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Het Humanistisch Verbond bestaat 75 jaar en de  

afdelingen Fryslân, Groningen en Drenthe vieren dat met …  

HUM&NS: een magazine waarin humanistische mensen – 

hun leven, denken, voelen en willen – centraal staan.   

Al dit hele jubileumjaar (2021) is een enthousiast en 

kundig groepje HV-leden bezig met interviewen van een 

bont gezelschap humanisten, het denken over vorm, en 

het ontdekken hoe je dat nou doet, een magazine van idee 

naar werkelijkheid brengen. Dat het resultaat van deze 

samenwerking en ontdekkingstocht er mag zijn is duidelijk 

in het blad dat u hier in handen hebt.

Vijfenzeventig jaar Humanistisch Verbond: dat vraagt om 

terugblikken en vooruitkijken, maar vooral ook kijken naar 

jezelf en (om)kijken naar de ander. Wat hebben we een 

prachtig gevarieerd boeket humanisten, of ‘humensen’ 

bijeengebracht in dit blad. Het is zo kenmerkend voor veel 

humanisten om zich geen humanist te willen noemen,  

humanisten zijn eigenwijs en eigenzinnig, wars van hokjes, 

etiketten, beklemming. Dat is een belangrijke reden 

waarom het HV maar 17 duizend leden heeft. 

Ik ben zelf ook zo’n eigenwijze (eigen wijze?) humanist en 

een deel van mijn eigen verhaal zou ik kunnen knippen en 

plakken uit de verhalen van de geïnterviewden, en toch zijn 

al die verhalen en dat van mij verschillend en uniek. Ik was 

bijvoorbeeld ook zo’n kind dat overal vragen bij stelde en 

dat niet gauw genoegen nam met een simpel antwoord. Elk 

antwoord, bijna elk antwoord, was de aanzet voor een  

volgende vraag. Een socratische nieuwsgierigheid zit 

kennelijk ingebakken in veel mensen die zich vroeg of laat 

herkennen als humanist. 

Als wereldverbeteraar ben ik ook in goed gezelschap merk 

ik, net als Ivo wilde ik als kind in arme landen gaan werken, 

en net als vele andere wereldverbeteraars die u in dit blad 

vindt, heb ik ontdekt dat de wereld die je kan verbeteren 

al begint in eigen huis en tuin: permacultuur, vegetarisme, 

feminisme, een voorbeeld zijn voor je kinderen, zorg voor 

de natuur, de waarde van kunst, liefde, verbondenheid … 

herkenning, herkenning.

OM TE BEGINNEN...

https://www.humanistischverbond.nl/


Herkenbaar zijn ook de citaten op tegeltjes of 

kalenderblaadjes die soms jarenlang met je mee gaan, 

die soms op de grond kapot vallen maar die je toch 

bijblijven of terugkomen. Ik heb bijvoorbeeld een ingelijste 

uitspraak van Loesje die in mijn studentenhuisje in het 

toilet hing: “Streef onbekommerd naar het ideale”. Het 

zat jarenlang in een doos maar staat nu alweer een tijd 

in mijn boekenkast. Ook in de jaren dat deze spreuk in de 

doos zat, was het altijd mijn innerlijke drijfveer. Citaten 

van wijze anderen die woorden geven aan je eigen weten 

of visie kunnen vrienden worden die je raadpleegt op het 

juiste moment, ze kunnen je een bevestiging geven voor 

wat je te doen staat. Toen ik dertien was zijn de dominee 

en de catechisatiegroep wekenlang bezig geweest mij 

te overtuigen van het bestaan van de duivel, uiteindelijk 

hebben ze onverrichter zake het onderwerp terzijde 

gelegd. Decennia later vond ik bij Epictetus de woorden 

die precies uitdrukten wat ik toen bedoelde: ‘Zoals er geen 

doelwit voor missers wordt opgesteld, zo is er geen natuur 

van het kwaad in de wereld.’ 

En toch is er niet één humanisme, zoals Ton in dit  

magazine naar voren brengt: ieder vult het op zijn of 

haar eigen manier in. Ook dat komt prachtig terug in 

de interviews, opmerkelijke, verrassende verhalen en 

uitspraken die het eigen denken prikkelen. Juist in de 

ontmoeting met ‘andersheid’ kom je jezelf tegen, leer je 

jezelf beter kennen. 

De geïnterviewden zijn een kleine steekproef uit de  

verscheidenheid die humanisme is. Het is als een reis en  

tevens thuiskomen. Of zoals Lutz Jacobi zegt: “Als je 

steeds reist, ben jij voor iedereen een vreemde en zij voor 

jou. Uiteindelijk verlang je naar mensen die je niets hoeft 

uit te leggen.” Een prikkelende uitspraak, die heel veel 

vragen oproept. Zijn wij humanisten ooit klaar met vragen 

stellen, met uitleggen, meningen wisselen, van gedachte 

veranderen? 

Wij wensen u veel leesplezier, herkenning, verwondering 

en vragen met HUM&NS.

- Marijke van de Hel 

Voorzitter Humanistisch Verbond Groningen

Marijke, een kind vol vragen.
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Jeannette Stavenga: 
 

“Het humanistisch centrum voelde als 
mijn tweede thuis” 

 

 

T E K S T:  H E R M A N K A S S E N B E R G        B E E L D:  D O E K E L E S TAV E N G A 

 

De eettafel waaraan we zitten, ligt bezaaid met exemplaren van De Hugroniek en de Schakel. Behalve 
deze vroegere en hedendaagse periodieken van het Humanistisch Verbond Groningen, liggen er ook 
vellen schrijfpapier, vol gepend met onderwerpen en opvattingen die naast de historische feiten, aan 
de orde moeten komen. Het mag duidelijk zijn, Jeannette Stavenga (80, oud-voorzitter HV Groningen) 
heeft zich goed voorbereid op ons gesprek. Er is dan ook veel te vertellen. En zo dwalen we al pratend 
door de geschiedenis van het HV en de geschiedenis van een humanist. 

STIL GEWORDEN 

Ze vindt het boeiend te ontdekken dat – terugkijkend op al 

die HV-jaren – er zoveel door haar heen gaat. Er komen niet 

alleen mooie maar ook verdrietige herinneringen boven. 

Dat laatste omdat zoveel mensen die haar zeer dierbaar 

waren, er nu niet meer zijn. Mensen waarmee ze intensief 

samenwerkte en vriendschapsrelaties ontwikkelde. Hoewel 

ze nooit lid is geweest van de HV-uitvaartbegeleiding, heeft 

ze wel negen keer op verzoek van familie gesproken op het 

afscheid van mensen die vlak bij haar stonden. “Het is wel 

stil geworden”, zegt ze. 

 

HOE HET BEGON… 

“Mijn kinderen zaten in de jaren 80 op de basisschool en 

kregen daar Humanistisch Vormingsonderwijs en  

Levensbeschouwing (HVO). In die tijd werkte ikzelf ook in 

het onderwijs, in combinatie met een studie pedagogische 

wetenschappen aan de RUG. Voor mijn gevoel kwam het 

daardoor allemaal samen. In 1983 werd ik lid van het HV 

en in 1986 kwam ik in de werkgroep HVO.” Maar wat voor 

haar écht de doorslag voor haar lidmaatschap gaf, was iets 

anders. In 1978 kwam er een familie bij hen in de straat 

wonen die net als zij een hond hadden. 

Tijdens hun gezamenlijke wandelingen met de honden, 

ontstond er iets moois. Jeannette en haar buurvouw 

raakten zodanig met elkaar in gesprek dat ze op den duur 

goede vriendinnen werden. Zo goed, dat ze net als haar 

vriendin die al lid wás, ook lid werd van het Humanistisch 

Verbond. 

 

Daarnaast las ze veel over het humanisme en dacht: ‘Dat 

vind ik eigenlijk ook’. Ter voorbereiding op het interview 

heeft ze de oprichtingsrede van Jaap van Praag uit 1946 

nog eens herlezen. “Het is een wereldbeschouwing 

waarvan de eerbied voor de mens als geestelijk en 

zedelijk wezen de grondslag vormt. Zo verwoorden 

wij het tegenwoordig niet meer, maar het was voor mij 

een belangrijk uitgangspunt. Ik besefte dat je het met 

je menselijke vermogens hebt te doen en dat er niet 

iets daarbuiten is dat je stuurt,  laat staan waaraan je 

verantwoording moet afleggen.” Haar conclusie is net als 

die van Jaap van Praag: “Je hebt met elkaar van doen, dan 

moet je dus samenwerken. Dat heb ik bij het HV ervaren. 

Je kon over een aantal zaken van  

mening verschillen, maar de basis was min of meer 

duidelijk: “Je moest er sámen uitkomen.” 
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“Je hebt met elkaar van doen, 
dan moet je dus samenwerken. 
Dat heb ik bij het HV ervaren. 
Je kon over een aantal zaken 
van mening verschillen, maar de 
basis was min of meer duidelijk.  
En: je moest er sámen 
uitkomen.” 

 
In de diverse discussiegroepen waaraan Jeannette 

deelnam of die ze had opgericht, wilde het best wel eens 

knetteren, vertelt ze. “Er werden heftige discussies  

gevoerd en het was allemaal wat breedsprakiger dan 

tegenwoordig. Maar ik had het daar geweldig naar mijn 

zin. Bovendien was het wel zo dat de leden kwamen om 

iets op te steken over het humanisme en aanverwante 

onderwerpen maar ze kwamen ook voor de gezelligheid. 

Ik herinner me dat als ik naar ons Humanistisch Centrum 

ging, de deur van het slot draaide en het licht aandeed, ik 

als het ware in m’n tweede thuis op bezoek was.”   

 

De denkwijzen van toen komen weer helemaal naar boven: 

“Van Praag noemde er een aantal: de idealisten die streven 

naar het ware en het goede, de kosmische humanisten met 

eerbied voor het ‘zijnswonder’, de culturele humanisten 

die uitgaan van wetenschappelijke en artistieke waarden 

en tot slot de positivisten die het allemaal zuiver rationeel 

bekijken. Ik heb me gerealiseerd dat ik eigenlijk van alles 

wel wát heb en probeer op mijn manier het goede te doen. 

Mijn interesse in wetenschapsfilosofie en de evolutieleer is 

onmiskenbaar maar bij een zuiver rationele wereldbe- 

schouwing voel ik het minste. Ik vind dat emotie en gevoel 

ook een rol moeten spelen.” Ze voegt er nog aan toe dat 

het humanisme er bij haar in zekere zin al wel was, maar 

het zich heeft versterkt. “Het was een soort thuiskomen.  

Ik ben niet christelijk opgevoed, maar een deel van mijn 

familie was dat wel. Dat vond ik lastig. Je stond immers 

toch apart van die grote religieuze stroom, het was een 

beetje alsof je je daartegen afzette. Dat vond ik onprettig. 

Het humanistisch gedachtegoed heeft me geholpen bij 

mijn gedachtebepaling.” » 

 



HUMANISME & GODSDIENST 

Toch bleef er ook in die tijd nog enig taboe op liggen. “Ik 

herinner me dat ik toentertijd betrokken ben geweest bij  

de oprichting van het Platform voor Religie en Levens- 

beschouwing. Bij de eerste bijeenkomst deden we een 

rondje en vertelde dat ik niet ‘geloofde.’  Ik merkte toen  

dat zoiets zeggen, eigenlijk niet kon. Ik werd daar toen  

wat terneergeslagen van. Ik zou het nu waarschijnlijk wel 

hebben geweten, maar toen nog niet.” Tegen religie is ze 

allerminst, maar het is niet altijd het juiste uitgangspunt, 

vindt Jeannette: “Als we problemen willen oplossen,  

kunnen we dat beter buiten de religie om doen. Ik acht de 

kans om er dan samen uit te komen aanmerkelijk groter. 

Zo gauw de religieuze invalshoek wordt genomen, houdt 

het meestal op en begint het te schuren.” 

 

“Het humanisme heeft een filosofische maar zeker ook 

een andere kant, “aldus de oud-voorzitter. “Zodra je het 

wilt praktiseren moet je iets onbescheidens over je krijgen. 

Dat probeerden we met activiteiten. Ik heb het over de 

jaren negentig, ik werd toen voorzitter. Het waren roerige 

tijden. Er was een reorganisatie van het landelijk bureau 

gaande en we moesten een nieuw beleidsplan schrijven. 

Als ik dat nu weer lees – ik heb het zelf opgesteld – dan 

denk ik ‘jeeminee!’ In die tijd deed ik vrouwenstudies en 

management als extra vakken, dus deed ik daar iets mee 

en zette het plan ook wel met enige ambitie op,” glimlacht 

ze.  

 

“Als we problemen willen  
oplossen, kunnen we dat beter 
buiten de religie om doen. Ik 
acht de kans om er dan samen 
uit te komen aanmerkelijk  
groter.” 

 

BLOEIENDE PERIODE 

“Het was een bloeiende HV-periode, het beleidsplan 

diende als leidraad voor de daaropvolgende jaren en er 

waren in Groningen veel leden die zich voor verschillende 

activiteiten inzetten. We hadden de infogroep, de 

Hugroniek, de werkgroep Humanistiek, acht keer per jaar 

was er een zondagochtendlezing en eens per jaar een 

medewerkersavond, er werd jaarlijks een  

 

introductiecursus Humanisme gegeven en er waren 

vier actieve gespreksgroepen”, somt Jeannette op. Het 

moment waarop ze lid werd van de werkgroep HVO, was 

voor Jeannette de opmaat naar vele actieve jaren. Naast 

haar deelname aan de diverse werk- en projectgroepen 

bekleedde ze van 1991 – 1998 het voorzitterschap van 

HV Groningen. Toen ze twee jaar later werd gevraagd 

het nog even tijdelijk over te nemen, zat ze langer op de 

voorzittersplek dan gepland; tot 2009 In totaal is ze 16 jaar 

voorzitter geweest. 

TOEKOMST VAN HET HUMANISME 

Met de toekomst van het humanisme ziet Jeannette het 

wel zitten: “We hadden heel lang de slogan ‘zelf denken, 

sámen leven’. Dat hebben ze veranderd in: ‘Vrij denken, 

sámen leven’.  Toen ik het voor het eerst las raakte me 

dat, ik vroeg me af: “waarom?” Inmiddels weet ik het. 

Ze hebben de focus verlegd naar het ongelovig mogen 

zijn en om echt vrij te zijn heb je elkaar heel hard nodig. 

Voorwaarde daartoe is dat we elkaar kunnen ontmoeten. 

Het is heel goed om zo’n ontmoetingsplaats te creëren 

voor mensen die niet geloven of hun geloof vaarwel 

hebben gezegd.”   

 

Toch blijft ze haar vraagtekens zetten. “Ik denk dan ook: 

‘hoe vrij ben je eigenlijk?’ Er zijn allerlei beperkingen in 

jezelf maar ook in je eigen omstandigheden om vrij te 

denken. Ik zou meer de nadruk willen leggen op het feit 

dat je zelf verantwoordelijk bent. Je wordt hoe dan ook 

beïnvloed en het is goed je te realiseren dat vrijheid een 

betrekkelijk begrip is.” Daaruit concludeert ze dat ze 

eigenlijk toch de voorkeur geeft aan de oude slogan, met 

een accent op het woordje, ‘zelf’.   

 

Waar het uiteindelijk met het humanisme naartoe 

moet? Daarin wil Jeannette een pleidooi houden voor 

permacultuur in de wereld, om te beginnen in de eigen 

tuin. “We moeten ons afvragen hoe we een tuin ontwerpen 

die niet alleen mooi is maar waar je ook lekkere groenten 

en fruit kan plukken en rapen. Kortom een mooie, eetbare 

tuin die zowel aan onszelf als aan andere levende 

wezens toebehoort.”   Haar eigen voortuin is op basis 

van de principes van de permacultuur ontworpen, ook 

de achtertuin probeert ze aan te pakken. “Op die manier 

tuinieren is echt heel leuk.” Een prachtvoorbeeld hoe het 

verbeteren van de dingen in de wereld, begint in je eigen 

omgeving. •
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Omeed Hussein Mohammed Ali: 
 

“Ik respecteer de mens,  
maar niet zijn boekje” 
 
 
T E K S T: M A R I A N N E KO OT S T R A        B E E L D:  L E N I E  KO OT S T R A 

 

De Vrijdenkersbijeenkomsten van het Humanistisch Verbond zijn een veilige plek voor ontmoeting en 
gesprek voor afvallige moslimvluchtelingen. In hun land van herkomst bedreigd en vervolging vrezend, 
maar ook in Nederland in het AZC beducht om zich uit te spreken. De 33-jarige Omeed Hussein  
Mohammed Ali kwam in 2015 naar Nederland en werd in 2019 deelnemer aan de Groningse HV 
gespreksgroep “Vrijdenkers.” 

VRAGEN & REGELS 

“Het was geweldig, die eerste keer dat ik bij een Vrijdenk- 

ersbijeenkomst in Amsterdam kwam. Ik ontmoette 

mensen met dezelfde ideeën als ik, er was discussie, 

je kon vrijuit zeggen wat je dacht. Je kon van mening 

verschillen en met respect voor elkaar in gesprek gaan.” 

 

Omeed kwam als vluchteling vanuit Irak naar Nederland. 

Van huis uit een soennitische moslim, al geruime tijd 

atheïst, maar niet gewend daar voor uit te kunnen 

komen. “Ik was een kind dat overal vragen bij stelde. Ik 

kom uit een gelovige familie en de enige antwoorden 

die ik kreeg was dat het de wil van God was en dat je in 

de hel kwam als je je niet aan de regels hield. Ik vond 

het moeilijk me aan die regels te houden en snapte vaak 

het waarom niet. Ik herinner me hoe ik me als achtjarige 

verstopte en stiekem broodjes at tijdens de Ramadan. 

Echte antwoorden kreeg ik nooit en ik leerde te doen 

wat er van me gevraagd werd. Vanwege mijn mooie 

stemmetje werd ik zelfs vaak gevraagd om voor te 

lezen uit de Koran. In de vakanties, als andere kinderen 

vrij waren, stuurde mijn familie mij nog extra naar de 

Koranschool waar ik de verzen uit de Koran – de soera’s 

– uit mijn hoofd leerde voordragen.” »  
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GROEIENDE TWIJFELS 

Omeed groeide op in Muqdadia, een stad zo groot als 

Groningen. Toen hij acht was, overleed zijn vader in de 

gevangenis, tijdens het regime van Sadam Hoessein. Zijn 

oudere broers vluchtten in de Sadamtijd naar Nederland 

en kregen asiel. Omeed bleef achter met zijn moeder 

en bouwde een sterke band met haar op. “Ze leefde van 

een pensioentje, naaiwerk wat ze thuis deed en van hulp 

van familie.” Omeed was een goede leerling en deed een 

bachelor Arabisch, de enig mogelijke studiekeuze in zijn 

stad. Al lag zijn interesse daar niet, die lag bij de IT. In zijn 

vrije tijd was hij dan ook altijd in de computerwinkel te 

vinden. Hij mocht meehelpen, leerde zo het vak en kon na 

zijn studie een eigen computerwinkel starten.  

 

De vragen over het geloof kwamen ondertussen ook 

weer bovendrijven. De opkomst van Al Qaida en later 

IS, de afwijkende geloofsopvatting van de sjiieten die 

na de val van Sadam Hoessein in 2003 aan de macht 

kwamen, dat alles riep vragen op bij Omeed. “Als er zoveel 

verschillende geloofsopvattingen zijn, wat is dan de juiste? 

En hoe kan God eerst de mensen scheppen en daarna 

achteroverleunen als er zoveel oorlog is? Hoe kan God 

toekijken als een kind aan kanker lijdt?  

 

Internet was een goede leermeester, Google werd mijn god, 

daar vond ik tenminste antwoorden.” Via de winkel leerde 

hij Abdelkarim kennen, een schrijver en dichter die zich 

atheïst noemde en met wie hij heel goed bevriend raakte. 

Ze discussieerden veel en de twijfels werden steeds groter. 

“Ergens in 2011 had ik er genoeg van, ik wilde niet meer 

meedoen. Op een avond bad ik voor het eerst in mijn 

leven niet voor het slapen. En ik was bang! Ik had enorme 

stress en sliep die hele nacht niet. Vanaf toen zei ik voor 

mezelf dat ik atheïst was. Erover praten deed ik alleen met 

vertrouwde mensen, mijn familie wist van niets”. 

