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INLEIDING

Bij het wegwijs worden uit de vele levensbeschouwingen en
religieuze groeperingen neemt het humanisme een aparte
plaats in. Er is namelijk geen humanistische kerk en geen
humanistisch geloof Er is ook geen centraal heilig boek en
er zijn geen humanistische rituelen. Het humanisme is geen
godsdienst en wordt ook niet gauw als een religieuze stroming of een sekte aangemerkt. Volgens het groot woordenboek der Nederlandse taal (Van Dale) is het humanisme
'een wereldbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid en de waarde der persoonlijkheid wil
hooghouden en bevorderen en die het geloof aan een persoonlijke god niet als premisse stelt.' Humaan betekent
menselijk en menslievend. In het humanisme wordt het
menselijke, het menszijn centraal gesteld en niet zozeer een
god of een goddelijke wereld. Een humanist is een aanhanger van het humanisme.
Er is echter een groot verschil of je dit humanisme ziet als
een denkrichting waar je sympathiek tegenover staat en
waarmee je een bepaalde verwantschap hebt, dan wel als een
organisatie waarvan je lid bent en van waaruit je allerlei activiteiten organiseert. Beide mogelijkheden liggen open. Op
de vraag 'Wat is humanisme?' kun je ingaan door je te richten op het georganiseerde humanisme of juist op die brede
niet georganiseerde denkrichting. In dit boekje richten we
ons op beide mogelijkheden, uitgaande van ons beider positie. Bert Gasenbeek is namelijk gepokt en gemazeld in het
georganiseerde humanisme,
werkzaam als onderzoeker
Geschiedenis van het humanisme bij de Universiteit voor
Humanistiek en directeur van het Humanistisch Archief
Piet Winkelaar komt uit het niet georganiseerde humanis-
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me, is jarenlang werkzaam geweest in het sociaal agogisch
onderwijs, schreef onder andere Zingeving en wereldbeschouwing en promoveerde over een geseculariseerde benadering
van het religieuze.
Er is natuurlijk een zeker verband tussen vormen van
georganiseerd en niet georganiseerd humanisme. Humanistische organisaties komen voort uit het gedachtegoed dat
zich in de loop der geschiedenis steeds meer manifesteerde
en in de negentiende eeuw de naam van humanisme kreeg,
maar dit verband is niet exclusief. Dat betekent dat humanisten niet noodzakelijkerwijs zijn aangesloten bij humanistische organisaties. Ook zij die zich voor een belangrijk deel
kunnen vinden in humanistische denkbeelden of zich daardoor laten inspireren kunnen humanisten genoemd worden. Voor wie alles graag ordelijk in hokjes wil plaatsen kan
dit verwarrend zijn. Daarom wordt er veelal gesproken over
georganiseerde en ongeorganiseerde humanisten, hoewel je
dan misschien het organisatie-element iets te centraal stelt.
In deze publicatie richten we ons op het humanisme als
richtinggevend beginsel in wereld- en levensbeschouwing.
De organisatiegraad speelt daarbij uiteraard een rol, maar
meer nog vormen de uitgangspunten en grondslagen van
een beweging, die zich door de geschiedenis heen als humanisme heeft aangediend, een centraal element. Daarom
besteden we aandacht aan de ontstaansgeschiedenis en aan
de historische wortels van het humanisme. Daarnaast geven
we een overzicht van de verschillende humanistische organisaties en van enkele belangrijke thema's die als karakteristiek
van het hedendaagse humanistische denken kunnen worden
beschouwd. Hoewel het moeilijk is en ook wel pretentieus
om over hét humanisme te spreken, willen we deze introductie afsluiten met een korte positiebepaling van het
hedendaagse humanisme in ons land. Tussen de hoofdstukken door plaatsen we teksten die als humanistisch kunnen

worden aangemerkt en waarvan misschien een inspirerende
werking uitgaat.
Gezien de aard van deze introductie hebben we er niet
voor gekozen om in de tekst literatuurverwijzingen en toelichtende noten te gebruiken. Achterin bevindt zich een
overzicht met belangrijkste aangehaalde literatuur. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van bestaande boeken, teksten, en bestaande overzichten en van de documentatiebestanden van het Humanistisch Archief en de Humanistische Alliantie. Voor wie geïnteresseerd is geraakt in dit
humanisme, voor wie er meer over wil weten, voegen we een
overzicht toe van enkele boeken, maar ook van adressen en
websites.

