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Anti-humenisme in de il osalle 

Wim van Dooren 

Als filosofen 'het humanisme' afwijzen of zelfs een 'anti-humanisme' poneren, 
dan moeten we, zelf humanist zijnde, niet onmiddellijk verontwaardigd zijn of 
ons miskend voelen. Alvorens daarover een oordeel te geven, dienen we eerst 
zorgvuldig na te gaan, wat er in die kontekst met de term 'humanisme' wordt 
bedoeld, en welke bezwaren er worden gekoesterd. Zeker moeten we ons verge-
wissen, wie tot de aangevallen partij behoren, voordat we zonder meer als ver-
dediger daarvan gaan optreden; ook is het voorbarig om de aanvallers meteen 
als 'barbaren' te bestempelen, indachtig aan de uitspraak van Heidegger, dat de 
tegenstelling tot het 'humanisme' geenszins de verdediging van het inhumane in-
sluit, maar andere uitzichten opent. 

Aan de term 'humanisme' is geen eenduidige betekenis te geven, gezien de vele achter-
gronden en associaties. Toen Riiegg in de vijftiger jaren een overzicht gaf van de hem 
toen bekende vormen van humanisme2  , konstateerde hij zodanige onderlinge ver-
schillen, dat hij van een 'humanisme-diskussie' kon spreken. Wanneer we verder terug-
gaan in de geschiedenis van filosofie, godsdienst en levensovertuiging, dan zullen we 
nergens een geprononceerd 'humanisme' tegenkomen, zeker niet als tegenstelling tot 
een godsdienstige overtuiging, maar dan zullen we de term 'humanistisch' vooral als een 
wat vage aanduiding van een vrije, vrijzinnige variant van het christendom aantreffen, 
en wel vanaf de Renaissance.' 

Verschillende soorten humanisme 
Wanneer nu in Nederland 'het humanisme' vereenzelvigd wordt met datgene, wat het 
Humanistisch Verbond voorstaat, dan moeten we ook nog in déze, beperkter, kontekst 
beseffen, dat het Humanistisch Verbond (zeker in zijn maatschappelijk optreden) een 
bepááld humanisme vertegenwoordigt, en ook, dat er binnen het Verbond verschillende 
soorten van humanisme bestaan, ook al onderschrijft iedereen eenzelfde beginsel-
verklaring. 
In mijn artikel wil ik me beperken tot de bespreking van het gebruik van de term 'huma-
nisme' in een aantal moderne, twintigste eeuwse filosofische stromingen. Daarbij zal de 
vraag aan de orde komen, waarom men zich zo weinig con amore tot een humanisme 
rekent; er is een soort glijdende schaal te konstateren, waarop sommige filosofen met 
enige aarzeling de term hanteren, anderen hem geheel vermijden, en weer anderen zich 
openlijk ertegen verklaren. Kortom: de term is zeker niet populair; dit was hij ooit wel, 
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toen hij door Marx op zijn wijze werd geïntroduceerd en vooral toen hij later vanuit 
diens werk werd overgenomen. Het ligt daarom voor de hand uit te gaan van Marx' 
standpuntbepaling. 
Geheel in de lijn van Feuerbachs filosofie, waarin de mens centraal werd gesteld en 
waarin theologie door antropologie werd vervangen, poneert Marx zijn 'humanisme'. 
In zijn 'Parijse manuscripten' (1844) ziet Marx het atheisme, 'theoretisch humanisme' 
genoemd, in verbinding met het kommunisme, het 'praktisch humanisme', leiden tot 
het 'positieve humanisme', waarin de mens zich geheel verwezenlijkt. Voor dit laatste 
worden ook de termen 'reëel' of 'konkreet' humanisme gehanteerd. Als doel is daarbij 
gesteld, zoals Marx een keer nadrukkelijk schrijft' , dat de mens het hoogste wezen voor 
de mens is. De natuur wordt daarbij aan de mens geheel ondergeschikt gemaakt. Dat 
Marx zich in zijn jonge jaren z6 heeft uitgelaten en later geheel niet meer, zal wel samen-
hangen met de destijds heersende progressief-burgerlijke moraal. Het is immers opval-
lend, hoe dergelijke teksten zich later in de sympathie van de 'liberale' marxisten mogen 
verheugen; de 'marxistisch-humanisten' uit de jaren vijftig en zestig van deze eeuw 
zullen zich met voorliefde op die uitspraken van de 'jonge Marx' beroepen. Hun tegen-
standers, stalinisten en andere dogmatische marxisten, beschouwen deze opvattingen 
zowel bij Marx zelf alsook in de ontwikkeling van het marxisme als achterhaald. In de 
diskussie hierover was een van de hoogtepunten de bundel 'Socialistisch Humanisme', 
door Fromm in 1965 uitgegeven, waarin veel filosofen uit West en Oost waren ver-
enigd.' Hun interesse voor de term 'humanisme' was niet alleen gebaseerd op het ge-
bruik bij Marx, maar kwam ook voort uit de poging om een verbinding te leggen tussen 
marxisme en moderne mensbeschouwingen. De term 'humanisme' leek daarvoor ge-
eigend, omdat, zij het met enige aarzeling, deze term in kringen van het existentialisme 
korte tijd gangbaar was. Vooral kort na de Tweede Wereldoorlog werd 'humanisme' 
gezien als tegenhanger van nazisme en stalinisme. 
Sartre typeert in zijn bekende lezing van 1945 het existentialisme als een humanisme, 
maar verstaat daaronder nièt de opvatting, dat de mens doel en hoogste waarde is, zoals 
Marx dit deed; hij bedoelt humanisme als karakteristiek van de situatie, dat de mens, uit 
zijn menselijke wereld komend, en boven zich uit grijpend, zichzelf realiseert.' Wan-
neer Heidegger kort daarna gevraagd wordt naar zijn houding ten opzichte van het 
humanisme, gaat hij in dezelfde richting als Sartre, maar hij is al geneigd de term te 
laten vallen. Naar zijn mening wordt er te weinig in verdiskonteerd, dat de mens boven 
zich uit grijpt. 'Humanisme' denkt niet ver en hoog genoeg, want sluit zich dp in de 
menselijke situatie. Het 'wezen' van de mens moet 'wezenlijker' worden genomen.' In 
1947 gebruikt Merleau-Ponty nog wel de term 'humanisme', maar voornamelijk om een 
socialistisch humanisme tegen een westers-kapitalistisch humanisme af te zetten8  ; hierbij 
zal later Marcuse zich aansluiten. Tenslotte re'ativeert Jaspers in 1949 het humanisme 
door het 'reële humanisme' van Marx een fiktie te noemen en het 'echte' humanisme niet 
als een einddoel, maar als een middel te beschouwen, terwille van de menselijke on-
afliankelijkheid.9 
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Té omvattend 
Wanneer bij dit alles opvalt hoe meer en meer het humanisme beperkt en gefixeerd en 
dan afgewezen wordt, is te konstateren, dat het daarnaast ook in een ander, tradi-
tioneler kader wordt gezien, waarin het een veel ruimere betekenis heeft. Jaspers, en met 
hem vele andere Duitse filosofen grijpen terug op het antieke cultuurideaal, waarop ook 
de benaming 'humanistisch' toepasselijk is. Een dergelijk humanisme is zo omvattend, 
dat het tevens met een christelijk mensbeeld kan worden gekombineerd; de scheidslijn 
tussen wat wel en niet humanistisch is, ligt dan niet tussen een ongodsdienstige en een 
godsdienstige opvatting, maar tussen een klassiek-literair gevormd wereldbeeld tegen-
over een technisch-wetenschappelijk. Maar desondanks biedt dit 'antieke' wereldbeeld 
toch weer niet zoveel ruimte, dat het niet tegelijk maatschappelijk-ideologisch is be-
paald. Het blijft verbonden aan de visie van een burgerlijke elite, die zijn eigen 
mensbeeld in een algemene geldigheid fixeert (en in die zin verwant is aan de visie van de 
jonge Marx). Symbool én zondebok is het klassieke gymnasium; de 'komplexen' die er-
bij optreden, zijn door Kolakowski eens voortreffelijk geanalyseerd; hij wijst erop, dat 
het huidige alternatief voor een 'technokratische ideologie' niet meer het traditionele 
klassieke vormingsideaal kan zijn, dat in zijn isolement geen kracht meer heeft. '° Ook 
hier loopt het 'humanisme' vast. 
Het is na dit alles niet verwonderlijk om op te merken, dat omvattende moderne filo-
sofische stromingen niet geporteerd zijn voor de betiteling 'humanistisch'; expliciet kan 
het 'humanisme' als verenging worden afgewezen, maar vaker gaat men er impliciet aan 
voorbij. Waar we de term als bijna vanzelfsprekend zouden verwachten, zoals in dialek-
tische filosofieën (van bijv. Adorno of Habermas) of in analytische en kritisch-rationa-
listische filosofieën, komen we hem niet tegen. Van de kant van strukturalistische filo-
sofieën komt zelfs regelrechte kritiek die uitmondt in een zgn. 'anti-humanisme'. 
In het algemeen kan gezegd worden, dat er vanuit vijf motieven bezwaar gemaakt wordt 
tegen de benaming 'humanisme', die afzonderlijk of ook in kombinatie optreden. Er is 
bezwaar tegen: 1) het antropocentrisch karakter, waarbij het menselijk subjekt te zwaar 
wordt genomen, vooral ook in verband met natuurbeheersing; 2) een 'humanistische 
cultuur' als combinatie van antieke cultuur en christendom, 3) een burgerlijke moraal; 
4) een metafysische kontekst; 5) een apolitieke of 'liberale' ideologie. 

Foucault en Althusser 
Vanuit het strukturalisme komen de meeste van deze bezwaren; dit wordt vanzelf duide-
lijk in het weergeven van de voornaamste kenmerken van deze filosofische stroming, die 
overigens als zodanig door de geboekstaafde 'aanhangers' ervan niet wordt erkend. 
Niettemin is het toch zinnig globale kriteria aan te duiden. In het strukturalisme worden 
strukturen, van welke aard ook, taalstrukturen of maatschappijstrukturen, op zichzelf 
beschouwd en niet herleid tot subjekten als dragers ervan; evenmin is de historische ont-
wikkeling of de historische achtergrond bruikbaar als verklaringsmiddel van het heden; 
moraal en politiek worden niet als onafhankelijke grootheden gezien, los van de gehele 
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maatschappelijke struktuur, zodat ze niet een eigen onafgeleide geldigheid bezitten; ten-
slotte worden de strukturen ook niet in een metafysische, omvattende kontekst ge- 
plaatst. Dit alles betekent, na deze negatieve opsomming, dat in het strukturalisme de 
strukturen zelf geanalyseerd worden, de 'delen' ervan worden in het geheel beschouwd. 
Het zijn de cultuuruitingen zelf die worden bekeken, zonder afleiding of verwijzing naar 
wie of wat ook: er is een denken en een spreken dat steeds in zichzelf moet worden be-
studeerd, los van 'denker' of 'spreker'. Zo gaat het dan tenslotte minder om 'de mens' , 
als wel om 'de natuur', niet om het individu, maar om het 'collectief' . 
Twee doorgaans, terecht of ten onrechte, tot het strukturalisme gerekende denkers, 
Foucault en Althusser, hebben in verband met de nu genoemde aspek ten, expliciet de 
strijd tegen het 'humanisme' aangebonden en zich als 'anti-humanist' opgesteld. Wat 
betekent dit nu in hun mond? 
Foucault bestrijdt de vooronderstelde permanente geldigheid van het humanisme, als 
zou het daarin gaan om eeuwige waarden, en doorziet het als een 'ideologie'. Het huma-
nisme is een ideologie, die de machtsverhoudingen legitimeert, door een theorie van de 
onderdrukking te zijn, die de mens beschouwt als onderdaan; er zijn hoogstens ver-
schillen, aan wie of wat de mens onderdaan moet zijn. "De kern van het humanisme is 
de theorie van het subjekt/onderdaan". " In aansluiting bij Nietzsche spreekt Foucault 
dan ook over het vernietigen van de machtswil. Dit betekent niet, dat Foucault dan hier-
tegenover de individuele menselijke machtswil vrij zou willen laten, maar dat hij juist 
verder gaat door niet het funktioneren van het individu met zijn 'geluk', maar het funk-
tioneren van de maatschappij centraal te stellen. De combinatie van het enerzijds ver-
goddelijken van de mens en het anderzijds hem laten berusten in zijn ondergeschiktheid 
wordt verworpen. 
Althusser sluit zich enerzijds aan bij het 'reële humanisme' van Marx, maar heeft tege-
lijk bezwaar tegen het teruggrijpen op het humanisme van de jonge Marx om een alter-
natief te hebben voor het stalinisme. Een soort vergoddelijking van 'de mens' mag niet 
de plaats van de stalinistische persoonsverheerlijking innemen; een dergelijk huma-
nisme is ook een ideologie, waar Marx volgens Althusser zelf al bovenuit is gegroeid, zo-
dat er een 'anti-humanisme' voor in de plaats is gekomen.' In de vroege tijd van Marx 
heeft het humanisme zeker een bevrijdende rol gespeeld tegen de heersende ideologie, 
maar al spoedig sloeg deze funktie om in een verhullende; het humanisme staat dan in 
de weg om een wetenschappelijke visie te ontwikkelen. Daarom werd Marx toen (en dit 
geldt voor Althusser nog steeds) anti-humanist. Het theoretisch humanisme is ondanks 
zijn vèrstrekkende pretenties een burgerlijke ideologie gebleven. Althusser is overigens 
zeker niet een totaal anti-humanist; hij kan zichzelf immers een reëel humanist noemen, 
wanneer hiermee wordt aangegeven, dat hij op wetenschappelijke wijze de praktische 
problemen van de mens-in-de-maatschappij kan en wil oplossen. 
Zo is er ondanks de bezwaren tegen de term 'humanisme' toch een 'eerherstel' mogelijk, 
wanneer 'humanisme' ontdaan wordt van zijn burgerlijk-ideologische en ook meta-
fysische achtergropd en als een 'konkrete' term wordt beschouwd. Ook zou dan 
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nebenbei wel eens kunnen blijken hoe 'ideologisch' gekleurd het strukturalisme zelf is.'3  
Lefebvre, die dit heeft geponeerd, spreekt zelf van een 'totaal humanisme', de visie op 
het vrije individu in de vrije maatschappij, met verdiskonteren van de maatschappelijke 
komponent is de 'totale mens' de hoogste instantie. 14  Ik zou zelf dan het liefst van 
'konkreet' humanisme willen spreken, omdat in deze term alle aspekten die met het 
menszijn kunnen samenhangen, betrokken zijn; vooral is hierin het 'naturalisme' ook 
verwerkt. In een konkreet humanisme staat de mens niet tegenover de natuur en is zeker 
niet een beheerser ervan. Daartegenover staat, dat veel wat zich tegenwoordig officieel, 
in Nederland en daarbuiten, als 'humanisme' aandient, in zijn vaagheid en breedheid 
een beperkende en beperkte ideologie is, waarin de meeste van de vijf bovengenoemde 
motieven voorkomen. Het zegt zich wel op algemene mensenrechten te baseren (wie 
doet dit overigens niet?), maar in de praktijk worden deze df niet, df tersluiks in een zeer 
speciale zin geconcretiseerd; het blijft algemeen-ethisch, zonder concrete praktisch-poli-
tieke vertaling — het misleidende daarbij is, dat het officiëel niet-innemen van een 
politiek standpunt wel een politieke plaats bepaalt. Zo mis ik nu en hier het 'konkreet-
humanisme'; zo hebben anti-humanisten als de bovengenoemde filosofen helaas meer 
gelijk in hun voorbehouden en bezwaren tegen een maatschappelijk gerealiseerd huma-
nisme dan ik wel zou wensen, ook al hebben ze geen van allen natuurlijk het oog gehad 
op het nederlands Humanistisch Verbond. Zoals ik heb laten zien, richt men zich niet 
tegen mooie algemene humane uitgangspunten, maar wel tegen bepaalde maatschappe-
lijke ideologieën — helaas is in de filosofie de term 'humanisme' daarom verdacht 
geraakt. 

Noten: 
1. M. Heidegger, Brief ilber den Humanismus, Frankfurt, 1947, blz. 32, 34. 
2. W. Rtiegg, Die Humanismus-Diskussion, in: Humanismus, hrsg. H. Oppermann, Darmstadt, 

1970, blz. 310 vv. 
3. Vgl. W. van Dooren, De twee reformaties in de zestiende eeuw, in: Rekenschap, 10e jg, 1963, 

blz. 42 vv. 
4. K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie; Einleitung, 1984. 
5. Socialist Humanism, ed. E. Fromm, New York, 1965. 
6. J. P. Sartre, L'Existentialisme est un Humanisme, Parijs, 1946, blz. 90 vv. 
7. M. Heidegger, o.c., blz. 31 vv. 
8. M. Merleau-Ponty, Humanisme et Terreur, Parijs, 1947, o.a. blz. 165. 
9. K. Jaspers, Uber Bedingungen und Meiglichkeiten eines neuen Humanismus, Stuttgart, 1951, 

blz. 43. 
10. L. Kolakowski, Traktat Qber die Sterblichkeit der Vernunft, Winchen, 1967, blz. 183 vv. 
11. M. Foucault, Weg met het Humanisme, in: Morgen is het misschien zover, red. M. A. Burnier, 

Baarn, 1973, blz. 21. 
12. L. Althusser, Pour Marx, 1965, Duitse vert.: Ftir Marx, Suhrkamp, 1968, blz. 179. 
13. H. Lefebvre, L'Idéologie structuraliste, Parijs, 1971, blz. 191 vv. 
14. Id., Le Matérialisme dialectique, 1940, Duitse vert.: Der dialektische Materialismus, 1966, 

blz. 134. 



Anti-humanisme in de sociologie 

Rob Tielman 

Is er sprake van anti-humanistische tendenzen in de sociologie? Om die vraag te 
kunnen beantwoorden is het noodzakelijk helder te omschrijven wat onder 
humanisme wordt verstaan in dit verband. Er zijn weinig sociologen die zich 
openlijk met het humanisme hebben bezig gehouden zoals wij dat nu in Neder-
land kennen: die levensbeschouwelijke stroming die er van uit gaat dat mensen 
zelf zin en vorm aan hun bestaan kunnen geven zonder daarbij een beroep te 
doen op hogere machten. 

Hoe verhoudt nu het humanisme als levensovertuiging zich ten opzichte van de socio-
logie als wetenschap? Het humanisme gaat uit van een aantal postulaten (zoals vrijheid, 
rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid) die weliswaar niet strijdig zijn 
met wetenschappelijk verantwoordbare gegevens maar die niet op wetenschappelijke 
grondslag berusten. Wetenschap houdt zich immers bezig met de dimensies van het zijn 
en van het kunnen, terwijl levensbeschouwingen zich bezig houden met de dimensie van 
het behoren. In de werkelijkheid van alledag lopen die dimensies in elkaar over, en dat 
geldt evenzeer voor de maatschappelijke werkelijkheid waarop de sociologie zich richt. 
Niettemin is het voor een analyse van de onderlinge verhouding tussen humanisme en 
sociologie noodzakelijk deze onderscheiding in dimensies duidelijk voor ogen te 
houden. 

Sociologisch determinisme 
Het humanisme staat op gespannen voet met die wetenschappelijke stromingen die van 
de vooronderstelling uit gaan dat mens en maatschappij gedetermineerd zijn. Een derge-
lijk determinisme kan biologisch, historisch, economisch, en dergelijke zijn. Dat be-
tekent niet dat het humanisme aanneemt dat mens en maatschappij volstrekt vrij zou-
den zijn bij de vormgeving van hun bestaan. Een dergelijk absoluut standpunt zou 
zonder meer in strijd zijn met het relativerende en ondogmatische karakter van het 
humanisme. Biologische, historische, economische en dergelijke omstandigheden beïn-
vloeden het menselijk bestaan in hoge mate. Maar vanuit humanistisch oogpunt vormen 
zij de randvoorwaarden waarbinnen een grote mate van menselijke vrijheid mogelijk is. 
Dat die vrijheid niet altijd daadwerkelijk verwerkelijkt wordt, betekent nog niet dat zij 
onmogelijk te bereiken zou zijn. Wetenschapsbeoefening die zou blijven steken in het 
beschrijven van het bestaande kan gebruikt worden ter rechtvaardiging van de bestaan-
de verhoudingen. Omdat iets bestaat, zou het in die gedachtengang niet anders kunnen 
(en dus behoren te)zijn. 
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In het algemeen gesproken is het determinisme in de sociologie niet erg populair. Dat is 
om verschillende redenen goed te begrijpen. In de eerste plaats omdat de sociologie zich-
zelf heeft moeten waarmaken als afzonderlijke discipline tegenover deterministische 
natuurwetenschappelijke tendenzen in de negentiende eeuw. In de tweede plaats omdat 
het sociologen al snel duidelijk wordt dat de sociale werkelijkheid eigenzinniger is dan 
de werkelijkheid waarmee de natuurwetenschappen zich bezig houden. In de derde 
plaats ligt voor veel sociologen de aantrekkelijkheid van hun vak in het feit dat het niet 
alleen beperkt blijft tot het beschrijven van het bestaande, maar zich ook richt op het 
ontwerpen van alternatieven voor het bestaande.' Het zijn mensen die maatschappijen 
maken, het zijn ook mensen die maatschappijen kunnen veranderen, ook al zijn zij zich 
daarvan niet altijd bewust.3  Kan er gegeven het vrijwel ontbreken van determinisme in 
de sociologie dan nog wel sprake zijn van anti-humanistische tendenzen in dat vak-
gebied? 