VLUCHT 

Omeed besluit te vluchten als hij, om onduidelijke redenen, 

opgepakt en mishandeld wordt door een militie. Mogelijk 

omdat hij sjiitische propaganda posters verwijderde die op 

zijn winkelramen waren geplakt of om zijn betrokkenheid 

bij een atheïstische groep op Facebook. Officieel hoort 

zo’n militie niet bij de overheid, maar ze worden gedoogd 

en gesteund door het sjiitische regime. Een buurtgenoot 

die bij die militie zit zorgt dat hij na een paar dagen kan 

ontsnappen en raadt hem dringend aan te vertrekken. Zo 

belandt Omeed als asielzoeker in Nederland. Hij is nu in 

afwachting van een tweede verzoek om erkend te worden 

als vluchteling. 

 

“Later in Nederland hoorde ik nieuws over Abdelkarim, mijn 

beste vriend, de schrijver, degene die mij de ideeën over het 

atheïsme had aangedragen. Vermoord!  

Ik vond het verschrikkelijk, was verdrietig en woedend. 

Op dat moment besloot ik dat ik voor mijn ideeën uit 

wilde komen. Ik wilde niet langer twee personen in één 

zijn, de Omeed die zwijgt en doet alsof hij gelovig is en 

de Omeed die atheïst is. Toen mijn moeder belde was ik 

enorm overstuur, gooide alles eruit, schold erop los en 

schreeuwde uit dat ik niet meer geloofde.” Zijn moeder 

dacht eerst nog dat het door de shock van het overlijden 

van zijn vriend kwam, maar vanaf die tijd bleef Omeed bij 

zijn standpunt. “Ze wilde geen contact meer, ze was heel 

boos en ze was al haar vertrouwen in mij verloren. Als 

ongelovige was ik voor haar een werktuig van de duivel 

geworden. Door Corona kregen we na drie jaar weer 

contact, dat was het geluk van de  

pandemie…. Het contact is hersteld, maar het vertrouwen 

van mijn moeder, dat komt nooit meer terug.”

 

 

“Op een avond bad ik voor het eerst in mijn leven 
niet voor het slapen. Ik was bang! Ik had enorme 
stress en sliep die hele nacht niet. Vanaf toen zei 

ik voor mezelf dat ik atheïst was.”
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ATHEÏSME EN HUMANISME 

In Irak las Omeed op internet over de ideeën van 

Christopher Hitchins en Richard Dawkins, beiden atheïsten 

met een sterk antireligieuze inslag. Dat heeft hem 

gevormd. Pas in Nederland hoorde hij over humanisme 

en het Humanistisch Verbond. De eerste afspraak met de 

Vrijdenkersgroep in Amsterdam zegde hij af, uit angst. 

Niemand vertrouwen en altijd voorzichtig zijn, was zijn 

tweede natuur geworden. De keer daarop ging hij wel en 

het was een openbaring om gelijkgezinden te ontmoeten 

en vrijuit van gedachten te kunnen wisselen. 

 

“Humanisme is voor mij respect voor anderen hebben en 

dat de mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven 

en dat van anderen. Je hebt alleen dit leven, daar moet 

je van genieten en anderen tot steun zijn. Mijn manier is 

vrijwilligerswerk doen: ik was vrijwilliger bij Inlia en bij 

Vluchtelingenwerk, als vertaler en hulp bij inburgering. 

Door Corona is dat alles tot stilstand gekomen”. Omeed 

ziet de bescherming van atheïsten overal ter wereld als een 

belangrijke taak voor het Humanistisch Verbond. “Er zijn 

zoveel mensen vermoord vanwege hun overtuiging. Dat 

moet stoppen!” 

In de Koran maar ook in de Bijbel staan verschrikkelijke 

dingen. Ik respecteer de mens, maar niet zijn boekje. Ik kan 

je zo aanwijzen waar staat dat je ongelovigen moet doden. 

Dat is waar we ons tegen moeten verzetten.” 

 

Hij mist de maandelijkse bijeenkomsten van de 

Vrijdenkersgroep; ze zijn heel belangrijk voor hem. “Als 

afvallige moslim ben je eenzaam en op je hoede voor 

andere mensen. In Nederland durf ik als atheïst naar buiten 

te treden, ik wil niet stil zijn, maar ik voel me niet op mijn 

gemak bij moslims. Als je in Amsterdam komt, word je 

voortdurend aangesproken op je moslim zijn, als iemand je 

met “Salam Aleikum” begroet, dan verwacht degene die je 

aanspreekt dat je bij zijn groep hoort of zou moeten horen.” 

Als Omeed naar de toekomst kijkt zegt hij: “Eén keer in de 

maand is voor de Vrijdenkersgroep eigenlijk te weinig, ik 

zou wensen dat we elke week bij elkaar komen. Mijn  

droom is dat ik hier kan blijven, mijn eigen IT-bedrijf kan 

opzetten en dat ik me in kan zetten als activist voor het 

humanisme.” •

“Op dat moment besloot ik dat ik voor mijn ideeën uit 
wilde komen. Ik wilde niet langer twee personen in één 

zijn, de Omeed die zwijgt en doet alsof hij gelovig is en de 
Omeed die atheïst is.”
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https://suusvandenakker.com/
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‘MOOI NIET!’ 

“Ik dacht, nu ben ik níets. Dat voelde helemaal verkeerd. Ik 

ben niet niets, maar wat ben ik dan wel?” Marjan groeide 

op als boerendochter in De Punt in een gereformeerde 

familie. Met een moeder die het geloof als een strikte 

leidraad aanhield voor haar leven en een vader met een 

meer filosofische inslag. Hij las Sartre, verdiepte zich 

in het existentialisme, sprak daar graag over en vond in 

zijn dochter een geïnteresseerde gesprekspartner. Haar 

filosofische inslag komt van hem. In de overgang van 

kind naar puber kwamen er steeds meer vragen over het 

geloof, antwoorden bleven uit. “Toen ik in de jaren negentig 

uit huis ging, kreeg ik van de kerk mijn doopbewijs mee 

om me daarmee in te schrijven bij de kerk in mijn nieuwe 

woonplaats Steenwijk. Maar ik dacht: “mooi niet!” 

GODSDIENST IS GEMAKKELIJKER 

Op haar 24e schreef ze zich in bij het Humanistisch 

Verbond. “Ik vond het fijn om niet meer niets te zijn. En ook 

dat ik nu aan mijn moeder kon laten zien dat ik bewuste 

keuzes maakte, ook al waren die anders dan die van haar.” 

Marjan volgde een cursus Humanisme, waar het tot haar 

verbazing één en al over godsdienst ging. Ze ging naar 

het Filosofisch Café en las De Humanist. Dat blad bleef 

meestal liggen tot in de vakantie, dan had ze de tijd om 

te lezen en na te denken over de inhoud. Verder bleef het 

bij een slapend lidmaatschap. “Maar toen ik ooit mijn 

levensbeschouwing op moest geven, paste dat in geen 

enkel vakje. Humanisme stond er niet bij. Moest ik dan 

‘geen’ invullen? Ik barst juist van de levensovertuiging!”

 
Marjan Koekoek: 
 

“Ik barst 
juist van de 
levensovertuiging!” 
 

 

T E K S T &  B E E L D: M A R I A N N E KO OT S T R A  

 

 

Waar hoor je thuis wanneer je het geloof ‘van 
thuis’ achter je hebt gelaten? Marjan Koekoek 
(50) journalist, geboren en getogen in Drenthe, 
uitgevlogen en weer teruggekeerd, ooit 
gereformeerd maar sinds 1994 humanist,  
vertelt over haar zoektocht.  
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“Gereformeerd zijn raak je nooit meer kwijt,” stelt Marjan. 

“Wat ik ervan heb meegenomen is consequent zijn, je leeft 

niet voor de lol, je moet streng zijn voor jezelf en het goede 

willen doen. Onverschillig zijn, mag niet, je moet bewust 

leven en je bent zelf verantwoordelijk. Dat zijn waarden die 

ik helemaal geïnternaliseerd heb. Als je dat allemaal niet 

voor God doet, voor wie doe je het dan wel? Humanisme 

is een moeilijke levensovertuiging, godsdienst is 

gemakkelijker.” Haar zoon gaf ze een boek over de sterren 

en het heelal. Daarin werd gevraagd, of er meer sterren in 

het heelal zijn of meer zandkorrels op aarde? “Als er zóveel 

sterren zijn, wat ben je als mens dan klein… Ik kan soms 

wel somber zijn. Het humanisme zegt dat je je eigen leven 

zin geeft, en dat is wat ik nu juist zo moeilijk vind. Wat 

maakt het leven waardevol? Waarom ben ik op aarde?”  
 
 
 
 

“Als er zóveel sterren zijn, wat 
ben je als mens dan klein… Het 
humanisme zegt dat je je eigen 
leven zin geeft, en dat is wat 
ik nu juist zo moeilijk vind. Wat 
maakt het leven waardevol? 
Waarom ben ik op aarde?” 
 
 
 
 

KWESTIES VAN LEVEN & DOOD 

‘Vrij denken, samen leven’, dat spreekt haar aan. “Als 

mensen dan zeggen: ‘hallo, ik mag mijn eigen leven 

bepalen’, ben ik het er mee eens, maar de uitdaging is om 

in verbinding met elkaar te blijven. Het moet niet egoïstisch 

uitpakken. Ik maak me wat dat betreft zorgen over hoe 

groepen mensen in hun eigen bubbel zitten en geen 

contact meer hebben.” 

 

Wat haar niet lekker zit, is de discussie over voltooid leven. 

“Ik ben bang dat je als samenleving daarmee iets oproept 

wat je niet wilt. Mensen kunnen het gevoel krijgen dat ze 

niet meer welkom zijn. Ik schreef een mail naar het HV en 

werd door HV-filosoof Bas Naber uitgenodigd voor een 

gesprek in een café in Utrecht.  

We zaten daar een hele middag, hadden een goed gesprek, 

maar kwamen niet tot dezelfde conclusie. Ik vind dat het 

HV hierin niet te gemakkelijk moet zijn.” 

 

Ook de abortuskwestie roept veel op: “Met 24 weken 

heet de vrucht levensvatbaar te zijn. Tot die tijd mag je 

een zwangerschap beëindigen. Omdat je tegenwoordig 

met 20 weken nog een echo kunt laten doen, is dat 

ook wel logisch. Maar door de wetenschappelijke en 

technologische vooruitgang moet je als mens dus wel heel 

moeilijke beslissingen nemen, zo laat in de zwangerschap. 

Het is wel goed dat mensen daar zelf over kunnen 

beslissen, en misschien is er ook wel geen ander criterium 

mogelijk dan die levensvatbaarheid. Maar mijn gevoel 

hierover zegt iets anders dan mijn verstand. Kwesties van 

leven en dood, doen er toe en die houden me bezig.”  

 

WIJSHEID & LIEFDE 

“Een spreuk die ik als een levensmotto zie is: ‘Wijsheid leert 

me dat ik niets ben, liefde zegt me dat ik alles ben. Tussen 

die twee beweegt zich mijn leven.’” De spreuk bewaarde ik 

uit een filosofiekalender, pas later realiseerde ik me dat die 

tekst van een Indiase wijsgeer, op mijn verjaardag op het 

blaadje stond! Nu hangt hij op het toilet. Wat ik voel is dat 

je als mens zo nietig bent, dat je niets voorstelt. Maar in de  

liefde word je groot, daar stel je iets voor. Die liefde vind ik 

in mijn kinderen terug, daarin voel ik onvoorwaardelijkheid, 

dat is de grootste liefde die er bestaat. Van tevoren had ik 

dat niet verwacht. Als ik me afvraag waarom ik er ben, wat 

mijn rol is, dan weet ik dat mijn kinderen me nodig hebben. 

Dat is dan direct mijn doel in het leven.” »

 

https://suusvandenakker.com/


Marjan werkte voor de Stentor, de Limburger en jarenlang 

als nieuwslezer voor NOS Radio. Terug in het Noorden had 

ze een radio-actualiteitenprogramma voor RTV Drenthe en 

nu is ze eindredacteur bij het Dagblad van het Noorden. 

 

Sinds 2019 presenteert ze daarnaast voor de regionale 

omroep haar eigen radioprogramma Zondagochtendlicht. 

“Daar ligt mijn passie, dat is geweldig om te doen. Ik lees 

gedichten in het Drents en in het Nederlands voor. Of ik heb 

een spreuk en vertel over gebeurtenissen of mijn  

overpeinzingen en zoek daar passende muziek bij. Elke 

zondagochtend, net als de dominee.”  Zo vertelde ze laatst 

dat ze vanwege corona thuis werkte en dacht: ‘wat is het 

leven saai, ik zit maar achter mijn computer en er gebeurt 

niets…’ Toen kwam ik mijn zoon op de trap tegen.” Ik vroeg 

hem: ‘heb ik je vandaag eigenlijk al gezien?’ We wisten het 

niet meer… Zegt hij: ‘maar wil je een knuffel?’  

 

“Daar had ik muziek van Abba bij gezocht: ‘The day before 

you came’. Dat gaat erover hoe liefde je bewust maakt van 

de waarde, van de schoonheid, van je leven. In mijn radio-

show kan ik alles kwijt, ook mijn humanisme. Daarin kan 

ik de boodschap meegeven dat mensen moeten nadenken 

over wat ze aan het doen zijn. Het zijn vaak de kleine  

dingen die een mens tot mens maken, daar gaat het om.”

Een spreuk die ik als  
levensmotto zie is:  
“Wijsheid leert me dat ik niets 
ben, liefde zegt me dat ik alles 
ben. Tussen die twee beweegt 
zich mijn leven.” 
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TOEKOMSTVISIE 

“Ik denk wel eens dat het Humanistisch Verbond zich sterk 

zou moeten maken voor een dusdanige formulering van de 

Grondwet in artikel 1, dat botsing van grondrechten wordt 

voorkomen. Het beginsel van de vrijheid om je eigen leven 

te bepalen zou boven godsdienstvrijheid moeten staan. 

Een uitdaging voor het HV vind ik ook om andere groepen 

aan te spreken dan het vaak hoogopgeleide en vooral uit 

ouderen bestaande ledenbestand. Een kans zijn de on-

line-bijeenkomsten zoals die nu vanwege corona worden 

georganiseerd. Ik deed mee aan een online-bijeenkomst 

met een filosoof en vond dat heel laagdrempelig. Dat is 

iets waarmee je ook jongeren aanspreekt. Een zaaltje met 

koffie is niet meer van deze tijd.” •
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VRIJHEID

“Vrijheid is altijd een  
onafgemaakt werk.” 

- American Civil Liberties Union

“De geboorte van een recht 
betekent bijna altijd de dood 
van een vrijheid.” 

- Sully Prudhomme

“Vrijheid betekent  
verantwoordelijkheid.  

Daarom zijn de meeste mensen 
 er bang voor.” 

- George B. Shaw

“Niemand is vrij die zichzelf 
 niet beheerst.” 

- Epictetus 
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Antje Stienstra:

 

“Kinderen moeten 
zelf hun mening  
kunnen blijven  
vormen”
 

T E K S T:  R O E L E K E N A B E R         

B E E L D:  R E M C O S T I E N S T R A 

 

Hart voor het onderwijs, dat heeft deze  
rechtschapen Friezin al van jongs af aan gehad. 
Dat hart is gaandeweg vooral harder gaan  
kloppen voor het Humanistisch Vormings- 
onderwijs. Antje Stienstra (57) legde een 
lange weg af om er te komen, een weg die ze 
passievol volgt en die nog lang niet is voltooid. 
 

LEVENSLOOP VAN EEN KRUIDENIERSGEZIN 

Ze groeide op in een kruideniersgezin in Leeuwarden. Veel 

tijd voor de kleine Antje was er in die tijd niet – de zaak 

nam veel tijd in beslag – zodat ze veel bij de buren over de 

vloer kwam. Tot de moderne tijd voortschreed en de  

winkel gesloten moest worden, het gezin vertrok daarop 

naar Franeker, waar nog een zusje werd geboren. Daarna 

volgde geen makkelijke tijd: vader werd getroffen door een 

zwaar hartinfarct, waardoor hij arbeidsongeschikt raakte 

en de dagen thuis doorbracht. Antje was het magere, 

kwetsbare meisje dat ondanks – of misschien juist dankzij 

– de thuissituatie leerde om te vechten.  

 

Terugkijkend realiseert ze zich ook dat ze leefde in een 

gemeenschap waar veel op elkaar werd gelet, uit de 

toon vallen was niet de bedoeling en van enige gelijkheid 

tussen man en vrouw was nog lang geen sprake. Dat 

weerspiegelde zich ook in het gezin, waarin moeder – 

Nederlands Hervormd – voor man en kinderen zorgde en 

waar vader – atheïst – de kostwinner was.  

LEREN & ONDERWIJS 

Van vanzelfsprekend ‘doorleren’ was in die tijd ook 

nog geen sprake. Een eventuele vervolgopleiding hing 

dan – voor de dyslectische Antje, al kende men deze 

diagnose destijds nog niet – ook af van het oordeel van 

de schoolmeester en de inschatting van vader of Antje 

in staat was om dat hele eind naar school te fietsen. 

Uiteindelijk belandde ze op de Mavo, waar de leergierige 

Antje flink haar best deed en zo doorstroomde naar de 

Havo. Ondanks haar dyslexie, behaalde ze hoge cijfers en 

las ze veel naast haar huiswerk. Want ze had een doel: 

ze wilde graag naar de kleuterkweek. Helaas waren de 

arbeidsvooruitzichten op dat vlak niet rooskleurig, zodat ze 

koos voor de Sociale Academie. 

 

Ondertussen was ook de liefde op haar pad gekomen: als 

16-jarige kreeg ze verkering, met een jongen die naar het 

oordeel van haar ouders ‘niet goed genoeg’ was en zij ‘was 

daar nog veel te jong voor’. Maar – vechter als ze is – hield 

Antje voet bij stuk. 
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Ze gingen samenwonen en in het eerste jaar van haar 

studie raakte Antje in verwachting van hun eerste. Ze brak 

haar opleiding af; meer kinderen volgden en het gezin 

streek neer in Franeker. Maar haar zelfontwikkeling stond 

niet stil. Ze volgde computercursussen en zette zich als 

vrijwilliger in op de school van de kinderen. Het onderwijs 

bleef per slot van rekening trekken.

“Ik vind het heel belangrijk dat 
kinderen een ruime blik  
op de wereld krijgen en dat ze 
zelf gaan nadenken over die 
wereld en over hun leven.”

HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS  

… dus werd Antje direct enthousiast van het lezen van een 

advertentie van Hans Beckeringh in de Franeker Courant: 

een oproep aan geïnteresseerden die Humanistisch 

Vormingsonderwijs (HVO) zouden willen geven. Die 

vraag was niet aan dovemansoren gericht. ‘Toch voor 

de klas!’, dacht Antje direct. Ze meldde zich aan, volgde 

de HVO-opleiding en vond daar vriendschappen en 

verdieping. “Je wisselt zóveel dingen uit, je hoort welke 

waarden anderen hebben in het leven. Waarden zoals 

de vrije keuze van mensen, een eigen mening hebben en 

respect voor je medemens en de natuur.” In het HVO kan 

ze haar – humanistische – kijk op de wereld overdragen. 

“Ik vind het heel belangrijk dat kinderen een ruime blik op 

de wereld krijgen en dat ze zelf gaan nadenken over die 

wereld en over hun leven. Ik vertel rond kerst bijvoorbeeld 

over het licht, de kortste dag en hoe dit in andere culturen 

en geloven wordt beleefd. Maar ik ga ook graag in op de 

actualiteit, zoals natuurrampen of rellen in de samenleving. 

Daar bouw ik dan een les omheen.” Kinderen zijn tijdens 

die lessen heel eerlijk en open, merkt ze. Soms schrikt 

ze daar ook wel eens van. Bijvoorbeeld de keer toen een 

leerling vertelde dat een leraar vanuit zijn geloof best 

mocht worden onthoofd, zoals in Frankrijk was gebeurd 

na het tonen van spotprenten. Maar dat zijn dan ook weer 

mooie aanknopingspunten voor gesprekken over vrije 

meningsuiting en respect hebben voor elkaar.”  

