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HOOP ZOI DER _USIE 

Er werd een paar jaar geleden in Cali-
fornië een boek gepubliceerd, dat nogal 
de aandacht trok. Het was door 'n voor-

malige dokwerker geschreven en werd gepu-
bliceerd onder de naam „De Ware Gelovi-
gen". De schrijver, Eric Hoffer, vestigde 
onze aandacht op een van de zieke ver-
schijnselen in onze maatschappij, namelijk 
het verschijnsel van hen die zozeer geloven 
in wat ze voor juist en goed houden, dat ze 
„true believers", oftewel waarachtige gelo-
vigen worden en dan niets of niemand meer 
kunnen aanvaarden die het niet met hen eens 
is. Men vindt zulke waarachtigen in de gods-
diensten van allerlei soort en men vindt ze 
in politieke bewegingen. Zij zijn degenen 
die weten wat te doen met de noodzaak die 
wij allen hebben voor hoop. Zij geloven in 
het enig antwoord dat zij voor alles gereed 
hebben en verspreiden om zich heen een 
atmosfeer van heilige waarheid waaraan nie-
mand tornen mag of kan. Eric Hoffer wendt 
zich voor al tegen de ik-ben-heiliger-dan-jij 
houding van zulke lieden, want hij ziet in 
hun misbruik van de hoop der mensheid 
een droeve zwendelarij. De diepere vraag 
die Hoffer ons stelt is: „Waarom heeft de 
mens toch altijd beloftes nodig over een 
harmonische toekomst, later.... later.... of 
over een utopia dat spoedig en door fana-
tieke trouw geschapen kan worden als alle 
andersdenkenden maar tot onze wilsrichting 
zijn omgebogen." Ik moet denken aan Frede-
rik van Eeden's gedichtje: 

Nu mocht ik liever hier vandaan 
en slapen gaan, en slapen gaan, bij 

mijne lieve Here 

het leven wordt toch waar ik toef 
naar mijn behoeven veel te droef 
dan dat ik nog begere.... 

Als dichterlijke uitdrukking is dat natuurlijk 
prachtig, maar als een realistische benadering 
van levenskwesties helpt het ons niet veel. 
Er is nu eenmaal alleen maar dit ene beetje 
leven, en hoewel het vaak een droef beetje 
is, het is de enige keer dat we er deel van 
zullen zijn. 
En wat dat slapen bij Onze Lieve Heer aan-
gaat, dat moge een kwestie van smaak zijn,  

maar het lijkt mij dat daar dan toch altijd 
in de eeuwigheid genoeg gelegenheid voor 
zal bestaan. Neen, ergens moet de moed om 
te leven toch wel anders gevoed worden. 
Want terwijl we in dit bestaan zijn, zijn er 
reële redenen voor hoop en sterkte en men-
selijke mogelijkheden. We hebben geen 
schone droom van een utopia nodig om hier 
en nu iets te verrichten en te bereiken. De 
auteur die ik zojuist noemde, Eric Hoffer, 
bewees dat in zijn eigen leven, want hij 
werd bijna blind geboren en wist zich door 
zelfstudie tot een vooraanstaand schrijver 
te ontwikkelen. Aan het einde van zijn boek 
„The true believer" schrijft hij deze waar-
schuwing neer „Hou op met beducht te zijn 
voor het communisme, want als de com-
munisten het ooit zouden winnen, dan zal 
dit niet zijn omdat zij ontevredenheid kun-
nen oproepen en misbruiken, maar omdat zij 
weten hoe hoop in mensen te wekken". 
Ik vind veel waarheid in dat woord. Het is 
duidelijk dat niemand zonder hoop kan le-
ven; de vraag is nu maar wat voor hoop? 
En ook: hoop gebaseerd op wat? Er is geen 
twijfel aan dat het zich verloren voelen van 
zovelen in de moderne industriële massabe-
schavingen hen tot een gemakkelijke prooi 
maken van afgeslotenheid van denken en 
voelen. Er is vaak achter de luidkeelse vita-
liteit van onze tijd een diepe ontworteling 
en wanhoop te bespeuren, met een neiging 
tot zelfvernietiging. Veel individuele gees-
telijke gestoordheid wordt — zoals Dr. Joost 
Meerloo schreef in zijn boek „Die moeilijke 
vrede" — veel persoonlijke gestoordheid, 
wordt in maatschappelijke gestoordheid om-
gezet en overdreven wanhoop zowel als over-
dreven overspannen utopische hoop, zijn 
zulke ziekteverschijnselen. Hoop is niet ont-
daan van redelijk inzicht. 
Hoop moet gerechtvaardigd zijn door wat 
men doet. We kunnen niet in persoonlijke 
chaos leven en dan maar het beste hopen, 
want op die manier kan het beste geen kans 
krijgen. In het religieus humanisme hebben 
we geen overdreven utopische hoop, maar 
we zijn hoopvol over wat er aan, door werk 
gerechtvaardigde hoop mogelijk is. De mens 
is geen soldaat, die maar in blindheid in de 
pas van een leger van blinden moet mar- 
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zoinell,f,rampen uoor 627e jeaugoij 