Voorbeelden van anti-humanisme 
Wie nagaat hoe de Nederlandse sociologie zich met de levensbeschouwelijke stromingen 
in het verleden heeft bezig gehouden zal het opvallen dat op een enkele uitzondering na' 
vrijwel geen enkele socioloog evenredige aandacht aan het humanisme geschonken 
heeft. 5  Het is in Nederlands sociaal onderzoek heel gebruikelijk naar de godsdienst of 
de kerkelijke gezindte te vragen, en daarbij de antwoordalternatieven: "katholiek", 
"hervormd", "gereformeerd" en "geen" te hanteren. Het is in dit verband niet geheel 
toevallig dat de sociologie die zich met levensbeschouwing bezighoudt nog altijd "gods-
dienstsociologie" wordt genoemd.' Hierdoor wordt de humanistische stroming aan-
toonbaar benadeeld omdat de maatschappelijke omvang van het humanisme nauwelijks 
te bepalen valt terwijl dat een relevant gegeven is bij onder andere het toekennen van 
overheidssubsidies.' Met name de traditionele geestelijke stromingen worden daardoor 
zeer bevoordeeld.' Waar het Humanistisch Verbond vaak (ten onrechte) anti-kerkelijk-
heid verweten wordt, blijkt in de praktijk eerder sprake van anti-humanisme te zijn.' 
Toch is in sociologische kring dit anti-humanisme meestal onbewust en onbedoeld, is 
mijn ervaring: men heeft er in de meeste gevallen gewoonweg niet bij stil gestaan dat een 
geestelijke stroming werd genegeerd en is dikwijls bereid daar in de toekomst wel de 
nodige aandacht aan te geven. I° 
Een ander voorbeeld van anti-humanistische tendenzen doet zich voor bij de sociaal-
historische discussie rond de homoseksuele emancipatiebeweging. Zo werd in een artikel 
over homoseksualiteit in het blad van de Katholieke Hogeschool van Tilburg een plei-
dooi gehouden voor een "anti-humanistische mens- en maatschappijvisie": "Humanis-
tisch bezorgde wetenschappers en andere bemoeizuchtigen hebben lang genoeg de kans 
gehad homoseksualiteit als plezier te laten bederven tot een fiktieve ziekte".1I  Terecht 
wordt er in dat artikel op gewezen dat de Nederlandse homobeweging nauw verwant is 
aan het humanisme,"  maar de auteur gelooft niet "aan emancipatie-strategieën als de 
oplossing voor homobevrijding". 13  In de inleiding van het internationale homostudies- 
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kongres "Onder mannen, onder vrouwen" wordt het humanistisch gelijkheidsideaal 
gezien als de boosdoener die de samenleving eenvormig "heterosociaal" zou hebben 
gemaakt.' In de toelichting bij de Nederlandse vertaling van een aantal interviews met 
de Franse filosoof Foucault over homoseksualiteit wordt ook weer het humanisme als 
de grote boosdoener voor homoseksuelen afgeschilderd omdat het de "vrije plezierbele-
ving" in de weg zou staan.' Wat beweegt deze Nederlandse Foucault-adepten tot deze 
frontale aanval op het humanisme — geeft Foucault daar zelf aanleiding toe? 
Foucault heeft zich inderdaad op meerdere plaatsen tegen 'het' humanisme verzet. 16  
Maar wie die teksten er op na leest, begrijpt al snel dat hij het over een ander 
humanisme heeft dan het huidige Nederlandse. Er is bij ons geen sprake van onder- 
werping aan god, wetenschap, natuur, maatschappij of lot gebaseerd op een dogmatisch 
vooruitgangsgeloof. Het humanisme bij Foucault is een dogmatische rationalisme, en is 
wezenlijk anders dan het humanisme dat zich in Nederland heeft ontwikkeld." Ons 
humanisme is niet de profeet van de onderwerping maar juist van de weerbaarheid, geen 
pleidooi om van macht af te zien maar juist om macht dienstbaar te maken aan de 
menselijke vrijheid, geen vergoddelijking van het menselijke maar juist een poging om 
de menselijke waardigheid in al haar beperkingen veilig te stellen. Dat neemt niet weg 
dat er ongetwijfeld humanisten zijn (geweest) die aanleiding geven tot kritiek zoals 
Foucault die heeft geuit. Wie het humanisme opvat als een strikt individueel beleden 
levensovertuiging zonder maatschappelijke implikaties loopt al snel het gevaar mensen 
monddood in plaats van weerbaar te maken. Wie vrijheid alleen maar ziet als innerlijk 
gegeven laat daardoor kansen liggen om maatschappelijke onvrijheden te bestrijden. 
Wie gelijkheid opvat als gelijkvormigheid beperkt mensen in hun ontplooiingsmogelijk-
heden. Wie solidariteit ziet als lijdzaamheid gaat voorbij aan het feit dat werkelijke ver-
draagzaamheid om een aktieve en kritische maatschappelijke stellingname vraagt als 
mensen sociaal in de knel dreigen te geraken. 
Wie naar het Nederlandse humanisme kijkt zoals zich dat de laatste jaren heeft ont-
wikkeld, zal toch moeten toegeven dat er ongetwijfeld nog humanisten bestaan die be-
antwoorden aan de omschrijving van het door Foucault bekritiseerde humanisme, maar 
dat dit niet geldt voor de hoofdstroom in het georganiseerde humanisme in ons land. Al 
vanaf het begin heeft de bevordering van de menselijke weerbaarheid een centrale plaats 
in het HV ingenomen. Er is altijd gestreefd naar individuele èn maatschappelijke vrij-
heid, niet naar eenvormigheid maar naar gelijkberechtiging in een pluriforme samen-
leving, niet naar kritiekloze aanpassing maar naar kritische loyaliteit met emancipatie-
bewegingen. Het zou daarom veel terechter zijn geweest als Foucault en de zijnen de rol 
van het (georganiseerde) christendom hadden bekritiseerd dan de rol van het (georgani-
seerde) humanisme. En dat geldt in versterkte mate voor degenen die Foucaults kritiek 
op de Nederlandse verhoudingen gingen toepassen omdat het humanisme zich hier op 
een aantal belangrijke punten anders heeft ontwikkeld dan in Frankrijk, waar veel meer 
sprake is van een dogmatisch rationalisme zonder maatschappelijk engagement. 
Wij komen uit een tijd waarin veel overoptimisme heerste dat voor velen als humanisme 
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werd gezien. Wij leven nu in een tijd waarin veel over-pessimisme heerst en het huma-
nisme gemakkelijk als wereldvreemd idealisme zou kunnen worden afgedaan. Het is daarom 
van groot belang dat de humanistische beweging op haar hoede is dat anderen geen 
karikatuur van onze denkbeelden maken om ze vervolgens op niet ter zake doende gron-
den te bestrijden. 18  Juist in een tijd waarin racisme, fascisme en onverdraagzaamheid 
toenemen, moeten humanisten niet lijdzaam toezien als fundamentele mensenrechten in 
praktijk en theorie aangevallen worden. Het is de hoogste tijd voor een aktuele maat-
schappelijke vertaling van het humanisme.' 

Noten: 
1. Zie de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond. 
2. P. Thoenes, Van wetenschap tot utopie, opstellen voor overmorgen; Meppel/Amsterdam, 

1976. 
3. P. L. Berger, Th. Luckmann, The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociology 

of Knowledge; New York, 1966. 
4. Zoals bijvoorbeeld: G. H. L. Zeegers e.a., God in Nederland, Amsterdam, 1967. 
5. Voor een kritisch overzicht zie: R. A. P. Tielman, J. Sinke, Humanisme in Nederland, een 

samenvattend overzicht, in: Rekenschap, 1983-1, pp. 13-17. 
6. De desbetreffende sectie van de sociologische beroepsvereniging NSAV heet nog altijd 'Gods-

dienstsociologie'. 
7. R. A. P. Tielman, Humanisten in Nederland, een cijfermatige verkenning, in: Rekenschap, 

1983-2, pp. 57-59. 
8. P. Doorn, Y. Bommeljé, Maar . . . men moet toch iets wezen, nieuwe gegevens over ontkerke-

lijking in Nederland, Utrecht, 1983. 
9. Zie het informatiebulletin van de RK-Kerkprovincie van 11-3-83, 25-3-83 en 22-4-83. 

10. Zo zal er op de Sociologendagen 1984 een paper over humanisme in Nederland gepresenteerd 
worden. 

11. Tilburgs Hogeschoolblad, 5-11-82, pp. 8-10. 
12. Zoals aangetoond in: R. A. P. Tielman, Homoseksualiteit in Nederland, studie van een eman-

cipatiebeweging. Meppel/Amsterdam, 1982. 
13. Zie noot (11), p. 9. 
14. Among men, among women, Amsterdam, 1983, pp. XVII-XVIII. Een kritiek op deze anti-

humanistische visie verscheen in: Homologie 1983-6, pp. 34-36. 
15. Interviews met Michel Foucault, Boskoop 1982. Een kritiek op deze anti-humanistische visie 

verscheen in: SEK, 1982-5, p. 31. 
16. Zie vooral: M. Foucault, Weg met het humanisme, in: M. Foucault, Morgen is het misschien 

zo ver. Baarn 1973. 
17. J. P. van Praag, Grondslagen van humanisme, Meppel/Amsterdam 1978. 
18. Men oordele zelf over de discussie in Homologie, 1983-6, pp. 34-36, en 1984-1, pp. 26-28. 
19. Een eerste poging daartoe is gedaan in de vorm van het Voorontwerp Humanistisch Perspek-

tief, Utrecht 1983. 

(Zie ook pagina 31) 



De maatschappelijke functie van de 
levensovertuiging 
Erik van der Hoeven 

Het is volgens mij een chassidische legende, en als het er geen is, zou het er een 
kunnen zijn. Een man droomt dat hij een schat zal vinden aan de voet van de 
regenboog. Als hij opstaat, ziet hij tegen de lucht een prachtige regenboog, die 
ver weg eindigt, waar hij zijn hele leven nog niet is geweest. Hij gaat naar de 
rebbe en vertelt deze van zijn droom en zijn verlangen, de schat aan de voet van 
de regenboog te zoeken. De rebbe glimlacht en zegt dat hij zeker de schat moet 
proberen te vinden. Dan vult hij zijn knapzak en gaat op reis, een hele dag lang. 
Maar als hij aangekomen is op de plek waar hij de regenboog zag, is deze ver-
dwenen. Terwijl de man terugkijkt langs de weg die hij heeft gevolgd, ziet hij een 
prachtige regenboog, die precies boven zijn huis, bijna aan de horizon, eindigt. 
Hij keert terug, vraagt niet meer, en leeft de rest van zijn levensdagen thuis. 

Heeft de levensovertuiging een maatschappelijke functie? In dit verhaal overduidelijk; 
de functie waarvan vorsten en prinsen van oudsher gebruik hebben gemaakt. Tegen-
woordig worden we geconfronteerd met een tegenovergestelde functie: die van de 
rebellie tegen het wereldlijke gezag. Van IKV tot Chomeiny fungeert de levensovertui-
ging als de radicale ondergraver van de macht. Behoort één van beide functies, de be-
rusting brengende en de revolutionaire, de levensbeschouwing wezenlijk toe? 

Twéé functies 
Eigenlijk is het vreemd, te spreken over "de maatschappelijke functie" van de levens-
overtuiging. De levensovertuiging is niet een middel tot een doel. En voorzover deze zo 
genoemd kan worden, is de eerste "functie" van de levensovertuiging toch niet een 
maatschappelijke: de eerste functie is, dat mensen het leven van daaruit als zinvol erva-
ren. Door de levensovertuiging voelen mensen zich gemotiveerd, het leven te leiden dat 
zij leiden, en de dingen die zij doen, te doen met reden en zin. 
Pas in tweede instantie is deze "persoonlijke functie" van de levensovertuiging ook een 
"maatschappelijke functie". Want mensen leven met elkaar, en de dingen die zij doen, 
doen zij ten opzichte van elkaar. De levensovertuiging motiveert zodoende toch tot een 
bepááld gedrag van mensen ten opzichte van elkaar, en daardoor tot een bepaald gedrag 
in de maatschappij. 
In de moderne tijd heeft die maatschappij zich verdicht tot de staat, en onze vraag wordt 
dan, tot welke houding ten opzichte van de staat levensovertuigingen leiden. De staat 
onderwerpt ons aan vele wetten. Sommige van die wetten zijn wellicht niet in overeen- 
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stemming met onze levensovertuiging, maar de staat heeft de macht ze door te zetten. 
Zelfs onze oordelen over goed en kwaad, voor onszelf van absolute waarde, zij het mis-
schien van betwistbare inhoud, worden door de staat gerelativeerd: wat voor ons kwaad 
is, kan de staat toestaan, en wat voor ons goed is, kan de staat verbieden. Ook als wij 
van mening zouden zijn, dat abortus onder alle omstandigheden ongeoorloofd is, dan 
kunnen wij niet verhinderen dat de staat abortus toestaat. En ook als wij vinden, dat bij 
de toelating van nieuwe chemicaliën de uiterste zorg moet worden betracht, om te voor-
komen dat wij of ons nageslacht te maken krijgen met onoverzienbare gifproblemen, 
dan nog hebben wij niet de macht dat van de staat af te dwingen. De staat kan doen wat 
in onze ogen kwaad is; en toch onderwerpt de staat ons aan zijn wetten. In het uiterste 
geval (oorlog) verlangt de staat zelfs van ons (of van sommigen onder ons) de inzet van 
het leven. 
De twee hierboven gegeven voorbeelden zijn niet helemaal gelijk. Bij abortus gaat het 
over een staat waarin gekozen is voor andere morele principes; bij het gif gaat het over 
een lakse staat, die onder invloed van pressiegroepen het algemeen belang onvoldoende 
behartigt. In onze tijd is er dus nog een tweede probleem: niet alleen het bestáán van de 
staat kan in conflict komen met de levensovertuiging, ook zijn falen. 

Actieve staat speelt hoofdrol 
De staat heeft tot taak, het algemeen belang te dienen. Wat dat algemeen belang is, 
daarover bestaan grote meningsverschillen, en het is wel zeker dat het in de loop van de 
tijd verandert. Het kan misschien het best worden omschreven als het geheel van die 
belangen, die elk mens heeft. Het algemeen belang, dat zijn de voorwaarden die voor 
ieder mens vervuld moeten worden om aan de verwerkelijking van zijn of haar mens-
zijn toe te komen. 
Het algemeen belang, zo omschreven, is een verheven zaak, maar niemand heeft het in 
de zak. Het moet steeds opnieuw worden bepaald in een politiek proces waarin mensen 
hun eigen belang en de belangen van de groep die zij vertegenwoordigen, ten volle mee-
torsen. In de huidige maatschappij leidt dat vaak tot georganiseerd groepsegoïsme. De 
staat handhaaft een evenwicht tussen vele pressiegroepen. Hij vertegenwoordigt niet het 
algemeen belang, maar het gemiddelde van de verschillende groepsbelangen. 
In deze staat speelt de economie een hoofdrol: de economie als het proces waarin elke 
groep de gehele maatschappelijke koek, en zijn eigen aandeel daarin, zo groot mogelijk 
probeert te maken. In die economie is de staat de afgelopen vijftig jaar hoofdrolspeler 
geworden. Het eigen belang van alle mensen' bleek beter te worden gediend wanneer de 
staat actief meedeed in het economisch leven. 
Financieringstekort, overheidsinvesteringen, gerichte steunmaatregelen, zelfs het ver-
schaffen van risicodragend kapitaal, werden tot instrumenten om de economie op te 
peppen. De staat nam een steeds groter aandeel in het economisch verkeer. Daarmee 
verloor de staat ook steeds meer onafhankelijkheid ten opzichte van het economisch 
proces en de daarin geïnvesteerde groepsbelangen. 
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Dit proces kan worden gezien als het noodzakelijk gevolg van schaalvergroting binnen 
een democratisch systeem. De technologische ontwikkeling bracht schaalvergroting met 
zich mee, die tot uitdrukking kwam in steeds grotere investeringen. Vanwege de daaraan 
verbonden risico's is een vorm van betrokkenheid van de staat onontkoombaar. Ook de 
toegenomen mogelijkheden, door staatsingrijpen de welvaart te spreiden, hebben de be-
trokkenheid van de staat bij de economie vergroot. Diezelfde staat is in een vrij econo-
misch systeem onderworpen aan de pressie van groepsbelangen; en het vrije eco-
nomische systeem hangt nauw samen met de democratische staatsvorm. De vraag is dan 
ook niet of er een weg terug is, maar in het kader van dit betoog: waaruit bestaat het 
morele gezag van de staat in deze situatie? Hoe legitimeert de huidige staat, dat deze 
onze oordelen over goed en kwaad door zijn macht terzijde kan stellen? Waarop baseert 
deze zijn morele macht? 
Want door het georganiseerde groepsegoïsme dat de staat beheerst, worden de belangen 
van groepen die zich niet kunnen laten vertegenwoordigen in de besluitvorming, niet of 
slecht behartigd. En toch kunnen deze belangen essentieel zijn voor ieder mens, onder-
deel van het algemeen belang. 

Gezag van de staat wankelt 
De generaties na ons spreken niet mee; daardoor worden er, geleid door technologische 
mogelijkheden, hypotheken op de toekomst genomen. Planten en dieren spreken niet 
mee; daardoor wordt het milieu alleen ontzien als de mens anders aantoonbare schade 
zou oplopen. Mensen uit andere landen spreken niet mee; daardoor tellen hun belangen 
doorgaans niet, ook niet wanneer zij elementaire voorwaarden missen om zich te ont-
plooien. Steeds bestaat de kans dat heersende groepen een coalitie sluiten waarin 
algemeen menselijke belangen die vooral vertegenwoordigd worden door andere 
groepen, worden geschonden (bijvoorbeeld privacy). Het recht, in het economisch tijd-
perk toch al niet in het centrum van de maatschappelijke orde, kan zijn aanspraak op 
rechtvaardigheid voor ieder verliezen wanneer het een instrument wordt in handen van 
een heersende coalitie. 
Er is groeiend verzet tegen de staat, door alle lagen van de bevolking heen, van be-
lastingontduiking tot ontkenning van het recht van de rechtsorde. Het is moeilijk te 
zeggen of dit verband houdt met een teruglopend moreel gezag van de staat, of met een 
andere factor van belang: toenemend individualisme. Of hangen beide samen? Mensen 
groeien op in een wereld die veel belooft maar weinig waarmaakt. Zij reageren daarop 
door vooral voor zichzelf te zorgen, waardoor de staat nog minder kan waarmaken. 
Het hooggestemde idealisme van de jaren '60 heeft plaats gemaakt voor wantrouwen 
tegen elke visie en elk gezag. 
De staat brokkelt af en dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Weliswaar blijft de eco-
nomische betekenis van de staat groot, maar zijn gezag verdwijnt. Daarmee komt het 
recht van de sterkste op. Staatsgezag is de enige manier om dat te keren. Maar dan moet 
dat gezag zich wel legitimeren. Daartoe zal de staat duidelijker het algemeen belang 
moeten dienen. 
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De levensovertuiging speelt daarbij een cruciale rol. Want tegen elk gezag is verzet denk-
baar, en vaak goed verdedigbaar. Door elk gezag worden mensen in keuzemogelijk-
heden beperkt — dat ze er daarnaast ook in keuzemogelijkheden door kunnen worden 
verruimd, is lang niet altijd zichtbaar. Gezag dient zich vaak aan met de arrogantie van 
de macht, niet met de rechtvaardiging van het recht. Waarom accepteren wij in laatste 
instantie het gezag? Wellicht uit berekening of gemakzucht, maar in laatste instantie uit 
overtuiging: omdat wij menen dat het goed is dat er regels zijn in het verkeer tussen 
mensen. Gezag aanvaarden is een kwestie van moraal. En moraal wordt gevoed door de 
levensovertuiging. 
Dit is de bevestigende functie van de levensovertuiging: het mogelijk blijven maken van 
het samenleven van mensen in een tijd van individualisering. Mensen zijn mondig, ont-
plooien zich naar eigen voorkeur, krijgen daarbij te maken met een staat die hun oor-
delen over goed en kwaad terzijde kan stellen, en leggen zich desondanks beperkingen 
op waardoor samenleven mogelijk blijft, uit overtuiging. De manier waarop mensen in 
de samenleving inschikken kan sterk verschillen, al naar gelang de levensovertuiging, en 
ligt voor punkers en Jehova's getuigen anders dan voor gezagsgetrouwe gereformeer-
den; maar inschikken doet ieder. De levensovertuiging brengt ons tot het besef dat ieder 
enigszins moet geven, omdat anders niemand meer kan nemen. 
De morele rechtvaardiging van het inschikken in de samenleving heeft een keerzijde. 
"Ieder moet geven, omdat anders niemand meer kan nemen": in die formulering ligt de 
kiem van het besef van een algemeen belang. Het inschikken in de samenleving uit over-
tuiging kan in laatste instantie alleen worden volgehouden, wanneer die samenleving 
waarmaakt dat het zin heeft, te geven. 