De scheiding tussen openbaar en ‘gelovig’ onderwijs is 

vandaag de dag niet meer zo strikt als dat vroeger was, 

merkt Antje: “Dat is ook niet meer van deze tijd. Ouders 

kiezen de school die de hoogste kwaliteit onderwijs biedt 

of die het dichtstbij is. Er zijn ook ouders die denken dat zij 

de opvoeding overdragen aan het onderwijs. Dat is voor mij 

onbegrijpelijk; opvoeding is een privézaak.”  

 

EEN ONDERBETAALDE PASSIE? 

Humanistisch onderwijs was – in de tijd dat  

Antje ermee begon – geen vanzelfsprekendheid. “HVO 

moest je echt verdedigen bij de gemeente, het werd 

namelijk betaald uit hetzelfde potje waaruit bijvoorbeeld 

ook de lantarenpalen werden betaald. De ene gemeente 

vond het kortom belangrijk genoeg, de andere wilde er 

niet meer dan een grijpstuiver aan uitgeven. Er werd maar 

vanuit gegaan dat het humanisme vanuit een passie 

werd overgedragen en dat daar amper een vergoeding 

tegenover hoefde te staan.” Dat herkent Antje nu nog bij 

de Humanistische Uitvaartbegeleiding: “je krijgt maar een 

minimale vergoeding, daar kan een mens niet van leven. 

Dat zou niet zo moeten zijn.” 

“Je krijgt maar een minimale  
vergoeding, daar kan een mens 
niet van leven.” 

VERANDEREND HVO 

Het HVO verandert, ziet Antje. Naast het oorspronkelijke 

HVO ontstaan nieuwe vormen: “In de nieuwe 

samenwerkingsvormen geven meerdere denominaties 

– levensbeschouwingen – in één jaar les. Dat HVO daar 

slechts een afgebakend onderdeel van uitmaakt, vind ik 

een verarming waar het Humanistisch Verbond best wat 

meer steun in kan verlenen. Want HVO is een proces, je 

krijgt een vertrouwensband met de leerlingen. Kinderen 

moeten hun mening kunnen blijven vormen, ze moeten 

kunnen blijven uitzoeken waaróm ze iets vinden.” Daarover 

uitwisselen en in leren, is misschien wel een levenslang 

proces… •
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Helmut Sikma  
Levensvormende gesprekken
 

 

T E K S T:  M A R LO N B U S S T R A        B E E L D:  L I N D A K L E I K E R 

Hij is een humanist van het eerste uur en belichaamde het humanisme door zich daar op verschillende 
manieren voor in te zetten vanuit het HV Assen en Humanitas. Bij beide vervulde Helmut Sikma (91) 
bestuurs- en vrijwilligersrollen. Nu is echter de tijd aangebroken een beroep te doen op vrijwilligers 
die hém kunnen bezoeken. Sindsdien voeren Helmut en ik, met wederzijds plezier, wekelijkse 
telefoongesprekken. Ik ken Helmut als betrokken lid van Humanitas en heb vaker met hem gesproken 
en met hem samengewerkt. In de verenigingsbladen van zowel het Humanistisch Verbond als 
Humanitas vond ik enkele artikelen over hem. Genoeg stof tot nadenken, tot doorvragen en om hem te 
helpen zich gebeurtenissen te herinneren.  

‘IK WORD STEEDS BETER IN VERGETEN’ 

Deze tekst lieten zijn medebewoners 

van de woongroep Weiershaar, voor 

zijn 90ste verjaardag, op een Delfts 

Blauw tegeltje zetten. Dit omdat het 

een vaak door Helmut gebezigde uit-

drukking is. Maar nadat het tegeltje 

kortgeleden van de muur viel zei hij: 

“ik heb het ook niet meer zo nodig om 

herinnerd te worden aan het feit dat 

ik veel vergeet. Er moet niets meer en 

dat leer ik te accepteren.”  

 

Accepteren dat je mogelijkheden als 

90-jarige beperkter worden, de  

draagkracht steeds meer afneemt 

en het gebeuren in de wereld je te 

veel wordt, zijn steeds terugkerende 

onderwerpen. Daarnaast ook  

datgene wat ons beiden bindt: de 

humanistische waarden én de beide 

verenigingen waarvan wij overtuigd 

lid zijn. 

 

‘WAT ZOU ER GEBEUREN ALS JEZUS NU OP 

AARDE KWAM?’ 

Helmut werd geboren in 1930 te 

Zaandam uit Friese ouders, die toen al 

humanistische waarden voorstonden. 

Ruim voor de oorlog organiseerde 

zijn vader een bijeenkomst voor 

verschillende kerken, getiteld: ‘Wat 

zou er gebeuren als Jezus nu op 

aarde kwam?’, waarvoor ook buiten- 

kerkelijken werden uitgenodigd. Na de 

oorlog werd het gezin lid van het  

Humanistisch Verbond. Net als zijn 

vader werd hij gemeenteambtenaar, 

eerst in Assendelft en Beverwijk, 

daarna in 1962 in Rolde. Daar voltrok 

hij als ambtenaar van de burgerlijke 

stand vele huwelijken, een taak waar 

hij met veel plezier op terugkijkt.  

 

Alvorens lid te worden van het  

Humanistisch Verbond oriënteerde 

hij zich bij zowel een priester als een 

dominee om te ontdekken hoe hij zelf 

in het leven stond.  

 

Eén van hen concludeerde dat hij zijn 

heil bij het Humanistisch Verbond 

moest zoeken. In 1965 liet hij zich 

als lid inschrijven. Omdat “daar het 

humanisme in het dagelijks leven in 

praktijk wordt gebracht”, volgde er 

ook een lidmaatschap bij Humanitas. 

In die periode was er nauw contact 

tussen de afdelingen van beide 

organisaties in Assen. Er waren 

gezamenlijke jaarvergaderingen en 

een gezamenlijk afdelingsblad.   

 

HUWELIJKEN, UITVAARTEN & GESPREKKEN 

IN DE POLDER 

Naast de huwelijksvoltrekkingen die 

hij deed was Helmut ook actief als 

Humanistisch uitvaartbegeleider. 

Voor beide gold als uitgangspunt 

“dat je van mensen moet houden, je 

hun gevoel moet begrijpen en dat je 

dat in goede en begrijpelijk taal kunt 

opschrijven. Je moet het goed kunnen 

voordragen voor een gezelschap, de 

emoties vertolken maar ze zelf goed 

onder controle houden.” 
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JA-CULTUUR 
“Er wordt geen nee meer  

gezegd tegen de wensen van de 

bewoners. Er wordt altijd en alleen 

maar ja gezegd, en dan pas wordt 

gekeken hoe de wens  

gerealiseerd kan worden (…)  

Menselijk geluk moet weer hoofddoel 

worden van de zorg, het is goed om 

daarover ook te theoretiseren.”  
 

Ook werd Helmut gespreksleider 

voor arbeiders in de polders, die daar 

destijds in grote groepen in barakken 

woonden en werkten. Met hen 

besprak hij het humanisme in het  

dagelijks leven met als doel “het 

elitaire humanisme meer bij de 

gewone man te brengen.” Dit – vindt 

hij – zou ook nu nog een speerpunt 

moeten zijn voor het Humanistisch 

Verbond.  ‘Al deze gesprekken, 

waarin onderwerpen voorbijkwamen 

die ertoe deden, waarin diepgang 

zat en die ik als levensvormend 

ervaarde, mis ik enorm.”  Eén van zijn 

gespreksgroepen in Rolde heeft 20 

jaar bestaan. De bijeenkomsten in het 

dagactiviteitencentrum, die hij twee 

keer per week bijwoont, komen vaak 

in onze gesprekken terug: “dan is het 

karakter van de gesprekken anders, 

maar in deze fase van mijn leven, voor 

mij ook vormend.” Zelf het gesprek 

een andere richting geven, lukt hem  

helaas niet meer. 

 

 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID & REGIE 

Het behoud van verantwoordelijkheid 

voor, en regie over zijn leven, zijn 

belangrijke humanistische waarden 

voor hem. Een rode draad in zijn 

leven is vrijwilligerswerk met 

en voor ouderen, mantelzorg en 

patiëntenverenigingen.  

 

Ook aan de eigen toekomst werd in 

dat kader gedacht. In 1992 werd hij lid 

van de vereniging van groeps- 

wonen voor vitale ouderen in Assen. 

Tot op heden bewoont hij één van 

de veertien appartementen van een 

woongroep Weiershaar in het Asser 

centrum. Dit stelt hem in staat, met 

hulp van de thuiszorg en (klein)

kinderen, de regie over zijn leven te 

voeren. Inmiddels staat hij op de 

wachtlijst van een verpleeghuis met 

humanistische grondslag. Hij hoopt 

dat daar ruimte is voor de zo door 

hem gewenste zorgcultuur. 

 

 

 

INZET VOOR LEVENSEINDEWENSEN  

In 2011 ontmoette ik Helmut voor het 

eerst bij de werkgroep van Humanitas 

‘Ja-Cultuur’, die een lezing over 

eigen regie in de laatste levensfase 

organiseerde, in samenwerking met 

Stichting de Einder. Voorafgaand 

hadden we diepgaande gesprekken 

waarin we onmogelijkheden omzetten 

in mogelijkheden met als doel aan 

(levenseinde-)wensen tegemoet te 

komen. De werkgroep Ja-Cultuur 

faciliteerde eerder het contact tussen 

zorg-medewerkers en -bestuurders 

uit het Noorden en de Humanitas 

verzorgingshuizen in Rotterdam waar 

de Ja-Cultuur was geïntroduceerd. 

Verschillende zorgorganisaties waren 

geïnteresseerd, maar de realisatie en 

het behouden van deze Ja-Cultuur in  

de ouderenzorg – met meer 

zeggenschap van ouderen zelf – is 

nog steeds een uitdaging waar ook 

het Humanistisch Verbond zich voor  

inzet. • 

https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/met-zorg-omzien-naar-elkaar/het-gouden-pact-voor-de-zorg/
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Riet van Dijk: 

“Zo, en nu ik!”
 

T E K S T:  G R E E TJ E H I N G S T M A N   

B E E L D: H E R M A N K A S S E N B E R G 

Wie in gesprek gaat met Riet van Dijk (80), vindt onder haar bescheidenheid al snel een rolmodel voor 
de bewust humanistische vrouw. Ze leerde zichzelf een stap naar Voren zetten, om haar vinger op 
te steken en te zeggen: ‘Zo, en nu ik!’. Wat haar uiteindelijk bracht tot – onder andere – het ambt van 
wethouder. 

EERSTE HERINNERINGEN 

Ze is bedachtzaam, geen vrouw van ‘zomaar wat zeggen’, 

wat ze zegt heeft waarde. Dat merk je aan de inhoud 

van haar woorden maar ook aan de rust en bewustheid 

waarmee zij ze uitspreekt. In haar appartement in Leek 

begint ze te vertellen over het begin van haar leven, dat in 

1940 in Voorburg begon.  

 

“Mijn eerste herinneringen zijn van het laatste oorlogsjaar, 

de razzia’s in Den Haag, het gebrek aan voedsel en toen 

het plotselinge wittebrood na de bevrijding.” Kort daarna 

vertrok het gezin naar de stad Groningen, waar Riets vader 

een baan kreeg bij de scheepvaartinspectie. “Mijn ouders 

werden al snel lid van het HV, ze wilden een nieuw sociaal 

netwerk opbouwen én ze waren altijd al heel bewust bezig 

met politiek en levensvragen. Mijn vader is heel actief 

geworden, onder andere als secretaris in het bestuur. Dus 

ja, het HV speelde wel een belangrijke rol in het gezin.” 

 

EIGEN WEGEN 

Het begin van haar schoolcarrière ging niet zonder slag of 

stoot. Ze kon moeilijk leren, dacht men. Maar de oorzaak 

lag ergens anders: “Toen onze kinderen op de basisschool 

struikelden, kwamen we erachter dat zij dyslectisch waren. 

Bleek ik dat óók te zijn.” Via een omweg moest ze  

haar weg vinden: van de MULO tot huishoudkundige en 

‘veredeld dienstmeisje’ – zoals ze zelf zegt – in Engeland. 

Terug in Nederland werd Riet – om een eigen netwerk op 

te bouwen – in Den Haag lid van de HJG (Humanistische 

Jongeren Gemeenschap), de plek voor jongvolwassenen  

van 18 tot 30 jaar. “En daar kwam ik Hans tegen”, glimlacht 

ze, denkend aan de man met wie ze oud werd, maar die ze 

inmiddels alweer een aantal jaren moet missen.  

 

Vanwege de ruimte vertrok het jonge paar – een gezin 

inmiddels – naar het noorden, waar ze hun plek vonden in 

Leek. “Hans werd al snel actief binnen het HV in Groningen, 

hij zat in de werkgroep die het HVO in deze regio heeft 

opgestart.” Riet was voor de uitbreiding van háár netwerk 

echter op Leek en omgeving aangewezen, een rijbewijs 

had ze niet. Maar dat heeft haar niet weerhouden: “Ik heb 

heel veel vorming gekregen bij de Rooie Vrouwen, echt 

een emancipatiebeweging. We stimuleerden elkaar om 

raads- en bestuursfuncties te bekleden, met name op 

politiek gebied. Daar leerden we debatteren en naar voren 

te treden. Dat heeft gemaakt dat ik uiteindelijk raadslid 

ben geworden voor de PvdA. En later wethouder Welzijn, 

onderwijs, sport, cultuur en sociale zaken.”  

 

TRADITIONELE ROLPATRONEN DOORBREKEN 

Het was voor Riet een zoektocht naar balans tussen  

emancipatie en haar eigen weg enerzijds, en haar gezin 

en de vertrouwde rolpatronen anderzijds. “Want een 

traditioneel gezin waren we wel, ik werd wethouder toen de 
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jongste het huis uit ging. Ik was er voor de kinderen – dat 

wilde ik ook – en Hans bracht het geld in. Zo ging dat in 

die tijd…”, mijmert ze. Er waren destijds nog veel stappen te 

zetten waar het ging over emancipatie.  

 

Riet signaleerde dat niet alleen, ze ondernam ook actie: 

“Als er een functie te vergeven was dan werd er naar de 

man gekeken, niet naar vrouwen. Toen heb ik een paar keer 

zelf mijn vinger opgestoken. Al was ik tamelijk bescheiden 

en had ik in het begin niet zo’n hoge dunk van mezelf, op 

essentiële momenten dacht ik: ‘Zo, en nu ik!’.” Deze sterk 

geworden vrouw geeft een aantal voorbeelden: “eind jaren 

zestig besloten we lid te worden van de PvdA vanwege 

de vernieuwingsbeweging, Nieuw Links. Tijdens de eerste 

afdelingsvergadering daarvan, werd Hans gevraagd om 

penningmeester te worden. Maar toen we thuis kwamen 

heb ik hem gezegd: ‘Ik vind dat ik dat moet gaan doen.” Hij 

was al actief binnen het HV, ik dacht: ‘Nu ik!’”  

 

“Als er een functie te vergeven 
was dan werd er naar de man 
gekeken, niet naar vrouwen.  
Toen heb ik een paar keer zelf 
mijn vinger opgestoken.”

Jaren later – in 2008 – leek de geschiedenis zich te 

herhalen, toen Riet en Hans verhuisden naar het huidige 

appartement. “Iemand van de Vereniging van Eigenaren 

kwam langs om te vragen of Hans secretaris wilde worden 

in hun bestuur. Maar die was toen ook al redacteur van de 

Hugroniek en zei niet direct ‘ja’. Dus toen vroeg ik: ‘Hebben 

jullie ook aan mij gedacht?’. Nou ja, nou… daar kwamen ze 

niet zo goed uit”, herinnert Riet zich de verbouwereerdheid 

van het bestuurslid. Maar uiteindelijk heeft ze wel negen 

jaar lang het secretarisambt van de VvE bekleed.  
 
ONTZETTEND GEGROEID 

Riet is actief opgestaan en heeft zich ontworsteld aan 

de rolpatronen en verwachtingen van de tijd waarin ze 

zich ontwikkelde. “Toen ik trouwde was het nog niet 

vanzelfsprekend dat je als vrouw bleef werken. Destijds 

had ik een baan bij de ANWB. Als vrouw moest je bij 

je aanstelling een document ondertekenen waarmee 

je verklaarde dat je ontslag nam op het moment dat 

je in verwachting raakte. Dat vond ik – in die tijd – 

heel vanzelfsprekend. Dus nam ik tijdens mijn eerste 

zwangerschap ontslag en zorgde ik voor de kinderen, heel 

traditioneel.” Gaandeweg merkte ze toch dat ze het miste 

dat bepaalde kwaliteiten – die onder de oppervlakte bleven 

– niet werden aangesproken: » 
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 “Toen ik wethouder werd, merkte ik dat ik dat al die tijd 

had gemist. Dat er intellectueel gezien, niet voldoende aan 

mij was getrokken, daar kon het vrijwilligerswerk dat ik 

deed niet tegenop. In die periode ben ik dan ook ontzettend 

gegroeid. Het was een beetje laat…,” lacht ze. “Ik was 62 

toen ik stopte. Maar daardoor ben ik niet gefrustreerd 

geraakt, want ik heb er wat mee gedaan.”  

 

VOOROORDELEN & “DE BERGREDE VAN RIET VAN DIJK”  
“Of ik me altijd ben blijven inzetten voor emancipatie? 

Nou, niet héél extreem.” Komt de bescheidenheid weer 

even om de hoek kijken. “Maar als het zich voordeed… 

Een aantal keren heb ik het wel zien gebeuren hoe men 

bepaalde vooroordelen had ten opzichte van vrouwen. Om 

een voorbeeld te noemen: “bij de benoeming van een nieuw 

hoofd van een basisschool viel de keus op de mannelijke 

kandidaat – een haantje met heel veel bravoure – en niet 

op de vrouw die zich meer bescheiden presenteerde, maar 

met betere capaciteiten. Terwijl achteraf wel bleek dat 

dat een veel betere keus was geweest”, zegt ze met lichte 

ironie in haar stem. “Men is gewend aan de presentatie van 

mannen en daar laten ze zich door leiden, dat is me wel 

heel duidelijk geworden.”  

 

De gelijkheid tussen man en vrouw, daar spat het 

humanisme vanaf. Maar daar houdt het bij Riet van Dijk 

niet mee op, ze maakte zich als wethouder ook expliciet 

sterk voor de zwakkeren in onze samenleving. Dat blijkt 

wel uit de ‘Bergrede van Riet van Dijk’, die op internet te 

vinden is. Ze hield hem in 1998 als wethouder van Leek en 

is zichtbaar verrast om daar weer enkele citaten uit terug 

te horen. Zoals deze:  

 

‘De kloof tussen arm en rijk wordt groter. 
Het zit hem vooral in het gegeven dat ze 
niet deelnemen aan onze rijke samenleving. 
Geen toegang tot kennis, geen toegang tot 
macht en invloed, onvoldoende toegang 
tot voorzieningen en geen sociaal netwerk. 
Kortom: ze staan aan de kant. En omdat de 
rijken wel steeds rijker worden, worden de 
verschillen steeds groter en schrijnender.’ 

“Dat is een heel humanistisch uitgangspunt. Nou, dat gaat 

nu ook nog op!” roept ze uit. Riet toonde zich destijds 

zodanig standvastig dat ze dreigde met opstappen.   

 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 

Van huis uit kreeg ze – vanzelfsprekend – humanistische 

waarden mee. Waarden die ze altijd is blijven uitdragen. 

“Wat ik heel erg meegekregen heb van thuis – daar zal 

WOII ook debet aan zijn geweest – is: “loop nooit zomaar 

achter een persoon aan. Blijf zelf denken en geloof niet 

in een hogere macht. Je bent zélf verantwoordelijk voor 

je daden en denkbeelden. Daar sta ik nog steeds vierkant 

achter.”  Die waarden zijn verweven in leven en werk: 

“Ik kan me nog herinneren dat ik als wethouder laat op 

de avond nog in het gemeentehuis zat te werken, de 

schoonmakers waren al aan het stofzuigen. Ik zat daar 

alleen en dacht: ‘Wat is mijn drijfveer, waarom doe ik dit 

eigenlijk?’ Ik kwam tot de slotsom dat het gewoon je ‘zijn’ 

is – hoe je gevormd en geworden bent, hoe je in het leven 

staat – dat je dat als bagage meeneemt in het besturen. 