Utrecht, herfst 2006
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Mens, duif te leven
Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer,
en alsje straks anders wilt, kun je niet meer!
Mens, durf te leven!
lIraag niet elke dag van je korte bestaan:
Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa gedaan?
Hoe doet er m'n neef en hoe doet er m'n vrind?
En wie weet, hoe of dat nou m'n buurman weer vindt?
En wat heeft "hetfatsoen" voorgeschreven?
Mens, durf te leven!
De mensen bepalen de kleur van je das,
de vorm van je hoed, en de snit van je jas
en ... van je leven!
Ze wijzen de paadjes, waarlangs je mag gaan,
en roepen: '0foei!" alsje even blijft staan,ze kiezen je toekomst en kiezen je werk,
ze zoeken een kroeg voorje uit en een kerk,
en wat j'aan de armen moet geven.
Mens, durf te leven!
De mensen, ze schrijven je leefregelsvoor,
ze geven je raad, en ze roepen in koor:
Zó moet je leven!
Met die mag je omgaan, maar die is te min,
met die moet je trouwen, al heb je geen zin.
En daar moet je wonen, dat eistje fatsoen,
en je wordt genegeerd alsje 't anders zou doen,
alsofje iets ergs had misdreven.
Mens, durf te leven!
Het leven is heerlijk, het leven is mooi,
maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi!
Mens, durf te leven!
10

Je kop in de hoogte, je neus in de wind,
en lap aan je laars hoe een ander het vindt!
Hou een hart vol van warmte en liefde in je borst,
en wees opje vierkante meter een lIorst!
Wát je zoekt kan geen ander je geven!
Mens, durf te leven!
Tekst & muziek: Dirk Witte
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1. ONTSTAAN
BEWEGING

VAN DE HUMANISTISCHE

Humanisme als levensbeschouwing leidt niet zonder meer
tot een organisatorisch verband of tot vormen van zelforganisatie. Humanisme lijkt soms een paraplubegrip waaronder
een grote diversiteit aan vormen van humanisme schuil
gaat. Aan de ene kant zijn er de intellectuele, filosofische en
vrijdenkersaspecten van het humanisme, en aan de andere
kant de sociale, educatieve en op mensenrechten georiënteerde praktijken. Dit geeft zowel nationaal als internationaal het humanisme een pluriforme kleur en maakt dat het
niet gemakkelijk is dit humanisme eenduidig te omschrijven. Daar komt bij dat humanistische organisaties vergeleken met veel religieuze en godsdienstige organisaties betrekkelijk jong zijn. De meeste werden pas in de negentiende en
twintigste eeuw opgericht en verschillen bovendien qua
taken en doelstellingen.
Er kan in zekere zin worden gesproken van meerdere
'generaties' van humanistische organisaties. Allereerst was er
de generatie van de zogenaamde 'theïstische' organisaties in
de achttiende eeuw die kort na de Amerikaanse en Franse
revoluties in respectievelijk de Verenigde Staten en Frankrijk
ontstonden. De tweede generatie werd gevormd door de
vrijdenkersorganisaties
die zo rond 1850 in diverse
Europese landen en ook in enige delen van de Britse kolonies tot leven kwamen. Rond 1900 was er vooral in West
Europa en de Verenigde Staten een kleine hausse in de
oprichting van zogeheten vrijreligieuze en ethisch-culturele
organisaties. In de periode direct na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er vooral in Europa, maar ook in bijvoor12