De buitenwerkcotrnnissie van het Humanis-
tisch Verbond organiseert in 1963 de volgen-
de kampen: 

a Hinderkamp 10-13 jaar 

te Elspeet in „de Korenbloem", en 
van 20-27 juli. 

Prijs: f 42,— incl. f 2,— zakgeld. 

Opgeven bij de leiding, de heer en 
vrouw J. Weggelaar, Erasmusgracht 
Amsterdam. Tel. 020 - 8 39 19. 

b Jongerenkamp 13-15 jaar 

te Beek (Gem. Bergh), bij Zeddam van 
3-13 augustus en van 14 tot 24 augustus. 

Het eerste kamp staat onder leiding van 
de heer P. van Soelen (Bilthoven); het 
tweede onder leiding van de heer en me-
vrouw E. R. Veuger (Zaandam). 

De prijs bedraagt f 50,— per 10 dagen. 

Opgave voor deze kampen bij mevrouw 
E. Plettenberg-Sweid, Saffierstraat 76 1, 
Amsterdam. Tel. 020 - 73 83 69. 

cheren. Het diepste wezen van de mens be-
staat uit de mogelijkheid om te kunnen kie-
zen; om „ja" of „neen" te kunnen zeggen. 
En we moeten leren om beide dingen van 
tijd tot tijd te kunnen zeggen, zowel „j(a" 
als „neen". We hebben de innerlijke zeker-
heid nodig om de werkelijke beslissingen van 
het leven te kunnen maken, wat de wereld 
er ook van zeggen of denken moge. En dat 
vraagt natuurlijk dat we willenszijn om onze 
mede mens te zoeken in de substantie van 
zijn karakter. 
Niet wat we wel eens zouden willen hoe die 
mensen er uit zien, maar hoe ze werkelijk 
zijn. Dat is misschien de moeilijkste opgave 
voor ieder van ons, zowel in ons werk, als in 
onze huwelijken, als in de opvoeding van 
onze kinderen. Het is niet makkelijk om in 
ons zelf een gereedheid voor de ander te 
scheppen, niet een zelfgereide bemoeizucht, 
maar een gereedheid van de ziel. „All things 
wait in all people", alles wacht in ieder, 
schreef de Amerikaanse dichter, Walt Whit-
man. In ons wacht veel dat nog nooit gewekt 
is, omdat we veel meer met angst voor el-
kaar opgroeien dan met gereedheid en teder- 