Daarin heeft het humanisme mij mede gevormd, dat kan ik 

niet loskoppelen van mezelf.”  

 

HET HUMANISME IN DE WERELD VAN VANDAAG.  

Zijn er nog thema’s of kwesties waar de humanisten 

vandaag de dag de barricade voor op zouden moeten 

gaan? “Mijn ouders moesten nog strijden om een voet 

tussen de deur te krijgen bij verschillende partijen 

om humanistisch raadslieden te laten werken in 

gevangenissen, ziekenhuizen en het leger. Terwijl de 

christelijke partijen zich juist inzetten om het HV buiten 

de deur te houden. Dat kan ik me nog goed herinneren, 

dat speelde heel erg in ons gezin. Die strijd is gestreden, 

maar je ziet wel weer een herleving van allerlei andere 

bewegingen. Mensen hebben toch behoefte aan iets 

bovennatuurlijks of aan een leider. Wat dat betreft mag het 

HV wel op z’n tellen passen, al weet ik niet in welke vorm 

je dat moet gieten.” Ze pauzeert even en sluit dan af met 

een humanistische raad aan ons allen: “blijf zelf nadenken, 

wees kritisch en hol niet zomaar ergens achteraan.” • 
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GELIJKHEID

“Een samenleving die  
gelijkheid prefereert boven  
vrijheid zal geen van beide 

bereiken.”

- Kurt Lewin 

“Gelijkheid is het resultaat van 
menselijke organisatie.  

We worden niet als gelijken  
geboren.” 

- Hannah Arendt

“Het is gemakkelijker om  
gelijkheid te verkondigen dan 

het te realiseren.” 

- Edouard Herriot  

“Het is niet de gelijkheid of 
ongelijkheid van individuen die 

een groep maakt, maar de  
onderlinge afhankelijkheid van 

het lot.”

- Kurt Lewin
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Ellen de Ruiter 

Uit de humanistische kast gekomen
 

 

T E K S T:  R O E L E K E N A B E R   

De witte driehoeken en vlakken glanzen in de Leeuwarder zon. Het gebouw van Fier – ooit een 
politiebureau – is een voorbeeld van esthetische architectuur. Fier richt zich op hulpverlening bij 
geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hier ontmoet ik Ellen de Ruiter (43), communicatieadviseur en 
teamleider communicatie. Zij heeft het Humanistisch Verbond Fryslân benaderd in het kader van een 
essay over het humanisme. Is zij zelf ook humanist? Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. 
 

JOURNALIST & GEESTELIJK VERZORGER 

Ellen is opgegroeid in een niet-christelijk gezin, maar ze 

is wel gedoopt en was als kind al breed geïnteresseerd in 

religie, levensvormen, kunsten en spiritualiteit; zonder zich 

overigens ergens aan te binden. Opgeleid als journalist 

ging ze werken bij Fier en heeft daarnaast een eigen 

bedrijf. Maar ondertussen bleef ook de zingeving boeien. 

Ze studeerde enige tijd Godsdienstwetenschap in deeltijd 

en inmiddels volgt ze de studie tot geestelijk verzorger. 

Vooral het werk binnen de gevangenis, defensie en politie 

trekt. Heeft ook het humanisme daarin een plek? “Ik zal 

mezelf niet als humanist voorstellen, maar ik pas er wel in. 

Zo sta ik in het leven en ik zou willen dat de wereld meer 

zo was”, vertelt ze. Ze koos het humanisme dan ook als 

onderwerp voor een essay over religieuze stromingen.

TUSSEN RESPECTEREN EN VERWERPEN 

“Er wordt door veel mensen geleefd vanuit angst voor het 

onbekende, angst voor de ander, vanuit wantrouwen in 

elkaar”, vervolgt de filosofisch essayist in haar. “Waarom 

accepteren wij de ander niet in zijn of haar anders zijn, in 

diens anders denken? Afstoten, zeggen dat de ander hier 

niet hoort, werkt fundamentalisme is de hand.” Het werk 

binnen Fier zet haar sterk aan het denken over de invloed 

van een cultuur en de pijnlijke consequenties zoals eer- 

gerelateerd geweld. Maar ook dat iedereen een eigen 

verhaal heeft. “Als je elkaar leert kennen, zal je de ander 

en zijn of haar cultuur ook beter begrijpen.” Ellen houdt 

dan ook een warm pleidooi voor de menselijk maat bij 

de opvang van vluchtelingen. Zo komt – al doorpratend 

over eerkwesties – het boek ‘Ik ga leven’ van Lale Gül ter 

sprake. “De situatie van de schrijfster is schrijnend, ze 

staat er helemaal alleen voor. Wat in het boek staat zie 

ik hier iedere dag.” Begrip en onbegrip vechten bij Ellen 

om een plek: “Vanuit hun cultuur bekeken snap ik het, 

maar toch snap ik het ook ergens weer niet, als je begrijpt 

wat ik bedoel.” Ze schetst daarmee het spanningsveld 

tussen verklaren en respecteren enerzijds en afkeuren en 

verwerpen anderzijds. Waarin de eigen grens maar ook het 

referentiekader van de cultuur bepalend zijn. 

 
“Vanuit hun cultuur bekeken 

snap ik het, maar toch snap ik 
het ook ergens weer niet, als je 

begrijpt wat ik bedoel.”
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“IN WEZEN WIL IEDER MENS HETZELFDE” 

Ellen vindt de maatschappij ingewikkeld door de hoeveel-

heid haat, nijd en veroordeling, vertelt ze. “De media spelen 

hierin een belangrijke rol: iedereen is geïnformeerd, ieder-

een kan reageren, dat doet de onderlinge verhoudingen 

geen goed. Ik weet niet of je er een beter mens door wordt 

als je iedere dag een grote portie ellende tot je neemt of 

de hele dag online bent. En de coronacrisis doet daar nog 

een schepje bovenop: achterdocht, complotten, belangen, 

hebzucht…” Toch heeft Ellen geen negatief mensbeeld: “in 

wezen wil ieder mens hetzelfde, het goede voor zichzelf en 

voor de ander. We treffen het in Nederland. Er zijn slechtere 

plaatsen om geboren te worden, waar je niet verliefd mag 

zijn op degene die je wilt, waar je niet je eigen geloof mag 

aanhangen. Ik voel me hier niet onvrij of in mijn mening 

beperkt.” Zij voelt zich dan ook bevoorrecht in haar werk, 

haar bedrijf en mogelijkheden voor de toekomst.  

 

VRIJHEID 

Dat brengt het credo van het Humanistisch Verbond 

naar voren: ‘Vrijheid in leven en liefde, denken en dood’. 

Waarmee het onderwerp komt op de Nashvilleverklaring. 

Daar kan Ellen bijna alleen maar verontwaardigd op  

reageren. “Laat iedereen verliefd worden op wie hij of zij 

wil. Wat maakt het mij nou uit of jij verliefd wordt op een 

man. Het gaat er mij om dat iemand het geluk vindt bij wie 

dan ook. Ik kan me niet voorstellen dat ik de liefde voor een 

ander afkeur in een gelijkwaardige situatie met wederzijdse 

toestemming.  

 

Er komen hier bij Fier homoseksuele jongens en meisjes 

die verstoten zijn door hun ouders.” Er valt even een stilte. 

“Daar raakt de persoonlijke vrijheid de cultuur, ik vind dat 

ingewikkeld.” Intolerantie heeft ze even zo goed moeite 

mee en alleen maar denken vanuit je eigen standpunt. “Het 

is schofterig hoe vrouwen die een abortus willen, belaagd 

en lastiggevallen worden. Het is hun persoonlijke keuze. 

Zij trekt deze lijn door naar het onderwerp euthanasie. Als 

mensen op een bepaald moment dood willen, geef hun die 

pil. Het is hun leven. Ik vind het heel treurig dat mensen 

verkommeren of verpieteren omdat het ethisch ingewikkeld 

is.” Ellen hamert daarbij op het recht op zelfbeschikking. 

 

VEEL MEER HUMANISTEN 

Het Humanistisch Verbond heeft nog wel een taak. “Het 

humanisme zelf is te weinig bekend, te weinig zichtbaar. 

Binnen mijn opleiding komen allerlei stromingen aan bod, 

maar met een minimale aandacht voor het humanisme. 

Terwijl het waarschijnlijk een breed gedragen levensover- 

tuiging is. Wanneer je eenmaal van het humanisme  

gehoord hebt, dan zie je het in veel meer terug. Het  

Humanistisch Verbond presenteert zich vaak activistisch, 

via petities bijvoorbeeld, maar verder krijg ik er weinig van 

mee. Dat is eigenlijk jammer”, vindt ze. “Er zijn veel meer 

humanisten dan wij denken en ook dan veel mensen  

beseffen. Zo ben ik toch uit de kast gekomen? Activisme is 

opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen, dat is heel 

mooi. Het grote publiek kent het Humanistisch Verbond, 

denk ik, alléén van de activistische kant in plaats van de 

levensbeschouwelijke. Bijna 17.000 leden? Dat is veel te 

weinig.” Kortom: wat te doen?  

 

Het antwoord is: “toegankelijk maken voor een breed  

publiek”, concludeert Ellen. “Je kunt het gedachtegoed  

beleven zonder de barricaden op te hoeven. Er hoeft niet 

pas iets voor te vallen om actie op te ondernemen, de 

waarden zelf zijn al meer dan de moeite waard om er  

aandacht aan te schenken. En richt je meer – actief en 

creatief – op jongeren. Op de jonge mensen die het leven 

instappen en zich daar nog een beeld van moeten  

vormen. Het zou mooi zijn als het Humanistisch Verbond 

kan aansluiten bij dat ontwikkelingsproces.” 

 

KIJK OP DE WERELD 

De maatschappij kan hard zijn, soms onverdraagzaam, 

ziet Ellen. “Het zou mooi zijn als we dat weer weten om te 

buigen naar meer openheid en zorg richting de ander. De 

ander accepteren zoals die is. ”Het Humanistisch Verbond 

kan daarin een belangrijke rol spelen als de boodschap van 

verdraagzaamheid in een hipper jasje wordt gestoken.  

“We zijn hier en nu en een groot deel van de mensen weet 

niet wat hierna komt. Laten we er dan met z’n allen iets 

moois van maken en elkaar vooral wat gunnen.” •

www.ellenderuiter.com

http://www.ellenderuiter.com/
http://www.ellenderuiter.com/
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Raimond de Tempe: 
 

“Durf dapper optimisme te  
blijven tonen, net als Van Praag”
 

 

T E K S T:  F I E N E K E S T R O N K H O R S T          

B E E L D:  A N N E K E A A N G E E N B R U G 

 

 

Hij leeft intens en bewust, Raimond de Tempe (79). Het filosoferen over het leven was er al vroeg in 
zijn leven. Net als de liefde voor de wetenschap. En daar doorheen verweven waren er de liefdes die 
hem een stuk op zijn levenspad vergezelden. Het heeft hem een bewuster en geestelijk rijker man ge-
maakt. Een gesprek met deze humanist uit Assen. 
 

RAIMOND, HOE BEGON JOUW LEVEN EN – OM MAAR DIRECT MET 

DE DEUR IN HUIS TE VALLEN – HOE WAS HET HUMANISME DAARIN 

VERWEVEN? 

“Poeh… Dan gaan mijn herinneringen terug naar ons 

ouderlijk huis in Wageningen, begin jaren vijftig. Mijn 

vader was bij de afdeling van het HV betrokken, dus 

het ging er wel eens over bij ons aan tafel. Niet dat dat 

toen binnenkwam hoor, als kind ben je met heel andere 

dingen bezig. En als puber was ik vooral geïnteresseerd 

in de natuurwetenschappen, in de fascinerende sterren-, 

schei- en natuurkunde. Mijn boeken kocht ik in een oud 

boekhandeltje, waar ook veel te vinden was over filosofie 

en culturele betekenissen. De leraar Frans uit die tijd wist 

mij en mijn schoolvrienden te inspireren voor La Peste van 

Albert Camus. Dus toen bleek dat er stukken van Sartre op 

tv werden uitgezonden, deden wij ons best om mensen met 

een televisie te vinden waar we dat mochten kijken.”  

 

JE ZOCHT DUS DUIDELIJK NAAR DE ZIN VAN HET LEVEN… 

“Jazeker. En daarin passeerde van alles. Het boeddhisme, 

Krishnamurti bijvoorbeeld maar ik vond dat toen nog 

onbegrijpelijk. Ik vroeg me zelfs af of het de moeite waard 

was om Sanskriet te gaan studeren, om te doorgronden of 

er toch diepere waarheden bestonden dan alleen het leven 

van hier en nu. Maar ik was en ben geen avonturier. De 

studie psychologie bood mij nieuwe zingeving. Ik had het 

goed daar, met mijn nieuwe vrienden, een kolenkacheltje 

in de winter en fenomenologische psychologie was zeer 

boeiend. Ik was destijds eigenlijk meer bezig met de 

verdieping van het leven op dat moment dan met mijn 

toekomstkansen.”  

“Ik had het goed daar, met mijn  
nieuwe vrienden, een kolen-
kacheltje in de winter en  
boeiende fenomenologische  
psychologie”
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“MAAR DIE TOEKOMST DIENDE ZICH – PRIVÉ – OP EEN GEGEVEN 

MOMENT WEL AAN. EN JE MAAKTE ONDERTUSSEN ALLERLEI 

BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN MEE. KUN JE 

DAAR EENS IETS MEER OVER VERTELLEN? 

“Om met het eerste te beginnen: die toekomst in privé-

opzicht, dat was Adela, de vriendin die naar Utrecht kwam 

om met mij te trouwen. Kinderen zijn er niet gekomen, die 

wilde ze niet. Het was in de tijd dat de anticonceptiepil via 

NVSH net te verkrijgen was, een stap in de emancipatie. 

Het huwelijk verliep niet zonder obstakels, waardoor ik 

de regelmaat van mijn werk als onderzoeksassistent 

geofysica extra ging waarderen. Ons huwelijk strandde 

en na enige tijd trof ik een nieuwe liefde en aanstaande 

vrouw. Ondertussen rukte de computer op en het 

wetenschappelijk rekenen. Dat was wennen en vaak 

aanpoten, maar om eerlijk te zijn: in die veelheid van kennis 

zou ik wel willen wonen! Mijn hart lag bij de wetenschap, 

dus was ik blij met de baan die ik kreeg bij de Stichting 

voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) in Den Haag. Al 

betekende dat wel een verhuizing met het hele gezin van 

de Veluwe naar de Randstad. Dat is me flink tegengevallen: 

die auto’s en files, verschrikkelijk. Het is geen succes 

geworden. Mijn baan kon ik behouden, het gezin niet.” 

 

HOE GING HET TOEN VERDER? 

“Toen het SVO werd opgeheven, kon ik gelukkig worden 

overgeplaatst naar de Koninklijke Nederlandse  

Academie van Wetenschappen (KNAW). Gelukkig vanwege 

de binding met onderwijs en wetenschap, maar ook omdat 

ik daardoor in de buurt van mijn toenmalige vriendin 

– we zijn 20 jaar bij elkaar geweest – in Den Haag kon 

blijven. Zeker op het moment dat zij ernstig ziek werd en 

uiteindelijk overleed, 63 jaar oud. Toen volgde een periode 

van peilloos verdriet, waarin mijn rationalisme me geen 

hulp bood.”  

 

HEEFT HET HUMANISME JE IN DIE TIJD STEUN KUNNEN BIEDEN? 

“In die tijd was ik al lang lid van het HV, maar de inspiratie 

en de tijd ontbraken me om er iets mee te doen. Terwijl ik 

mijn lidmaatschap wel belangrijk vind; als collectief » 



kun je meer betekenen dan alleen. Wel heb ik in het 

stervensproces van Tony de zegen mogen ervaren van een  

geestelijk begeleider van het HV. Daar voerde Tony een 

aantal gesprekken mee toen ze wist dat ze spoedig 

zou sterven. Die begeleider was heel empathisch en 

onafhankelijk. Dat laatste waren ik en haar kinderen 

natuurlijk niet.”

“In het stervensproces van Tony 
heb ik de zegen mogen ervaren 
van een geestelijk begeleider 
van het HV”

WAT HEEFT DAT PROCES JE GEBRACHT? 

“Na haar dood heb ik gemerkt hoe belangrijk de 

persoonlijke liefde is. Die eeuwig fascinerende kwestie 

wat nu precies betrouwbare kennis is en hoe je die kunt 

verkrijgen, was ineens naar de achtergrond geraakt. Ik ben 

in de loop der tijd toch een bewuster vrijdenker geworden. 

Ik ben me gaan realiseren dat kennis vooral komt vanuit 

het handelen, het bewegen.  

 

BEDOEL JE INTUÏTIEF?  

Ja, maar ook dat is verinnerlijkte kennis van handelen. 

Zelfs wetenschappelijke inspiratie is alleen mogelijk voor 

hen die zich al intensief met een bepaalde kwestie hebben 

beziggehouden.”

BEZIT DE MENS – NAAST EEN BEWUSTZIJN – EEN ONSTOFFELIJKE 

GEEST?  

“Wat ís geest? Is dat niet ons bewustzijn? Bewustzijn blijft 

binnen een persoon, wat er tussen twee mensen gebeurt, 

is altijd gebaseerd op waarneming. Accepteer dat er geen 

geest van buiten is, geen god of geesten. De lust tot leven 

is onberedeneerbaar. Waarom leven? Dat zegt een plantje 

dat tussen de straatstenen probeert te overleven, toch ook 

niet? En wat er in mijn optiek rest na het sterven: alleen 

de ideeën in de overlevenden. Datgene wat we aan elkaar 

hebben proberen over te dragen.”  

 

WAT ZOU JE – VANUIT JE HUMANISTISCHE PERSPECTIEF – DE  

LEZERS NOG GRAAG WILLEN MEEGEVEN? 

“Zekere kennis bestaat niet. Je zult moeten blijven toetsen 

of je opvattingen werkzaam zijn, of je je daarmee kunt 

bevinden en bewegen in de wereld. Stel jezelf steeds weer 

de vraag: klopt het wat ik in eerste instantie denk? Wees 

bereid je eigen opvattingen aan een kritische blik bloot 

te stellen.  En realiseer je ook dat wanneer we streven 

naar een mooiere toekomst, die er niet zal zijn. Maar blijf 

daarover niet in treurnis hangen. Van de humanistische 

beweging treft mij altijd weer het dappere optimisme van 

de oprichter Jaap van Praag, die het geluk heeft gehad 

de oorlog te overleven. Hij durfde enthousiasme te tonen, 

ondanks zijn zware verleden.” •
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REDELIJKHEID

“Niets benadert domheid zo dicht  
als geest zonder redelijkheid.” 

- Albertine Necker de Saussure

“Breng veel mensen op een beperkte ruimte samen, en  
op straffe van ondergang zijn zij op redelijkheid aangewezen.”  

- Simon Vestdijk  

- “Bij een discussie die de redelijkheid zoekt,  
heeft hij die het onderspit delft groter voordeel,  

voor zover hij er iets van opgestoken heeft.” 

- Epicurus 
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De Jonge Humanisten: 
 

“We zoeken altijd naar iets dat van 
betekenis is” 

 

 

T E K S T:  G R E E TJ E H I N G S T M A N        B E E L D:  H E R M A N K A S S E N B E R G 

 

Ons humanistisch gedachtegoed en idealisme is niet alleen voorbehouden aan de mensen die de 
eerste rimpels en grijze haren bij zichzelf ontdekken. Ook onder jongeren leeft het.   
 
Daar zijn Ivo Hengst (38) & Welmer Boiten (34) de levende voorbeelden van, als actieve leden van de 
Jonge Humanisten in Groningen. Bij hen is het humanisme bijna als vanzelfsprekend verweven in het 
dagelijks leven. We spreken elkaar online, waarbij Ivo iets later invliegt: “Ik moest even aandacht aan 
mijn kinderen besteden die juist in bed lagen.” Ivo is psycholoog in de forensisch psychiatrische ge-
handicaptenzorg, Welmer heeft een eigen bedrijf als webdeveloper en online marketeer. Hoewel de 
aanwas van nieuwe, jonge leden nog niet overweldigend is, lijkt er zeker een behoefte aan een groep 
als de Jonge Humanisten: “Hier vind ik de diepgang die ik zocht.”