beeld India, moderne humanistische organisaties deels als
reactie op de verschrikkingen van die oorlog en deels op
basis van de ingezette secularisering. Na de val van het
Ijzeren Gordijn en de ineenstorting van het Oostblok,
begin jaren negentig van de vorige eeuw, rezen de humanistische organisaties in landen als Polen, Tsjecho-Slowakije en
Rusland als paddenstoelen uit de grond.
In het kader van deze introductie richten we ons vooral
op het ontstaan van het georganiseerde humanisme in
Nederland. Daarna besteden we kort aandacht aan het
internationaal georganiseerde humanisme
1. De eerste humanistische organisaties in Nederland
Om meer inzicht en begrip te krijgen voor het ontstaan en
de ontwikkeling van het humanisme in ons land zijn twee
kenmerkende karakteristieken van groot belang. De eerste
heeft betrekking op de bijzondere rol van kerk en godsdienst
bij het ontstaan van de Nederlandse staat, de tweede op het
burgerlijk karakter van de Nederlandse samenleving.
De rol van de kerken was zeker van even groot belang als
verschillende politieke factoren, zoals autonomie en emancipatie. Godsdienst
en vrijheid wedijverden
bij de
Nederlandse opstand met elkaar en de uitkomst was een
bestel waarin een publieke kerk van protestantse signatuur
de eerste viool speelde. Weliswaar was deze formeel geen
staatskerk, maar wel zeer dominant. Daarnaast bestond er
een niet geringe rooms-katholieke kerk. De katholieke en de
protestantse dissidente kerken kregen enige ruimte, maar
die mocht niet al te zichtbaar zijn. Ongeacht de protestantse kerksplitsingen en dankzij de scheiding van kerk en staat
in 1798, functioneerde dit bestel tot aan het einde van de
negentiende eeuw. Toen begon langzaamaan de eerste ontkerkelijking op te komen. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Nederland was dat het hier, in tegenstelling
13

tot in vele andere landen in Europa, ontbrak aan een volledige dominantie van een nauw aan de staat verbonden kerk.
Het tweede kenmerk, vooral benadrukt door de Nederlandse historicus ].C.H. Blom, was het (klein)burgerlijke
karakter van de Nederlandse samenleving dat in de negentiende en gedeeltelijk ook in de twintigste eeuw een grote
rol speelde. Beheersing, gematigdheid en het pragmatisch
zoeken naar werkbare oplossingen stonden daarbij centraal.
De achtergrond daarvan lag in de dominantie van de stedelijke burgerij boven de adel en in de aantrekkelijkheid van
deze levenswijze voor mensen aan de onderkant van de
samenleving op het platteland.
Beide kenmerken, zowel de belangrijke rol van gelijkwaardige godsdienstige groeperingen als de hang naar gematigdheid en overleg, vormden vruchtbare elementen bij het
ontstaan van de verzuiling.
Het verzuilde Nederland van de negentiende en twintigste
eeuw kende een hoge organisatiegraad, meer dan die van de
meeste omliggende landen. Er werd gesproken over ons
rijke particulier initiatief. Door lid te zijn van een organisatie telde je mee. Katholieken konden zich bijvoorbeeld door
middel van hun organisaties emanciperen en van meer betekenis zijn in de van oudsher protestantse en vooral calvinistische samenleving. Mensen die niet bij één van de verschillende zuilen waren aangesloten en dat per se ook niet wilden, voelden zich op velerlei gebieden buitengesloten. Dat
waren vooral buitenkerkelijken, degenen die zich niet op de
Bijbel of de Thora maar meer op vóór joods-christelijke
auteurs oriënteerden of met godsdienst niets te maken wilden hebben. Voor hen was feitelijk binnen de maatschappelijke orde van de samenleving amper plaats. Wie niet godsdienstig was, werd gemakkelijk en bijna vanzelfsprekend als
antigodsdienstig aangemerkt en daarmee gemakkelijk buiten de toch overwegend christelijk gesegmenteerde gemeen14