heid. En alleen maar door het wezenlijke 
karakter van de ander te zoeken en te hel-
pen uitbouwen, door wat wij kunnen bijdra-
gen aan de verdieping van zijn ziel, alleen 
daar door kunnen wijzelf als werkelijke 
mensen groeien. De vraag van het religieus 
humanisme is een heel eenvoudige, namelijk 
deze: „Hoe kunnen we betere mensen wor-
den?" Niet meer filosofisch, of meer zwaar 
op de hand maar beter. En er is natuurlijk 
niet alleen maar één antoord zoals de waar-
achtige gelovigen altijd beweren. Er zijn 
inderdaad zeer vele wegen die naar Rome 
leiden, als u mij dit voorbeeld vergeven wil. 
We hebben allemaal mensen ontmoet die 
vreselijk verveeld zijn door anderen. Zij 
voelen eigenlijk dat iedereen hun tijd ver-
knoeit. Zij willen niets met wie dan ook te 
maken hebben en paraderen dat als hun 
volwassen standpunt en zijn er trots op. Je 
kunt tegen zulke mensen praten maar ze 
luisteren niet echt. Ze zijn er wel als je 
tegen ze spreekt, maar ze zijn er niet in we-
zen. Ze dulden je, maar eigenlijk hang je 
ze de keel uit en ze laten je dat merken. Het 
is alsof ze tegen je zeggen willen „Man, ik 
heb belangrijker dingen te doen dan naar 
jou worm te luisteren". Voor dezulken wordt 
ieder contact eigenlijk tot een bedreiging 
van de hoogvolprezen isolatie die zij voor 
zichzelf verkozen hebben. Maar het is niet 
een isolatie uit sterkte geboren. Het is een 
behoefte te behandelen om zodoende niet het 
risico van werkelijk conact of werkelijke 
zorgen als ander te hoeven nemen. In mijn 
werk als sociaal psycholoog heb ik vaak met 
mensen te maken, die mij op zoeken omdat 
ze huwelijksproblemen hebben. Wie heeft 
dat niet van tijd tot tijd? Maar ik denk voor-
al aan die mannen en vrouwen die een hu-
welijkspartner hebben die hen ontrouw is. 
Ik meet mij geen moralistisch oordeel daar-
over aan. Mensen moeten hun eigen normen 
kiezen en er de konsekwenties van dragen. 
Ik denk vooral zoals ik zei aan de mannen 
en vrouwen die eigenlijk half hulpeloos van 
de ene buitenechtelijke verhouding naar de 
andere gedreven worden. 

E
n iedere nieuwe verhouding helpt hun 
niet nader te komen tot een ander mens, 
want er is geen innerlijke gereedheid 

voor de ander. De partners die zij uitzoeken 
blijven altijd meer of minder fictieve per-
soonlijkheden. 
Op die manier wekt iedere nieuwe „aan-
winst" een steeds grotere eenzaamheid en 
ontevredenheid in ze. Op den duur leidt dat 
vaak tot uiterste wanhoop en zelfhaat, een 
neiging om zichzelf besmeurd te gevoelen, 

wel 

me- 
23 3, 

natuup#ijk bowaapt g® de radioleringen 

Om U het bewaren mogelijk en het herlezen van de radiolezingen tot een genoegen 
te maken, is er een handig verzamelbandje te verkrijgen. 
Aan dit linnen bandje, dat voorzien is van een gouden opdruk, zult U veel plezier 
beleven. 
De prijs, die laag gesteld is, bedraagt f 1,95. Gireer het bedrag op postrekening 58 
t.n.v. Humanistische Luisterking het Woord van de Week te Utrecht. 