JONGENS, HOE JONG ZIJN DE JONGE HUMANISTEN? 

Welmer (lacht): “Ja, dat is een goede vraag. Zelf zit ik er 

al zo’n 10 jaar bij. Ons oudste lid is zelfs al in de 40. De 

meeste mensen die binnenkomen zijn al rond de 30.  

Aanvankelijk was ons doel om meer 20’ers aan te trekken, 

maar dat is niet de realiteit. We hebben wel jongere leden 

die komen en gaan, die een studie volgen maar daarna 

naar elders vertrekken.” 

 

Ivo: Toen ik erbij kwam, was ik 27. Ik begin nu wel op het 

punt te komen: hoe lang noem ik mijzelf nog jong? Hoe 

lang noemen wij ons nog Jonge Humanisten?”  

 

HOE STAAN JULLIE IN HET LEVEN? 

Ivo: “Dat is in de loop van de jaren wel veranderd, maar wat 

ik nu heel belangrijk vind is verbondenheid. Vroeger had 

ik vooral het ‘wereldverbeteraarsidee’, ik wilde iets groots 

doen. In een arm land gaan werken bijvoorbeeld. Dat is 

gaandeweg veel kleiner geworden en heeft zich toegespitst 

op mijn eigen omgeving, daarin vind ik het belangrijk om 

echt verbonden te zijn met de mensen om mij heen.  

Maar wat ik ook belangrijk vind is een bewuste levensstijl, 

een goede balans blijven zoeken tussen jezelf leuke dingen 

gunnen en tegelijkertijd zuinig zijn op je omgeving.” 

 

Welmer: “Ik vind vrij denken ontzettend belangrijk, dat 

mensen een eigen mening vormen. Dat ze nieuwsgierig 

zijn, dat ze kritisch zijn, en net als Ivo ben ik veel met het 

klimaat bezig. Dat thema komt binnen de Jonge  

Humanisten sowieso vaak naar voren.”  

 

HOE KWAM HET HUMANISME IN JULLIE LEVEN, WANNEER DACHTEN 

JULLIE: NU BEN IK HUMANIST? 

Ivo: “Op de basisschool. Ik ben noch in een humanistisch 

noch in een christelijk nest opgegroeid, maar ik zat wel 

op een christelijke basisschool. Alle kinderen om mij heen 

waren gelovig, gingen naar de kerk. Wat in die omgeving 

– impliciet maar ook wel expliciet – werd gezegd, was dat 

als je niet gelooft, je eigenlijk ook geen reden hebt om iets 

goeds te doen. Waarom zou je dan een goed leven leiden? 

Daar heb ik me altijd tegen verzet. Want ik vond: ook als 

niet-gelovige kun je behulpzaam zijn en goed leven.  
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Daar is het denk ik begonnen. Pas veel later heb ik dat 

aan het humanisme gekoppeld. Toen ben ik lid van het HV 

geworden. De denkbeelden waren er dus het eerst, later 

kwam ik erachter dat er ook een naam voor was.” 

 

Welmer: “Ik kom wél uit een christelijk nest, wij waren lid 

van een tamelijk vrijzinnige gemeente. Wat ik daaraan 

mooi vond was de verbondenheid, de sfeer. Waar ik echter 

moeite mee had, waren de preken over onderwerping aan 

het hogere. Dan dacht ik, ‘oh God, daar gaan we weer’. Mijn 

ouders hebben me altijd heel vrij gelaten in geloof en kerk-

gang. Toen ik ging studeren, ging ik op zoek naar sociale 

verdieping, naar iets als een filosofiegroep. Ik had behoefte 

om met leeftijdgenoten gesprekken te voeren over de  

dingen die ertoe doen, over levensvragen. Zo kwam ik 

uiteindelijk bij de Jonge Humanisten en ben daar gebleven. 

Ja, daar heb ik de diepgang die ik zocht wel gevonden.” 

 

“Ik vond op de basisschool al: 
ook als niet-gelovige kun je  
behulpzaam zijn en goed leven.” 

WAT DOEN JULLIE EIGENLIJK, ALS JONGE HUMANISTEN? 

Welmer: “Verschillende dingen, het is eigenlijk een 

gespreksgroep waar mensen – zo voel ik dat – hun  

persoonlijke ei kwijt kunnen. We behandelen verschillende 

thema’s, wisselen ideeën uit én doen ook ‘gewoon’ leuke 

activiteiten, bijv. spelletjesavonden – waar uiteindelijk 

ook vaak weer discussies en essentiële onderwerpen 

naar voren komen – en ons jaarlijks uitje naar een plek in 

Nederland die een link heeft met het humanisme of een 

filosofisch thema.” 

 

Ivo: “Ooit zijn we begonnen als gespreksgroep om het over 

een thema te hebben, thuis bij iemand in de huiskamer. Dat 

groeide al snel uit tot een sociaal gebeuren. De ene keer 

bespreken we een film na, de andere keer behandelen we 

stellingen of vragen. Of we luisteren muziekfragmenten en 

hebben het erover wat die voor je betekenen.  

Een afwisseling vaak van persoonlijke en maatschappelijke 

vraagstukken. Altijd gaat het ergens over, eigenlijk. We  

zoeken bijna automatisch naar iets dat van betekenis is.” »



ALS JE KIJKT NAAR ANDERE VRIENDENGROEPEN, HOE ANDERS ZIJN 

DAN DE JONGE HUMANISTEN? 

Ivo: “Ik heb heel lang op voetbal gezeten. Qua opleidings- 

niveau was dat een meer gemêleerde groep, waar plezier 

voorop stond. Daar ging het nooit over de thema’s waar we 

het bij de JH over hebben.” 

 

Welmer: “Dat geldt voor mij net zo. Al is het ook wel eens 

lekker hoor, gewoon los gaan zonder verwachtingen. Maar 

wat ik het mooie vind bij de Jonge Humanisten is dat  

iedereen een hele eigen achtergrond heeft, een reden  

waarom ze zijn gaan nadenken. Versus mensen die  

gewoon in de molen van het leven zijn gerold, de  

conformisten. Daarin is er wat mij betreft geen sprake van, 

het ene is goed en het andere is fout, hoor…” 

 

Ivo: “Er schiet mij nog een belangrijk verschil te binnen. Bij 

de Jonge Humanisten bestaat de sfeer dat je alles kunt 

zeggen wat je wilt. Je wordt niet veroordeeld. Dat gaat 

makkelijker dan in de meeste andere sociale groepen.” 

 

“Iedereen bij de Jonge Humanis-
ten heeft een reden waarom hij 
of zij is gaan nadenken.” 
 

HET LIJKT HEEL LASTIG OM JONGE MENSEN NAAR HET HV TE  

TREKKEN. WAAROM LÚKT DAT NOU NIET JONGENS? 

Ivo: “We hebben een keer op de KEI-week gestaan, die hele 

dag leverde zo’n 10 mailadressen op… Terwijl heel veel 

jongeren toch ook zoekend zijn. Die zou je de gesprekken 

die wij met elkaar voeren wel gunnen.”  

 

Welmer: “Tja, dit is dé tijd voor een boeiende groep  

humanisten, zou je zeggen. Wellicht moeten we nog  

meer aan onze naamsbekendheid werken.”  

 

IS HET HUMANISME VOOR MENSEN MISSCHIEN OOK NOG TE  

ONGRIJPBAAR? 

Ivo: “Ik denk voor een deel zeker. Wanneer ik dan op zo’n 

markt sta dan denk ik wel, hoe leg ik het uit? Voor  

sommige mensen is het blijkbaar nog te vaag.” 

 

Welmer: “Daardoor sluiten zich vooral hoger opgeleiden bij 

ons aan. Ik zou het mooi vinden wanneer daar wat meer 

diversiteit in zou ontstaan.” 

HOE GEVEN JULLIE IN HET DAGELIJKS LEVEN VORM AAN JULLIE  

‘HUMANIST ZIJN’? 

Welmer: “In deze tijden van corona probeer ik mensen te 

helpen die het moeilijk hebben. Meedenken met onder-   

nemers bijvoorbeeld, bij wie het bedrijf even niet lekker 

loopt. Helpen om de zaak weer op de rails te krijgen, 

zonder daar iets voor terug te vragen. Of boodschappen en 

klusjes doen voor een oude buurvrouw. Maar of dat per se 

humanistisch is… En natuurlijk het klimaat: ik ben vegeta- 

riër, ik probeer zuinig te leven en stimuleer anderen dat ook 

te doen zonder hen de les te lezen.”  

 

Ivo: “Ik probeer om in contact met anderen een open  

houding te hebben – niet dat dat altijd lukt hoor –, om 

open te staan voor andere meningen en anderen de ruimte 

te geven zichzelf te uiten. Daarnaast maak ik hele bewuste 

keuzes om zo mijn eigen koers te bepalen. Een mens kan 

niet zijn hele leven precies uitstippelen, maar je kunt er wel 

richting aan geven door de keuzes die je maakt. Vroeger 

was ik daar wat meer passief in, liet ik me meer leiden door 

mijn omgeving. Maar gaandeweg ben ik me meer bewust 

geworden van de kant die ik op wil en daar ben ik naar 

gaan handelen. Dat verbind ik ook wel met het humanisme: 

“autonomie.” Daardoor sta ik positiever in het leven, denk 

ik positiever over mezelf. Kortom, dat doet me goed. En ja, 

dat probeer ik voor te leven aan mijn drie kinderen. Die zijn 

nog jong.” Welmer (grapt): “Nieuwe leden!” 

 

ZOU DE WERELD WAT MEER HUMANISME NODIG HEBBEN,  

DENKEN JULLIE? 

Welmer: “Ja, dat denk ik wel. Zeker nu. Het humanisme 

dwingt ons om een open houding aan te nemen en andere 

meningen niet meteen aan te vallen. Dat is wel wat we nu 

nodig hebben, in deze tijden van populisme, dat mensen 

kritisch nadenken en daar ook de ruimte voor krijgen.”  

 

Ivo: “In de tegenstellingen die groter lijken te worden, is een 

meer vragende houding belangrijk. Om zo het standpunt 

van de ander te leren kennen, je in de ander te kunnen  

verplaatsen en die ander daardoor beter te leren begrijpen. 

In plaats van alleen je eigen standpunt in te nemen en heel 

hard te roepen dat het anders moet.” 

 

Welmer: “Als humanisten hebben we daar wel een soort 

van verantwoordelijkheid in, daarin mogen we onszelf best 

stevig neerzetten.” • 
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https://jongehumanistengroningen.nl/
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Rian van Eijden

Een dapper & eigenzinnig pad
 

 

T E K S T:  M A R LO N B U S S T R A         

B E E L D:  J O H A N W I LT VA N K 

Op de fiets vanuit Smilde, waar ze samen met haar echtgenoot een zorgboerderij runt, kwam ze naar 
Kloosterveen om mij te vertellen over wat het humanisme voor haar betekent. Met een rode blos op 
haar wangen van de kou en de fietstocht, bruisend van energie en een vrolijke lach op haar gezicht 
stapte de 60-jarige vrouw mijn huis binnen. Reeds in de gang vond er een uitwisseling van ervaringen 
plaats, opgedaan tijdens Introductiecursus Humanisme waaraan wij in Assen begonnen. Rian van 
Eijden had ervan genoten: “Want mijn passie is lezen en nadenken over levensvragen, er met anderen 
over van gedachten wisselen en er dan ook iets mee doen”. 

EEN FEEST VAN HERKENNING 

Bij de eerste kop koffie ontdekten wij hoe onze studietijd, 

bij activistische sociale academies, ons heeft gevormd. 

De discussies over gezin, onderwijs, arbeid en welzijn 

werden in die tijd sterk beïnvloed door de toen heersende 

marxistische stroming. Dit activistisme, gepaard met een sterk 

verantwoordelijkheidsgevoel, herkenden wij in onze keuzes in 

het leven, in relaties met vrienden, binnen de familie, het gezin 

en onze loopbaan. Het werd een ochtend met een feest van 

herkenning.Voor het tweede gesprek reed ik naar Smilde met 

mijn aantekeningen en vragen. 

VRAGEN BLIJVEN STELLEN 

Rian groeide op als oudste van vijf dochters en een drie jaar 

oudere broer, in een rooms-katholiek boerengezin in het 

Achterhoekse Dempt. ‘Rooms zijn’, het streng volgen van de 

kerkelijke voorschriften en regels, was voor haar ouders van 

groot belang. Vooral moeder verwachtte dit van haar dochter, 

die al jong vragen bleef stellen bij de regels en over alles in 

discussie ging. Bij de herinnering aan de keer dat zij op haar 

klompen de kerk binnen kwam en tijdens de dienst door 

haar moeder naar de uitgang werd gesleurd, barst ze in een 

schaterlach uit. 
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Toch bleef Rian een trouw kerkkoorlid, de kerk heeft haar 

(mede) gevormd, weet ze nu. Dat geldt zeker ook voor de 

katholieke Mavo waar ze een tweetal goede docenten trof 

die openstonden voor discussie en haar stimuleerden om 

zich een eigen mening te vormen. Een spreekbeurt over 

abortus werd dan ook als zeer goed beoordeeld, maar 

deed ook stof opwaaien: een controversieel onderwerp 

in haar sociale omgeving. Informatie hiervoor haalde 

zij bij de bibliotheek en vroeg ze op bij de NVSH en de 

Rutgerstichting.  

 

‘Een nagel aan mijn doodkist’, noemde moeder haar oudste 

dochter die zich niet liet dwingen op het pad dat voor haar 

werd uitgetekend: ‘trouwen en het huishouden, dáárvoor 

hoef je niet naar school.’ 

 
Ze liet zich niet dwingen op 
het pad dat voor haar werd 
uitgetekend: ‘trouwen en het 
huishouden, dáárvoor hoef je 
niet naar school.’

 
EEN EIGEN WEG 

Maar Rian koos haar eigen pad, gesteund door haar broer 

die haar zei ‘niet te worden zoals de andere meiden in 

het dorp die allemaal de ziekenzorg ingaan.’  Op haar 

16e discussieerde ze met hem over politiek en ging naar 

de PSP Jongeren, waar ze haar hart ophaalde aan de 

politieke gesprekken en actievoering. Zo hingen er dat jaar 

demonstratief klimplanten over het CDA-verkiezingsbord in 

de voortuin van de boerderij. 

 

Ze volgde de opleiding tot maatschappelijk werk in 

Leiden. “Met opzet ver van huis zodat ik wel op kamers 

moest.” Haar ouders slikten het, maar Rian moest wel 

ieder weekend thuis meewerken in het gezin om zo haar 

weekgeld te verdienen. Die weekenden kwam ze thuis 

met verhalen die door broer en zussen gretig werden 

aangehoord. De gezinsdiscussies die daaruit voortvloeiden 

konden niet altijd de goedkeuring van moeder wegdragen. 

Maar zo effende ze wel de weg voor de jongsten in het 

gezin. De weg naar een andere toekomst. 

 

DAPPER & EIGENZINNIG 

Het bewuste besluit om het huis te verlaten en voor 

zichzelf te kiezen, was een sterke tegenactie op het 

normerende gedrag van haar moeder. “Maar het was ook 

een voortdurende zoektocht naar erkenning. Erkenning 

als zelfstandig denkend mens én erkenning om ook MBO-

leerlingen een studentenstatus toe te kennen zodat zij 

recht kregen op studentenhuisvesting.” Daarom werd 

Rian medeoprichtster van de Commissie Huis en betrok 

ze een groot kraakpand in Den Haag. Met grote gevolgen: 

haar weekgeld werd ingetrokken en thuis stuitte ze op een 

gesloten deur. De ouders van Johan – sinds haar 17e haar 

levenspartner – openden daarentegen de deur voor haar. 

Met haar schoonmoeder ontwikkelde ze een sterke band, 

zij erkende en waardeerde de keuzes van Rian.  

 

Een HBO-diploma Maatschappelijk werk volgde en de tijd 

waarin ze actief deelnam aan de vrouwenbeweging. Ze 

ging de straat op, met op haar blote buik de tekst ‘Baas in 

eigen buik’. Nog altijd is gelijke rechten voor mannen en 

vrouwen een strijdpunt voor Rian. 

 

 

 

 

EEN ZORGBOERDERIJ WAAR MENS, DIER EN NATUUR HET GOED 

HEBBEN 

Beiden gingen werken in de zorg: zij in de kinder- en 

jeugdpsychiatrie, hij in de gehandicaptenzorg. De keuze 

om zelf een zorgboerderij te starten werd in 2006 gemaakt 

en in actie omgezet; achter het woonhuis werd een schuur 

gebouwd met daarin een dagverblijf, keuken en werkplaats. 

Deze plek biedt plaats aan een kleine groep cliënten die 

tijdens de dagbesteding meewerken in de zorg voor de 

dieren (4 koeien, 10 schapen en een toom kippen) en een 

grote groentetuin/boomgaard. 

 

Haar hele leven zet Rian zich al in voor gelijkgerechtigdheid 

in de zorg, het onderwijs, de maatschappij. Maar 

ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel; de 

kringlooplandbouw heeft haar aandacht, ze experimenteert 

met permacultuur in hun groentetuin. Het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen is uit den boze en door het gezin 

wordt biologisch gegeten en weinig vlees. De vraag: ‘Wie 

zijn wij dat wij denken beter te zijn dan dieren?’ houdt haar 

bezig en daar profiteren de boerderijdieren van. De melk is 

voor de kalveren en de kippen krijgen biologisch voer. » 



“HUMANIST BEN IK EIGENLIJK ALTIJD AL GEWEEST” 

Niet zo verwonderlijk, want tijdens haar opleiding trof 

Rian humanistische docenten en tijdens een stage werkte 

ze kort samen met een humanistisch raadsman. Bij hun 

gedachtegoed voelde ze zich thuis, waardoor ze zich 

realiseerde: “Humanist ben ik eigenlijk altijd al geweest.” 

 

“Humanisme staat voor mij voor gelijkwaardigheid en 

zorgvuldig omgaan met elkaar, waarbij je een juiste balans 

moet zien te vinden tussen denken en handelen vanuit het 

‘wij’ en het ‘ik’.” Rian en Johan vonden die balans, zo werd 

er voor elkaar, kinderen, familie, vrienden en buren gezorgd. 

Hun eerste twee cliënten kwamen uit de buurt, wat een 

positieve impact had in de gemeenschap. Toen in 2014 

het woonhuis afbrandde, boden de naaste buren hun huis 

spontaan aan en andere buren stonden met kleren en eten 

op de stoep. “Mooie voorbeelden van “denken en handelen 

vanuit het ‘wij’.”  

‘MAG IK SOMS KIEZEN VOOR MEZELF?’ 

Maar soms stelt ze zichzelf ook de terechte vraag – in 

de werkdrukte en de behoefte aan erkenning voor haar 

keuzes: ‘mag ik soms kiezen voor mezelf, moet ik beter 

voor mezelf zorgen?’ Rian is de vrouw er niet naar om 

daarover te gaan piekeren, dus zocht ze verbinding met 

mensen in soortgelijke situaties. Zo belandde ze bij 

Women Inc (www.womeninc.nl), een belangenorganisatie 

die emancipatie in Nederland versnelt. Daar ontdekte 

Rian een nieuw pad naar een eerder gesteld doel: 

gelijkgerechtigdheid en gendergelijkheid. Door hun actie 

te steunen brengt ze de balans tussen haar eigen situatie 

(‘ik’) en dat van anderen (‘wij’) terug in haar leven. •  
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“Humanisme staat voor mij voor 
gelijkwaardigheid en zorgvuldig omgaan met 
elkaar, waarbij je een juiste balans moet zien 

te vinden tussen denken en handelen vanuit het 
‘wij’ en het ‘ik’.”

https://www.womeninc.nl/
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“Zonder kwetsbaarheid kunnen 
mensen niet met elkaar  

verbonden zijn.” 

- Brené Brown

“Onderscheid maken tussen  
onszelf en de ander veroorzaakt 
een hoop leed. De wijsheid van 
non-discriminatie en het inzicht 
dat we onderling verbonden zijn, 
levert het besef op dat jij in mij 
bent en ik in jou.” 