Levensovertuiging moet toetsen 
De levensovertuiging blijkt een tweede functie te hebben, het spiegelbeeld van de eerste: 
een kritische. Vanuit hun levensovertuiging toetsen mensen, of de staat inderdaad een 
algemeen belang dient. Waar recht tot onrecht wordt, daar wordt verzet tot plicht: die 
trotse krakersleus is geworteld in het fundament van onze maatschappij — getuige de 
opvattingen over verzet in de Tweede Wereldoorlog. Waar recht tot onrecht wordt, dat 
is een zaak van levensovertuiging. Dát het recht aan die overtuiging getoetst moet wor-
den, sterker: getoetst wordt, dat is geen punt van discussie. 
De grondslag van de westerse samenleving, op de meest positieve manier geformuleerd, 
is dat mensen zich tot lid van de samenleving maken, juist door zich als individu te ont-
plooien. Juist door diversiteit en individualiteit toe te staan en te stimuleren, vormt onze 
maatschappij een eenheid. Inzicht en vrije wil spelen in dat proces van eenheidsvorming-
uit-verscheidenheid een hoofdrol. Mensen kunnen de vrije samenleving te gronde 
richten, haar tenminste het karakter van vrijheid ontnemen, door tot het bittere einde te 
weigeren zich aan de wetten te onderwerpen. Zowel individualistisch egoïsme als 
fanatisme kunnen daartoe leiden. De staat kan en moet zich daartegen verweren door te 
pogen, ieder tot zijn of haar recht te laten komen (het algemeen belang te dienen); maar 
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in laatste instantie kan het antwoord daarop alleen levensbeschouwelijk van karakter 
zijn. Dat antwoord is voor de staat noodzakelijkerwijs dubbelzinnig: de staat verdedi-
gend, én toetsend. 
Welke houding kan de humanist in dit krachtenveld innemen? Humanisten hebben 
tegenover de staat traditioneel vooral het vrijdenken verdedigd, later ook het vrij doen. 
Het recht op beide is nu grotendeels verankerd in de samenleving, de individuele ont-
plooing van mensen is verregaand mogelijk. Daarom ligt de taak van humanisten nu 
eerder bij de keerzijde van dat proces, de verantwoordelijkheid die de ontplooiing met 
zich meebrengt. Het is nodig, met behoud van het recht op vrij denken en vrij doen, de 
samenleving te beschermen tegen desintegratie. Een "publiek ethos"' is gewenst . 
Het humanisme wordt gekenmerkt door aanvaarding van de wereld, in laatste instantie 
zelfaanvaarding. Geen macht of kracht vraagt van humanisten, de wereld te overstijgen, 
tussen haakjes te zetten of te zien in het kader van een heilsplan. De wereld wordt niet 
als iets relatiefs gezien tegenover het absolute, dat bereikt kan worden in het hier-
namaals, of juist op aarde tot stand gebracht moet worden. De wereld wordt gezien als 
dat wat wij waarnemen: onaf, verwarrend, zich ontwikkelend, met onrechtvaardigheden 
die moeilijk te aanvaarden, en mogelijkheden die moeilijk te realiseren zijn. Evenzo ben 
ik zelf onaf, niet zondig of heilig, niet opgenomen in een heilsplan, met tekortkomingen 
die moeilijk te aanvaarden, en mogelijkheden die moeilijk te realiseren zijn. 

Publiek ethos vereist 
Voor humanisten is deze analyse stimulerend tot activiteit en verantwoordelijkheid. 
Zelfaanvaarding als opgave en als inspiratiebron om bloot te leggen wat nog verborgen 
is, om tot stand te brengen wat nog maar in de kiem aanwezig is. Zelfaanvaarding lei-
dend tot zelfontwikkeling, aanvaarding van de wereld leidend tot maatschappelijke 
activiteit om verborgen mogelijkheden te realiseren. 
Dit leidt tot een besef van verantwoordelijkheid, omdat de mogelijkheden van onszelf 
en anderen slechts gerealiseerd kunnen worden, naarmate wij als staatsburgers bewerk-
stelligen dat de staat werkelijk het algemeen belang dient. Het leidt tot een besef van ver-
bondenheid, omdat wij de maatschappij en onszelf alleen gezamenlijk kunnen ont-
wikkelen. Het vereist gezond verstand, om de juiste proporties in het oog te houden. En 
het vereist hoop, om de onvermijdelijke teleurstellingen te overwinnen. Deze vier: ver-
antwoordelijkheid, verbondenheid, gezond verstand en hoop, vormen de noodzakelijke 
ingrediënten van een publiek ethos.' 
De dreigende desintegratie van de samenleving, het afbrokkelen van de staat, vereist een 
publiek ethos. Vanuit verantwoordelijkheidsbesef moeten de desintegrerende krachten 
van individualistisch egoïsme en van fanatisme worden gekeerd. Het humanisme heeft 
daarin, evenals andere verantwoordelijke levensovertuigingen, een essentiële taak. Maar 
daarbij mag nooit de kritische vraag aan de staat uit het oog worden verloren: hoe recht-
vaardig is het recht? in hoeverre wordt het algemeen belang gediend? 
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Noten: 
1. Dat is iets anders dan het algemeen belang. Dit laatste betreft de noodzakelijke voorwaarden 

voor elke menselijke ontplooiing. Het eigen belang van alle mensen kán in benarde omstandig-
heden, of voor achtergestelde groepen, daarmee samenvallen; daar bovenuit omvat het luxe, in 
ruime zin. In iets andere vorm gaat deze tegenstelling al terug op Rousseau (volonté générale vs. 
volonté de tous). 

2. Voor een uiteenzetting uit christelijke kring: zie enkele passages uit de oratie van Mady A. 
Thung: Naar een publiek ethos?, Universitaire Pers, Leiden, 1980. 

3. Jan van Rossum, Publiek ethos sterft bij gebrek aan kwaliteit, p. 54, manuscript uitgegeven 

door auteur. Tilburg 1983. 

Symp (1, sium over itragiek 

De humanistische Stichting Socrates organiseert op dinsdag 13 maart 1984 
een symposium over tragiek. 

De opzet van dit symposium is om tot een kritische doordenking te komen van 
het beginsel van menselijke autonomie. Deze autonomie neemt in het humanisme 
een centrale plaats in. Als autonomie het principe van de zelfstandigheid van de 
menselijke rede en van het zedelijk handelen is, dan zou men onder 'tragiek' 
kunnen verstaan dát aspect van de autonomie waardoor het menselijk denken en 
handelen zich tegen de mens zelf keren. 
Tragiek is zo bezien evenzeer een klassiek literair motief als een eigentijds ver-
schijnsel waar wij allen mee te maken hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
technologie en bewapening. De bedoeling van het symposium is om iets van de 
tragische samenhang tussen autonomie en ondergang naar voren te brengen. 
Er zullen op dit symposium inleidingen worden verzorgd door prof. dr. A. 
Peperzak (K.U. Nijmegen) en dr. Th. C. W. Oudemans (Univ. v. Amsterdam). 
Vervolgens is er gelegenheid tot discussie. 
Het symposium wordt gehouden op dinsdag 13 maart 1984, 20.00 uur, in het 
Landelijk Humanistisch Centrum, Oudkerkhof 11 in Utrecht (direct achter het 
stadhuis). De avond is voor iedereen vrij toegankelijk. 



Humanistisch geestelijk 
vormingswerk 

Dit artikel is een verkorte bewerking van een nota van de H.G.G.G., de 
Humanistische Groep Geestelijke Gezondheid, aan het Hoofdbestuur 
van het Humanistisch Verbond. De eindredactie is van Albert Nieuwland. 

Over humanisme en vormingswerk is in de loop der tijd al veel geschreven. Er 
bestond bij vormingswerkers uit verschillende werkvelden van het Humanistisch 
Verbond behoefte aan een samenvatting van dit alles, die tegelijk in zou gaan op 
een aantal levende vragen van nu. 
Wat is het humanistische en geestelijke aan deze soort vormingswerk, wat is het 
verschil met geestelijke verzorging, wat is de methodiek ervan? De achter-
liggende, fundamentelere vraag was uiteraard steeds: wat is in deze tijd van be-
zuinigingsdrift de zin van juist dit vormingswerk? Waarom is het niet te be-
schouwen als een luxe verschijnsel uit betere tijden? 

In de H.G.G.G., de Humanistische Groep Geestelijke Gezondheid, een bezinningsgroep 
onder auspiciën van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond en bestaande uit 
een aantal in het onderwerp geïnteresseerde HV-functionarissen en andere belangstel-
lenden, is een tijdlang over dit onderwerp gesproken. Dit artikel als resultaat ervan heeft 
niet de pretentie iets volkomen nieuws te brengen. Wel wordt ermee beoogd de discussie 
over humanistisch vormingswerk opnieuw in gang te zetten en daarbij een hernieuwd 
kader aan te bieden. 

1. Vormingswerk op een keerpunt 
Het Nederland van na de oorlog werd gekenmerkt door het verschijnsel van de verzui-
ling. Iedere levensbeschouwing had zo haar eigen kerk, school, vakbond, omroep-
vereniging, politieke partij tot zelfs kruidenier en geitenfokvereniging toe. In dit beeld 
paste ook een verzuilde aanpak van het vormingswerk. Laten we dat in internaats-
verband als voorbeeld nemen. Groepen mensen verbleven een week of een weekend in 
vormingscentra of volkshogescholen om zich onder begeleiding van geestverwante vor-
mingsleid(st)ers van dat centrum te bezinnen op vragen het leven en de samenleving be-
treffende en de passende antwoorden te vinden. In grote lijnen kwamen deze centra 
voort uit de verschillende kerkelijke en wereldbeschouwelijke (socialistische en "alge-
mene", d.w.z. liberale) organisaties. Vooral in de periode 1945-1960 rezen deze centra 
als paddestoelen uit de grond, ieder met een eigen identiteit, mens- en wereldbeeld en 
een eigen achterban, waarmee een levendig kontakt werd onderhouden. Het vormings-
werk had in deze periode zodoende als belangrijkste functie de leden van een bepaalde 
zuil te helpen bij hun bestaansverheldering en zo de zuil legitimatie en integratie te 
verschaffen. 
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Vanaf de jaren '60 kwam de verzuiling door factoren als de grotere welvaart, de toe-
name van communicatiemogelijkheden (pockets, tv, auto's, vacanties) en sociale 
mobiliteit, de schaalvergroting, enz. op de tocht te staan. Nieuwe lagen van de be-
volking werden geschoold en kwamen op voor hen sociaal en cultureel onbekend 
terrein. Gevestigde tradities werden ondergraven, zeden en gewoonten minder gevolgd, 
normen en waarden overboord gezet. 
Ook in het vormingswerk had deze ontwikkeling gevolgen. De vormingswerkers waren 
niet meer de oude, vertrouwde dominees en jeugdleiders, hun cantele niet meer hun 
achterban, vorm en inhoud van hun vormingswerk niet meer vanzelfsprekend. De 
professionaliteit deed haar intrede. Vormingswerk werd een specialisme, met eigen 
methodiek en doelstelling. De bezoekers werden doelgroepen, begeleid door agogen, 
opgeleid aan specifiek daartoe ingerichte opleidingen: de sociale academies. De weg tus-
sen vertrekpunt en doel werd langer. Het doel van de bestaansverheldering vervaagde. 
Twee nieuwe doelstellingen kwamen ervoor in de plaats: die van het aanleren van de 
broodnodige nieuwe sociale vaardigheden en het bekritiseren van de als onrechtvaardig 
en onderdrukkend ervaren maatschappijstructuur. 

Nieuwe identiteit 
Vormingscentra werden meer herkenbaar aan hun nieuwe doelstelling dan aan hun oor-
spronkelijke identiteit. Door de professionele werkers werd die identiteit als 
maatschappelijk niet meer relevant, ja zelfs als ballast ervaren. Er ontstond spanning 
tussen de (vaak vergrijsde) besturen en de beroepskrachten. De eersten moesten vast-
houden aan hun identiteit. Hun bestuurder-zijn was in het geding. Voor de werkers 
stond hun deskundigheid, doelstelling en daarmee hun professie op het spel. De doel-
stelling werd de nieuwe identiteit. Sommige centra gingen onderling een samenwerkings-
verband aan op grond van hun doelstelling en braken daarmee gedeeltelijk door hun 
eigen vereniging of federatie heen. Een gelijke ontwikkeling was te zien bij sociale aca-
demies, waar studenten eerder een keuze voor een bepaalde academie maakten op grond 
van de doelstelling ervan dan op grond van de oorspronkelijke identiteit. 
De doelstellingen werden daardoor ook specifieker. In het algemeen was er aan de ene 
kant het meer maatschappijkritische vormingswerk, met als doelstelling mensen bewust 
te maken van hun maatschappelijke positie. Individuele problemen zijn uitingen van 
maatschappelijke problemen, de geschriften van Oskar Negt en Paulo Freire gaan een 
belangrijke rol spelen. Aan de andere kant was er het relationele en op persoonlijke 
groei gerichte vormingswerk met namen als Carl Rogers en Abraham Maslow uit de 
Amerikaanse 'humanistic psychology'. Er is hier meer aandacht voor de persoon en zijn 
directe omgeving. Mensen wordt geleerd beter met zichzelf en hun relaties om te gaan. 
Er ontstond een uitzichtloze discussie tussen het meer structureel- en het meer persoons-
gerichte vormingswerk. De (neo-)marxisten verweten de persoonsgerichte vormings-
werkers een vlucht uit de werkelijkheid, de laatsten verweten de structuralisten een ont-
kenning van het individueel menszijn. De strijd was des te heviger, omdat de identiteit 
van de professie er van af hing. 
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De grootste strijd tussen beide richtingen is nu wel gestreden, constateert Anton van den 
Brink (directeur van de volkshogeschool De Drakenburgh) in 1977, 1  maar nu treedt een 
nieuwe crisis aan de dag. Hij bekritiseert het bestaande vormingswerk, vindt het te 
'horizontaal', te oppervlakkig: "doof en blind voor een aantal aspecten of misschien 
wel de kern van de menselijke existentie", hoewel hij ook de goede kanten ervan erkent. 
"Na deze tijd van noodzakelijke en waardevolle horizontalisering, waarin alle krachten 
werden aangewend voor de buitenwereld en na deze terechte en nog niet voltooide strijd 
voor betere maatschappelijke voorwaarden voor iedereen, breekt onherroepelijk een 
periode aan van intense aandacht voor de binnenwereld van de mens". 
Na zes jaar geldt dit alles des te sterker vanwege de doorzettende economische crisis, de 
verhevigde milieuproblematiek en de dreigender kernbewapening. In toenemende mate 
vragen de mensen in het welzijnswerk zich af, wat de zin van hun vak is, wat ze rnet de 
nood van hun cliënten aan moeten.' De doelstellingen van hun werk zijn helder gefor-
muleerd en uitgekristalliseerd. De doelgroepen worden meestal wel bereikt en de metho-
dieken zijn goed doordacht. Aan de deskundigheid en de betrokkenheid kan het niet 
liggen. 
De vragen en problemen, waar de mensen in toenemende mate mee komen, gaan over 
wanhoop, de zin van het leven, de dreiging van de dood, kortom de existentiële proble-
matiek en deze kan niet met goed geformuleerde doelstellingen en methodieken be-
antwoord worden. Daar is een bepaalde inzet, wijsheid en visie voor nodig, die veel 
vormingswerkers zich nooit hebben eigen gemaakt. Het vormingswerk bevindt zich in 
een crisis, die echter een keerpunt kan worden als het weer tot de bron terugkeert: de be-
staansverheldering. Is deze terugkeer een regressieverschijnsel of biedt hij zicht op een 
nieuwe werkelijkheid? Dat is eigenlijk de centrale vraag van dit artikel. Voor we hiermee 
verder gaan, zullen we eerst in het volgende deel wat dieper ingaan op de visie van drie 
actuele denkrichtingen inzake vorming en vormingswerk. 

2. Vormingswerk vanuit drie denkrichtingen over mens en wereld 
Drie denkrichtingen zijn tegenwoordig belangrijk voor het denken over mens, maat-
schappij en natuur: 'humanistic psychology', maatschappijkritiek en 'spiritualiteit'. 
Het zijn geen filosofische denkstelsels, maar op bepaalde filosofieën geënte agogische 
opvattingen over hoe mensen in relatie tot hun omgeving staan en behoren te staan. Ze 
analyseren niet alleen, maar willen ook middelen verschaffen om mensen via grotere be-
wustwording zichzelf, hun maatschappelijke omgeving en hun plaats in de natuur te 
herzien en te beïnvloeden. 

A. 'Humanistic psychology' 
In de eerste plaats is er de humanistic psychology,3  als Amerikaanse school in de 
psychologie na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, o.a. uit de trainingen van Carl 
Rogers in het begeleiden van oorlogsveteranen. Rogers probeerde daarin ervarings- en 
theoretische kennis samen te brengen in een groepsproces, dat voor het individu 
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vormende en eventueel therapeutische waarde had. De eruit ontstane bewegingen (zoals 
de Human Potentialities — en Encounter Movement) hebben als grondstelling, dat de 
mens niet 'af' is, maar zichzelf met inspanning en zelfwerkzaamheid wel kan vervol-
maken, met name door ontwikkeling en verbetering van de menselijke communicatie. 
Een andere belangrijke bijdrage aan de humanistic psychology was de behoeftentheorie 
van A braham Maslow. Mensen worden volgens hem vanuit concrete behoeften gemoti- 
veerd tot bepaald gedrag. Deze zijn uitvloeisels van fundamentele, instinctachtige be-
hoeften van allerlei aard, die hiërarchisch geordend zijn. Hij onderscheidt fysiologische 
behoeften (aan slaap, onderdak, voedsel, warmte, e.d.), behoeften aan veiligheid, regel-
maat, orde, enz., sociale behoeften (om bij een groep te horen en zich voor anderen in te 
zetten), behoeften aan herkenning en (zelf)respect. Deze behoeften kunnen voor het 
grootste gedeelte alleen van buitenaf bevredigd worden, vandaar de naam deficiëntebe-
hoeften. Zijn deze min of meer bevredigd, treedt er een ander type op, de groei-
behoeften (behoeften aan zelfontplooiing en zelfverwerkelijking). Maslow deed onder-
zoek naar mensen, die dit laatste stadium bereikt hadden, de 'self-actualizers' en vond 
als eigenschappen: superieure waarneming van de werkelijkheid, toegenomen aanvaar-
ding van zichzelf, anderen en de natuur, toegenomen spontaniteit, creativiteit, rijkheid 
aan emotionele reacties, hogere frequentie van piek-ervaringen en democratische 

karakterstructuur. 
Maslow heeft nogal wat kritiek gekregen op het feit, dat zijn theorie te eenzijdig bio-
logisch gekleurd zou zijn en de mens te weinig ruimte voor morele keuzen zou laten. 
Verder was er kritiek op het gebrek aan sociaal-politieke betrokkenheid van Maslows 
'self-actualizer'. Dit geldt trouwens in het algemeen voor de humanistic psychology. 
Charles Hampden-Turner heeft om aan de kritiek tegemoet te komen een persoonlijk-
heidsmodel geschetst, waarin hij Maslows opvattingen aanvult met de (uit de cognitieve 

psychologie stammende) opvattingen van Lawrence Kohlberg over de zes stadia van 
morele ontwikkeling. Eerst een korte schets hiervan. 
Na een praemorele fase, waarin het kind nog geen moreel onderscheid kan maken 
tussen goed en kwaad (goed is wat plezierig is, slecht wat akelig is), komt het in stadium 
1, waarin het zich laat leiden door gehoorzaamheid aan de hogere macht en door angst 
voor straf. Goed is hier wat moeilijkheden vermijdt, slecht wat moeilijkheden oproept. 
In stadium 2 komt hier een uitbreiding aan: goed is wat dan ook nog de eigen behoeften 
bevredigt en eventueel die van anderen, voorzover dat wederkerig is. In stadium 3 heerst 
conformiteit aan wat 'de groep' vindt en verwacht en in stadium 4 gehoorzaamheid aan 
'de sociale orde'. Goed is zijn 'plicht' doen en 'het gezag' eerbiedigen. In stadium 5 weet 
men 'plicht' en 'gezag' te relativeren als noodzakelijke sociale afspraken. Men heeft 
zich hier aan te houden bf ze in overleg met betrokkenen te veranderen. In stadium 6 
laat men zich leiden door het geweten, door verinnerlijkte algemene morele beginselen. 