schap geplaatst. Toch waren velen van hen van mening dat
ze een wereldbeschouwing hadden die er mocht zijn. Als
intellectueel, kunstenaar, vrijdenker of vrijmetselaar hadden
ze hun eigen contacten, zoals dat feitelijk in grote delen van
Europa het geval was. Meer nog dan in Nederland waren
daar ongodsdienstige en anti godsdienstige bewegingen die
via pamfletten, boeken en tijdschriften van zich lieten
horen. Ook in Nederland waren er atheïsten, vrijdenkers en
vrijmetselaars met hun loges. In 1855 begonnen vrijdenkers
een eigen tijdschrift: De Dageraad. Een jaar later werd de
vrijdenkersvereniging De Dageraad opgericht. Vrijdenken
wordt wel omschreven als:
'Een atheïstisch humanisme, een levenshouding die zich
kenmerkt als zijnde:
Rationeel- door de rede geleid, leren kennen van de werkelijkheid volgens wetenschappelijke methoden, vrij van
dogmatisme en religieuze of anderszins metafysische
interpretaties.
Moreel - verantwoord en doordacht handelen onder
eigen verantwoordelijkheid,
naar normen die voortkomen uit het rationeel denken, uit solidariteit en uit het
besef van de eindigheid en onherhaalbaarheid van het
leven van het individu.'
Onderwerpen die in het tijdschrift De Dageraad aan de orde
kwamen waren het beschermen van de vrijheid van
meningsuiting en het tegengaan van de grote invloed van de
kerken op politiek en samenleving. In 1860 publiceerde
Eduard Douwes Dekker (Multatuli) er zijn gebed van de
onwetende. In verkorte vorm en enigszins bewerkt luidt dit
als volgt.
Ik weet niet of wij zijn geschapen met een doel
of maar bij toeval hier zijn.
15

Ook niet of een God of goden zich vermaken met ons
leed en schimpen op de onvolkomenheden van ons bestaan.
Wanneer we zijn gemaakt met opzet, met een doel
en door onze onvolkomenheid dat niet bereiken,
dan valt de blaam van al het verkeerde niet op ons,
niet op het maaksel, maar op de maker.
Noem hem Zeus of Jupiter, Jehovah, Baäl, Jahweh, om
het even.
Hij is er niet of hij moet God zijn en vergeven
dat wij hem niet begrijpen.
Wat anderen nu beweren van die God te weten,
dat baat mij niet. Ik versta hem niet!
Ik vraag waarom hij zich aan anderen openbaarde en niet
aan mij.
Is het ene kind de vader meer nabij dan het andere?
Ik ken u niet, 0 God. Ik riep U aan.
Ik zocht, ik smeekte om een antwoord, maar U zweeg.
Ik wou zo graag uw wil doen, niet uit vrees voor straf, uit
hoop op loon, maar zoals een kind doet wat zijn vader
zegt, uit liefde.
U zweeg en altijd zweeg u, en ik dool rond
en kijk reikhalzend uit naar het uur waarop ik weten zal
dat U bestaat.
Dan zal ik vragen: 'Vader, waarom nu voor het eerst uw
kind getoond dat het een vader had en dat het niet alleen
stond in de strijd, de zware strijd voor menselijkheid en
recht?
Antwoord, vader, als u daar bent, geef me antwoord,
laat uw kind niet vertwijfelen, vader blijf niet stom.'
De vader zwijgt. 0 God, er is geen God!
Er verschenen vele herdrukken en vertalingen van deze
tekst. 'Dit is een afscheidskreet van het geloof, waarin de
smart nog niet heeft plaats gemaakt voor nieuwe vrede uit
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hoogere waarheid', stelde Multatuli zelf bij een losse uitgave
uit 1875.
Dergelijke geluiden waren blasfemisch in de overwegend
christelijke samenleving. Voor ongelovigen was eigenlijk
geen plaats. In de tweede helft van de negentiende en aan
het begin van de twintigste eeuw ontwikkelden diverse
atheïsten en buitenkerkelijken zich in socialistische en soms
anarchistische richting.
De periode tussen 1914 en 1940 vormde duidelijk het
hoogtepunt van het (georganiseerde) vrijdenken in Nederland. Er kwamen meer leden, er verschenen veel publicaties
en er werden verschillende bijeenkomsten en acties georganiseerd. De betrokkenheid van de lezers van De Dageraadbij
belangrijke politieke gebeurtenissen en maatschappelijke
ontwikkelingen was in de jaren twintig en dertig ongemeen
groot. Met name in de strijd tegen het militarisme, het fascisme en het groeiende antisemitisme liep men voorop.
Vanaf 1933 sloeg echter de repressie genadeloos toe. De
Dageraad werd verboden voor ambtenaren en de zendmachtiging van de vrijdenkers voor de radio werd ingetrokken.
Tijdens het interbellum treffen we vrijdenkers en humanisten aan in organisaties als de sociaal democratische arbeiders partij (SDAP), de jongeren vredesactie aVA) en de
onafhankelijke socialistische partij (OSP). Deze boden de
ongelovigen een 'levensbeschouwelijk dak'.
De naam 'humanisme' is in de negentiende eeuw ontstaan,
voor het eerst gebruikt door de Duitse pedagoog Nietham mer als onderwijskundig begrip. Men kende de humaniora, (ook wel studia umanista genoemd), de studie die
iemand tot mens maakte, later aangeduid met de middelbare school, met gymnasium of atheneum. Niethammer doelde met humanisme op de studie en aandacht voor kunsten
en letteren die door het verleden werden aangereikt en die
als belangrijke elementen werden gezien in de opvoeding tot
17

