?
Dat het bestaan geen ‘hoger’ 
doel heeft, buiten ons om. Dat 
het leven is wat we er zelf van 
maken. Dat is precies hoe ik er-
over denk, maar nergens eerder 
had ik dit zo duidelijk verwoord 
gezien. Met de boeddhisten kon 
ik een heel stuk mee, maar ook 
zij komen uiteindelijk op de 
proppen met het ‘hogere’, een 
externe bron voor de moraal 
en het waarom. Dan haak ik af. 

Waarom ben je lid geworden 
van het HV?
Omdat ik denk dat veel meer 

mensen humanist zijn zonder 
het te weten. Door lid te wor-
den kun je het humanisme 
zichtbaarder maken. Nadat ik 
me had aangemeld, werd ik 
uitgenodigd voor de functie 
van secretaris in het bestuur 
van de afdeling Haarlemmer-
land. Door onverwachte om-
standigheden ben ik sinds dit 
voorjaar voorzitter geworden. 

Hoe komen humanistische 
waarden tot uitdrukking in 
jouw leven?
We leven nu, en alleen ikzelf 
weet hoe ik mijn leven zinvol 
en prettig kan maken. Maar 
zinvol en prettig is mijn leven 
alleen als ik ook rekening houd 
met mijn omgeving. Humanis-
tische waarden als wars zijn 
van het wij/zij-denken, het ver-
mijden van rigide oordelen en 
het streven naar redelijkheid 
helpen me daarbij. 

Welke humanistische waarde 
vind jij het belangrijkst?
Autonomie. Voor jezelf denken. 

Kritisch zijn, ook ten opzichte 
van het humanisme zelf. Ik 
kan me wel vinden in de kri-
tiek van Bas Heijne, die zegt 
dat we ons met onze verheven 
idealen in een ivoren toren 
hebben opgesloten in plaats 
van abstracties als privacy en 
zelfbeschikkingsrecht wat meer 
te vertalen naar het leven van 
alledag. En ook aangeven hoe 
moeilijk wij het net als ieder 
ander hebben om níet te snel 
te oordelen of ons aangevallen 
te voelen. 

Wat hoop je met je lidmaat-
schap te bewerkstelligen?
Door te poneren dat het huma-
nisme dan wel geen troostleer 
is maar wel troostrijk kan zijn. 
Omdat onze waarden ons hel-
pen in onze zoektocht het goe-
de te doen. In het opvoeden 
van onze kinderen, in onze 
omgang met de dood, noem 
maar op. 
 

Machteld Bouman
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