Charles Hampden-Turner ontwerpt nu op basis van de opvattingen van Maslow en 

Kohlberg in zijn studie over de radicale mens het volgende ideaal van de zichzelf ver-
werkelijkende mens. Zijn waarneming is open en accuraat genoeg om problemen in hun 
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volle omvang te zien en de behoeften van erbij betrokken mensen te kunnen peilen. Zijn 
identiteit is sterk genoeg om in te gaan tegen de rolverwachtingen vanuit zijn groep of 
zijn cultuur. Hij voelt zich bekwaam om op te treden en doet dat vervolgens met een 
grote persoonlijke inzet. Hij neemt het risico om afspraken, de wetten van de sociale orde, 
de rolverwachtingen vanuit groep of cultuur zo nodig te verwerpen en om persoonlijk 
ongemak en straf te ondergaan als dat nodig is om een hoger moreel beginsel dan de 
conventioneel aanvaarde principes uit te drukken. Hij zal de afstand willen en kunnen 
overbruggen, die tussen hem en anderen ontstaan is tengevolge van de breuk met wetten 
en afspraken. Zijn morele beginsel is zo goed gekozen en hij draagt het zo goed over, 
dat hij bij anderen bevestiging uitlokt, waardoor het boven hemzelf en boven de vroe-
gere afspraken, wetten en rolverwachtingen uitstijgt. Zijn beginsel is zodoende aan-
leiding tot nieuwe afspraken, wetten en rolverwachtingen op een hoger nivo en leidt zijn 
morele keuze en morele handelen tot een moreel hogerstaande cultuur. 
Tot zover enige opvattingen vanuit de humanistic psychology over vorming, opgevat 
dus als de groei naar het zichzelf verwerkelijkende individu. De methoden die bij het 
hierop gebaseerde vormingswerk gehanteerd worden, variëren van vele soorten psycho-
therapie via allerlei vormen van persoons- en relatiegericht groepswerk (praat-, ontmoe-
tingsgroepen, enz.) tot verschillende toepassingen in opvoeding en onderwijs toe. 

B. 'Maatschappijkritiek' 
De tweede denkrichting, die van belang is voor het tegenwoordige vormingswerk, is de 
maatschappijkritische theorie. Deze is gebaseerd op de opvattingen van Karl Marx, 
maar wil een kritische en ondogmatische toepassing hiervan met gebruikmaking van 
ook andere filosofische en wetenschappelijke tradities, zoals psychoanalyse, fenomeno-
logie en existentialisme. Centraal staat de opvatting, dat de maatschappij een alles om-
vattend en bepalend historisch gegroeid geheel is. Afzonderlijke sociale verschijnselen, 
ook individuen, kunnen zonder inzicht in dit geheel niet goed begrepen worden. Ook 
zichzelf kunnen individuen dus zonder dit inzicht niet echt verstaan. Daarbij komt, dat 
er sprake is van een toenemende vermaatschappelijking, d.w.z. een proces, waarin 
mensen meer en meer functioneel op elkaar betrokken raken en door de vorm van onze 
maatschappij bepaald. Deze wordt gekenmerkt door het 'universele ruilbeginsel', dat 
onze economie als basis van de samenleving beheerst. Alle goederen en diensten worden 
hierin naar hun ruilwaarde beoordeeld en ook mensen worden tot ruilwaarde 
gereduceerd. De klasseverschillen, het al dan niet bezitten van productiemiddelen, 
worden zodoende in stand gehouden. Ook al naderen de klassen elkaar in consumptief 
gedrag en zelfs in hun opvattingen, het verschil in macht en onmacht is groter dan ooit 
tevoren. Er blijft voor het individu steeds minder speelruimte over. Hij moet zich wel 
aan het concurrentiesysteem aanpassen en zijn innerlijk door de maatschappij laten be-
palen. Deze zelfvervreemding betekent met de voortschrijdende rationalisering van de 
technische middelen ook een voortschrijdende geestelijke 'versimpeling' van de mens. 
De kritische theorie wil dit gebeuren niet alleen kritisch analyseren, maar ook mensen 
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tot inzicht hierin en tot emancipatie uit de onderdrukkende verhoudingen brengen. 
Oskar Negt richt zich bijvoorbeeld tot het vormingswerk binnen de vakbeweging.' 
Door ontwikkeling van wat hij noemt de 'sociologische verbeeldingskracht' wil hij 
arbeiders, om hem tot klassebewustzijn te brengen, verband leren leggen tussen hun 
directe arbeidservaringen en de vorm van onze maatschappij. Als middel past hij het 
'exemplarisch leren' toe. Dat wil zeggen: de leerstof wordt beperkt tot iets, dat ken-
merkend is voor het maatschappelijk verschijnsel, dat eraan ten grondslag ligt. Zo zijn 
ervaringen van arbeidsconflicten zeer geschikt om de algemene maatschappelijke tegen-
stellingen duidelijk te maken. 
Paulo Freire verdiepte zich in de positie van de onderdrukte volksmassa in de Derde 
Wereld, met name de ongeletterde boeren in Latijns-Amerika. Hij ontwikkelde een ook 
elders toepasbare methode, die gericht is op het lezen — en schrijven — leren aan volwasse-
nen. Ze is echter meer dan een methode ter bestrijding van het analfabetisme. Taalonderwijs 
is voor Freire een vorm van culturele actie. Het is het instrument ten behoeve van bewust-
wording van de onderdrukten en een wapen in de strijd voor bevrijding. Hij noemt de 
cultuur van de onderdrukten de 'cultuur van het zwijgen'. Zwijgen is 'het volgen van de 
voorschriften van hen, die spreken en hun woorden opleggen'. 5  Verder wil Freire met 
zijn methode problematiserend werken. Door telkens de vraag naar het waarom te 
stellen wordt de werkelijkheid van haar vanzelfsprekendheid ontdaan. De onderdrukte 
gaat vragen stellen over zijn eigen situatie. Hij ontdekt dat de werkelijkheid, waarin hij 
verkeert, niet voor eens en altijd vastligt, maar veranderbaar is. Apathie, fatalisme en 
passiviteit maken plaats voor kritische reflectie en maatschappelijke actie. 
Dit over de maatschappijkritiek. In deze opvatting is vorming de bewustwording van en 
emancipatie uit onderdrukkende maatschappelijke verhoudingen. Vormingswerk is het 
helpen ontwikkelen van de sociologische fantasie, het herkennen van eigen problemen 
als maatschappelijke problemen. Dit gebeurt gericht op specifieke doelgroepen via 
methoden als exemplarisch leren, taalonderwijs en problematisering. 

C. 'Spiritualiteit' 
De derde te behandelen denkrichting, de spiritualiteit, is niet zoals de andere twee een 
stroming, waarvan begin, verloop en omstandigheden duidelijk te traceren zijn. Het 
is in de Westerse cultuur eigenlijk een voortdurende onderstroom geweest, die bij tijd en 
wijle naar de oppervlakte kwam en weer onderdook. Pas de laatste tijd is spiritualiteit 
weer wat langer zichtbaar en heeft maatschappelijk allerlei vormen aangenomen. Het is 
de stroming, die de geesteshouding wil aankweken en koesteren, "waarbij mensen in 
zichzelf een verlangen ervaren naar oriëntatie in het leven, een ideaal om voor te 
werken, inspiratie om zinvol bezig te zijn en iets van hun leven te maken".6  Het gaat 
om het cultiveren van de geesteshouding, die kenmerkend is voor het verschijnsel geest, 
namelijk, dat mensen in een proces van voortdurende bezinning en zingeving verkeren. 
Het is bezinning, dat wil zeggen het zoeken naar zinvolheid in door anderen (de traditie, 
levensbeschouwing, in het algemeen de cultuur) of door onszelf verleende zin èn het is 



zingeving, het scheppen van nieuwe zin door herinterpretatie van oude zin of door 
nieuw handelen. 
De levende menselijke persoon staat centraal als plaats, waar dit proces van bezinning 
en zingeving beleefd wordt. Spiritualiteit als onderstroom komt dan ook steeds boven in 
tijden van grote culturele en maatschappelijke veranderingen, wanneer centrale waar-
den en normen op de helling komen en mensen op zichzelf teruggeworpen worden. 
Spiritualiteit leidt tot herijking van die waarden en normen en zodoende tot vernieu-
wing van de cultuur. Zo kunnen we spreken van de spiritualiteit van het Renaissance-
humanisme, toen na de feodale Middeleeuwen de opkomende burgerij de klassieke 
traditie herontdekte en de eigen persoonlijkheid hervond. Dit leidde op het persoonlijke 
vlak tot cultivering van het verlangen naar levensoriëntatie door zelf actief te gaan ont-
dekken en er op uit te trekken en zich hierbij open te stellen voor de mysteriën van het 
leven. Op cultureel vlak leidde het tot grotere mondigheid van de burgerij, tot ontwikke-
ling van wetenschap en tot hernieuwing van literatuur en kunst. 
Ten tijde van de Verlichting, toen de burgerij in oppositie tegen de versteende 'theo-
kratie' van adel en vorst hun geloof in de Rede ging belijden, raakte de humanistische 
spiritualiteit minder kosmisch gekleurd. Ze beperkte zich tot cultivering van een levens-
houding ten opzichte van de menselijke wereld, de medemens en zichzelf. Deze aard 
heeft de humanistische spiritualiteit grotendeels behouden. Ze nadert tot een redelijke, 
nuchtere en kritische levensinstelling. "Ze put zich niet uit in metafysische diepzinnig-
heden en is uitdrukkelijk anti-dogmatisch. Maar ze weet het leven menswaardig te 
maken door het te behoeden tegen uitersten. Gematigheid, redelijkheid, welwillendheid 
en zachtzinnigheid zijn haar geliefkoosde categorieën". "Ze mist de soms adembe-
nemende dimensies van ernst, huiver, gekweldheid, vreugde en extase die veelal voor de 
godsdienstige ervaring zo karakteristiek zijn".'  
Behalve deze, nog steeds bestaande, nuchtere, op de praktijk van het dagelijkse leven 
gerichte vorm van humanistische spiritualiteit, bestaat er een meer religieuze invulling 
van, die deels mystiek, deels menswetenschappelijk van aard is. Ze laat zich niet zozeer 
door het humanisme van de Verlichting inspireren, dan wel door het Renaissance- en het 
Oosterse-humanisme (van iemand als Confucius bijvoorbeeld) en heeft dezelfde religieuze 
openheid. Ze is trouwens niet zozeer in tegenspraak met het Verlichtingsdenken, maar is 
er een verruiming van. "Religie en Godsdienst, we hebben er in onze taal gelukkig twee 
woorden voor, gelukkig omdat ze twee begrippen aangeven die elkaar niet dekken. 
Religie, dat is besef van kleinheid van mens en mensheid ten opzichte van de kosmos, 
van relatieve machteloosheid van de mens, van verwondering over het bestaande en de 
wijze waarop het bestaat, van bewondering voor de ongelooflijke rijkdom, de veelvuldig- 
heid en schoonheid van het bestaande en daaraan onverbrekelijk verbonden, van 
afschuw voor het demonische zoals dat in de gedachten, gevoelens en handelingen van 
het mensdom tot uiting komt . . . Deze houding tegenover het leven en de kosmos 
noemen wij de religieuze levenshouding en deze behoeft tot geen enkele godsvoorstelling 
te leiden, scherper, elke speciale godsvoorstelling doet geweld aan de eenheid en volheid 
van dit besef . . ." 
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Het is niet verwonderlijk, dat deze vorm van humanistische spiritualiteit een mystiek 
karakter kreeg. Mystiek is die bewustzijnstoestand, waarin iemand zich opgenomen 
voelt in het geheel van de kosmos. De mysticus is de mens, die zich bewust van deze 
mogelijkheid, de mystieke beleving zoekt, alle afleidende aandacht voor gedachten, ge-
voelens en beelden van zich af probeert te zetten en "leegte", de "actieve stilte" 
betracht. 

Zoeken naar "innerlijk leven" 
Een andere vorm van humanistische spiritualiteit is de mens wetenschappelijke bestude-
ring van de religieuze en mystieke ervaringen, zoals die binnen de kring van de 'huma- 
nistic psychology' ontstaan is. Deze was oorspronkelijk voornamelijk gericht op be-
vordering van de individuele en relationele ontplooiing van de menselijke persoon. Later 
kwam daarbij een grotere belangstelling voor het zogenaamde trans-persoonlijke. Dat 
wil zeggen: die gebieden van het leven (maatschappij, cultuur, natuur, kosmos), die de 
menselijke individualiteit doortrekken en overstijgen. Deze vorm van spiritualiteit wil 
middels nieuwe wetenschappelijke modellen deze gebieden in kaart brengen en tevens de 
voorwaarden helpen scheppen voor veranderde (verruimde) vormen van bewustzijn.' 
In het algemeen kan (dus niet alleen de specifiek humanistische) spiritualiteit op het 
ogenblik de volgende vormen aannemen. Allereerst is er het zoeken naar "innerlijk 
leven". Men is niet meer tevreden met de verstarde buitenkant, maar zoekt de ervarings-
(binnen-)kant van verschijnselen en gebeurtenissen. Voorbeelden: Vrije Gemeente, Cen-
trum voor Zelfbezinning, Internationale School voor Wijsbegeerte, Encountermove-
ment enz. Op parallelle wijze uit spiritualiteit zich in wat Han Fortmann noemt de 
Oosterse Renaissance 	de nog steeds groeiende aandacht voor Oosterse meditatie- 
vormen, als yoga, zen, transcendente meditatie. Spiritualiteit vanuit een totaal ander uit-
gangspunt is te vinden in het cultiveren van solidariteit als kritiek op de geseculariseerde 
massamaatschappij. Een voorbeeld is de Basis-beweging. De leden hiervan trachten hun 
christelijk geloof gestalte te geven in acties, vooral gericht op misdeelden en slachtoffers 
van onrechtvaardige structuren. Andere voorbeelden: Sjaloom, IKV. Ook in de milieu-
beweging is spiritualiteit te vinden, de Groenen, makrobiotiek, anthroposofie, vegeta-
risme. Een heel andere vorm zijn de verschillende revival-bewegingen binnen en buiten 
de gevestigde kerken. De deelnemers willen hun geloof niet op de traditionele, verstarde 
wijze belijden, maar in geactualiseerde vorm, tijdens gebedsbijeenkomsten, waarbij 
allerlei getuigenissen uitgewisseld worden en vaak spontane genezingen plaats vinden. 
Religieuze sekten rondom een charismatisch leider zijn andere voorbeelden. 
Bij bovengenoemde vormen van spiritualiteit lijkt het soms te gaan om het cultiveren 
van genoemde geesteshouding apart van het alledaagse leven, bijvoorbeeld in gesloten 
ruimten en op gezette tijden, leidend tot een soort psychologisch tweede leven (á la het 
tweede huis of de vacantie, waarop men weer een half jaar moet teren). In de spirituali-
teit gaat het echter om een totale levenshouding, waarin het gaat om de betrokkenheid 
van het ik op de hele levenswerkelijkheid, op alle — positieve en negatieve — erva- 
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ringen, ervaringen van jezelf, de ander, de omgeving en de maatschappij. "Spiritualiteit 
betekent hier het bewust en uitdrukkelijk cultiveren van het onuitroeibaar grondverlan-
gen in de mens naar heelheid-in-gebrokenheid, je aandacht en gevoeligheid voor ge-
brokenheid en heelheid scherpen door bezinnend, met alle zinnen open, in te gaan op 
wat zich aandient in de eerste plaats in jezelf, het eigene zoals je met heel de wereld van 
de zinnen verbonden bent en daarin uit-staat naar het andere en de ander".(' 
Tot zover de spiritualiteit als stroming. Vorming hierin is het proces van steeds her-
nieuwde bezinning en zingeving, van aandacht voor de ervaren 'binnenkant' van ver-
schijnselen en gebeurtenissen. Vormingswerk is het aankweken van een geesteshouding, 
waarbij mensen zich blijvend op hun leven bezinnen en er vorm en zin aan geven. Dit 
kan gebeuren via bezinningsbijeenkomsten van allerlei aard, bijvoorbeeld waarin medi-
tatie beoefend wordt of via groepen, waarin op alternatieve wijze over religie, voeding, 
milieu, samenlevingsvormen, enz. nagedacht wordt en de konsekwenties beproefd. 

Als we de drie stromingen overzien, zijn de verschillende visies niet zó verschillend, dat 
er geen overlap bestaat. Integendeel, er zijn oorspronkelijk wel verschillende uitgangs-
punten, maar de visies hebben toch betrekking op eenzelfde proces en hebben de neiging 
naar elkaar toe te groeien, een verschijnsel, waar we in de vierde paragraaf op zullen 
terugkomen. 

3. De ontwikkeling van het humanistisch vormingswerk 
Het humanistisch vormingswerk, zoals dat in de publicaties naar voren komt, heeft in 
de loop der jaren dergelijke stadia meegemaakt en visies gekend, als we in de eerste twee 
paragrafen schetsten. Men wilde zich na de oorlog uitdrukkelijk algemeen en niet-ver-
zuild opstellen. Gezien de verzuildheid van de maatschappij en gezien de aard van het 
humanistisch vormingswerk van die eerste tijd echter kon men daarin niet slagen. Het 
werd gegeven uit een medeleven met de 'ongevormde', ongodsdienstige medemens uit 
de massa, die in 'geestelijke armoe' leefde. Een standpunt, dat we tegenwoordig elitair 
zouden noemen, maar in die tijd heel begrijpelijk was met de opkomst van massaver-
schijnselen als nationaal-socialisme en fascisme nog vers in het geheugen. 
Zo schreef P. A. Pols (toenmalig hoofd van de humanistische geestelijke verzorging van 
gedetineerden) in  1960 : "Een van de belangrijkste beweegredenen tot oprichting van 
het Humanistisch Verbond was de bekommernis om de geestelijke kleurloosheid in 
brede kringen, ook van de niet-godsdienstigen". Hij citeert daarbij de brochure 'Beginsel 
en Doel van het Humanistisch Verbond', 9e druk: "Weliswaar hebben sommigen zich 
een verantwoorde levensovertuiging gevormd, maar het valt moeilijk te ontkennen, dat 
velen genoegen nemen met enkele weinig samenhangende ideeën op het gebied van gezin, 
cultuur, politiek en samenleving, als ze al niet tot algehele onverschilligheid vervallen 
zijn. Hier schuilt een bron van geestelijke armoede en van maatschappelijke oneven-
wichtigheid". Vorming is voor Pols opvoeding tot zelfstandigheid, een zodanig appèl, 
dat de mens "in staat gesteld wordt een eigen plaats te bepalen in het bestaan, waardoor 
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hij optimaal een eigen waardebesef tot ontwikkeling kan brengen in eerbiediging van en 
verbondenheid met de anderen". 
De opvattingen van T. T. Ten Have (van 1966 tot 1971 hoogleraar in de "andra-
gologie", we zien dat de professionalisering ook hier is voortgeschreden) liggen in het 
verlengde van wat Pols zei» Vorming is voor hem persoonsvorming, een continu 
proces, waarvan alleen de formele kant belangrijk is. Dit wil niet zeggen, dat er geen 
materiële aspecten aan zitten, zoals bepaalde opvattingen en overtuigingen, die mensen 
hebben. Voor de vormingswerker echter is vooral belangrijk, hoe zij met die opvattin-
gen en overtuigingen omgaan, of zij ze geïntegreerd hebben in hun persoonlijkheid, of ze 
goed kunnen waarnemen, met andere mensen kunnen omgaan, enz. Ten Have maakt een 
verschil tussen inzicht en zienswijze. De vormingswerker mag de eerste wel overdragen, het is 
zijn taak zelfs, de tweede echter niet. De eerste heeft als ideaal de 'objectiviteit', de 
algemeen geldigheid, de tweede is de subjectieve stellingname. 