die dan in hostiliteit tegenover de eigen 
persoon en het eigen verleden wordt omge-
zet. Dat is de werkelijke vloek van de pro-
mis cutiteit. En wat waar is voor eenlingen 
is ook waar voor groepen en zelfs volkeren. 
Als we, als groep of volk, met de fictie van 
andere volkeren beginnen te leven wordt het 
steeds moeilijker om hen met enigerlei wer-
kelijke bereidheid tot verstaan te benaderen. 
Alle conflict situaties worden dan opgebla-
zen tot dat het lijkt alsof er inderdaad geen 
oplossingen meer zijn voor de bestaande pro-
blemen. En dan komen de staatslieden met 
de fictieve opvattingen over anderen in hun 
hoofd bijeen en heffen hun handen hopeloos 
ten hemel en zeggen: „We zijn op een dood 
punt aangeland, we kunnen niet meer discus-
siëren, we kunnen geen oplossingen of com-
promis meer bedenken. We are deadlocked, 
dat betekent „locked in death", omsloten door 
dood, in de greep van verstarde omklem-
ming. Het is mijn opvatting dat dit altijd 
onwaar is. Er is geen enkel menselijk of 
sociaal politiek probleem waarvoor geen 
oplossing is, en geweld is altijd het begin 
van de zelfvernietigende cirkel der primaire 
driften. Er kan alleen maar gebrek aan her-
senen zijn of een gebrek aan wil om oplos-
singen te vinden. Er is geen werkelijk dood 
punt, het is een fictie, een fantasie. Adolf 
Hitler bijvoorbeeld had zich het fictieve idee 
in het hoofd gezet, dat Amerika nooit be-
slissend zou kunnen zijn in de oorlog. „Ame-
rikanen" zo placht hij te doceren, „Ameri-
kanen zijn tenslotte alleen maar een stelle-
tje Joden en negers. En zoals iedereen weet 
zijn Joden en negers verachtenswaardige 
volksgroepen". Maar het enige dat mis was 
met Hitler's redenering was, dat het niet 
waar was. „Es war nur nicht wahr". Ame-
rika bestaat uit zeer vele bevolkingsgroe-
pen waaronder ook mensen van joodse en 
neger afkomst. En Amerikanen van Joodse en 
negerafkomst. En Amerikanen van Joodse en 
daten als wie dan ook. Hitler wou dat nooit 
geloven. En om zijn fantasie gestalte te geven 
noemde hij Roosevelt een jood, en Churchill 
en Eisenhower, al wist iedereen best dat zij 
brave episcopaalse protestanten waren. 
En mensen die met de verwarmde hoop 
van hun eigen fictie, leven worden helaas 
vaak in hun besluit om slechts bij fantasie 
te leven, indien men hen de werkelijkheid 
voorhoudt. Dat geldt voor individuen en voor 
volkeren. Op die wijze wordt de z.g. totali-
taire persoonlijkheid geschapen, die van bin-
nen uit geconditioneerd is voor geweldple-
ging om zijn waarachtig geloof te verdedi-
gen zelfs als dat geloof niets met de werke-
lijkheid meer heeft te maken. De wereldge-
schiedenis is vol van voorbeelden hiervan.  

de dr,gboot 

Ondoorzichtige zee, groot dromend oog, 
en het schip niets dan herinnering, 
en de zon een traan, een glinstering, 
heel de dag lang, heel de hemel hoog. 

's Morgens vroeg is er niets dan verdriet, 
overdag verbeteren de kleuren, 
groen alsof er iets zal gaan gebeuren, 
vruchtbaarheid, maar dan gebeurt het niet. 

Zee is niets dan één grote woestijn, 
al het slaapzand van alle verhalen, 
wat men vruchteloos steeds kan herhalen, 
liefde zonder bloed en zonder pijn. 

Maar ik word gedragen op de rug 
van herinnering. Ik kom terug. 

Guillaume van der Graft (geb. 1920) 

Dit is hoe werkelijke hopeloosheid er uit 
ziet en ge kunt nu zien waarom ik tegen-
over het z.g. waarachtige geloven, een rea-
listisch idealisme wil zetten. Ben Gurion, de 
premier van Israël moet eens gezegd hebben: 
„Als je hier niet in wonderen gelooft ben je 
geen realist". En met een beetje variatie zou 
ik willen zeggen, je kunt geen realisme in je 
leven scheppen zonder idealisme. Maar idea-
lisme dan dat gevoed wordt door hoop die 
gerechtvaardigd is door werk en pogen 
steeds weer pogen. Mahatma Ghandi riep 
degenen die hem volgden toe: „Noemt u zich 
toch alsjeblieft geen volgelingen van Ghan-
di. Het is genoeg voor mij als iedere man en 
vrouw zijn eigen geweten volgt. Ik heb geen 
volgeling van node". Het is goed om als vrij 
mens te leven, tenminste als we weten wat 
het is waarvoor we ons bevrijden. Er is 
genoeg om voor te leven, er is genoeg soli-
dariteit om kracht en hoop uit te scheppen 
als we het zelf maar ontdekken. Niemand 
kan het voor ons doen en niemand kan het 
zonder veel werk en eindeloos trachten ont-
dekken, meestal in eenzaamheid. 
Dat is de hoop en het idealisme waar wij als 
religieus humanisten over spreken als we 
zeggen dat we geloven dat er altijd nog kan-
sen voor de mensheid zijn. Geen naief utopia, 
maar een wereld van werken en liefhebben 
en koesteren en hopen. Zodat onze kinderen 
kunnen lachen en het leven liefhebben en 
niet ten onder gaan in atomische stofwolken. 