-Thich Nhat Hanh

“Een fout die je deelt met een 
 andere persoon, geeft een  
diepere verbondenheid dan een  
gemeenschappelijke voorkeur.”

- Hermann Bahr

VERBONDENHEID
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Jimmy Mol: 
 

“Als ik Corso onder 
de Roxy dan denk ik 
daar City” 

 

 

T E K S T &  B E E L D: R O E L E K E N A B E R  

 

Mensen noemen Jimmy vaak een oude 
pruikenmaker uit Amsterdam, maar hij vindt zichzelf 
vooral een grimeur. Voor Jimmy vulde het leven zich 
bepaald niet met een 40-jarige carrière en dagen 
van negen tot vijf. En dus ook niet met een prachtig 
pensioen. Maar nóg leidt hij in Harlingen een 
gevarieerd en dynamisch leven op zijn 87e.

VRIJDENKERSMILIEU 

Jimmy werd in 1934 geboren in  

Amsterdam. Hij was de derde zoon 

van een artistieke, waarschijnlijk Jood-

se,  moeder en een nette kleermaker. 

Deze had in de oorlog een bedrijf met 

een paar man personeel en hij kon wel 

met de Duitsers opschieten.  Moeder 

hield het niet uit bij vader, op een dag 

stapte ze op, met haar drie zoons 

onder en aan haar armen. 

 

Jimmy’s herinneringen beginnen met 

oorlogsherinneringen. Veel geheim- 

zinnigheid, onderduikers, kostgangers, 

honger, dood en theater en muziek. En 

vooral denkt hij veel aan zijn – door 

hem geadoreerde - dappere moeder 

en zijn twee broers ‘boven’ hem. Op de 

website van het letterkundig museum 

kun je lezen dat Jeanne Berkhout,  

Jimmy’s moeder, zeer bevriend was 

met Herman de Man. 

Als actrice had ze interessante rollen 

en ze declameerde veel. Ook Jimmy 

kan heel wat toneelteksten en ge- 

dichten ‘opdreunen’. Ze komen zomaar 

tevoorschijn, het lijkt alsof je maar 

op een knopje hoeft te drukken en 

dan ‘popt het op’. Je kunt wel zeggen 

dat Jimmy uit een vrijdenkersmilieu 

komt. Er was, buiten de oorlog, niets 

onbespreekbaar. Hij woonde met zijn 

broers bij zijn moeder. Zijn vader heeft 

hij bijna nooit gezien. Ooit schijnt zijn 

grootvader (bioscoopexploitant) tegen 

zijn dochter gezegd te hebben ‘als 

je bij die man weg gaat, dan zorg ik 

voortaan voor jou en de kinderen. En 

dat woord heeft hij gestand gedaan. 

Jimmy’s grootvader werd ongeveer zijn 

vader. “En ..” benadrukt Jimmy,  “on-

danks alle ellende heb ik dankzij mijn 

moeder een hele mooie jeugd gehad, 

ze hield altijd de moed erin en bleef 

een vrolijke vrouw”.

LEVEN EN LATEN LEVEN 

Jimmy denkt dat zijn plaats in het  

gezin, als de jongste, wel mee  

bepalend is geweest voor zijn leven. 

Hij was tijdens de oorlog natuurlijk  

voor veel dingen te klein, mocht veel  

niet weten, moest zich op de achter- 

grond houden, vond het leven als 

grimeur, achter de schermen,  

misschien het passendste stuk van 

zijn leven. Hoewel hij ook een  

kappersbedrijf had, een buurthuis 

leidde, een grimeurschool oprichtte en 

later met een nieuwe, maar grote,  

liefde een boerderij in Frankrijk had 

waar hij zich goed kon uitleven. Als je 

nu in Harlingen door de Droogstraat 

loopt zie je in de saaie straat bij  

Jimmy’s huis, ineens een soort grote 

amfibie bij een gangetje staan. Dat 

gangetje is gevuld met hoofden, gekke 

beelden en installaties, vooral in de 

zomer ziet dat er heel inspirerend uit. 



Er zijn heel wat omstandigheden aan 

te wijzen die om te beginnen grote 

invloed op Jimmy’s leven hebben  

gehad; de oorlog, de bijzondere liefde-

volle moeder met haar eigenzinnige 

opvattingen, zijn plaats in het gezin, de 

grootvader. Als erfelijke eigenschap 

wijst hij nog het kundige vakwerk; van 

zijn vader aan dat kennelijk alle drie de 

broers hebben geërfd. 

 

De drie broers ‘redden zich overal uit’, 

dat kenmerkt het drietal wel.  

Godsdienst komt in de familie niet 

voor, overal kan over gepraat worden, 

relaties werden opgestart en  

beëindigd, maar alles in pais en vree, 

er werd veel aan sport gedaan. 

 

Tijdens de wederopbouw moest  

Jimmy aan het werk, allerlei baantjes 

deed hij, hij grimeerde, ging in  

Parijs oude kranten verzamelen, kocht 

uiteindelijk een boot (een botter) en 

lag daarmee in de Amstel. Hij stichtte 

er een gezin. ‘Leven en laten leven’ dat 

was het credo en vooral genieten en 

geïnteresseerd zijn in alles wat voorbij 

komt. Een eigen richtsnoer dat wel. 

Het afpakken van je broers vriendin 

voelt niet goed. Anderen benadelen 

doe je niet. Zorgen voor jezelf is  

belangrijk, vriendschap verraad je niet, 

zorgen voor je eigen inkomen ook. 

Ieder zijn eigen mening gunnen, macht 

alleen accepteren als je er vertrouwen 

in hebt, jezelf en je vrienden 

verdedigen als het nodig is. 

 

OUDER EN OUDER 

Toen Jimmy na zijn pensioen in  

Frankrijk met zijn lieve vrouw een  

boerderij betrok zou hij in het zieken-

huis belanden met hartproblemen. Na 

een hartstilstand bedacht hij dat hij  

lid zou kunnen worden van een  

humanistische organisatie om zijn  

levensbeschouwing gewaarborgd te 

zien, want in handen vallen van een 

godsdienstig regime dat was wel een 

schrikbeeld. Niettemin heeft hij nog 

steeds veel respect voor zijn overleden 

vrouw die spirituele eigenschappen 

had en o.a. yogacursussen gaf. Een 

gelukkig huwelijk. Des te erger dat zij 

overleed en ook nog op een onver- 

wachte manier. Een grote schok. Daar 

is hij eigenlijk nog niet overheen. Hij 

mist heel sterk een liefdevol lijf in zijn 

bed. Hij mist, zeker nu in corona tijd, 

knuffels en fysiek contact. Hij meldt 

even tussendoor dat zijn jongeheer 

nog steeds eerder wakker is dan 

hijzelf. Veel kan hij oplossen door 

vriendinnen en wijn, maar soms is de 

eenzaamheid hem teveel, hij slikt de 

pilletjes voor zijn hart, gaat trouw naar 

controles maar eigenlijk vindt hij het 

leven zo maar niks. Hij herinnert zich 

dat zijn moeder bezig was om de pil 

van Drion voor elkaar te krijgen en zelf 

zou hij ook wel een pakje pilletjes wil-

len hebben. Toch, als het nu voor hem 

stond, dan zou hij ze niet nemen. Wel 

wil hij het liefst alleen sterven, hij wil 

daar andere mensen niet mee belast-

ten, over is over. Hij heeft een goede 

band met een van zijn dochters, en ja, 

daar twijfelt hij, haar wil hij ook niets 

ontnémen, want hij herinnert zich dat 

zijn moeder zo vredig is gestorven in 

het bijzijn van haar 3 zoons, een dier-

bare herinnering: ‘ga nu maar’, heeft 

Jimmy toen zèlf gezegd. “En ze ging…”. 

 

BEN JE HUMANIST? 

“Dat weet ik niet hoor”. Jimmy 

 gedraagt zich als een humanist, weet 

zich atheïst en voelt zich daar goed 

bij. Omdat hij ook veel gevaren heeft 

weet hij dat je zelf je eigen koers moet 

bepalen, dat je zelf de zeilen naar de 

wind moet zetten en dat je dan ook 

de consequenties van je eigen fouten 

moet ervaren. 

 

ZIE JE TAKEN VOOR HET HUMANISTISCH 

VERBOND?  

Voor het humanistisch verbond ziet 

hij vooral de taak: het verdedigen 

van de eigen rechten van de mensen, 

zelf denkt hij nu vooral aan het eigen 

belang: het recht op zelfdoding, het 

recht op vrije meningsuiting. Jimmy 

vindt dat er veel te weinig gepraat 

wordt over de seksuele behoeftes van 

oudere mensen, mensen doen er naar 

zijn mening veel te geheimzinnig over. 

Hij is erg blij met Human, dat vindt hij 

een goede omroep waar hij graag naar 

kijkt. 

 

CORONATIJD, WAT VIND JE ERVAN? 

“Een rottijd! Voor mezelf wilde ik me 

niet laten inenten, want ik denk dat ik 

een ijzeren conditie heb, ik heb een 

taai lijf en ik mag niet klagen over mijn 

gezondheid. Als ik andere mensen 

soms hoor en zie dan vind ik mezelf 

een geluksvogel. Maar ik kan er eigen-

lijk niet tegen dat ik niet zomaar een 

glaasje wijn kan drinken in een cafée-

tje. Voor mezelf zou ik het zo doen. 

Maar ja, je zou andere mensen kunnen 

besmetten, je weet het nooit, dus heb 

ik uiteindelijk zelfs (na aarzelen) de 

tweede prik genomen, nou ja, dan doe 

ik de derde ook maar. Niet voor mezelf, 

dood ga je toch, maar voor andere 

mensen”. •
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Renée Luth: 

“Niemand mag buiten de boot vallen”

T E K S T &  B E E L D: M A R I A N N E KO OT S T R A 

Stadsdichter Renée Luth (41), al twintig jaar verliefd op Groningen en de Groningers, vertelt over het 
Humanistisch Vormingsonderwijs dat ze kreeg, over de invloed van grote filosofen, over lesbische rolmodellen  
en over haar stadsdichterschap. 

VRIJ IN TAAL 

“Als stadsdichter leerde ik het Humanistisch Verbond 

kennen. Boven op het Forum droeg ik een gedicht voor 

over de kinderen van Moria en ik gaf een workshop voor 

de leden van het Humanistisch Verbond in Groningen. In 

levenshouding ben ik al lang een humanist, al noem ik me 

niet zo.” Renée Luth: opgegroeid in Twente, afgestudeerd 

als creatief therapeut en kunstenaar, autodidact poëet 

en in 2019 voor twee jaar benoemd tot stadsdichter van 

Groningen. Na twintig jaar Groningen zegt ze: “Ik vind 

Groningen en de Groningers geweldig. In Twente was ik 

‘ien aparte’, hier voel ik me thuis. Groningers zijn integer en 

direct, heel respectvol.”   

 

Schrijven hoort er bij haar al van jongs af aan bij. “Schrijven 

móet, zoveel mogelijk. Als kind werd ik gepest en schreef 

daarover een gedicht voor de lessen Humanistisch 

Vormingsonderwijs. Ik mocht dat voordragen voor de 

klas en dat hielp tegen het pesten. Zo ontdekte ik dat ik 

me door poëzie kon uiten en ook dat ik er een boodschap 

mee over kon brengen.” Renée was als kind dyslectisch en 

schreef letters in spiegelbeeld: “Daar groeide ik overheen, 

maar ik hield eraan over dat ik graag vrij ben in taal. 

Beschrijven wat ik voel, doe ik liever dan heel technisch 

schrijven.” 

FILOSOFIE ALS LEIDRAAD 

De HVO-lessen op de basisschool spraken haar aan. Ze 

werd geprikkeld door het filosoferen, door het nadenken 

en het praten over de wereld om haar heen.  “Later op de 

opleiding bespraken we Erich Fromm, Sartre, Foucault, 

Sontag, allemaal denkers met een humanistische kijk op 

de wereld. Mijn afstudeerscriptie op de kunstacademie 

ging dan ook over Foucault. Deze filosoof zegt dat we 

eigenlijk allemaal leven als gevangenen van de norm. 

Onze bewakers zitten in het midden, dat zijn de normen 

van onze samenleving. Die normen bepalen of je erin zit 

of erbuiten valt. Als je erbuiten valt, ben je ziek, gek of 

crimineel. Ik wil mensen niet buiten de boot laten vallen. 

Iedereen hoort erbij. Als iemand er buiten valt dan moet je 

als samenleving harder werken, zodat je iemand er wél bij 

laat horen.” En daar voegt ze aan toe: “Dat erbij horen is 

misschien wel zo belangrijk omdat ik vroeger zelf zo het 

gevoel had buiten de boot te vallen.”  

 

“Als iemand er buiten valt dan 
moet je als samenleving harder 
werken, zodat je iemand er wél 
bij laat horen” 
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STADSDICHTER 

Het stadsdichterschap bood een geweldige kans. “Ik 

won het met een gedicht over Groningen en heb twee 

jaar enorm veel mogen doen. Ik droeg gedichten voor in 

het ziekenhuis aan het bed van patiënten. Ik maakte het 

afscheidsgedicht met een filmpje voor de burgemeester, 

waarvoor ik de woorden en gezichten van 250 Stadjers 

gebruikte. Ik schreef voor het Overweeghuis, voor 

vrouwen die uit de prostitutie willen stappen. Ik ben zo 

trots dat mijn gedicht bij hun kamers kwam te hangen! 

Ook gaf ik poëzieworkshops aan kinderen en jongeren.” 

In het Forum presenteerde ze een jaar lang Lutje Poetry. 

Eén keer per maand werd dan het podium geboden aan 

zangers met luisterliedjes, aan bekende en beginnende 

dichters en spoken art performers. “Dat is wat ik graag 

wil: iedereen bij elkaar, geen aparte clubjes. Alle talenten 

moeten een plek krijgen.”  

 

Heel indrukwekkend was het voordragen van het gedicht 

voor de kinderen van Moria. Boven op het Forum. 

Burgemeester Koen Schuiling en Marijke van de Hel 

van HV Groningen deden daarbij een oproep voor het 

opnemen van 500 kinderen uit het vluchtelingenkamp in 

Griekenland. Het stadsdichterschap was een grote stap: 

“Ik had last van het gevoel niet te voldoen, niet genoeg te 

zijn. Ik was bang niets te bereiken, bang om te falen. Ik 

heb geleerd het falen te hanteren, om de angst om iets 

verkeerd te doen niet toe te laten.” Renée zette zich met 

het stadsdichterschap over een drempel heen, ervoer 

dat ze het kon en dat er heel veel deuren voor haar open 

gingen. » 

UIT HET GEDICHT ‘VLUCHTELING’: 

Ik word wakker en vrede is vertrokken
Niemand vertelde ons dat ze weg zou gaan
In de kamer stapelen angsten zich op 
Tot het huis splijt door regen van razernij
(…………..) 

De mensen zeggen dat ik geluk zoek
Terwijl ik het woord geluk heb begraven
Ze ligt ver achter die gescheurde horizon
(…………..) 
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ROLMODEL 

Renée komt er openlijk voor uit dat ze lesbisch is. Ze 

herinnert zich de tijd dat ze zelf uit de kast kwam, toen 

ze al studeerde. Eerder durfde ze dat niet. Ze probeert 

voorlichting te geven en wil graag een rolmodel zijn: “Ik 

ben vrouwelijk, heb lippenstift op en draag graag jurkjes. 

Stoere vrouwen zijn prima, maar dat past niet bij mij. In het 

begin had ik zelf alleen rolmodellen die heel stoer waren, 

jurkjes en lippenstift waren in die tijd not done.” Als kind 

kende Renée ook jongensachtige periodes. Ze benadrukt: 

“Ik wil alles kunnen zijn, ik wil niet gedwongen worden het 

één of het ander te zijn en wens anderen diezelfde vrijheid. 

Echte vrijheid beitelt je identiteit niet vast in steen.” Hand in 

hand lopen of je vriendin een kus geven op straat zijn geen 

vanzelfsprekendheden.” Het lijkt haar dan ook dat het leven 

als hetero soms gemakkelijker is. Renée heeft zich ook wel 

onveilig gevoeld, maar wil er desondanks zo open mogelijk 

over zijn en ook graag een voorbeeld voor anderen.

VOORUITKIJKEND 

“Ik probeer een goed mens te zijn. Ik vind het heel belangrijk 

om mensen in hun waarde te laten en andere mensen te 

laten groeien. Ik wil anderen, mijn dierbaren, het gevoel 

geven dat ik altijd een veilige haven ben. Mijn grootste 

kwaliteit is verbinding: ik weet heel snel persoonlijke dingen 

en wil iedereen bij elkaar brengen, iedereen erbij laten horen. 

Zodat niemand buiten de boot valt.”  

 

Renée vindt zichzelf in levenshouding een humanist, maar 

zal niet snel lid worden van het Humanistisch Verbond. “Ik 

ben niet van de clubjes, ik hoef niet te kiezen. Je belandt 

snel in dogma’s en elke groep heeft regels waaraan je moet 

voldoen. Dat is mooi en logisch, maar niet voor mij.” Ze geeft 

het HV graag mee dat ze misschien wel wat zichtbaarder 

kunnen zijn. En over de maatschappij: “Ik vind het eng dat er 

zoveel boosheid en wantrouwen is. Ik zou willen dat er meer 

vertrouwen is. Het is ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Ik 

wens dat we elkaar weer terugvinden.” • 

Bundels van Renée Luth: Pingpongtong, Preparaat & 
Zeemeerminnen zinken niet.

https://sites.google.com/site/reneeluth/
https://sites.google.com/site/reneeluth/
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“Alleen in helder water zie je diepte”

- Rutger Kopland

WIJSHEID

“Twijfel is het begin van wijsheid.” 

- Aristoteles

“Wijsheid kan alleen worden  
gevonden in waarheid.”

- Johann Wolfgang von Goethe
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Sake van der Kloet: 
 

“Een mens speelt 
allerlei rollen in 
zijn leven”

T E K S T &  B E E L D: R O E L E K E N A B E R

 

Het is een rechtschapen mens, Sake van der 
Kloet (69). Doet niets tegen zijn zin, spreekt op 
uitvaarten en begeleidt mensen in hun laatste 
levensfase bij de palliatieve thuiszorg. Hij 
probeert de levens van mensen zin te geven. 
Ondertussen blijft hij zelf op zoek naar de zin en 
vooral het hóe van de dingen.

SAKE IN EEN NOTENDOP 

We kennen elkaar een beetje, Sake en 

ik. We hebben, onder andere, samen 

‘aan filosofie gedaan’ in de penitenti-

aire inrichting in Leeuwarden, de  

Marwei. Dat was, zowel voor de  

gedetineerden als voor ons, een  

prettige ervaring. Sake – in hart en 

nieren een Fries – werkte in eerste 

instantie bij de Postbank en was daar-

naast muzikant in een band. Nadat 

hij de bank vaarwel had gezegd, zette 

hij een manege op en organiseerde 

paardenkampen. Op dit grote  

landelijke terrein woont hij nu nog 

steeds, al maakt hij samen met zijn 

vrouw plannen om kleiner te gaan 

wonen. Ik zie paarden als ik door het 

raam kijk en bij binnenkomst ben 

ik hartelijk begroet door een grote 

zwarte hond die ooit bijtgedrag zou 

hebben, maar daar bij Sake nooit iets 

van heeft laten merken. 

Sake was een ‘lastig kind’, een 

buitenbeentje. Hij bleef maar vragen 

stellen en nam geen genoegen met 

een simpel antwoord. Dat is nooit 

weggegaan, hij is een ‘onderzoeker’ 

gebleven: altijd willen weten hoe iets 

zit, hoe men ergens toe komt. Het wat 

interesseert hem een stuk minder. 

Hij is opgevoed in een gelovig gezin, 

maar door alle vragen die in hem  

opkwamen, paste het geloof hem op 

een gegeven moment niet meer.

Het is een sociaal mens dat  

tegenover me zit en tamelijk assertief; 

laat niet over zich heen lopen en doet 

niets met tegenzin. ‘Als je er geen zin 

in hebt, doe het dan ook niet’, is zijn 

opvatting. En vooral ’Als je iets doet, 

maak je er dan niet met een Jantje 

van Leiden vanaf. Doe het dan goed’.