Andere standpunten 
Hiermee is de maatschappij-kriticus Simon Radius (toenmalig functionaris vormings-
werk van het HV) het absoluut niet eens.13  De vormingswerker moet zich volgens hem 
niet alleen maar formeel-vormend opstellen, maar ook inhoudelijk. Hij moet in deze 
onrechtvaardige wereld partij kiezen en zijn vormingswerk daarop afstellen. Radius 
constateert tot zijn genoegen, dat in de loop van de jaren steeds meer functies van de 
levensbeschouwing door de wetenschap zijn overgenomen en zo een nuchtere, profes-
sionele aanpak hebben gekregen. Levensbeschouwingen zijn volgens hem instrumenten, 
die de kapitalistische maatschappij ten dienste staan om emancipatieprocessen tegen te 
houden en rust en orde te handhaven. Vormingswerkers moeten zich wetenschappelijk 
laten scholen, politiek kleur bekennen en beide in hun vormingswerk vorm geven. Ze 
moeten, om de termen van Ten Have te gebruiken inzicht èn zienswijze overdragen. Het 
is niet verwonderlijk te noemen, dat Radius met deze opvattingen binnen het HV als 
levensbeschouwelijke en niet-politieke organisatie de nodige discussies veroorzaakte. 
Toenmalig Hoofdlegerraadsman H. J. J. Lips nam een tussenstandpunt in» Hij er-
kende de bijdrage van het marxisme aan het oorspronkelijk nogal individualistische 
humanisme. "Tegenwoordig spelen elementen als medemenselijkheid (ethisch) en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid (sociaal) in het humanisme een haast even grote rol 
als de oude factor van de individuele vrijheid. Dit mede onder invloed van de ont-
dekking dat de vrijheid zonder maatschappelijke verantwoordelijkheid tot ernstige ge-
varen kan leiden". De humanistische vormingswerker zal volgens Lips in de eerste 
plaats iemand moeten zijn, "die door zijn gedrag inspireert tot een werkelijke confron-
tatie met eigen vrijheid. Hij zal de deelnemers zó moeten voorgaan dat zij worden 
aangespoord tot vrij denken en vrij handelen. In dit punt ligt de essentie van de huma-
nistische vorming, als de humanistische vormingsleider op dit punt faalt, dan graaft hij 
zijn eigen graf. Direct daarop aansluitend zal de humanistische vormingsleider in zijn 
optreden een zodanige wil tot verdraagzaamheid moeten leggen dat de mogelijkheid tot 
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een open confrontatie met de ander volledig gehandhaafd blijft. Tenslotte zullen de 
sociale bewogenheid en de medemenselijkheid van de vormingsleider (niet wat hij daar alle-
maal over weet te zeggen maar veel meer wat hij daar in zijn gedrag van overbrengt) 
mede bepalend zijn". 
J. P. van Praag erkent de grotere rol die maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
actie in de humanistische vorming is gaan spelen." "Toch behoudt ook daarbij het vor-
mingselement de nadruk. De humanistische bijdrage aan maatschappelijke activiteiten 
bestaat daarin, dat humanisten die activiteiten vanuit hun overtuiging verduidelijken en 
een eigen impuls verlenen, als zij samen met anderen daarin werkzaam zijn. Het eigene 
van het humanisme berust juist op deze verbinding van bezinning en handeling". Van 
Praag onderkent aan alle menselijke activiteiten een geestelijke component. "Het 
levensbesef in een organisatorisch-technologische samenleving verleidt ertoe existentiële 
uitdagingen te beantwoorden met functionele maatregelen. Dat is niet verkeerd, maar 
het is niet genoeg. Als humanisten iets eigens kunnen bijdragen aan de oplossing van 
blijkbare of verborgen noden van de mensen van nu, dan is het doordat ze in de functio-
nele maatregelen de geestelijke component herkennen'. "In de term geestelijk is dan 
begrepen de zin die aan het psychische als bewustzijn van het zelf (en het andere) ge-
geven kan worden. Deze zingeving, hoewel in het cultuurpatroon voorgestructureerd, is 
een hoogst persoonlijke creatie. Zin kan worden opgevat als samenhang, ordening". 
"De bedoeling is niet het werk van allerlei vormingsinstituten te verdubbelen; het gaat er 
om langs de weg van beleving en beschouwing besef te wekken van de functie van een 
levensovertuiging als een onmisbaar element om een plaats te bepalen in het persoon-
lijke en maatschappelijke leven". 

4. Humanistisch geestelijk vormingswerk 
Zoals uit het voorgaande is gebleken, zijn de in paragraaf 2 geschetste denkrichtingen 
vanuit verschillende startpunten naar elkaar toegegroeid. De 'humanistic psychology' 
met haar persoons- en relatiegerichtheid kreeg met mensen als Kohlberg en Hampden-
Turner ook meer aandacht voor de maatschappelijke kontekst. Verder baarde ze zelf 
met oprichters als Maslow en Sutich de spiritueel gerichte 'transpersoonlijke' psycho-
logie.9  De maatschappijkritische stroming van haar kant kon niet om het feit heen, dat 
mensen zich pas effectief maatschappelijk kritisch kunnen opstellen, als ze zich sociale 
vaardigheden en een zekere geestelijk weerbare persoonlijkheid hebben verworven. 
Ook is de verbinding wel gelegd tussen maatschappijkritiek en mystiek.' En tenslotte 
uit de spiritualiteit zich, behalve in bezinning op de relatie mens-kosmos, in persoonli j k-
heidsvonning en maatschappijkritiek. Mens, maatschappij en kosmos komen zo in min 
of meerdere mate in alle drie denkrichtingen aan bod. Zelfontplooiing en sociale vaar-
digheden, maatschappelijk engagement, bezinning en zingeving zijn elkaars tegendelen 
niet, ze vullen elkaar aan. 
Tot op zekere hoogte heeft dit in de opvattingen over vorming en vormingswerk door-
gewerkt. Een in welzijnsland veel gehanteerde definitie is die uit de 'nota met de lange 
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naam' ' 7 "Vorming is een proces in de persoon, waarbij deze komt tot een beter ver-
staan van zichzelf en zijn situatie, tot een kritische waardering daarvan en tot een be-
wuste en gerichte hantering van de mogelijkheden in zijn samenlevingssituatie". De 
elementen van deze definitie zullen na het voorgaande geen toelichting meer behoeven. 
Onder vormingswerk worden vervolgens alle activiteiten verstaan, die bewust op de be-
vordering van dit proces gericht zijn. "Aan vormingswerk neemt men deel op basis van 
vrijwilligheid; het individu wordt er uitgenodigd tot zelfvorming door het aanbieden van 
informatie, door hulp bij oordeelsvorming, door gelegenheid te bieden voor dialoog en 
confrontatie, door oefening in vaardigheden en door deelname aan acties.17  Deze alge-
meen aanvaarde definities geven wel aan, hoe men in het welzijnswerk tot opvattingen 
over vormingswerk is gekomen, die de vroegere conflicten overstijgen. Wat echter toch 
ontbreekt, is hetgeen we in paragraaf 1 genoemd hebben: aandacht voor de existentiële 
problematiek, voor wanhoop, zinloosheidsgevoelens, voor vragen over leven en dood. 
Juist hierop wil het humanistisch geestelijk vormingswerk expliciet ingaan. Over het 
geestelijke van dit vormingswerk kan dan gezegd worden, dat het centraal stelt het ont-
wikkelen van gevoeligheid voor de 'levensvragen'. Dat wat over de 'humanistic 
psychology' en de maatschappijkritische stroming is gezegd, krijgt de dimensie van de 
spiritualiteit erbij: de vraag naar de zin van het leven, naar zinvolle samenhang tussen 
levenservaringen en inzichten in wie men zelf is, hoe men in de eigen leef- en werk-
situatie en de maatschappij functioneert en hoe men de plaats van de mens in relatie tot 
het levensmysterie ervaart en ziet. Met en vanuit deze geestelijke component wordt een 
integratie beoogd van zowel de beleving als de beschouwing. Deze integratie kan het 
resultaat zijn van een proces van bezinning en zingeving, dat mensen individueel en ge-
zamenlijk doormaken en waarin ze elkaar kunnen bijstaan. 
Vanuit een humanistische levensovertuiging deze integratie bij mensen helpen bewerk-
stelligen valt onder het ruimere begrip: humanistisch geestelijk werk. Het doel hiervan is 
het helpen versterken van het identiteitsgevoel van de individuele mens in relatie tot zijn 
situatie. Het is gericht op het versterken en vergroten van het probleem-oplossend ver-
mogen van mensen door hun problemen/vragen/thema's/situaties te plaatsen tegen de 
achtergrond van levensbeschouwelijke waarden en uitgangspunten. Geestelijk werk 
kent twee varianten, vormingswerk en verzorging, die soms samenvallen, elkaar soms 
overlappen, afwisselbaar zijn, maar niet inwisselbaar. 

Vorming of verzorging 
Geestelijk vormingswerk is gericht op verruiming en vertaling van het persoonlijke in 
het algemeen-menselijke/maatschappelijke/spirituele  en andersom. Daar confrontatie 
met anderen een wezenlijk onderdeel van het vormingsproces is, vindt het voornamelijk 
in groepen plaats. De deelnemers tekenen hier zelf voor in, in de verwachting er iets te 
'leren', te 'halen', er 'rijker' en 'vollediger' uit te voorschijn te komen. Wil vormings-
werk enige vrucht afwerpen, zal de deelnemer zich betrekkelijk veilig in zijn eigen leef-
situatie moeten voelen. (Het humanistisch vormingsonderwijs laten we hier buiten beschou- 
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wing, omdat het in een zeer bepaalde — school — situatie plaats vindt, andere motiva-
ties en verwachtingen kent en daarom een andere aanpak vraagt dan het bovenge-
noemde vormingswerk). 
Geestelijke verzorging is gericht op het helpen verduidelijken en uitdiepen van de indi-
viduele situatie van de cliënt. Het kontakt kan op verzoek gebeuren, maar het kan ook 
een toevallige of spontaan ontstane ontmoeting zijn. De beslotenheid van het twee-
gesprek lijkt de beste voorwaarde om iemand geestelijk weer op adem te laten komen. 
Soms pas gedurende het kontakt gaan cliënten weer iets van zichzelf, anderen of het 
leven verwachten. 
Mensen komen vaak door toevallige omstandigheden óf met het humanistisch 
geestelijk vormingswerk óf met de humanistische geestelijke verzorging in aanraking. 
Bij nadere beschouwing van de levensvragen en levenssituatie kan het blijken, dat de 
vormingswerker het advies meent te moeten geven om, bijvoorbeeld met een geestelijk 
verzorger, eerst eens naar wat rust, stabiliteit en veiligheid te zoeken alvorens met vor-
mingsactiviteiten aan de gang te gaan. Andersom kan de geestelijk verzorger soms 
iemand adviseren om de stap uit de veilige beslotenheid te wagen en zich samen met 
anderen in een vormingsproces te begeven. De situatie waarin mensen zich bevinden be-
paalt mee of vormingswerk of verzorging beter bij hen zal aansluiten. 
Ook de persoon van de geestelijk werker is van grote betekenis. De vraag naar de juiste 
vrouw/man op de juiste plaats in dit subtiele samenspel vanwege de kwaliteit van het leven 
van groot belang. Voor zowel de vormingswerker als de verzorger geldt, dat de werk-
soort er een zou moeten zijn, die past bij de persoonlijkheid, zodat er een zekere 
consistentie is tussen het persoonlijke en beroepsmatige. Verder moet de geestelijk 
werker een hoge frustratiedrempel hebben ten aanzien van de menselijke (on-)mogelij k-
heden, inventief, creatief zijn met een hoge betrokkenheid en intensiteit en sterk in de 
eigen levens(beschouwelijke)-schoenen staan. 
Van de vormingswerker zou je verder mogen verwachten dat deze dynamisch, uit-
dagend, stimulerend is, zich thuisvoelt in het groepsgebeuren, gericht is op grensver-
legging van het persoonlijke naar het bredere en omgekeerd en naast voor vormings-
aspecten open oog en oor heeft voor de individuele vraag. 
Van de geestelijk verzorger mag verwacht worden, dat deze een 'rustpunt' is, geduld 
heeft, uithoudingsvermogen en een veelomvattende aandacht. Verder moet zij/hij ge-
richt zijn op het helpen bereiken van zelfinzicht, innerlijke rust, stabiliteit en veiligheid 
en naast aandacht voor de individuele situatie zicht hebben op vormingsaspecten van 
het werk. 
Het humanistische van het geestelijk vormingswerk kan op verschillende niveaus tot uit-
drukking gebracht worden.18  Zowel in de grondhouding van de vormingswerker, als in 
zijn werkhouding en doelstelling kunnen de humanistische waarden — de grondkeuzen 
vóór natuurlijkheid, verbondenheid, gelijkheid, vrijheid en redelijkheid — tot uiting 
komen. Zie bijvoorbeeld wat we hierover in paragraaf 3 van Lips citeerden. 
Er zijn nog wel vormingswerkers te vinden, die herkenbaar van andere, bijvoorbeeld 
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christelijke, waarden uitgaan. Maar het komt meer voor, dat vormingswerkers de 'alge-
meen menselijke' waarden delen en leven. Humanistische geestelijke vormingswerkers 
beschikken echter over een levensovertuiging, waarin deze waarden expliciet op be-
schouwelijk vlak met elkaar in verband worden gebracht, waardoor 'intuïtief' en als 
vanzelfsprekend 'menselijk' beleefde waarden tot een bewust gekozen oriëntatiepatroon 
kunnen worden. Humanistisch geestelijk vormingswerk heeft niet als doelstelling 
humanisten te kweken. Wèl wil het mensen via dialoog en confrontatie met het alge-
mene humanistische waardenpatroon, zoals dat onder andere in houding, gedrag, 
opvattingen van de vormingswerker naar voren komt, tot een bewuster omgaan met 
hun eigen waarden brengen. De uiteindelijke doelstelling is dat het mensen helpt tot een 
bewust eigen waardenpatroon te komen, waarmee ze zich in het leven zodanig kunnen 
oriënteren, dat ze zich er maximaal voor kunnen openstellen. 

Mogelijkheden Ieren 'zien' 
Humanistisch geestelijk vormingswerk wil de verschillende opvattingen, zoals in 
paragraaf 2 beschreven, integreren. Het feit, dat de mens een wezen is van vlees en bloed 
en een natuur heeft, die om vervulling vraagt — een regelmatig terugkerend thema van 
de 'humanistic psychology' — houdt niet in, dat er geen aandacht voor het maat-
schappelijk gebeuren moet zijn. Integendeel, de vraag welke maatschappelijke struc-
turen deze 'zelfontplooiing' bevorderen dan wel remmen of onderdrukken is hiermee 
direct verbonden. Hoe men met deze structuren zou kunnen omgaan is uiteraard de vol-
gende vraag. Maar zowel het streven naar zelfontplooiing als het streven naar maat-
schappijverandering is onvoldoende om van humanistisch geestelijkvormingswerk te 
spreken, als de spirituele kant van bezinning en zingeving er geen onlosmakelijk onder-
deel van uitmaakt. 
De kernfysicus Fritjof Capra noemde onlangs de crisis van deze tijd er vooral een van 
perceptie, van werkelijkheidsopvatting. '9  We werken nog steeds met een verouderd 
beeld van mens, maatschappij en (niet-)levende materie. Dit stamt uit een vroegere fase 
van onze cultuur, toen handel, industrie, en natuurwetenschap in opkomst waren, 
belangrijke uitvindingen en ontdekkingen werden gedaan en grote koloniale rijken ge-
sticht. Het wordt gekenmerkt door een opvatting van de werkelijkheid als iets, dat be-
machtigd, beheerst, onderworpen kan worden. Het beeld wordt in stand gehouden door 
de behoefte om zich maatschappelijk door middel van succes, prestaties, productie-
cijfers, enz. te 'bewijzen'. Een andere uitdrukking: 'zichzelf waar maken' is eveneens 
symptomatisch voor de op 'hebben' gerichte mentaliteit van dit 'ik-tijdperk' .2° 
Nu we met zijn allen klem zijn komen te zitten in de economische crisis, milieuproble-
matiek en kernwapenwedloop, moet het ieder duidelijk zijn, dat de oude manier van 
probleemoplossing niet meer werkt. Bezinning is nodig en een nieuwe zingeving van de 
relatie tussen mens, maatschappij, natuur en kosmos. Ze moet minder op het materiële, 
het 'hebben', en meer op het spirituele, het 'zien' van nieuwe mogelijkheden gericht 
zijn. Deze nieuwe levensvisie kan getypeerd worden door verwondering, 
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nieuwsgierigheid, creativiteit, eerbied en verder door durf om verstarde structuren te 
doorbreken, 'grensverleggend' gedrag te vertonen en om de onbekende terreinen die 
mensen in het gezamenlijk avontuur van nieuwe zingeving blootleggen, behoedzaam te 
exploreren. 
Humanistisch geestelijk vormingswerk kan mensen ontvankelijk maken voor deze 
nieuwe mentaliteit. Het is daarom geen luxeverschijnsel, maar een uiterst geschikt 
middel om mensen ervan bewust te laten worden, dat ze aan het begin staan van wat wel 
eens het 'Aquarius-tijdperk' genoemd wordt, de periode waarin allerlei onvermoede 
geestelijke mogelijkheden van de mens verwezenlijkt gaan worden. 21  

Conclusies 
Duidelijk zal zijn geworden, dat het humanistisch geestelijk vormingswerk niet als een 
luxeverschijnsel uit economisch betere tijden te beschouwen is, maar met name in deze 
tijd van crisis op allerlei gebied een belangrijke rol te vervullen heeft. Deze ligt op het 
individuele vlak in het vergroten van de geestelijke weerbaarheid en creativiteit van de 
mensen, die in deze barre tijden hebben te leven. Op maatschappelijk vlak ligt er in het 
verlengde hiervan een preventieve, problemen-voorkómende taak en tenslotte kan er in 
cultuur-historisch perspectief gezien een bijdrage geleverd worden aan verandering van 
mentaliteit en werkelijkheidsopvatting als voorwaarde voor de hoogstnoodzakelijke 
cultuurvernieuwing. 
In concreto verdient het aanbeveling binnen het Verbond een centraal orgaan (bijvoor-
beeld het Centrum voor Humanistische Vorming) te belasten met een coordinerende en 
stimulerende taak wat betreft het totale aanbod van humanistisch geestelijk vormings-
werk, zoals in dit artikel geschetst. 

Albert Nieuwland 

(Met dank aan de leden van de H.G.G.G. en in het bijzonder aan Jacques van den 
Blink, John Brobbel, Jan den Boer, Nicolette Hasper, Ron Huybregts, Joost Koen en 
Marianne van der Schaaf). 

Noten: 
1. Anton van den Brink, Zoeken naar vormingswerk in de nieuwe fase van bewustwording, Vor-

ming, 26e jaargang nr. 6/7, juni/juli 1977. 
2. Rapport Maatschappelijke dienstverlening en levensbeschouwing. 's Hertogenbosch, december 

1978. 
3. Charlotte Bilhler en Melanie Allen, Inleiding tot de humanistische psychologie, Amboboeken, 

Bilthoven z.j. 
4. Oskar Negt, Sociologische verbeeldingskracht en exemplarisch leren, Tjeenk Willink, Gronin-

gen, 1975. 
5. Paulo Freire, Pedagogie van de onderdrukten, Anthos-boek, Baarn, 1972. 
6. Otger Steggink, Spiritualiteit - wat zou dat kunnen zijn? Speling, 29e jaargang, nr. 1, maart 

1977. 



31 

7. C. Aalders, Spiritualiteit, Boekencentrum, Den Haag, 1969. 
8. P. Schut, Rede en religie, in de bundel: Rede en religie in het humanisme, deBussy, Amster-

dam, 1962. 
9. David Grabijn en Fons Foudraine, Transpersoonlijke psychologie. De Toorts, Haarlem, 1977. 

10. Han Fortmann, Oosterse renaissance. Amboboeken, Bilthoven, 1970. 
11. P. A. Pols, Humanistische geestelijke verzorging en vorming, Rekenschap, 11e jaargang, nr. 3, 

september 1964. 
12. T. T. ten Have, Een humanistische zienswijze aangaande het vormingswerk, Vorming, 22e 

jaargang, nr. 10, october 1973. 
13. Simon Radius, Ten Have, humanisme en vormingswerk, Vorming, 23e jaargang, nr. I, januari 

1974. 
14. H. J. J. Lips, Humanistische vorming. Studiecahier over humanistische visies op vormings-

werk, Humanistisch Verbond, Utrecht, 1973. 
15. J. P. van Praag, Grondslagen van humanisme, Boom, Meppel-Amsterdam, 1978. 
16. Adam Curle, Mystiek of militant, Nelissen, Bloemendaal, 1975. 
17. Nota Functie en toekomst van het vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen in de Ne-

derlandse samenleving, Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling, Amersfoort, 1969. 
18. Carel Uitenbogaard, De junctie van de levensovertuiging in de praktijk van de humanistische 

begeleiding. Rekenschap, jaargang 28, nr. 4, december 1981. 
19. Fritjof Capra, The turning point, Simon and Schuster, 1982. 
20. Hein Stufkens, Einde van het ik-tijdperk, de Horstink Amersfoort, 1981. 
21. Marilyn Ferguson, De aquarius samenzwering, Ankh-Hermes, Deventer 1982. 

Symposium 'Humanisme vs Structuralisme' 
De auteurs van de artikelen over humanisme en structuralisme in dit nummer, Wim van 
Dooren en Rob Tielman, gaan hierover in diskussie met de filosoof/socioloog Cees 
Kwant, op maandag 16 april. 
Die avond vindt vanaf 20 uur het laatste symposium van de Stichting Socrates plaats 
gedurende dit seizoen. Zoals gebruikelijk aan het Oudkerkhof 11 te Utrecht (direkt 
achter het stadhuis). Toegang vrij. 



Onrustig Azië 

P. Krug 

Het afgelopen jaar is Oost-Azië voortdurend in het nieuws geweest. Even 
schokkend als het incident met het Zuidkoreaanse verkeersvliegtuig en de moord 
op de Filippijnse oppositieleider Aquino was de afschuwelijke bomaanslag in 
Birma, waarbij vele Zuidkoreanen en Birmanen het leven lieten. Deze gebeur-
tenissen zijn uiteraard slechts de waarneembare fenomenen van dieper liggende 
politieke en ideologische controverses in het Pacificgebied. Europeanen, thans 
geheel in de ban van de rakettenproblematiek, ' verliezen wel eens te gemak k el i j k 
uit het oog, dat ook het Verre Oosten betrokken is bij dezelfde problematiek, die 
in onze tijd immers een mondiaal karakter heeft gekregen. Dit blijkt wel uit het 
feit, dat indertijd in China en Japan grote onrust ontstond toen de Russen ver-
klaarden na verdere onderhandelingen met het Westen misschien een aantal SS-
20-raketten achter de Oeral te zullen terugtrekken. Dit betekende uiteraard een 
nieuwe bedreiging voor het Pacificgebied. Om meer dan één reden verdient de 
positie van de Sovjetunie in Azië dan ook de aandacht. 