I. SPETTER 

lezingen voor de padlio 

zo. 9 juni VARA 9.45 uur: Mej. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra: „Menselijke 
waardigheid". 

zo. 16 juni VARA 9.45 uur: H. Th. Bakker: „In welke mate zijn wij vrij bij onze 
keuze?" 

zo. 23 juni VARA 9.45 uur: J. W. Dekker: „De plaats van de mens in de wereld". 
do. 27 juni AVRO 11.45 uur: H. J. J. Lips:  „Geestelijke (humanistische) verzor-

ging in de strijdkrachten". 



ll 	OEDR IJK EN 

Ir
et leven en denken van de grootste 
onder de hedendaagse chinese wijs-
geren weerspiegelt de geweldige gees-

telijke worsteling van het chinese volk in 
de halve eeuw van grote revoluties. 
Fung Yu-lan werd op 4 december 1895 ge-
boren in het district T'angho in de provincie 
Honan. In zijn jeugd heeft hij dus nog de 
late naglans van de Mandsjoe-dynastie mee-
gemaakt. Zijn studententijd in Kaifeng, 
Sjanghai en Peking, 1910-1918, viel samen 
met het sukses en latere falen van de natio-
nale revolutie onder Sun Yat-sen. Het wa-
ren vooral de jongere intellectuelen en 
kunstenaars, die zich intensief en hartstoch-
telijk bezighielden met problemen van 
China's nationale en culturele existentie en 
zelfrechtvaardiging, van economische en 
technische achterstand, van sociale mis-
standen en spanningen en van politieke 
anarchie. Het trotse verleden was tegelijk 
een lichtend voorbeeld en een belastende 
erfenis. Sommigen wilden liefst met het 
verleden breken, verguisden de confuciaanse 
traditie en bewonderden het technische ver-
nuft van het Westen. Anderen stonden wan-
trouwig tegenover de veruiterlijkte, mate-
rialistische beschaving van het Westen en 
wilden de ethische en geestelijke waarden 
uit het eigen verleden doen herleven door 
ze te herwaarderen en aan te passen. Wei-
nige denkers en kunstenaars vonden de weg 
tot een synthese tussen Oost en West, klas-
siek en modern, ethiek en techniek, materie 
en geest. Tot die weinigen behoorde cok 
Fung Yu-lan. 
Aan de Universiteit van Peking kreeg hij 
een grondige scholing in de klassieke chi-
nese filosofie, waarvan hij heden ten dage 
als de beste kenner ter wereld geldt. Van 
1919 tot 1923 studeerde hij filosofie in Ame-
rika, o.m. bij de bekende pragmaticus en 
sociaal-pedagoog John Dewey. In 1923 pro-
moveerde hij aan de Columbia Universiteit 
op een proefschrift over vergelijkende wis-
begeerte. In dat zelfde jaar in China terug-
gekeerd werd hij benoemd tot hoogleraar 
in de wijsbegeerte in Kaifeng, en in 1927 
aan de Tsing hua Universiteit in Peking. 
In 1926 publiceerde hij een boek over 
Levensfilosofie, waarmee hij actief bij droeg 
in de discussie over China's rol en plaats 
in de wereld. Hij trachtte een middenweg 
aan te tonen en een synthese te vinden tus-
sen de op het objekt gerichte wetenschap-
pelijkheid van het Westen en de overwegend 
subjektieve levenskunst van het oude China. 
In zijn grote standaardwerk over de Ge-
schiedenis van de Chinese Wijsbegeerte 
(1933—'34) wees hij o.m. uit, dat het zoe-
ken van een middenweg en een synthese 
kenmerkend is geweest voor de hele chinese 
traditie. De grote prestatie van het chinese 
wijsgerige denken is geweest, dat het de 
praktische vorm heeft gevonden en gereali-
seerd van een eenheid tussen denken en 
leven van het hele volk, een vorm die zich 
struktureel en funktioneel heeft uitgekris-
talliseerd in de 2e eeuw v. C. en meer dan 
20 eeuwen de chinese beschaving heeft ge-
richt en geïntegreerd. In dat denken heeft 
de mens altijd centraal gestaan. Niet de 
mens zoals hij reilt en zeilt, maar de mens 
zoals hij in wezen hoort te zijn. De mens in 
voortdurende wording en zelf-verwezenlij-
king, in de voortdurende betrekking op de 
natuur, de medemens, de gemeenschap, het 