HET LEVEN ZIN GEVEN 

Sake heeft verschillende plekken waar 

hij het goede probeert te doen. Hij 

spreekt bij uitvaarten via de HUB (Hu-

manistische Uitvaartbegeleiding) en 

hij begeleidt stervenden en hun naas-

ten via de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve 

Thuiszorg). Hoe hij daar toe kwam? 

Ongeveer twintig jaar geleden verloor 

Sake een dierbare vriend en dacht: ‘ik 

wil niet dat hij voor niets gestorven 

is, ik móet daar iets mee, ik moet het 

zin geven’. Hij kende het Humanis-

tisch Verbond niet, maar bij nadere 

kennismaking was een lidmaatschap 

een logisch gevolg van zijn denken. 

Vrij snel daarop ging hij spreken op 

uitvaarten. In het Fries. Dat is één 

van de redenen waarom hij dicht bij 

het leven van de overledene komt en 

daarmee bij de nabestaanden. Dat 

levensverhaal stelt hij op aan de hand 

van de rollen die iemand speelt in 

zijn leven. “Stel: een zoon zegt, ‘mijn 

moeder was een vervelend mens, zij 
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kwam bijna nooit bij ons’, dan benad-

ruk ik dat dit maar één van de rollen 

is die zijn moeder gespeeld heeft. 

Misschien was ze in deze rol voor 

hem niet de ideale moeder, maar was 

ze wel een ideale dochter of de ideale 

werknemer. Een mens speelt die ver-

schillende rollen in het leven en bij het 

afscheid is het mooi om die rollen te 

belichten.” 

 
“Ik dacht: ik wil niet 
dat hij voor niets 
gestorven is. Ik moet 
het zin geven.”

 
PAARDEN GELOVEN NIET 

Sake leest Yuval Harrari en doet 

daarmee voor hem waardevolle in-

zichten op. “Ik begrijp nu beter waar-

om mensen geloven en zich formeren 

tot groepen. Veel is gebaseerd op 

mythes en immateriële zaken, waarin 

de mens uniek is; er is geen enkel 

paard dat gelooft in een leven na de 

dood! Wij zijn als mens op weg naar 

iets anders, wij evolueren. Voordat er 

een paard was, was er ook iets an-

ders. Kortom, wat komt er na ons, hoe 

zullen wij evolueren? De ontwikkeling 

stopt niet bij de mens.” 

Hij noemt zichzelf een agnostisch 

humanist. “Ik kan en wil niet bewijzen 

dat er geen god bestaat, maar het 

tegendeel evenmin. Het maakt voor 

mij niet uit. Ik gun iedereen zijn eigen 

denken. Je kunt best in een god ge-

loven, maar als dat betekent dat ik 

op zondag niet in het zwembad mag 

zwemmen, dan ga je te ver. Ik neem 

gelovigen niet kwalijk dat ze naar een 

kerk gaan, maar neem mij dan vooral 

ook niet kwalijk dat ik niet ga. Ik ben 

zeker geen humanistisch apostel 

of zo, maar ik vind wel dat mensen 

elkaar ruimte moeten gunnen in het 

denken.” 

DE COMPLEXITEIT VAN SCHULDGEVOEL 

Daarom kan hij bepaald gedrag ook 

niet altijd duiden. “Ik had een  

mentor, die vond dat er – als er in een 

zaal een humanistische bijeenkomst 

was – een kleed over het kruisbeeld 

gehangen moest worden. Dat begrijp 

ik niet, wat kan dat nou schelen, waar-

om stoort je dat?” Hij ging inzien dat 

angst en schuldgevoel veel doet met 

mensen; hij geeft een voorbeeld. “Ik 

ben vegetariër en er was een onder-

zoek naar de stelling ‘vleeseters heb-

ben een hekel aan vegetariërs.’ Dat 

bleek alleen zo te zijn bij de mensen 

die vlees aten en zich daar toch 

enigszins schuldig over voelden. Dat 

schuldgevoel moest kennelijk ergens 

naartoe, dus werd dat afgereageerd 

op vegetariërs. Zo geldt dat natuurlijk 

ook voor dingen als roken en gokken, 

zeker wanneer het gaat om de  

zogenaamde ‘bekeerlingen’.”

“Ik had een mentor,  
die vond dat er  

– als er in een zaal 
een humanistische 
bijeenkomst was – 
een kleed over het 

kruisbeeld gehangen 
moest worden.  

Dat begrijp ik niet. 
Wat kan het schelen,  

waarom stoort 
dat?” 

Waar Sake wars van is, is van de 

maakbaarheid van het leven. “Het 

leven is niet maakbaar, er is ook nog 

zoiets als het lot dat je soms moet 

aanvaarden. Als mensen een baby 

willen en het lukt niet dan mogen ze 

wat mij betreft hun gang gaan. Maar 

wel aanvaarden dat er nou eenmaal 

dingen gebeuren waar je geen invloed 

op hebt.  Aan die gedachte moet je 

beslist wennen. Je kunt nog zo’n mooi 

Deltaplan uitgevoerd hebben, maar 

het kan zijn dat het helemaal niet 

werkt bij de volgende vloedgolf.”

MOGEN DENKEN WAT JE MAAR WILT 

Hoe hij de toekomst van het HV ziet? 

“Van mij hoeft het Humanistisch 

Verbond niet steeds maar stelling 

te nemen. Ik beschouw het verbond 

vooral als een discussiegroep waarin 

je mag denken wat je maar wilt. Ik 

had het wel wat meer over ‘humaan 

zijn’ willen hebben met andere hu-

manisten. Volgens mij is bijvoorbeeld 

het asieldebat niet zo’n politieke zaak, 

maar meer een ethische kwestie. 

Bovendien overstijgt ‘humaan zijn’ 

alle denkrichtingen. Het is prettig om 

binnen het verbond je eigen denken te 

stimuleren over welk onderwerp dan 

ook.”

Zelf blijven denken is wat hem bet-

reft cruciaal. “Het is jammer dat veel 

mensen niet verder willen denken of 

aan reflectie doen en achter een an-

der aanhobbelen. Om terug te komen 

op de rollen die je speelt. Per rol kun 

je natuurlijk wel zoveel vertrouwen in 

mensen hebben dat je een raad van 

iemand aanneemt. Maar zomaar ach-

ter iemand aanhobbelen? Dat is niets 

voor een vrijdenker of een humanist. 

En als je vindt dat het HV iets beter 

zou moeten doen, dan moet de eerste 

vraag eigenlijk zijn: en wat heb ík 

daaraan gedaan?” •
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Yotka Kroeze: 
 

“Wat is het mooi hoe ze naar kunst  
leren kijken en erover nadenken”
 

 

T E K S T:  H E R M A N K A S S E N B E R G        

B E E L D:  YOT K A K R O E Z E 

Wat is kunst? Een korte vraag over iets groots en misschien wel ongrijpbaars. Kunstenaar en docent 
Yotka Kroeze (34) houdt zich er heel bewust mee bezig, op een humanistische wijze. 

GEEN KUNST 

Haar collega’s constateerden het al eerder: “jongeren 

die tijdens een museumbezoek een schilderij of 

beeldhouwwerk niet onmiddellijk begrijpen, komen vaak 

niet verder dan te zeggen dat ze het raar vinden. Ook als 

je doorvraagt blijven ze het zeggen: ‘echt mevrouw, het is 

gewoon raar en verder weet ik het niet.’  

 

Yotka Kroeze, behalve beeldend kunstenaar ook docent, 

herkende het maar al te goed. Weliswaar vond ze zelf 

op die leeftijd niet alle kunst raar en onbegrijpelijk, maar 

zelfs als eerstejaars student theatervormgeving aan de 

kunstacademie Minerva was ze toch ook tamelijk snel met 

haar oordeel. Ze geeft een voorbeeld: “Jaren geleden had 

de gemeente op de markt in Groningen een kerstboom 

geplaatst, opgebouwd uit fietswrakken. Daar was ik gauw 

mee klaar. Dat was in mijn ogen te clichématig, dus geen 

kunst.” 

 ‘Echt mevrouw, het is gewoon 
raar en verder weet ik het niet.’
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EEN ANDERE KIJK OP KUNST 

In de afgelopen jaren heeft ze daarin een andere visie 

ontwikkeld. Met haar collega’s is ze voortdurend in 

gesprek over kunst en cultuuronderwijs. Dat leidde een 

paar jaar geleden zelfs expliciet tot een vraag aan haar: 

‘Hoe komt het dat zoveel jongeren niet verder komen 

dan hun constatering dat kunst raar is? Doen we iets 

verkeerd, en zo ja, hoe kan dat anders?’ Die vraag kwam 

voort uit de overtuiging dat ieder mens van kunst moet 

kunnen genieten. Het stimuleert immers de aanmaak van 

gelukstofjes in je lichaam. Kunst kijken én kunst maken 

helpt mensen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, 

was de gedachte achter de vraag.  

 

Een vraag die gaat om veel meer dan hoe jongeren tegen 

kunst aankijken, namelijk: wat maakt dat kunst, kunst is? 

Hoe maken we kunst – van schilderijen tot en met poëzie 

– meer inclusief? In haar zoektocht naar de antwoorden, 

kwam Yotka zoveel interessants tegen dat ze besloot er 

samen met een collega een boek over te schrijven: ‘Voorbij 

de kunst’.  

 

VIA KUNST UITKOMEN BIJ HET HUMANISME 

Maar ze ontdekte nog iets. Lezend, en studerend op een 

begrip als ‘visible thinking’ kwam ze via de zoekterm 

‘kritisch denken’ bij het humanistisch gedachtegoed uit. Ze 

was blijkbaar niet de enige die zich afvroeg: ‘hoe houd ik de 

wereld mooi?’ en ‘kan ik jongeren helpen bij het antwoord?’ 

Het humanistisch gedachtegoed bleek naadloos aan te 

sluiten bij haar eigen denkwereld.  

 

Voorheen had ze zich zelden of nooit afgevraagd of een 

bepaalde levensovertuiging haar paste, laat staan dat ze 

het wilde benoemen door er een naam aan te geven. Door 

tamelijk vrijdenkende ouders opgevoed, betrapte ze zich 

nooit op de behoefte zich bij een club, genootschap of 

categorie aan te sluiten. Integendeel, ze heeft zelfs een 

lichte aversie tegen al die hokjes, clubjes en het indelen 

in categorieën. Niettemin vond ze de overeenkomsten 

met haar eigen waarden en normen zo frappant dat ze 

besloot lid te worden van het Humanistisch Verbond. De 

vraag of ze nu dan humanist is, werd echter ontkennend 

beantwoord. Ook dat is immers weer een hokje. “Wat ertoe 

doet, is: “ik ben een mens en ik denk na.”  

 

Het humanisme is een levensovertuiging met 

welomschreven waarden om zo goed mogelijk samen 

te leven. Daarmee onderscheidt het zich niet van andere 

goede bedoelingen. Je moet er voor elkaar zijn. Je 

doet zonder je dat voortdurend bewust te zijn, je best. 

Maar daarover praten is lastig, want je betrapt jezelf er 

regelmatig op dat het niet altijd lukt. Aan de andere kant, je 

hoeft jezelf ook niet voortdurend de maat te nemen.” 

 

VOORBIJ DE KUNST 

Terug naar haar boek ‘Voorbij de kunst’, daarmee wil ze 

jongeren leren anders naar kunst te kijken. “Daarvoor 

moeten ze allereerst langer naar kunst kijken, graag langer 

dan de 9 seconden die de gemiddelde museumbezoeker 

voor een kunstwerk doorbrengt. En dan daarover nadenken. 

Dan hoop ik dat ze met vragen komen en er een dialoog 

ontstaat.” Ze neemt het eerdergenoemde voorbeeld van de 

kerstboom van verroeste fietswrakken. “Er verandert iets 

in je waarneming als je weet dat het weliswaar een bult 

oude fietsen is, maar dat tegelijkertijd ook de kunstenares 

bewust met afgedankt en ogenschijnlijk waardeloos 

materiaal werkt. Hiermee wordt een statement gemaakt: 

afgedankte spullen zijn vaak niet echt waardeloos.” 

 

Het mag duidelijk zijn, Yotka Kroeze is enthousiast 

promotor van haar eigen aanpak. “Ach, wat is het mooi om 

te zien hoe ze nadenken en het langzaamaan ontdekken. 

Door zich af te vragen ‘waar gaat dit over’ of “hoe kan dat?” 

Is het de vorm, de kleur, het verrassende of doordat er iets 

in jou geworteld is dat het herkent? Je kan jongeren echt 

leren kritisch te denken.” 

 

En dat is wat Yotka Kroeze wil: anderen inspireren om 

zich in kunst te verdiepen. “Laat iets met je gebeuren. 

Misschien trekt het je over een drempel en word je blij, 

of boos.” Zomaar een mening roepen zonder je erin te 

verdiepen? Nee daar is ze niet van.  

 

Yotka ziet echter ook – tot haar ergernis – dat de 

bereidheid daartoe vaak te wensen overlaat. Ze heeft een 

verrassend voorstel: “laat in de praatprogramma’s op tv 

niet alleen maar van die goedgebekte, extraverte types 

aan het woord, maar luister juist naar de meer introverte 

mensen. Zij die wat trager denken en formuleren, hebben 

misschien wel een veel originelere mening.” » 

https://www.onedayartist.nl/voorbij-de-kunst/
https://www.onedayartist.nl/voorbij-de-kunst/
https://www.onedayartist.nl/voorbij-de-kunst/
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“Je moet er voor elkaar zijn. Je 
doet zonder je dat voortdurend 
bewust te zijn, je best. Maar 
daarover praten is lastig, want 
je betrapt jezelf er regelmatig 
op dat het niet altijd lukt.” 

 

 

‘IK VERLIES ME ERIN EN DAT MAG VAN MEZELF’ 

Een groot deel van de week is Yotka Kroeze druk met het 

uitvoeren van opdrachten, lesgeven en het organiseren van 

workshops. Maar een mens kan niet altijd druk zijn, vindt 

ze. Lekker bezig zijn is ook een doel. Daarom maakt ze 

op dit moment – puur voor haar eigen plezier – collages. 

“Het is een vorm van mediteren”, zegt ze. “Ik verlies me 

erin en dat mag van mezelf. Tijdens dat meditatieve 

proces ontstaat een verhaal dat zich pas laat verstaan als 

de collage klaar is.” De collages, vrij sober vormgegeven, 

hebben allemaal een verhaal.  

Een verhaal dat enerzijds wordt bepaald door de herkomst 

van de uitgeknipte afbeeldingen uit tijdschriften en 

geïllustreerde boeken. Anderzijds door de actualiteit en/

of haar gemoedsstemming van dat moment. Soms blijkt 

dan achteraf dat het een krachtig appèl op de toeschouwer 

doet om de coronapandemie serieus te nemen, maar het 

kan ook een meer feministische toon hebben.  

 

“DIT MÓET IK NOG EVEN KWIJT!” 

Het gesprek is bijna ten einde wanneer Yotka plotseling 

opveert, ze wil beslist nog iets kwijt. “Sommige dingen 

móeten. Je hóórt lid te zijn van Amnesty International.”  

En dan is er nog iets. “Kijk, we hebben de wereld aan 

spullen. Mensen zijn eraan gewend dat alles te koop is. 

Maar je kunt het ook níét kopen. Vraag je af: kan iets 

gerepareerd worden voor ik het weggooi en een nieuwe 

aanschaf? En zo niet, kan ik een tweedehands exemplaar 

op de kop tikken? Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren 

wanneer ik voor het laatst iets nieuws heb gekocht. Met 

die manier van leven bewijs je niet alleen jezelf een dienst, 

maar de hele mensheid en onze planeet.” •

https://www.amnesty.nl/
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Ton Koster 

Een stille diplomaat op zoek  
naar verbondenheid 

T E K S T: M A R G R E E T R I E M E R S M A   

B E E L D: A N N E K E A A N G E E N B R U G 

Ja, een stille diplomaat op zoek naar verbondenheid. Zo kunnen we Ton Koster (75), gepensioneerd 
en gepassioneerd Humanistisch Raadsman zeker wel omschrijven. Ton is net zo jong als het HV en 
dus ook een jubilaris. Met een werkzaam leven in de zorgsector heeft hij veel ervaring opgedaan in 
het werken met mensen van verschillende leeftijden in de ouderenzorg en de psychiatrie vanuit zijn 
humanistische levensovertuiging.  

OPVATTINGEN OVER MENSELIJKHEID 

In alle jaren is het Ton duidelijk dat er niet één humanisme 

is. Ieder vult het op zijn of haar eigen manier in. Nee,  

humanisten zijn geen mensen zonder God, het zijn mensen 

die vanuit een humanistische opvatting over menselijkheid 

in de samenleving staan. Humanisme is voor Ton een 

baken tegen het ‘niks zijn’, tegen het nihilisme. De mens 

is a priori een zoekend mens, die probeert zin te vinden in 

het leven vanuit eigen opvattingen. Van de vijf postulaten 

van het humanistische mensbeeld (vrijheid, verbondenheid, 

natuurlijkheid, redelijkheid en gelijkheid) is voor Ton 

verbondenheid hetgeen hem het meest aanspreekt: 

verbondenheid met zichzelf, met anderen en met het 

bestaan van de wereld. “Als mens sta je niet alleen op 

de wereld. Je bent mens met anderen, een mens heeft 

mensen nodig om mens te zijn.” » 

“Als mens sta je niet alleen op de 
wereld. Je bent mens met  

anderen, een mens heeft mensen 
nodig om mens te zijn.”
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MET IDEALEN WERKEN OP DENNENDAL 

Het was misschien niet zo voor de hand liggend dat Ton 

humanistisch raadsman werd, als zoon van een katholieke 

bloembollenfamilie die op het seminarie terecht kwam. 

Maar tijdens een meerdaagse voettocht die hij met Pax 

Christi maakte, ontdekte hij dat de wereld groter was 

dan het katholicisme. Hij raakte geïnspireerd door die 

grotere wereld en tijdens zijn militaire diensttijd maakte 

hij kennis met het humanisme. Hij kwam in aanraking 

met verschillende andere wereldbeelden en met mensen 

die totaal andere (geestelijke en politieke) denkbeelden 

hadden. 

 

In de jaren 70 werd Ton begeleider bij Dennendal. De  

roemrijke instelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking – zoals we dat vandaag de dag noemen – in  

Den Dolder. In die tijd vond er een revolutie plaats.  

Misschien kunnen de lezers zich de (humane) ideeën van 

Carel Muller nog wel herinneren. Zijn idee was: “je moet de 

maatschappij naar de cliënten brengen, zodat zij in kleinere 

woongroepen hun zorg konden ontvangen.”  

 

Dat was voor die tijd een compleet nieuwe gedachte  

en trok daarom vooral bevlogen en idealistische  

personeelsleden. Ton stond ook pal achter de filosofie van 

Carel Muller en was compleet ontdaan toen de instelling 

door de politie in 1974 werd ontruimd. “Het personeel 

werd ontslagen. Een unieke gebeurtenis, dit was nog nooit 

eerder vertoond in Nederland.” Voor wie geïnteresseerd 

is: Andere Tijden maakte in 2003 een aflevering over 

Dennendal.  

 

INSPIRATIE UIT ALLES 

Werkeloos en ontgoocheld verhuisde Ton naar Groningen, 

waar meer oud-collega’s van Dennendal naartoe trokken. 

Zijn tijd in Nieuw Beerta bracht hem in aanraking met 

mensen die vanuit een communistische insteek over 

begrippen als solidariteit spraken. Dat raakte Ton. En hij 

werd nog meer geïnspireerd. De radio-uitzending van het 

Humanistisch Verbond op een zondagochtend gaf hem 

dat laatste zetje om een studie te volgen tot raadsman 

bij het Humanistisch opleidingsinstituut in Utrecht. “Die 

opleiding zorgde voor veel geestelijke bagage en leerde 

mij nadenken over mijn leven en professie.” Therapie en 

opleiding, waarin Jaap van Praag één van de docenten 

was, hebben zijn leven gekleurd zoals in een Maya-spreuk 

mooi verwoord is:   

 

“De moeder neemt het kind in de armen en 
laat het kind weten dat het er mag zijn. 
De vader neemt het kind mee naar de  
hoogste berg en laat het kind de wereld 
zien.” 