Spoedig nadat het communistisch regime in Rusland na de revolutie gestabiliseerd was, 
richtte de aandacht zich ook op Azië, onder meer op China en India. Reeds in 1920 
vond in Bakoe op initiatief van de Sovjet-regering het "Congres van de Oosterse 
volken" plaats. De perspectieven voor een Aziatische revolutie leken toen gunstiger dan 
ooit". Lenin meende, dat de weg naar Europa liep via Peking en New Delhi: "Het 
resultaat van de strijd hangt in laatste instantie af van het feit, dat Rusland, India, 
China enz. de meerderheid van de wereldbevolking vormen. Juist die meerderheid 
wordt de laatste jaren ongewoon snel in de strijd om haar bevrijding betrokken, zodat 
er in die zin geen spoor van twijfel over kan bestaan, hoe de uiteindelijke beslissing van 
de wereldstrijd zal uitvallen. In die zin is de definitieve overwinning van het socialisme 
volledig en onvoorwaardelijk verzekerd." 

Invloeden van Rusland 
De voorspelling van Lenin is slechts zeer ten dele bewaarheid geworden. Weliswaar werd 
het westers imperialisme in Azië met de dekolonisatie teruggedrongen, maar andere 
krachten en machten, zowel nationalistische als religieuze boden verzet tegen de nieuwe 
ideologie, die meer de belangen van het Sovjet-imperium dan van de arme boeren-
massa's in Azië diende. 
India, nog altijd de grootste democratie ter wereld, keerde zich evenzeer tegen Sovjet- 
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invloeden als de islamitische staten Pakistan, Iran en Indonesië. Met China kwam het 
tot een openlijke breuk. 
Het conservatisme van de Russische gerontocratie en de vrees voor veranderingen 
schenen de afgelopen jaren de veronderstelling te wettigen dat de Sovjetunie zich niet 
lichtvaardig in politieke avonturen zou storten. Daarom kwam de Russische inval in 
Afghanistan in december 1979 voor vrijwel iedereen als een verrassing. Churchill heeft 
nog steeds gelijk: de Sovjetunie is "a riddle wrapped in an enigma". De politieke on-
zekerheid en onrust in Afghanistan, de vrees voor een "islamitische renaissance"' zijn 
zeker factoren geweest, die tot deze actie hebben geleid. 3  
De Sovjetunie telt in de moslimwereld meer vijanden dan vrienden. In het Arabisch-
Israëlische conflict blijft Moskou een machteloze toeschouwer. Reeds sinds de dood van 
Nasser beschikt de Sovjetunie niet meer over een betrouwbare bondgenoot in het 
Midden-Oosten. Khaddafi van Libië is geen communist en een te onberekenbare figuur. 
Slechts in het onbetekenende Zuid-Jemen heeft de Sovjetunie een militaire basis. Met 
het Syrië van Assad, die in 1980 een verdrag van vriendschap en samenwerking met de 
U.S.S.R. sloot, bestaat een redelijk goede relatie. 
Maar gezien de zwakke positie van Assad in de Arabische wereld is dit bondgenoot-
schap voor Moskou niet van al te grote waarde. Een feit is bovendien, dat Assad aller-
minst een satraap van Moskou wil worden. Iran heeft met het verbod van de communis-
tische Toedehpartij voor een duidelijke anti-Sovjetkoers gekozen. Het geloof van de 
Profeet vertegenwoordigt blijkens de ontwikkelingen in Afghanistan en Iran een poli-
tieke kracht, die door Moskou volledig werd onderschat. Het fanatisme en obscuran-
tisme van de Iraanse leiders richt zich evenzeer tegen de Sovjetunie als tegen het Westen. 
De macht van de moslimwereld moet overigens ook weer niet worden overschat. Na de 
oliecrisis van 1973 sprak men over "de komende Arabische eeuw". Politiek is er echter 
sinds 1973 nauwelijks iets ten goede veranderd. Van democratisering, meer sociale ge-
rechtigheid en meer eenheid is nauwelijks iets gerealiseerd. Irak en Iran putten elkaar uit 
in een eindeloze oorlog. In Pakistan groeit het verzet tegen dictator Ziya-ul-Haq. Deze 
situatie vormt een goede voedingsbodem voor allerlei secten en extremistische groepen. 
Misschien kan ook Moskou op den duur profijt trekken uit de toenemende frustraties in 
de moslimwereld. Maar tot nu toe heeft de Sovjetunie van zijn doeleinden in Azië maar 
weinig kunnen realiseren. 
Politiek is de invloed van de Sovjetunie zelfs geringer geworden. De invasie in Afghani-
stan (1979) heeft allerwegen tegenkrachten opgeroepen. Voor vele Aziaten is de Sovjet-
unie nog altijd een westerse, imperialistische mogendheid en dit negatieve imago is door 
de actie tegen Afghanistan nog verder versterkt. Hierbij komt, dat de bezetting van 
Cambodja door de Russische bondgenoot Vietnam in Oost-Azië de vrees heeft opge-
roepen, dat Moskou ook hier zijn macht tracht uit te breiden. 

Bedreiging voor China 
Ook al is de politieke invloed van de Russen misschien verzwakt door deze gebeur- 
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tenissen, militair-strategisch en economisch vormt deze supermogendheid nog altijd een 
enorme macht, die door China als een ernstige bedreiging wordt gevoeld. 
Steeds meer profileert de Sovjetunie zich als een Aziatische mogendheid. De uitspaak 
van Lenin is actueler dan ooit: "Geografisch, economisch en historisch behoort Rusland 
niet alleen tot Europa maar ook tot Azië". Langzamerhand verschuift het economisch 
zwaartepunt naar het oosten. Siberië met zijn rijkdom aan hout, olie, gas, steenkool, 
goud en andere delfstoffen biedt vele perspectieven. In economisch opzicht vormt de 
snelle ontwikkeling van Oost-Siberë een opmerkelijk feit. Een belangrijke rol hierin 
speelt de BAM, de "Baikal-Amoer-Magistraal", een tweede Transsiberische spoorweg. 
Deze 3.145 km lange spoorweg door vrijwel onbewoonde delen van oostelijk Siberië 
moet het Baikalmeer verbinden met Komsomolsk aan de Amoer, de grensrivier met 
China. Deze BAM zal niet alleen van grote betekenis zijn voor de economische ontslui-
ting van Oost-Siberië en het Sovjet-Verre Oosten maar bovendien een belangrijke 
functie hebben voor de ravitaillering van de Sovjettroepen in het Pacificgebied. 
Uiteraard volgen de Chinezen al deze ontwikkelingen met bezorgdheid. Ook de Rus-
sische vlootbases in Vietnam voelen zij als een bedreiging. Weliswaar hebben de twee 
politieke en ideologische rivalen onlangs besprekingen gevoerd om tot een betere ver-
standhouding te komen, maar veel resultaat hebben deze niet opgeleverd. Voor de 
Chinezen is de Sovjetunie nog steeds een aanmatigende, westerse, imperialistische 
mogendheid, die in de tijd van de tsaren grote Chinese gebieden heeft bezet. 
Een volledige verzoening tussen de beide marxistisch-leninistische staten lijkt niet waar-
schijnlijk. Dit zou immers inhouden, dat China opnieuw genoegen zou moeten nemen 
met een tweede plaats in het communistische kamp. De Russen houden vast aan hun 
stelling, dat de Sovjetunie in de wereld de leidende "socialistische" staat is, hetgeen 
voor de Chinezen onaanvaardbaar is. Had Mao Tse-Toeng misschien gelijk toen hij zei 
dat de oplossing van het conflict met Rusland wel een duizend jaar zou vergen? 
Prioriteit in de Chinese buitenlandse politiek heeft vóór alles de veiligheid en soevereini-
teit van China. Dit ligt voor de hand na de bezetting van delen van China door Rusland 
in de vorige eeuw, na de Opiumoorlogen sinds 1840, de Chinees-Japanse oorlog na 1931 
en de pogingen tot interventie door de twee supermogendheden na de Tweede Wereld-
oorlog. 
In de visie van de Chinezen wordt het politiek gebeuren in onze wereld vooral bepaald 
door de strijd om de hegemonie van de twee supermogenheden. 
Het conflict van China met Rusland en met Vietnam toont ook overduidelijk aan, dat 
verschillen in cultuur, tradties, geschiedenis en nationale belangen, op langere termijn 
gezien, van veel grotere betekenis zijn dan een gemeenschappelijk ideologisch uitgangs-
punt. 

China en de Verenigde Staten 
De verhouding tussen China en de Verenigde Staten werd de laatste jaren vertroebeld 
door de kwestie-Taiwan. Nu zowel China als de V.S. begrepen hebben dat van Andro- 
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pov als Sovjetleider geen wezenlijk nieuw beleid viel te verwachten, pogen beide 
landen opnieuw tot een verbetering van de betrekkingen te komen. De dreiging van de 
op China gerichte Russische SS-20-raketten in het Sovjet-bosten, de Russische 
Pacificvloot van 700 schepen en een strijdmacht in Siberië, die een kwart van het Rode 
Leger omvat, hebben uiteraard de Chinese houding ten opzichte van de V.S. beïnvloed. 
In september jl. bracht de Amerikaanse minister van defensie Caspar Weinberger een 
bezoek aan China, waarbij hij toezegde technologische hulp te zullen verlenen bij de 
modernisering van het 4,2 miljoen man (!) tellende Chinese leger. Ook het recente 
bezoek van de Chinese premier Zhao-Ziyang aan de V.S. markeert misschien het begin 
van een nieuw tijdperk in Oost-Azië, waarbij een samenwerkingsverband zou kunnen 
ontstaan tussen China, Japan en de V.S. Dit blijkt ook uit de in oktober j.l. genomen 
beslissing van China en Japan om informatie uit te wisselen over de Russische SS-20-
raketten en bovendien tot een gezamenlijk houding te komen tegenover deze Russische 
dreiging. 
Men schat het aantal SS-20-raketten, dat in het Aziatische deel van de Sovjetunie staat 
opgesteld op 126, elk met drie kernkoppen. 
Beide landen zijn ook overeengekomen elkaar te consulteren inzake mogelijke verdere 
besprekingen in Genève over de vermindering van het aantal middellange-afstands-
raketten In Europa wordt, ook bij de vredesorganisaties, wel eens al te gemakkelijk 
over het hoofd gezien, dat een accoord van het Westen met de Sovjetunie zou kunnen 
leiden tot verplaatsing van kernwapens van Europees naar Aziatisch Rusland, hetgeen 
een nieuwe bedreiging voor China en het Land van de Rijzende Zon zou betekenen. Ik 
wijs er in dit verband nog op, dat de verhouding tussen Rusland en Japan na het 
incident met het Zuidkoreaanse vliegtuig nog verder verslechterd is. Deze was al weinig 
vriendschappelijk omdat de Sovjetunie steeds geweigerd heeft te onderhandelen over 
vier noordelijke Japanse eilanden, die de Russen in 1945 hadden bezet. 
Omgekeerd toont de Sovjetunie zich bevreesd voor de nieuwe machtscentra en allianties 
in het Verre Oosten, die voor haar aanleiding zijn de Siberische strijdkrachten te ver-
sterken. Ook hier — evenals in Europa — een vicieuze cirkel van wederzijdse be-
duchtheid en vrees voor de macht van de ander, gepaard gaande met de opbouw van een 
imponerend defensie-systeem, waarbij men zich moet afvragen welk systeem met de 
huidige technologie nog "defensief" genoemd kan worden. 

De eeuw van de Pacific? 
Arnold Toynbee en de Amerikaanse futuroloog Herman Kahn hebben eens de ver-
wachting uitgesproken dat het economisch en cultureel centrum van de wereld zich in de 
toekomst van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan zou kunnen verplaatsen. 
Ook anderen hebben gesproken van de komende "Pacific century".4  Verwonderlijk is 
dit niet. Het economisch potentieel van Japan en China groeit gestaag. Japan heeft zijn 
economische opkomst voor een belangrijk deel te danken aan zijn enorme investeringen 
in research en ontwikkeling en vooral ook aan het onderwijs, dat de industie een 
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groeiend aantal academici levert, thans ongeveer 80.000 per jaar. Ook Singapore 
besteedt grote bedragen aan het hoger onderwijs. Meer dan 9 procent van de school-
verlaters gaat hier naar de universiteit (in Japan 40 procent!). Zuid-Korea ontwikkelt 
zich zo snel, dat Japan zich zorgen maakt over de Zuidkoreaanse concurrentie en steeds 
minder bereid is technologische kennis aan dit nieuwe industrieland te leveren . 5  
Onder de druk van de groeiende Sovjetmacht zoekt het huidige China' met zijn prag-
matische leiders toenadering tot Japan en de Verenigde Staten. China en Japan zijn 
beide overtuigd van de wenselijkheid van economische samenwerking. De Sovjetunie is 
voor China als bron van technologie veel minder interessant dan Japan en de Russen 
vormen bovendien een potentiële bedreiging. 
Economen voorspellen, dat Japan omstreeks het jaar 2000 de op één na grootste 
economie ter wereld zal hebben' en een welvaart gelijk aan de Amerikaanse. China met 
zijn rijkdom aan grondstoffen als ijzer, steenkool, aardgas, petroleum en andere delf-
stoffen vormt een belangrijk grondstoffenreservoir voor de Japanse economie, terwijl 
Japan en China de zo noodzakelijke technologische kennis en kapitaal kan ver-
schaffen. China beschikt ook over een enorm potentieel aan goedkope arbeidskrachten. 
en voorts over het grote intellectuele vermogen van een oude cultuur. Thans heeft 
het een krachtig centraal gezag, terwijl in het verleden de onderlinge strijd van provin-
ciale potentaten, de zgn. "warlords", het land verdeelde. Het moderniseringsproces 
schrijdt voort. In enkele decennia heeft China de sprong gemaakt van de middeleeuwen 
naar het atoomtijdperk. 

Verbeterde internationale positie 
Het moderne "Rijk van het Midden", dat in het jaar 2000 rond anderhalf miljard 
inwoners zal tellen, zoekt en tast naar een nieuw evenwicht na een turbulente periode. In 
een geschiedenis van twee millenia hebben de Chinezen getoond over velerlei talenten op 
het gebied van cultuur, politieke filosofie, bestuurskunde en wetenschap te beschikken. 
In zijn zevendelige "Science and Civilisation in China" geeft Joseph Needham een bril-
jant overzicht van de vele Chinese prestaties op natuurwetenschappelijk en technisch 
terrein. En elders wijst hij erop, dat China "een samenhangende agrarische landmassa 
vormt, sinds de derde eeuw v. Chr. verenigd onder één vorst, met een administratieve 
traditie die nergens zijn weerga vindt tot in onze eeuw, een land dat beschikt over grote 
rijkdommen, mineraal, plantaardig, zowel als dierlijk, en samengesmeed door het on-
verbreekbare systeem van een ideografisch schrift" .8  

China's internationale positie is verbeterd door de verslechtering van de Amerikaans-
Russische relaties. De huidige Chinese leiders voeren bovendien een actief beleid ten 
opzichte van de Derde Wereld en verbeterden de betrekkingen met Pakistan, Thailand 
en India. Zuid-Korea, evenals Singapore en Taiwan een snel opkomende economische 
macht, streeft naar verbetering van de verhouding met China en de Sovjetunie. Het 
conflict tussen Noord- en Zuid-Korea blijft echter een bron van onrust in Oost-Azië. 
Het communistische Noord-Korea bevindt zich in een volledig politiek isolement. 
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De opkomst van nieuwe machten in Azië hebben het beeld van dit werelddeel in belang-
rijke mate gewijzigd. Het gaat hierbij minder om de veranderende politieke verhou-
dingen dan om de fundamentele ontwikkelingen op economisch, technologisch en 
strategisch gebied. De toekomst wordt niet alleen meer bepaald door de twee super-
mogendheden maar evenzeer door de nieuwe opkomende staten. 
Terwijl de EG-landen debatteren over nationale prestige-kwesties, gemeenschapsbudget 
en landbouwvraagstukken breidt het Land van de Rijzende Zon zijn economische 
macht in de wereld gestaag uit en richt China, bewust van zijn eigen mogelijkheden, zich 
op een versnelde opbouw. De "eeuw van de Pacific" is nog niet aangebroken. Maar het 
zou van realiteitszin getuigen wanneer de Europeanen met grotere aandacht de ont-
wikkelingen in het Verre Oosten zouden volgen,9  die op langere termijn gezien wel eens 
van grotere invloed zouden kunnen zijn dan de Europese rivaliteiten en controverses. 

Noten: 
1. Vgl. B. W. Schaper, "Het kruisraketten-complex", Rekenschap, september 1983. 
2. Vgl. A. Wessels, "De renaissance van de islam", Baarn, 1980. 
3. Vgl. J. van Heugten, "Afghanistan: hoe de Russen er kwamen", Internationale Spectator, april 

1983, en W. Vogelsang, "Het Afghaans moeras", Spiegel Historiael, september 1983. 
4. Vgl. o.m. het rapport van de Engelse "Economie Intelligence Unit". "Towards the Pacific 

century; economie developments in the Pacfic Basin", London 1983. 
5. Vgl. "The new industrial world", in: The Guardian 5, 6, 7 en 8 december 1983. 
6. Vgl. A. Doak Barnett, "China's economy in global perspective", Washington 1981. 
7. Vgl. Radha Sinha, "Japan's options for the 1980's", London, 1982. 
8. Vgl. R. Dawson (red.), "De Chinese traditie", Amsterdam 1973. 

Voor de recente ontwikkelingen in China vgl. het driemaandelijkse tijdschrift "China-Infor- 

matie" (Doelenstraat 101, Delft). 
9. Hoeveel onderling wanbegrip er overigens bestaat tussen Europa en Oost-Azië blijkt o.m. uit 

een recente publikatie "Japan versus Europe; a history of misunderstanding" door E. Wilkin-

son, Penguin Books, 1983. 



Rekenschap "internationa: 
00 7  

Albert Nieuwland 

Der Humanist is het maandelijks orgaan van de Westduitse Bund Freireligh5sen 
Gemeinden Deutschlands. Het oranjekleurige blad in Rekenschap-formaat is 
een echt, wat kneuterig, cluborgaan. Een stichtelijk woord van de voorzitter, 
korte vaak nogal filosofisch-ethisch getinte artikelen, kritiek op de kerken, ge-
dichten, boekbesprekingen, mededelingen en verslagen zijn zo de gewone ingre-
diënten. Voor buitenstaanders daarom niet altijd even interessant. 

Het novembernummer 1983 biedt kanttekeningen bij de Lutherverering tijdens het 
Lutherjaar. Hubertus Mynarek schetst in Luther - Revolutindr oder Reaktiondr? de 
laatste. "Luther heeft zo door zijn oppositie tegen de Boerenopstanden, in het algemeen 
tegen de toenmalige revolutionaire krachten, zijn reformatorische werk weliswaar 'gered' , 
doordat hij het devoot-onderdanig in de handen van de overheid legde (....). Maar de prijs 
die hij, die de Reformatie daarvoor moest betalen, was enorm hoog (...). Door zijn 
reactionair gedrag in woord en daad kreeg de meerderheid van de bevolking aan de 
godsdienstige, politieke en sociaal-economische beslissingen van de volgende eeuw zo 
goed als geen deel". Wilhelm Bonnesz beschrijft Martin Luther als Kind der deutschen 
Angst en zet daar tegenover de figuur van Sebastian Franck. "Tegen Luthers verdrin-
ging van de liefde en verheerlijking van de oorlog verheft de grote eenzame, wiens 
geestelijk erfgoed in de gevolgen van het hele Protestantisme ondergaat, zijn gloeiende 
en vlammende protest: Sebastian Franck. Deze hoogbegaafde man heeft het woord 
'zelfstandig' in het Duits ingevoerd. Eigenstandig in religieuze vragen en zelfstandig 
wilde hij de mens bevrijden uit de bekrompenheid en blinde orthodoxie van de kerk'. 
Georg Batz geeft in Luther und die Juden een bloemlezing van antisemitische teksten uit 
Luthers geschrift "Von den Juden und ihren Ltigen". Na deze artikelen, die van Luther 
weinig overlaten, een positief artikel van Otto Pallas: Goethe, der Freigeist. Hij tekent 
daarin Goethe als atheistisch, maar tevens diep-religieus en pantheïstisch denker. "Was 
war' ein Gott, der nur von auszen stiesze, im Kreis das All am Finger laufen liesze! Ihm 
ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, so dasz, 
was in Ihm lebt und webt und ist, Nie Seinen Kraft, nie Seinen Geist vermiszt. " 
Het januari 1984 nummer begint met de aankondiging, dat het 125-jarig bestaan van de 
bovengenoemde Bund Freireligisen Gemeinden, de grootste niet-christelijke levens-
beschouwelijke organisatie in West-Duitsland, dit jaar gevierd zal worden op 17 juni, 
de dag van de Duitse eenheid en van 12 tot 14 october met een congres in Schweinfurt met 
als thema: 125 jaar voor geestelijke- en gewetensvrijheid. Hartmut Heyder constateert in 
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Selbstbestimmung, dat de bovengenoemde Bond in Duitsland algemeen erkend is ge-
worden, maar zich tevens aangepast heeft aan de gezeten burgerij en daarom voor jon-
geren weinig aantrekkelijk is. De band met de huidige rechtsstaat is begrijpelijk vanuit 
het verleden, de Bond heeft altijd voor de democratie op de bres gestaan. Met de ver-
burgerlijking van de Bondsrepubliek is ook de Bond materialistisch gaan denken en 
heeft zich te veel aan de omgeving aangepast. "Nietzsche heeft de Christenen voor-
gehouden, dat ze er eigenlijk verloster uit zouden moeten zien, als ze aan de verlosser 
geloofden. Als wij in de spiegel kijken, zien wij er dan als vrije geesten bevrijd uit?". 