FUNG YU-LAN 
universum, de menselijke bestemming. In 
de nadruk van de ware menselijkheid als 
menselijke bestemming ligt de zin van het 
mens-zijn en mens-worden. In de eenheid 
van denken en leven, inzicht en levensprak-
tijk, gegevene en opgave, natuur en be-
stemming ligt de betekenis van het chinese 
humanisme ook voor ons nu. Humanisme 
is meer dan wijsgerige mensbeschouwing, 
religie, ethiek, politiek, kunst en cultuur; 
het omvat alles tezamen en wel in een inte-
grale discipline, die enkeling en gemeen-
schap bindt tot een levend geheel en aan het 
mens-zijn zin, inhoud en bestemming ver-
leent. 
Nog duidelijker werkt Fung deze visie uit 
in een zestal boeken die hij tussen 1940 en 
1947 publiceerde, en die vrucht zijn van 
persoonlijke overpeinzing in de jaren toen 
het noordoostelijke deel van China in de 
oorlog met Japan werd bezet en hoogleraren 
en studenten van vele universiteiten ge-
dwongen werden zich terug te trekken naar 
het binnenland. In het werk uit deze periode 
slaagt Fung erin een harmonische synthese 
te voltrekken, eerst uit Confucianisme, 
Taoïsme en Chinese Boeddhisme, en daarna 
uit Chinees en Westers denken, waarbij hij 
ideeën ontleende aan Plato, Plotinus, Leibniz, 
Kant, Whitehead, Bergson en Dewey. Bo-
vendien heeft hij getracht de methode van 
het logisch positivisme toe te passen om de 
metafysica van het Neo-Confucianisme te 
verdiepen en verder uit te bouwen. Door dit 
alles werd zijn naam ook in het Westen 
bekend. Zijn standaardwerk over de Ge-
schiedenis van de Chinese Wijsbegeerte werd 
in het engels vertaald. In 1947—'48 was hij 
gasthoogleraar in Amerika. 
Toen in 1949 de communisten in Peking aan 
de macht kwamen, was hij één van de 
eersten, die zijn sympathie met het nieuwe 
bewind en met de ideeën van Mao Tse-toeng 
betuigde. Het heeft hem evenwel een grote 
innerlijke worsteling gekost om zich ook 
geestelijk en ideologisch aan de nieuwe lijn 
aan te passen. Hij moest in het openbaar 
zijn „vergissingen en dwalingen" erkennen 
en afzweren. Hij hield echter zijn invloed-
rijke positie als hoogleraar in de wijsbe-
geerte en werd zelfs opgenomen in de Aca-
demia Sinica. Hij bleef actief in de Chinese 
Vereniging van Wijsbegeerte, waarin hij 
pleitte voor een herwaardering van de klas-
sieke filosofie in het licht van het „marxisme-
leninisme en de ideeën van voorzitter Mao". 
In de periode van de „Honderd Bloemen" 
in 1956 waagde hij zich aan een openlijke 
kritiek, die echter heftige reactie en scherpe 
aanvallen op zijn persoon uitlokte. Nog-
maals moest hij in het openbaar zijn ver-
gissing erkennen. In 1962 is het eerste deel 
van een herschreven Geschiedenis van de 
Chinese Wijsbegeerte — herzien in marxis-
tische geest — van zijn hand verschenen. 
Zijn pogen om nogmaals tot een synthese in 
denken en leven te komen is ernstig en op-
recht. 
Als het chinese communisme, na de ge-
dwongen periode van dictatoriaal radicalis-
me, nog eens er in mocht slagen de huma-
nistische elementen uit de chinese wijsgerige 
traditie in zich op te nemen, dan zal dit 
voor een niet gering deel zijn te danken aan 
de onvermoeide denker Fung Yu-lan. 

KWEE SWAN LIAT 


