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ZELF DENKEN EN SAMEN LEVEN Zelf denken kan pas in een 

goede samenleving en goed samen leven vraagt kritische individuen die 
zelf denken. Humanisten hebben er vertrouwen in dat ieder individu zelf 
kan nadenken, zelf kan oordelen en zijn eigen leven kan inrichten. Dit is 
zeker geen gemakkelijke opgave. In het dagelijks leven word je 
geconfronteerd met allerlei moeilijkheden, met onmacht van jezelf en van 
anderen, met verwachtingen, met starre omstandigheden. Zelf denken en 
je leven inrichten op een manier die bij jou past, is geen makkelijke 
opgave maar het is wel het ideaal dat humanisten nastreven. Aldus het 
Humanistisch Verbond. 

ZELF ZIJN EN SAMEN LEVEN 
Zelf zijn kan altijd, ongeacht de samenleving en de omstandigheden waarin je je bevindt, Goed samen 
leven kan echter alleen als we elkaar open en respectvol benaderen, en  
niet luisteren maar horen, niet kijken maar zien,niet oordelen, maar vragen 
durven stellen.       
 
Het humanisme hecht grote waarde aan verbeeldingskracht en artistieke 
creativiteit en erkent de transformerende kracht van kunst.  
 
Ook ik wil mij uiten en heb daarvoor het medium schilderen gekozen. Graag 
reik ik een vergrootglas aan om het ‘’mooie’’ uit het ‘’lelijke’’ naar voren  
brengen,  zonder de realiteit uit het oog te verliezen.  
Overzichtelijke beelden aanreiken, die de essentie belichten zodat we weer 
kunnen zien en genieten.   
Bij armoede en ellende, is ook kracht en vrede.   
Bij rijkdom en materialisme, is ook egoïsme en eenzaamheid. 
Ik wil mijn hart laten spreken via beelden, kleuren en vormen, waaruit hoop, 
vertrouwen en idealisme spreekt.  Ik geloof in het tonen van schoonheid, van 
kracht, van hoop.  
 
De media is de voornaamste reden dat we zoveel van elkaar weten. Vandaar 
dat de kranten van het land als collage in het schilderij worden opgenomen. 
Belangrijk voor mij is het gebruik van kleuren, vormen en verschillende technieken. Contrasten, 
detailvergrotingen of juist het weglaten van details gebruik ik om mijn verhaal te vertellen. Het zijn 
allemaal puzzelstukjes die samen het beeld maken. De achtergrond is minstens zo belangrijk als het 
beeld op de voorgrond. De achtergrond vertelt een eigen verhaal, dat weer gekoppeld is aan het 
verhaal op de voorgrond. Zo is het totaal een samensmelting is van hetgeen ik wil laten zien. 
 



De Wereld door. ‘’Chinese vrouwen laten operatief hun benen verlengen en hun ogen ronden, 
omdat ze meer op westerse vrouwen willen lijken.’’   
Mede door dit krantenbericht werd ik geïnspireerd voor dit project. Wat is er mis met Chinese 
vrouwen? Waar zijn we in de wereld mee bezig? Mogen we niet zijn wie we zijn?   
Een reis rond de wereld volgde, met impressies van een land en haar bewoners.  
 

Het humanisme vloeit voort uit een lange 
traditie van vrij denken die vele van de 
grote denkers en kunstenaars van de 
wereld heeft geïnspireerd en heeft geleid 
tot de ontwikkeling van de wetenschap. Zo 
heb ik Francoise Sagan ‘’Bonjour 
Tristesse’’ geschilderd. Een bekende 
franse schrijfster die net als vrouwen zoals 

Simone de Beauvoir zich inzet (heeft ingezet) voor een betere wereld. Uitspraak van haar: "Kunst is 
wat de werkelijkheid moet verrassen." Of van Simone de Beauvoir: ‘’De mens is vrij, maar hij vindt zijn 
beperking in zijn eigen vrijheid."  Ik schilder geen realistische portretten, maar ook hierin probeer ik de 
essentie te belichten van hetgeen ik wil overbrengen: een impressie, uitdrukking, een sfeer. 

Ik was niet geïnspireerd door het humanisme, maar vice versa. Nu ik meer lees over het humanisme 
blijkt dat er veel overeenkomsten terug te vinden zijn in mijn werk, mijn doen en denken. 

Het humanisme bekrachtigt de waarde, waardigheid en autonomie van het individu en het recht van 
ieder menselijk wezen op de grootst mogelijke vrijheid zolang 
dat verenigbaar is met de rechten van anderen.  
 
‘’In mijn wezen trouw de wereld door’’, 5 schilderijen van 
dezelfde vrouw in verschillende werelddelen. Van binnen blijft 
ze hetzelfde, kranten en kleuren geven dat aan. Aan de 
‘’buitenkant’’’is het anders, aangepast aan de cultuur van het 
land. Jezelf blijven en toch in allerlei landen kunnen leven. 

Het Humanisme streeft naar de grootst mogelijke ontplooiing 
van ieder mens en meent dat 
democratie en menselijke 
ontwikkeling kwesties van rechten 

zijn. De grondslagen van democratie en mensenrechten kunnen op vele 
menselijke betrekkingen toegepast worden en zijn niet beperkt tot 
methoden van staatbestuur. 
 
Mijn schilderij over Irak, een land in oorlog. Maar ook met hoop. Nog ver te 
zoeken … maar het is er wel! 

 



Het humanisme beklemtoont dat persoonlijke vrijheid verbonden moet zijn met sociale 
verantwoordelijkheid. . Het humanisme is een levenshouding die streeft naar de grootst mogelijke 
levensvervulling door bevordering van een ethische en oorspronkelijke leefwijze. 

 Midden Oosten. De oudere vrouwen 
zijn de basis van de samenleving, ze 
houden de gemeenschap bij elkaar 
en vormen een stabiele thuishaven.  

De jonge vrouwen zullen het echter 
moeten gaan doen! 

Het is onze eerste taak mensen via begrijpelijke taal (en beeld) bewust te maken van wat het 
humanisme voor hen kan betekenen en van hen vraagt. Wij hebben er vertrouwen in dat vrij 
onderzoek, de kracht van wetenschap en de creatieve verbeelding bijdragen aan vrede en compassie 
en ons de middelen bieden die we nodig hebben  
om problemen op te lossen.  

 

Barack  Obama, met veel 
bombarie aan de macht 
gekomen, geeft ons een 
handreiking voor een wereld 
waarin zwart en wit samen 

komen. De wereld verwacht veel van hem. De gouden ring als symbool: was hij zonder zijn vrouw ook 
president geworden? Gaat hij het waar maken? 

Tot slot: 
Ik zou wensen dat we mogen zijn wie we willen zijn, waar ook ter wereld, met respect voor het 
betreffende land, de cultuur en de bewoners. En dat we open en positief naar elkaar zijn en elkaar zo 
helpen. Ik wens u allen een heel goed nieuw jaar. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. 

Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, 

en die muziek is universeel."   

Vlaamse schrijver Johans Dainse 

 
 