 

Ton werkte vervolgens in verschillende zorginstellingen. 

Wat er zo mooi aan was? “Stilstaan bij mensen in de 

ouderenzorg, in de psychogeriatrie en psychiatrie vanuit 

een humanistisch gedachtegoed, om hen als mensen te 

zien met levens en vragen, zoekend naar wat voor hen als 

mens van belang is en betekenis heeft. Dát is er mooi aan.”  

 

EEN MAN VAN DE HUMANISTISCHE BEWEGING 

Een echte Humanistisch Verbondsman is hij nooit geweest, 

meer een man van de ‘humanistische beweging. “Daarmee 

bedoel ik dat je staat voor wat je mens-zijn inhoudt, dat 

je zoekt naar zin of betekenis en dat wat je steunt in het 

gaan van je eigen weg. De vereniging is daarbij overigens 

wel noodzakelijk.” Aan die vereniging heeft hij gaandeweg 

zijn carrière dan ook het nodige  bijgedragen, als 

medeoprichter van de HV-gemeenschap Oost-Groningen 

en door een actieve rol in te nemen in het bestuur van 

de afdeling Assen in de periode 2003-2017, deels in 

samenwerking met de afdeling Groningen.  

 

Kernwoorden voor Tons humanisme zijn openheid, 

aandacht, vertrouwen, recht doen, verdraagzaamheid en 

rechtvaardigheid. “Juist in het anders zijn van de ander 

heb je verdraagzaamheid nodig om om te kunnen gaan 

met de ander. Het stellen van vragen is daarbij ontzettend 

belangrijk, dat maakt ruimte bij de ander én bij jezelf.”  

Tegelijkertijd is Ton niets menselijks vreemd, ook hij komt 

zijn eigen grenzen tegen. Kan hij het leven accepteren 

zoals het zich voordoet? Waar zit zijn vrijheid en 

verantwoordelijkheid om daarin een eigen weg te gaan? 

“Vrijheid heeft zijn grenzen. Ik denk daarbij aan de woorden 

van Jaap van Praag: ‘kiezen doet verliezen.”
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ACCEPTATIE, OF NIET? 

In zijn werk als humanistisch raadsman kwam naast de 

zoektocht met de ander naar waar het om gaat in het 

leven, vaak ook (zelf)acceptatie aan de orde. “Een thema 

dat ik zelf zeer van belang vind. Immers: zelfliefde is een 

voorwaarde voor medemenselijkheid of naastenliefde.” 

Al pratende komt het gesprek op het feit dat er geen 

humanistisch geestelijk verzorger is bij GGZ Drenthe, 

noch bij het Wilhelminaziekenhuis in Assen. Wel worden 

er vanuit een christelijke achtergrond kerkdiensten 

georganiseerd en algemene geestelijke verzorging 

aangeboden. Wat is dat: algemene geestelijke 

verzorging? Moeten we dit als humanisten accepteren? 

Tons diplomatieke reactie is: “stel vragen aan de beide 

instellingen over, hoe pluriform de geestelijke verzorging 

daadwerkelijk is? Zoek hierbij de samenwerking met het 

landelijk bureau.” Man van verbondenheid als hij is, wil hij 

daarin best een ondersteunende schakel zijn. Het vorm 

geven aan zijn humanist-zijn is onderdeel van hem als 

mens en houdt daarom nooit op. •

“Vrijheid heeft zijn grenzen. Ik denk 
daarbij aan de woorden van Jaap van 

Praag: ‘kiezen doet verliezen’.”

https://suusvandenakker.com/
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Willem Jan Overbeek: 
 

“Van veel nadenken en lezen krijg je een 
mening, een mening moét je hebben”

T E K S T &  B E E L D: R O E L E K E N A B E R

 

Op één van de eerste echt zonnige dagen van het jaar rijd ik naar Groningen waar ik ga kennismaken met  
Willem Jan Overbeek (95). Een man met stevige, interessante opvattingen. Geboren in Slochteren, opgegroeid  
in Enschede en gestudeerd in ‘Stad’, waar hij toen is gebleven. Als neuroradioloog werkte hij veelal in het  
UMCG maar relatief kort voor zijn pensioen maakte hij de overstap naar het Martiniziekenhuis, om daar zijn 
vakkennis te verspreiden. 

OVER DE OORLOG & ZOUTACCIJNS 

Maar we lopen op de zaken vooruit, eerst terug naar zijn 

jeugd in Enschede. Wat hij zich nog goed herinnert, is dat 

hij als puber de klas deelde met veertien klasgenoten, 

waarvan er na de oorlog slechts acht terugkwamen. 

Van een aantal weet hij dat ze omkwamen bij 

bombardementen, van een Joodse klasgenoot heeft hij 

nooit meer iets vernomen. Ook weet hij nog – omdat zijn 

vader belastingambtenaar was – dat in 1942 de accijns 

op zout werd afgeschaft. Hij lijkt zich er nog druk om te 

kunnen maken. “Accijnzen zijn belachelijk,” stelt Willem. 

“Je moest eens weten waarop allemaal accijnzen zitten, 

echt een hele rare belasting!” Ik neem mij voor om daar 

na dit gesprek zelf ook eens over na te denken. 

 

KINDEREN OF NIET? 

Willem bleef in zijn studententijd niet lang op kamers 

wonen: omdat er kinderen kwamen was er meer ruimte 

nodig. In die zin is de levensloop van Willem opmerkelijk 

te noemen: hij is namelijk ‘tegen’ het krijgen van 

kinderen. Het eerste kind dat zich aandiende was dan 

ook een verrassing. “Zij had het voorbehoedsmiddel 

verkeerd gebruikt”, verwijst hij naar zijn toenmalige 

Amerikaanse vriendin. Toen zij weer vertrok naar haar 

vaderland, bleef het kind bij Willem. Dan is het vast 
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bij dat ene kind gebleven? Nee, zo ging het niet, er 

kwamen er nog vier. Dan poneer ik de uitspraak ‘de vader 

van mijn kinderen vond dat je in elk geval jezelf mocht 

voortplanten.’ “Dat kun je denken,” reageert Willem, “maar 

dat is natuurlijk niet goed. Er zijn veel te veel mensen op de 

wereld, alles gaat kapot, het is niet verstandig om in deze 

tijd kinderen te krijgen.” Ook het gegeven dat het één-kind-

beleid in China is losgelaten, vindt hij geen goede zaak. 

“Fout; mensen denken vaak dat het krijgen van kinderen 

een individuele keuze is, maar dat is juist iets om met 

elkaar te overleggen. We zijn met z’n allen op de wereld, 

iedere vrouw die achter een kinderwagen wil lopen zou 

moeten nadenken en bedenken dat het gewoon niet zo’n 

verstandige keuze is.” 

 

“We zijn met z’n allen op de 
wereld, iedere vrouw die achter  
een kinderwagen wil lopen zou 
moeten nadenken en bedenken 
dat het gewoon niet zo’n  
verstandige keuze is.” 
 
Het zijn best stevige opvattingen die Willem hier aan de 

dag legt. “Ja, dat komt omdat ik er veel over nadenk en 

veel boeken lees, dan krijg je een mening en een mening 

móet je hebben.” Hij wordt inderdaad omringd door een 

veelheid aan boeken, zelfs een enorme Statenbijbel. 

Van huis uit is Willem doopsgezind, een geloof dat 

broederschap hoog in het vaandel heeft. Kerkleden worden 

dan ook broeders en zusters genoemd. Dat geloof is 

Willem kwijt, maar broederschap draagt hij in zich.  

 

HET DENKEN VAN MENS EN DIER 

Het gesprek komt op gelijkheid, waarbij ook dieren de 

revue passeren. Willem is de mening toegedaan dat 

dieren wel degelijk denken. “Een vogelgroepering die naar 

het zuiden vliegt bijvoorbeeld, heeft een systeem dat op 

denken wijst. Wij moeten onszelf niet op een veel hoger 

plan zetten dan dieren. Kleine hersenen hebben, zegt niets. 

Er zijn beesten met een veel grotere hersenpan dan wij, 

maar zij lijken niet beter te kunnen denken.” Wat ‘denken’ 

nou precies is, daar breekt Willem nog steeds zijn hoofd 

over. “Er zit natuurlijk wel een systeem in, maar dat is 

waarschijnlijk voor iedereen anders.” 

LIEFDE IN VARIATIES 

Waar Willem zich óók over opwindt, is over het afwijzen 

van homo’s. “Dat is toch idióót?! Het is gewoon een 

variatie, zoals er heel veel variaties bestaan. Stel je voor 

dat die er allemaal niet mochten zijn, werkelijk te gek 

voor woorden.” Zelf beleeft Willem veel geluk in zijn derde 

huwelijk, dat inmiddels 25 jaar – “of meer” – duurt. Zo 

lang duren de meeste huwelijken tegenwoordig niet meer, 

lachen we. “Nee”, aldus Willem, “want mensen doen hun 

best niet meer. Soms gaan ze binnen twee jaar al uit elkaar, 

maar hoe goed ken je elkaar dan helemaal? Dan begín je 

elkaar pas net te kennen. Maar ja, dan is de verliefdheid 

voorbij en moet je moeite gaan doen voor elkaar.”  

 

Met zijn huidige vrouw woonde hij gelukkige jaren in een 

boerderij buiten de stad, deze plek is vereeuwigd op het 

schilderij dat boven Willem aan de wand hangt. “Het huis 

klopt”, constateert hij met een overpeinzende blik, “maar 

de natuur was daar zo mooi, dat heeft de schilder niet 

goed kunnen vatten.” Inmiddels zijn ze kleiner gaan wonen, 

in een flat in de stad. Voluit gelukkig op deze plek, dat zijn 

ze niet helemaal. “Het uitzicht vind ik hier prachtig, maar 

er is nauwelijks contact met de buren. Dat was in het dorp 

wel anders.” 

OP LEEFTIJD EN LINKS 

Willem is zo’n beetje HV-lid van het eerste uur. Later 

verrichtte hij ook nog veel vrijwilligerswerk voor 

Humanitas, voor vluchtelingen uit Koeweit die destijds in 

Haren waren gevestigd bijvoorbeeld. “En je bent lid van 

de SP”, vult zijn vrouw terloops aan. Ik ben verwonderd, 

dus de uitspraak ‘ben je jong dan stem je links, word je 

ouder dan stem je rechts’ gaat hier zeker niet op. Heel 

gedecideerd, stelt Willem: “het is een goede partij, de  

enige partij met goede doelstellingen. Daarom!”  

 

In alle onderwerpen die verder nog passeren, blijft Willem 

zich onverminderd een standvastige en heldere man tonen. 

Met een sterke geest. De fysieke kracht is momenteel wat 

minder: hij moet het bed houden vanwege een bestraling 

die hij heeft moeten ondergaan. Maar het bijltje erbij 

neergooien? Daar is hij de man absoluut niet naar.  

 

Als ik de stad uitrijd is het nog steeds zonnig weer en 

overdenk nog eens de vragen die we elkaar hebben gesteld 

en die met ons gesprek zijn opgeroepen. •
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DYNAMISCH & ONGEDWONGEN 

Ik arriveer op het kantoor van de Waddenvereniging in 

Harlingen. Het is er rustig – vanwege corona – maar 

tegelijkertijd ook dynamisch en gemoedelijk. Lutz Jacobi 

en ik zitten nauwelijks in de vergaderzaal of ze wordt 

gebeld, waarna we ons gesprek beginnen. Ik mag haar 

tutoyeren: “Ja natuurlijk, doe gewoon joh!” 

Ik vertel dat ik haar een paar dagen geleden bij WNL in 

de ochtend op tv heb gezien om uit te leggen waarom 

de kustwacht meer bevoegdheden moet hebben, om te 

voorkomen dat schepen hun vracht in de buurt van de 

Wadden verliezen. Lutz grinnikt bij de herinnering aan die 

uitzending. “Niet niks hoor, om drie uur lang van zeven tot 

tien bij WNL te zitten en in ieder blok weer iets interessants 

te zeggen. Maar het is een goed platform voor de Wadden-

vereniging, daarom zit ik daar aan tafel.” 

HARD WERKEN, LEREN & VRIJ DENKEN 

Lutz is een boerendochter. “Ik hou van de zee, de lucht, 

de natuur, de ruimte, van de vrijheid!” Haar ouders – een 

protestantse vader en van huis uit niet-kerkse moeder – 

hadden een gemengd bedrijf in het Friese Katlijk. “Eigenlijk 

was het een kringloopbedrijf met zo’n 80 koeien”, kijkt 

Lutz terug. “We verbouwden rogge, aardappelen, rapen 

en bieten. Dat was allemaal voor het vee, krachtvoer 

gebruikten we niet.”

Na haar lerarenopleiding 2e graads Nederlands en 

Gezondheidskunde zocht Lutz het avontuur op: ze ging 

eerst een jaar geld verdienen en trok toen met haar rugzak 

op richting Canada. “Ik wilde daar wel eens een echt 

strenge winter meemaken. Ik trok dwars door het land 

en kwam uiteindelijk in Seattle terecht, waar ik van mijn 

laatste centen een oude auto kocht.” 

De drang om te leren zette haar aan om geld te verdienen 

voor het behalen haar masters aan de universiteit van  

Oregon. Zo werkte ze in de horeca, molk ze koeien en deed 

ze klussen zoals het schilderen en behangen van  

woningen. Het lukte, ze bemachtigde een plek op de 

opleiding.  “Maar die studie was een echte vergissing, het 

was helemaal gericht op het conditioneren van menselijk 

gedrag. Daar ben ik wars van, dus ben ik na drie maanden 

gestopt. Op naar de vrijheid!” Ze besloot de Verenigde  

Staten verder te verkennen en reisde zo tot aan Mexico. 

Lutz Jacobi:

 

“Ik wil bovenal dat we goed  
samenleven in diversiteit en dat het  
HV daarbij helpt”

T E K S T: R O E L E K E N A B E R B E E L D: M E R L I J N TO R E N S M A 

Velen van jullie zullen haar kennen als Tweede Kamerlid van de PvdA, want “ik wilde iets betekenen 
voor de mensen.” Dat doet Lutz Jacobi (65) nog steeds en niet alleen voor de mens, ook voor de natuur 
zet ze zich in. Op verschillende manieren – vanuit haar humanistische visie – waaronder momenteel 
vanuit haar functie als directeur van de Waddenvereniging. Alle reden voor een gesprek met deze 
uitgesproken Friezin. 



 

55

“Als je steeds reist, ben jij voor iedereen een vreemde en 

zij voor jou. Uiteindelijk verlang je naar mensen die je niets 

hoeft uit te leggen. Ondanks dat ik genoot van de prachtige 

bergen in New Mexico en alle bijzondere natuur, begon ik 

mijn vrienden en familie te missen. 

Uiteindelijk wordt ook reizen een sleur, je bent wel vrij om 

te beslissen welke kant je op gaat, maar elke dag komt 

toch een beetje op hetzelfde neer. Niet het reizen bepaalt 

de intensiteit waarmee je leeft; of je nou kassière bent of in 

de bouw werkt; maakt niet uit,  jij bepaalt zelf de intensiteit 

waarmee je leeft. Daar kwam ik achter.” 

 

“Niet het reizen bepaalt de 
intensiteit waarmee je leeft; 
of je nou kassière bent of in 
de bouw werkt; maakt niet uit, 
jij bepaalt zelf de intensiteit 
waarmee je leeft. Daar kwam ik 
achter.”

DE LANDELIJKE POLITIEK IN 

Lutz keerde terug naar Fryslân, waar ze naast werk ook  

gehoor gaf aan haar honger naar kennis door in de avond-

uren een rechtenstudie te doen. “Mijn eerste baan was 

voorlichter bij de districtsgezondheidsdienst in Wolvega”, 

vertelt ze over haar loopbaan. “Mede door mijn rechten-

studie werd ik enige jaren later directeur van de GGD 

Drachten en in 2000 directeur van de GGD Fryslân. In 

het leven en in het werk komt het wat mij betreft aan 

op loyaliteit, eerlijk zijn,  doelgerichtheid en transparant 

handelen.” 

Toen kwam in 2006 de vraag vanuit de PvdA Fryslân 

of Lutz zich kandidaat wilde stellen voor de Tweede 

Kamerverkiezingen. Vanuit haar drive om zich in te zetten 

voor de democratie, zei ze ‘ja’. Van een leien dakje ging het 

nog niet direct.  “In het begin was ik echt niet gelukkig daar 

op het Binnenhof.

Ik ben gewend om in het werk samen op te trekken om een 

doel te halen. Om zo, iets te betekenen voor de mensen. 

Dat gaat daar op een andere manier. Maar uiteindelijk is 

Den Haag natuurlijk wel de plek waar je ‘aan de knoppen 

kunt draaien’. » 

 



Om mensen positief bij de democratie te betrekken, heb 

ik heel veel mensen naar Den Haag gehaald. Meer dan 

1000 per jaar, mensen die daar bijzondere herinneringen 

aan hebben overgehouden en voor wie een politicus een 

aanspreekbare persoon is geworden. Op deze manier heb 

ik mijn politieke leven plezierig gemaakt.”

Ze heeft er ruim 11 jaar doorgebracht, op het Haagse 

pluche. Deze jaren trokken wel een wissel op haar privé- 

en sociale leven.  “Dat heeft er wel echt onder te lijden, je 

bent gewoon bijna nooit thuis. Het is echt overleven.” Maar 

dat hoort erbij, zegt ze schouderophalend. “Het is niet erg, 

want het geeft ook veel energie.” Nu dichter bij huis te  

kunnen werken is toch een weldaad, maar vooral de  

functie en organisatie passen haar als een handschoen. 

“Het past precies bij me, alle ervaringen uit het verleden 

kan ik gebruiken.” Er komen regelmatig ethische kwesties 

voorbij in haar werk. “Ik ben bijvoorbeeld zeer teleurgesteld 

over de zoutwinning in de Waddenzee. Het past zo niet bij 

een werelderfgoed en bij de kernwaarden daarvan.”  

“Uiteindelijk is Den Haag 
natuurlijk wel de plek waar je 
‘aan de knoppen kunt draaien’.  
Om mensen positief bij de 
democratie te betrekken, heb ik 
heel veel mensen naar Den Haag 
gehaald.” 

HUMANISME & GOED SAMENLEVEN 

Over ethiek en kernwaarden  

gesproken: Lutz is al heel lang lid van het HV. “Waarom? 

Het past heel goed bij mijn levensovertuiging. Ik vind het 

heel goed wat het Humanistisch Verbond allemaal doet. 

Al vind ik wel dat het erg stil is rond het thema diversiteit 

en inclusie. Daar zou het Humanistisch Verbond best 

meer aan kunnen doen. We leven in een gemêleerde 

samenleving en je kunt een deel van die geschiedenis en 

de misstanden daarbij niet zomaar wegpoetsen. Mensen 

hebben daar last van, ook nu nog.” 

“Het draait veelal om de witte samenleving”, merkt Lutz. 

“Ik heb dierbare Surinaamse vrienden vanuit de PvdA en 

ben zelf twee keer naar Suriname geweest. Dan krijg je wel 

een beeld van hoe dat er destijds aan toeging, daardoor 

kan ik goed begrijpen hoe het voor mijn medemens moet 

zijn wanneer er over het verleden wordt gezwegen. In de 

maatschappelijke discussie over zwarte Piet gaat het 

erom dat dit fenomeen kwetsend of beledigend kan zijn 

voor mensen. Vanuit die gedachte moet je handelen en 

aanpassen. Ik wil bovenal dat we goed samenleven in 

diversiteit en dat het Humanistisch Verbond daarbij helpt, 

zo simpel is het!” •



MET DANK AAN:
Alle mensen die bereid waren hun tijd te geven voor een interview.
Alle mensen die de interviews deden en die de foto’s maakten.
Alle mensen die subsidie van het Humanistisch Verbond veroverden.
De bestuursleden van HV Groningen, HV Fryslân, HV Drenthe. 
Suus van den Akker, Theatergroep Kracht van Beleving. 

De werkgroep, die zorgde dat het blad er kwam:
Marijke van de Hel
Greetje Hingstman
Herman Kassenberg
Roeleke Naber
Fieneke Stronkhorst
Marlon Busstra

https://suusvandenakker.com/
https://www.krachtvanbeleving.nl/
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