The 11 llumanist 
In het november/decembernummer 1983 maakt in de ingezonden brievenrubriek Debra 
Rothman bezwaar tegen het noemen van co-counselen als een van de voorbeelden om 
de "psychische verlamming" van de Verenigde Staten, de "overgave aan de goeroe's" 
aan te geven, zoals in een vorig nummer gebeurd was. De co-counselbeweging (ook in 
Nederland bekend) kent volgens de schrijfster inderdaad wat goeroe-achtige trekken —
Harvey Jackins staat met onbetwist gezag aan de top van de organisatie —, maar het co-
counselen zelf heeft op het grondvlak genoeg ingebouwde garanties hiertegen. Ken-
merkend namelijk is, dat de deelnemers elkaar om de beurt hun problemen vertellen. 
Hierdoor alleen al is een goeroe-situatie onmogelijk en is deze aanpak juist bijzonder ge-
schikt voor therapeutische zelfhulpgroepen (ze wordt bijvoorbeeld toegepast in de femi-
nistische FORT-groepen, A.N.). De hoofdredacteur van The Humanist geeft de 
schrijfster gelijk en noemt co-counselen zelfs "humanisme in actie". Het artikel van 
Stephan D. Mumford in de vorige Humanist (zie Rekenschap 'International' 6) over de 
macht van de katholieke kerk in de V.S. en de strategie van de bisschoppen om de 
abortusbeweging tegen te houden, is een 'laatste druppel' geworden. Mumford is als 
wetenschappelijk onderzoeker ontslagen bij de Family Health International, een 
instantie, die zich in regeringsopdracht met onderzoek aangaande 'family-planning' 
bezighoudt. The Humanist beschrijft de gang van zaken rond deze zaak: The Mumford 
Affair en de rol van de katholieke Pro-Life Movement daarin. Ronald Gross geeft een 
schets van Bronowski's Humanism. Joseph Bronowski, bekend door zijn boek en TV-
serie The Ascent of Man doet een appèl op ieder van ons persoonlijk om het waarde-
volle van onze voorouders over te nemen, maar vooral om onszelf te veranderen in onze 
kijk op de dingen. Menselijke vooruitgang is geen blind biologisch proces, maar een 
resultaat van gemeenschappelijke èn individuele inspanning. "Ieder van ons is maar een 
'heel onopvallend type' totdat we de moeite nemen onze mogelijkheden te cultiveren. 
(...). De uitdaging van Bronowski's humanisme aan elk van ons is dan ook van onze 
unieke gaven gebruik te maken, binnen een kontekst van verantwoordelijkheid voor de 
mensheid. Ieder van ons draagt in onszelf een deeltje van de verantwoordelijkheid voor 
de gemeenschappelijke menselijke onderneming — de opkomst van de menselijkheid". 
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Onderhandelen 
Glen Fisher, diplomaat èn hoogleraar internationale betrekkingen, geeft in Inter-

national Negotiations een uiterst boeiend beeld van de problemen bij internationale 
onderhandelingen. De kernmoeilijkheid is, dat onderhandelingen nooit over feitelijke 
gebeurtenissen gaan, maar altijd over beelden daarvan, die gevormd zijn binnen het 
sociaal-politieke kader van de respectievelijke culturen, van waaruit de onderhandelaren 
afkomstig zijn. De schrijver geeft een groot aantal voorbeelden. Bij Amerikaans-
Japanse zakentransacties is het voor Amerikanen een veilig gevoel, dat juristen de 
preciese teksten opstellen en wettelijke sancties bij eventuele overtreding eraan toe-
voegen. Voor Japanners betekent dit een aanslag op hun eergevoel. Ook taalverschillen 
spelen een rol. Een tolk die voor drie opeenvolgende Amerikaanse presidenten werkte, 
vertelde de schrijver, dat hij bij privégesprekken van hen met buitenlandse staats-
hoofden altijd het gevoel had, dat ze elkaar nooit helemaal begrepen en dat het gesprek 
eigenlijk één aaneenschakeling van misverstanden was. Hij kon als tolk alleen maar 
steeds proberen achteraf de kloof te overbruggen. Het woord 'compromis' heeft in ver-
schillende culturen verschillende betekenissen. Voor Amerikanen is het iets dat uiteinde-
lijk morele bevrediging schenkt. Voor Spaans-sprekenden daarentegen heeft het iets te 
maken met verlies van eergevoel, met het opgeven van principes. Het Japanse ' ja' be-
tekent geen instemming, maar slechts 'ik hoor u, gaat u door'. Een volgend probleem is 
het tijdsbesef. Amerikanen willen vlugge antwoorden en korte-termijn-oplossingen. De 
Viet-cong had uiteindelijk de tijd. Toen de Vietnamese oorlog voorbij was, zei president 
Ford, dat het nu zaak was 'Vietnam achter ons te laten'. In Vietnam daarentegen zal de 
oorlog een blijvende rol vervullen. In de Amerikaanse opvatting gaat het in de wereld-
politiek om effectief, doelgericht handelen en verliest men geloofwaardigheid, als men 
zich niet hieraan houdt. Dit kan bepaalde voordelen opleveren, zoals het Marshall-plan 
en de oprichting van de V.N. Gevaren zitten er echter ook aan (zie het Amerikaanse 
optreden in Libanon, A.N.). Daarbij komt, dat bij mislukking personen verantwoorde-
lijk worden gesteld en men geen oog heeft voor algemenere factoren. Een laatste probleem 
biedt de fundamentele waardenorièntatie, de waarde van het individuele leven, de 
mensenrechten, enz. 
Japanse kamikaze-piloten bevestigden het Amerikaanse beeld van de 'onmenselijkheid' 
van de Japanners. Minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk voorspelde indertijd, 
dat de Vietnamese oorlog spoedig voorbij zou zijn, omdat de Noord-vietnamese ver-
liezen voor hen onaanvaardbaar werden: 700.000 doden stonden gelijk met 10 miljoen 
Amerikaanse gevallenen . . . Voor Amerikanen zijn mensenrechten vooral politiek 
van aard en persoonsgebonden. Voor de Sovjets zijn ze meer economisch en groeps-
gebonden. De les, die we uit dit alles moeten leren, is dat we bij onderhandelingen niet te 
veel moeten zoeken naar bedoelingen. Er is een grapje in omloop, dat toen een lid van 
de ene onderhandelingsdelegatie overleed, de andere zich afvroeg wat de geheime be-
doeling daarvan kon zijn . . . We moeten dus meer kijken naar hoe de tegenpartij de 
dingen beleeft en welke betekenis ze eraan geeft. Ons wordt dan tevens een spiegel 
voorgehouden en we kunnen beter beseffen, hoe ons systeem werkt. 
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Doodstraf 
Edy Kaufman wijst in Capital Punishment op de internationale gevolgen van het hand-
haven van de doodstraf in de V.S. Vinden Amerikanen deze volkomen terecht voor 
iemand die koelbloedig een moord heeft gepleegd, Iraniërs vinden dat voor homo-
seksualiteit, overspel, smokkel en drugshandel. Omgekeerd kan een daad, die wij in het 
Westen moord noemen, in het Oosten een rechtvaardige straf betekenen. In sommige 
Moslimlanden mag de oudste broer van een verkrachte vrouw de dader persoonlijk 
doden om de eer van de familie te wreken. Zo zijn er talloze verschillen. In deze tijd van 
vergrote communicatie tussen landen en culturen kan alleen het afschaffen van de dood-
straf een eerste stap zijn om tot internationaal aanvaarde waarden over dood en leven te 
komen. Het niet afschaffen zou blijvend misverstanden opleveren en iedereen redenen 
aan de hand doen om te blijven doen wat men toch al deed of om nog een stapje verder 
te gaan. Onthullend is in dit verband de lijst doodstraffen, die Amnesty International 
over 1980 opstelde. Iran sprong daar met 711 uit, gevolgd door Irak: 270, Saoedi-
Arabië: 64, Angola: 40 (regering 25, oppositie 15), Volksrepubliek China (35), Afgha-
nistan: 30 (reg. 18, opp. 12) en Syrië (22). Van de 1284 gerapporteerde executies waren 
er slechts 97 voor moord en doodslag, meer dan tweemaal zo veel (252) waren vanwege 
drugshandel, verder vanwege het communist-zijn, contra-revolutionair zijn, diefstal, 
wapenbezit, homoseksualiteit en ander seksueel "afwijkend" gedrag. Eén geval was 
zelfs vanwege het in twijfel trekken van de aanklacht . . . 
Eric Detzer houdt in Still looking for the rose garden een pleidooi voor her-invoering 
van psychiatrische hospitalen voor schizofrene patiënten. Na het verschijnen van de 
boeken van Szasz en Laing en vooral het onderzoek van Rosenthal: On Being Sane in 

Insane Places van 1973, zijn deze in snel tempo gesloten. Rosenthal liet zich met zeven 
collega's opsluiten als patiënt, met de klacht van het horen van stemmen. Hoewel er 
verder geen klachten geuit werden, werd de diagnose schizofrenie gesteld en werden 
allen lang in hospitalen opgenomen. Detzer vindt dit inderdaad een schandalige zaak, 
ook al was de diagnostiek van schizofrenie toen nog niet zo ver gevorderd als nu. In 
ieder geval gaf het onderzoek nogal wat rumoer en werden er alom psychiatrische 
ziekenhuizen gesloten. Het paste geheel in de Amerikaanse ideologie van ieder voor 
zich. De ervaring echter daarna met open psychiatrische woongemeenschappen is echter 
wat betreft schizofrene patiënten bijzonder slecht geweest. Voor chronisch geesteszieken 
acht Detzer een beschermde gemeenschap noodzakelijk: voeding, verzorging, vooral 
ook medisch, zinvol werk, geld en zekere deelname aan besluitvorming. We moeten in 
Amerika erkennen, dat sommigen inderdaad niet voor zichzelf kunnen zorgen. Meg 
Bowman zocht in Why we burn, sexism exorcised seksistische uitspraken van grote 
geesten bijeen. Enkele voorbeelden. Honderd vrouwen zijn niet één testikel waard 
(Confucius). Wat een ongeluk om vrouw te zijn! Maar het grootste ongeluk is niet te 
snappen, wat een ongeluk dát is (Kierkegaard). De vrouw is ontologisch aan de man 
ondergeschikt (Karl Barth). 
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Free Inquiry 
In het najaarsnummer 1983 wordt trots de oprichting aangekondigd van een Academie 
van het Humanisme, academie in dezelfde zin als bijvoorbeeld bij ons de Academie 
voor Wetenschappen. Men heeft het jaar 1983 gekozen, omdat het toen 500 jaar geleden 
was, dat de Inquisitie opgericht werd en 350 jaar geleden, dat Galilei veroordeeld werd 
("en toch beweegt zij!"). Het is een initiatief van Free Inquiry en het is de bedoeling dat 
maximaal zestig "humanistische laureaten", mensen die hun sporen op het gebied van 
wetenschap en humanisme verdiend hebben, humanistisch wetenschappelijk onderzoek 
zullen stimuleren en richting geven. Onder humanisme wordt uitdrukkelijk niet de 
methode van de "humanities" bedoeld (een beoefenaar van de menswetenschappen 
heet in het Engels ook een humanist). De term humanisme verwijst naar een ge-
zichtspunt, vanwaaruit men bovennatuurlijke of occulte verklaringen van het heelal af-
wijst en men zich toelegt op het gebruik van rede en wetenschap in het leven om de 
morele groei en ethische ontwikkeling van het individu aan te moedigen. Een dertigtal 
"gelauwerden" uit zeven landen (nog niemand uit Nederland, uit België Chaim Perel-
man) is al aangewezen, zoals Ernest Nagel, Alfred Ayer, Raymond Firth, Karl Popper, 
Andrei Sacharow en Milovan Djilas. Wie deze mensen geselecteerd heeft, wordt niet 
vermeld, evenmin wat precies de selectiekriteria zijn. In ieder geval ontbreken in het 
Pantheon van de "humanistische helden" (wat een uitdrukking!) uit de geschiedenis de 
namen van Erasmus en Marx. 
Paul Kurtz onderzoekt in The Future of Humanism hoe het komt, dat het humanisme 
als denkrichting in Noord-Amerika zo invloedrijk is, maar als beweging zo klein. De 
American Humanist Association heeft na 40 jaar nog slechts 3500 leden, de American 
Ethical Union na 100 jaar ook nog maar 3500, de Society of Humanistic Judaism 4000 
en Fellowship of Religious Humanists slechts 300 leden. De redenen, dat humanisme de 
brede lagen van de bevolking niet aanspreekt, zijn: het gemis van leiders van nationale 
allure, tekort schietende financiën, interne conflicten en slechte organisatie. Hij ziet op-
voeding van de opvoeders als belangrijkste taak van het humanisme nu en ziet in de toe-
komst in iedere stad een "Humanist Centre of the Meaning of Life", een plek, open 
voor iedereen, waar met elkaar over de diepere dingen des levens van gedachten ge- 
wisseld kan worden, temidden van allerlei andere creatieve (bij voorbeeld kunstzinnige) 
activiteiten. 

Journal of Humanistic Psychology 
Baumeister en Placidi analyseren in het uitstekende artikel A Social History and 
Analysis of the LSD Controversy de opkomst en neergang van het LSD-gebruik in de 
V.S. De werking hiervan berust op het "tijdelijk en selectief afremmen van het remmen 
van de hersenen". Door het gedeeltelijk opheffen van innerlijke weerstanden komen 
onderdrukte impulsen aan de oppervlakte. LSD schept dus, net zoals dat voor andere 
drugs geldt, géén nieuwe ervaringen uit het niets, maar maakt alleen manifest, wat al 
aanwezig is. Het is dan ook met recht een "psychedelicum", een bewustzijnsverrui- 
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mend middel te noemen. Dit in tegenstelling tot vele andere drugs, die bewustzijnsver-
nauwend werken, zoals alcohol, heroïne, PCP. Deze vergroten bepaalde innerlijke 
weerstanden, waardoor onaangenaamheden ontvlucht kunnen worden. Dit verschil in 
aard en werking van LSD verklaart ook opkomst en neergang van het gebruik ervan. In 
de jaren zestig werd het erg populair onder bepaalde jongeren (van studenten tot hippies 
toe) die terreinen des levens wilden ontdekken, waarvan hun gevestigde burgerlijke 
ouders alleen maar hadden durven dromen (of dat zelfs niet eens). Het LSD-gebruik in 
deze periode was dan ook te vergelijken met de grotere seksuele vrijheid, ruimtevaart en 
politiek utopisme. Het werd sterk gepropageerd, o.a. door de Harvard-hoogleraar en 
LSD-profeet Timothy Leary ("turn on, tune in and drop out"), die studenten als proef-
persoon bij zijn LSD-onderzoek gebruikte. De aan het eind van de zestiger jaren ge- 
publiceerde wetenschappelijke gegevens over de gevaren van LSD-gebruik werden door 
die jongeren afgedaan als trucs van de gevestigde orde. Hierbinnen had zich echter een 
heel ander proces afgespeeld. Vele ouders waren zeer ongerust geworden door de (te-
rechte) kritiek en door wat ze (wederom terecht) zagen als ondermijning van hun orde: 
"de" orde. Ze reageerden panisch, accepteerden de kritiek niet en legden de schuld voor 
het 'afwijkend' gedrag van hun kinderen volledig bij de LSD. De vermeende gevaren 
ervan werden in de populaire pers breed uitgemeten (verhalen over mensen die blind 
waren geworden omdat ze tijdens een LSD-trip naar de zon waren blijven staren en 
meer van dat soort) en die bladen werden dan ook gretig gelezen. Leary werd ontslagen, 
gevangen en het land uit gezet. In de zeventiger jaren greep een heel ander publiek naar 
LSD dan tevoren. Nu geen naar bewustzijnsexploratie nieuwsgierige jongeren, maar 
jongeren, die op een 'kick' uit waren, drugs gebruikten omdat dat "erbij" hoorde en 
vanwege de gevaren er voorzichtig mee omsprongen. Omdat LSD niet alleen de plezie-
rige kanten van het onbewuste naar boven brengt, waren er snel voor dit doel ge-
schiktere drugs in de handel, zoals heroïne en nam het gebruik van LSD spoedig af. De 
schrijvers zijn echter van mening, dat, aangezien de behoeften zich kunnen wijzigen, het 
doek over LSD als niet-verslavende, ontremmende en krachtige drug nog niet definitief 
gevallen is. 
Teguis en Flynn benaderen in Dealing with Demons; Psychosocio/ Dynamics of Para-
normai Occurrances een aantal voor "occult" doorgaande verschijnselen wetenschap-
pelijk. Ze geven een aantal voorbeelden van poltergeistverschijnselen (klopgeesten), 
spoken, en demonische bezetenheid. Wat hun opvalt is de bepaalde sociaal-psycho-
logische structuur in de gezinnen, waarin deze verschijnselen zich voordoen. Er is zo 
vaak sprake van 1. een traumatisch gebeuren, 2. emotionele problemen en relationele 
spanningen, 3. een zwaar schuldgevoel bij een van de betrokkenen, 4. een sterk gevoel 
bij alle betrokkenen dat de oorzaken van verschijnselen en gedrag buiten henzelf liggen, 
5. iemand die over nog niet bewust geworden psychische krachten beschikt en 6. vaak 
een kind dat vlak voor de puberteit is, dat zijn angst (meestal t.o.v. de moeder) onder-
drukt. 7. Tenslotte komt het soms voor, dat er zich bij vorige bewoners van het huis een 
traumatisch gebeuren heeft afgespeeld. Het zou onjuist zijn bovengenoemde verschijn- 
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selen als bezetenheid en klopgeesten af te doen met 'occult', als activiteiten dus van niet-
menselijke wezens. Het is zinniger de sociaal-psychologische voorwaarden verder te 
onderzoeken, waaronder ze zich voordoen, rekening houdend met 'paranormale' (nog 
niet verklaarde) menselijke mogelijkheden. Wat dit laatste betreft, is het opvallend, dat 
de psychokinese (het op afstand voorwerpen kunnen doen bewegen) in concentrische 
cirkels rondom bovengenoemd voorpuberaal kind in intensiteit afneemt. Die voorwer-
pen bewegen zich tot een bepaalde afstand (41/2  meter) anti-klokgewijs en daar voorbij 
klokgewijs. Wat betreft de sociaal-psychologische omstandigheden is de rol opvallend, 
die de aandacht van de pers en TV speelt. Naarmate het gezin bekender wordt, nemen 
de verschijnselen vaak toe en andersom. Zonder het paranormale karakter te kunnen 
verklaren zijn de schrijvers wel van mening, dat paranormale verschijnselen opgevat 
moeten worden als een vorm van verdediging van het ego in situaties, die voor de 
betrokkene uiterst verwarrend zijn. 
Douglas A. Kleiber analyseert in Sport and Human Development de functie van sport 
bij de persoonlijkheidsontwikkeling. Hij doet dat met behulp van het model van Erik-
son, zoals deze dat ontwikkelde in zijn Childhood and Society (1963). In de fase, waarin het 
kind initiatief gaat nemen of anders schuldgevoelens gaat krijgen (3-8 jaar), werkt het 
voor het ontluikend initiatief niet goed, als ouders het kind verplichten aan een al te ge-
organiseerde sport mee te doen. In de volgende fase, die van vlijt versus minderwaardig-
heid, loopt het kind het gevaar bij een te specialistische en op prestatie gerichte sport een 
overaangepaste en bureaukratische persoonlijkheid te worden. In de fase van identiteits-
vorming loopt de puber gevaar zich te over-identificeren met sporthelden en clubs en 
zodoende intolerant tegenover anderen te worden. Een wedstrijdsport, die de puber zelf 
gekozen heeft, werkt goed op zijn behoefte zich te meten aan anderen. In de leeftijd, 
waarin de jonge volwassenen intimiteit met anderen tot stand moet brengen, werkt een 
belangrijke rol in de sport gunstig op het zelfvertrouwen. Ook biedt sport allerlei moge-
lijkheden op het gebied van de gezochte kontakten. Aan de andere kant moet deze rol in 
de sport bij het tot stand brengen van intimiteit opgegeven worden, waardoor een iden-
titeitsverwarring kan ontreden. En als mensen actief in de sport blijven, lopen ze het 
gevaar nooit volwassen en zelfstandig te worden, omdat ze de crisis die doorgemaakt 
moet worden om tot intimiteit te komen, niet meemaken. De schrijver ziet voor sport 
ook in de toekomst een belangrijke taak weggelegd, maar dan moet sport niet ver-
commercialiseerd zijn. Hoe onafhankelijker van het maatschappelijk gebeuren sport be-
oefend wordt, des te betere voorbereiding deze hiervoor is. 
Michael Manen herhaalt in Further Thoughts zijn kritiek op Marilyn Fergusons 
Aquarius samenzwering (zie deze rubriek in Rekenschap van september 1983). Hij 
noemt Fergusons weg utopisch en pueriel ("zwemmen naar China en na 100 meter al 
zeggen, dat je de goede kant opgaat"). Ertegenover zet hij een meer pragmatischer weg 
en vervangt het Think globally, act locally door Think globally, act effectively. Verder 
vindt hij, dat Ferguson zijn kritiek onvoldoende beantwoord heeft. Marilyn aan de 
andere kant is in haar wiek geschoten, dat de redactie van de Journal deze kritiek heeft 
willen opnemen en is daarom uit de redactie getreden . . . 



Boekl'oespraldrig 

De nadagen van de verzorgingsstaat. Kansen en perspectieven voor morgen. 
Onder redactie van Ph. A. Idenburg; 270 p., Meulenhoff 1983. 

Het Sociaal Cultureel Planbureau is een instelling, die niet algemeen bekend is. 
Via eigen onderzoek en via het gebruik van materiaal van anderen geeft het 
rapporten uit, waarin het de grote lijnen schetst van de sociaal-culturele ont-
wikkelingen van ons land. Het houdt ons de pols vast, maar ook wel de spiegel 
voor. Het rekent af met modieuze stereotypen en gaat dieper in op onderwer-
pen, die van vitaal belang zijn of lijken te kunnen worden. Naar mijn mening 
kwijt het SCPB zich voortreffelijk van haar taak en behoort ze net als de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid tot die nieuwe instellingen uit de 
voor-deregulatieperiode waar we in Nederland trots op mogen zijn. 

Toch zou men soms wensen, dat de inhoud van die rapporten wat directer door op hun 
uitkomsten geïnspireerde beschouwingen onder de ogen van een groter publiek zouden 
worden gebracht. En zie, ook die wens is vervuld. Van der Staay, de directeur van het 
bureau heeft Idenburg bereid gevonden, om een aantal mensen beschouwingen over 
Nederland vandaag te laten schrijven met gebruik van de SCPB bronnen. 

Drie ombuigingen 
Het is een voortreffelijk boek geworden. Het had beter niet De nadagen van de verzor-
gingsstaat kunnen heten; de ondertitel: Kansen en perspectieven voor morgen, geeft de 
inhoud goed weer. De gekozen onderwerpen zijn de volgende: Nieuwe verhoudingen 
tussen burger en staat (Schnabel), Dynamiek in leefvormen (Weeda), De zorg voor de 
cultuuroverdracht (Klaassen), Maatschappelijke verantwoordelijkheidsverdeling in 
stroomversnelling (Vis), Arbeid tussen werkelijkheid en utopie (Albeda), Transformatie 
van de verzorgingsstaat (Zijderveld), Het einde van de verzorgingsstaat? (Idenburg). 
Voor wie de SCPB-onderbouw niet herkenbaar genoeg zou zijn is er nog meer 
cijfermatige appendix: De grillige sociale en culturele werkelijkheid (De Jong). 
Stuk voor stuk goede auteurs, die hun wereld kennen en die beschikken over de vereiste 
critische en creatieve vermogens. 
Ze geven ieder op hun gebied de grote trend aan, vervallen niet in modieus geweeklaag, 
maar laten zien, waar binnen de gegeven beperkingen de nieuwe mogelijkheden liggen. 
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Het geheel overziend noemt Idenburg drie belangrijke gesignaleerde ombuigingen: 
1. Uit het heel inspirerende artikel van Weeda blijkt dat het klassieke nucleaire gezin 
verleden tijd begint te worden. Als we niet willen afzakken naar een wereld met al te veel 
dat eigenlijk niet wensende alleenstaanden, dan moeten er nieuwe netwerken komen van 
vriendschappen en betrokkenheden, waarin men desgewenst zijn plaats en identiteit kan 
vinden. 
2. Uit de belangwekkende beschouwing van Vis haalt hij naar voren, dat de combinatie 
van de verzorgingsstaat met het Thorbeckiaanse type lichte democratie geen succes is en 
we naar een ander type staatsopvatting en ook naar een ander type burgeropvatting toe 
moeten. 
3. Tenslotte dan is het plansocialisme als peetemoei van de verzorgingsstaat ook aan af-
lossing toe. Er moet inspiratie komen van een nieuw soort maatschappijdenken, minder 
voorzienend modelmatig en meer improviserend intervenierend. 
Zo komt er dan een interessante lijst van nouveautés: nieuwe middenkaders, vriend-
schapsgroepen, actiegroepen, buurtgroepen, nieuwe woonvormen, nieuwe arbeidsver-
deling, informele economie; nieuwe vormen van hulp en zorgverlening, educatie en vrije 
tijdsbesteding. 

Functie van de staat 
Zoals U hoort ben ik blij met het boek, mede, zoals dat wel gaat, omdat ik er nog al wat 
van mijn eigen ideëen in terug vind. 
Daarnaast zou ik het interessant vinden met sommigen nog eens door te praten over de 
volgende noties: 
1. Over de overdaad van de staat. 
De overheid is een belangrijke factor (geweest) bij de opbouw van het huis van de ver-
zorgingsmaatschappij. Zij heeft met al haar wetten en regelingen doordoor de nodige 
stellingen gebouwd. Wie het huis in zover klaar vindt roept: de stellingen kunnen er nu 
wel weer af, afbreken die staat. 
Hoe verwijderen we nu, dat wat we als bouwstelling menen te kunnen onderkennen, zo-
dat voor de geëmancipeerde burger het aspect van de oververzorging verdwijnt, zonder 
dat er risico is, dat er instortingen ontstaan, waar dan natuurlijk net weer de nog niet zo 
geëmancipeerden de balken op hun kop krijgen? 
Zelf heb ik daarvoor de uitdrukking vangnet-staat gebruikt, maar met het vinden van 
een mooi woord is het nog niet klaar. Ik vind dat de staat wel degelijk eisen mag stellen 
tot en met die van verplichte tewerkstelling, maar ook van eerlijkheid en betrouwbaar-
heid van elke Nederlander ten opzichte van de overheid. Voor wie daaraan voldaan 
heeft, blijft dan het recht van een grote vrijheid dat te doen wat hij wil, mits hij zijn 
buurman niet hindert in diens vrijheid. 
2. De verzorgingsstaat als eindelijk ingehaalde achterstand. 
De mens heeft maatschappij gemaakt als een vorm van cultuur. Hij kon het alleen tegen 
de natuur niet redden, was slechter uitgerust dan de meeste andere dieren en had die 
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maatschappij nodig. In die maatschappij zijn allerlei grote problemen opgelost, maar 
ook essentiële tekorten gebleven, zelfs wat het simpele overleven betreft. 
De verzorgingsstaat is wat dat betreft een duidelijke stap voorwaarts. Er was meer te 
verdelen dan onder de feodaliteit en het ging rechtvaardiger dan onder het onverdund 
kapitalisme. Met de verzorgingsstaat is de achterstand op de andere diersoorten defini-
tief ingelopen. Maar getrouw aan de parabel van de Japanse steenhouwer erkennen we 
dat we (gelukkig maar) nog niet tevreden zijn. We zijn op het door ons gezochte niveau 
wel genoeg veilig, maar nog niet genoeg vrij. 
Hoe is het nu met die vrijheid? Is dat een doel of een voorwaarde? 
Het lijkt mij, dat de huidige generatie in grote en kleine opzichten vrijer is dan ooit te 
voren. Misschien zouden we een creatieve bovenlaag nog wel meer vrijheidsgraad kunnen 
geven. Voor alle anderen zou kunnen gelden, dat het niet in de eerste plaats gaat om 
meer vrijheid maar om meer zin. 
3. Zo zijn we dan bij het oude standpunt van Van Heek, het gebrek aan acceptabele 
identiteit van de Verzorgingsstaat. 
Persoonlijk zou ik er niet voor zijn een nieuwe identiteitsbehoefte te bevredigen via veel 
extra profilering van de Nederlandse staat. Die staat moet wel sterker en moediger zijn 
dan het huidige verdunde overbelaste Thorbeckianisme, maar zou een identiteit moeten 
ontlenen aan een cultuur van een grotere orde; groter dan Nederland en dieper wor-
telend dan de overheid. Die cultuur is niet afroepbaar. Wat is de bestemming van de 
mens, als hij de natuur getemd heeft? Venus? Mars? Jupiter? Of toch maar weer 
Mercurius? 
Laten we maar niet wachten op de nieuwe guru. In feite is er voldoende vrijheid en 
veiligheid om in kleine kring eens wat te gaan proberen volgens voornoemde lijst van 
nouveautés. 
Moge het blauwboekje van Idenburg c.s. ons daarbij trouw ter zijde staan. 

P. THOENES 



Losse n Wie 

Mijn scherf. 
Voor mij, op m'n schrijftafel, ligt mijn kostelijke kleinood: de bodem van een 
wijnvat uit de zevende laag van Troje. Met m'n linker wijsvinger strijk ik langs 
de lichte welving, zoals drieduizend jaar geleden een slaaf of slavin langs de 
bodem streek bij het schoonmaken. Mijn blik en hand raakten de bodem aan en 
de drieduizend jaren waren overbrugd. Ik was een ogenblik in de voorraad-
kamer van een Trojaan. Het wijnvat brak toen de Grieken de stad verwoestten, 
de bodem kwam onder het puin. Boeren namen stukken steen mee om stallen te 
bouwen, de bodem bleef liggen. Alexander de Grote zat op de heuvel in de Ilias 
te lezen, Lysimachos trok met zijn hoplieten langs Troje voor hij door Seleukos 
werd verslagen. Als een krater groeide de heuvel door geërodeerde aarde, stof en 
al wat de boeren er naar toe brachten. 

Attalus III draaide zich, na een korte inspectie, om; de plaats was niet geschikt voor een 
groots monument. Boven mijn scherf stonden Romeinen, de Ilias reciterend, hun ge-
leerd door Griekse pedagogen. De heuvel werd vaster en hoger en er kwamen huizen op, 
veiliger dan die in de vlakte. Byzantijnen bezochten de plek, maar de vergetelheid kwam 
als de schemering na de dag. Voor de Byzantijnen was 'hum litteratuur, voor de be-
woners van de streek een heuvel, uit de vlakte oprijzend. De kruisvaarders trokken er 
langs. Waar was Troje geweest? Had het wel bestaan? De Turken veroverden Byzan-
tium en dat onder de heuvel Hissarlik Troje had gelegen, wie wist het nog? Mijn wij nvat 
was door Homerus bedacht. 

Tijd is verandering 
Toen droomde een Duitse gymnasiast, dat Troje werkelijk had bestaan. Met Turkse 
arbeiders groef hij de heuvel af en vond de resten van een kleine stad. Hij stak door zes 
lagen van vergane nederzettingen heen en legde Troje bloot. Homerus' fantasie was 
geënt op historische gebeurtenissen, maar de vraag werd nu of Homerus wel bestaan 
had. Schliemanns arbeiders stootten de resten van het wijnvat nog verder stuk, de 
bodem bleef liggen, bijna honderd jaren in de open lucht. Hij werd korrelig door zon en 
vorst. In 1960 nam een bevriende hand hem mee en bracht hem mij. Drieduizend jaar 
had hij gelegen; negentig generaties en nu ligt hij op mijn schrijftafel. Ik kijk naar de 
wijnvatbodem en ik vraag, de eeuwige vraag, wat is tijd? Ik weet het niet, weet alleen 
dat er veranderingen zijn. Een wijnvat werd gevormd, gebakken, volgegoten, stuk ge- 
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slagen, bedolven, gevonden, meegenomen en dat kan niet tegelijkertijd gebeuren. Tijd 
is verandering. 
Al kijkend komt een gedachte naar voren. Als ik niets wist van de Trojaanse oorlog, 
dan zou mijn scherf alleen maar een gewelfde steen zijn. Nu weet ik, dathet de bodem 
van een wijnvat is, waarin wijn was, misschien eens door Priamus gedronken. Dus de 
overblijfselen, de voorwerpen krijgen pas hun plaats, verband en betekenis door de 
kennis in de geest van de beschouwer. Een mens zonder geheugen nadert het dierenrijk 
en wordt bij totale ontstentenis een plant. Een tijd zonder belangstelling voor het ver-
leden is overgeleverd aan een vitalisme, waarbij de relaties verbroken worden. Daarom 
is de rol en de functie van de wetenschap der geschiedenis, of liever de ars, omdat de be-
schrijving niet bijkomstig is, geen luxe, als men cultuur geen onzin vindt. Maar het zich 
voortdurend verdiepen in de geschiedenis kan angst en lafheid als wortels hebben. 

Ars der historie: vijand van de daad 
Bang voor het heden, voor de toekomst, schuilt de historicus in het verleden en is dan 
buiten schot. Verdiepten de grote generaals, de uitvinders, de ontdekkingsreizigers zich 
ooit in de geschiedenis? Hebben Jezus, Mohammed, Lenin, Ataturk niet juist het ver-
leden afgeschud? De ars der historie is de aartsvijand van de daad. Nooit zal een mens 
van de daad zich laten weerhouden door het verleden, om zijn daden te verrichten. 
"Der handeinde ist Gewissenlos und Wissenlos", schreef Nietzsche. De historicus 

meent, dat als hij het historische proces, de ontwikkelingsgang zo nauwkeurig mogelijk 
volgt en de oorzaken naspeurt, de zin van het bestaan belicht zal worden. Voor de ge-
lovige christen zal zo Gods plan duidelijk worden. De historici van nu zijn dan ook 
onrustig en onzeker omdat zij daarin niet meer geloven. Ik moet niet te dikwijls en te 
lang naar de scherf kijken, er moet ook iets gedaan worden. Maar wat en hoe? Moet de 
historicus zijn vak beoefenen als een oppervlakkige amateur, die om de zoveel tijd arte-
fact, handschrift en boek laat rusten voor geweer of hamer? Dan komt van beide activi-
teiten niets terecht, want Kleio is geen flirt en een intellectueel heeft meestal twee 
linker handen. En trouwens, wat zijn daden? Kan een pamflet, een boek geen daad 
zijn? Wel kost het een niet onaanzienlijk deel van het leven, in onvrede en schuldgevoel 
doorgebracht, om zich te verzoenen met de gedachte, dat er specialismen moeten zijn. 
Als ik naar mijn scherf kijk wordt mij steeds duidelijker, dat er geen specifieke histo-
rische problemen zijn. Alle vragen van welke aard ook, gelden ook voor alles dat ver-
leden is. Iedere historicus projecteert zijn vragen, wensen, keuzen, verbanden op het 
verleden; het verleden ligt niet vast. Hij schept zijn werkelijkheid op het fundament van 
de overblijfselen, die op zijn bewerking wachten. En wis en waarachtig, die over-
blijfselen zijn er. Want dat de kosmos, de aarde, het leven alleen bestaan in de geest der 
mensen is, in mijn ogen, de meest absurde filosofische gedachte, ooit in een brein opge-
komen en het absurdste van deze adsurditeit is, dat het onmogelijk is om de dwaasheid 
aan te tonen. Mijn ogen en geest hebben mijn scherf niet gemaakt, maar dat zeg ik, nu 
ik de scherf voor mij zie . . . 
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Topervaringen 
Aandachtig kijk ik weer naar mijn kleinood en dan dringt tot mij door, dat de 
historicus, zo dikwijls wanhopig bezig het verleden te reconstrueren, of, zoals de Franse 
vakgenoten zeggen, te maken, een enkele maal een euforisch moment kan beleven, 
waarbij ruimte en tijd zijn opgegaan. Ik zat niet voor mijn schrijftafel; ik was in het 
oude Troje. Een mystieke ervaring was het, niet met God, niet met de natuur, niet met 
het Melkmeisje van Vermeer, maar met het verleden, door een scherf daarheen geleid. 
Ze zijn verre van talrijk, die momenten en wie ze bewust wil oproepen bedriegt zichzelf 
en anderen. Ho mijn pen. Op welke grond oordeel ik over de anderen? De mystieke 
ervaring is persoonlijk en niet overdraagbaar. Ik kan mijn topervaringen op de vingers 
van één hand tellen. Hier zijn ze. 
In een kamer van de universiteitsbibliotheek in Uppsala, op een groen laken gelegd, in 
een kegel van goud licht zag ik de Codex Argenteus vifiór mij en ik was bij bisschop 
Wulillas, toen hij aan Mattheus werkte en monniken het purper, het bladgoud en zilver 
maakten voor de codex. 
Het was er niet zo druk als anders, zei de parkeerwachter bij Stone-Henge. Ja, toen ik 
onder de weg was doorgelopen zag ik, dat er maar een paar mensen rondliepen. Ik weet 
nog, dat ik dacht aan de toast soldaatjes, die mijn moeder ook in een kring in de 
spinazie zette. Even daarna zag ik wel veertig, vijftig stille mannen aan touwen trekken, 
waardoor een steen langzaam overeind kwam. Een oude man in een lange mantel gaf 
bevelen. Er was niets bovennatuurlijks, niets occults aan de hand. Als iemand zich con-
centreert, richt zijn geest zich op een object, al de andere verdwijnen, ook het ervaren 
van veranderingen; het schrijven, verschuiven van de bril, het omslaan van een blad-
zijde. Hij is weg van de zintuigelijke realiteit en heeft een totaliteitsbeleving. 
Tijdens het verschrikkelijke onweer, dat op 9 Thermidor 1794 een einde maakte aan de 
dagen van verzengende hitte, was, in de grootste verwarring, Robespierre gevangen ge-
nomen en naar het H5tel de Ville van Parijs overgebracht. Hij was bezig een oproep 
de Jacobijnse secties te ondertekenen om hem te bevrijden, toen hij door een schot door 
zijn kaak zwaar gewond werd. Rob staat er nog en daaronder bruin ingetrokken, bloed-
vlekken. Ik beefde toen ik dit document voor 't eerst zag en ik was erbij, toen hij, 
liggend op een tafel bespuugd en uitgescholden werd. 
In de sombere steenkolos, het Escuriaal, is een kleine zaal, waar Filips II zittend op een 
stoel, die hem het minste pijn bezorgde, de goeverneurs, gezanten en officieren ontving, 
allen staande. Kleine, ingelijste kaarten van alle delen van zijn rijk vormen de enige ver-
siering van het vertrek. Er was geen gids nodig en mijn metgezellen waren doorgelopen. 
Ik stond alleen voor de koninklijke zetel en ik zag Egmond, zag Montano, zag Medina 
Sidonia, eerbiedig luisterend en sprekend. De miljoenen andere historische overblijfse-
len; gebouwen, handschriften, wapenen, kleren, meubelen, ik zou ze interessant of 
mooi of lelijk vinden, maar door deze genoemde resten werd de tijd uitgeschakeld. 
Nadenkend over wat ik beleefd had, moest ik bekennen, dat materiële, uiterlijke zaken een 
bodem van een wijnvat, een codex op perkament, grote monolithen, roestige bloed- 
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vlekken onder drie letters, een kleine zaal om een eenvoudige troon — de eenheid 
hadden gebracht. Van gevoelens van de historische personen weet de historicus niets, 
dat wil zeggen even weinig als van de gevoelens van zijn tijdgenoten. Hij vermoedt, dat 
de mensen uit het verleden (een niet te ver verleden) zijn als hijzelf en hij gelooft, dat het 
mensengeslacht op aarde van één soort is, maar weten doet hij dat niet. Hij gaat ervan 
uit, dat er genoeg constanten zijn in de menselijke geest om bezig te zijn met de ars der 
historie, die het stomme verleden levend maakt. Wat een ongelofelijke verarming zou 
het zijn als de geschiedenisbeoefening zou verminderen of verdwijnen, waar het, 
althans in het onderwijs, naar uitziet. De scherven zouden scherven blijven en de be-
zinning op het bestaan zou verdwijnen. 

H. BONGER 

ngrezonden brief 

Vrijheid èn gerechtigheid 

Het artikel, dat Paul Cliteur in "Rekenschap" van december 1983 aan Isaiah Berlin 
wijdde, boeit zowel door het onderwerp als door de wijze van behandeling. In de aange-
haalde publicaties van Berlin uit 1969, 1979 en 1981 komt het pluralisme naar voren als 
het besef „dat goede dingen uit de aard der zaak met elkaar conflicteren". 
Cliteur geeft zelf aan, dat deze gedachte eigenlijk al heel oud is en dat "het pluralisme 

ook bij anderen ingang heeft gevonden". In zijn noot 12 geeft hij daarvan enige voor-
beelden. Ik had het wel passend gevonden als hij daarbij ook had gewezen op het 
Humanistisch Verbond, dat in 1955 in zijn tweede beginselverklaring welbewust stelde: 
„Het humanisme stelt vrijheid èn gerechtigheid als eis voor het persoonlijk en maat-

schappelijk leven". Het accent op "en" bedoelde eveneens uit te drukken, dat deze 
goede dingen met elkaar conflicteren; dat meer vrijheid meestal leidt tot minder ge-
rechtigheden en omgekeerd en dat eenzijdige nadruk op één van beiden gevaarlijk is. 
Helaas is in de derde beginselverklaring van 1979 deze erkenning van het pluralisme 
verdwenen. 

J. P. MAZURE 
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