mens. Gaandeweg werd hiermee ook een naam gevonden
voor bepaalde denkvormen en ontwikkelingen in de geschiedenis waarin de mens centraal wordt gesteld. Humanisme wordt dan een bepaalde filosofische stroming of
beweging, later een min of meer duidelijk afgepaalde
wereldbeschouwing, maar nooit met een strakke organisatie
en zeker niet met een hiërarchisch gezag.
2. Nederland na de Tweede Wereldoorlog
Vlak na de oorlog was Nederland in materiële en geestelijke
zin geruïneerd, maar er was ook een enorme geest van idealisme, zowel in cultureel als in politiek opzicht. Er heerste
een mentaliteit om met zijn allen dit land zo snel mogelijk
weer op te bouwen. Godsdienst, katholiek, protestant of
humanist dat doet er niet toe: de schouders eronder. Maar
dat klimaat sloeg snel om toen een discussie begon over de
oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. De buitenkerkelijken en humanisten kregen soms de schuld. Ze hadden zich
van God en Kerk afgewend en waren zodoende mede oorzaak geweest van de goddeloosheid van de barbaren die miljoenen mensen de dood hadden ingejaagd. Diepe teleurstelling maakte zich van het vrijzinnige en buitenkerkelijke
volksdeel meester en men was er nu diep van overtuigd dat
men zich apart moest organiseren.
Al in de vooroorlogse jaren waren er stemmen opgegaan
om aandacht te besteden aan groepen die steun nodig hadden maar geen beroep wilden of konden doen op ondersteuning van kerkelijke organisaties, omdat ze hun geloof de rug
hadden toegekeerd of omdat ze nooit enige binding met een
kerk of godsdienst hadden gehad. Om dergelijke werkzaamheden buiten een levensbeschouwelijk kader te verrichten
werd in die tijd bijkans als onmogelijk beschouwd.
In 1945 werd Humanitas opgericht, de vereniging voor
maatschappelijke hulpverlening op humanistische grond18

slag. Om de ellende en de demoraliserende gevolgen van de
oorlog te lijf te gaan was een vliegende start zeer gewenst.
Het initiatief daartoe werd genomen door enkele praktisch
ingestelde mensen die van mening waren dat je een humanistische levensovertuiging het beste kon invullen door aantoonbaar medeverantwoordelijk te zijn voor het reilen en
zeilen van de samenleving, vooral op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. In de oorlogsjaren was de
waardigheid van de mens op velerlei wijzen grof geschonden.
Herstel van deze waardigheid stond bovenaan de lijst. De
brute afwijzing van mensen op grond van ras, levensovertuiging, status of seksuele geaardheid moest absoluut worden
tegengegaan. Ook wilde men breken met de kenmerken van
de doorgaans neerbuigende christelijke traditie van liefdadigheid. Buigen en dankbaar zijn voor het ontvangen van
hulp drukte soms veel te veel het stempel van ongelijkwaardigheid op mensen. Het bestaande en verzuilde werk, dat
bestond uit hervormd, gereformeerd, katholiek en joods
maatschappelijk werk, was in hun ogen betuttelend en mensonterend. Dat gold ook voor de burgerlijke armenbesturen.
De vereniging Humanitas wilde een herstel van de menswaardigheid en breken met die traditionele liefdadigheid.
Het trauma van de oorlogsjaren en met name de grote ontreddering die eruit voortvloeide deed velen zoeken naar
nieuwe wegen om de samenleving hernieuwd op te bouwen.
Reeds voor de oorlog waren er ontwikkelingen die tendeerden naar een beweging die onder de naam van humanisme
een wereldbeschouwing voorstond die niet zozeer de christelijke godsdienst maar het menszijn als centraal uitgangspunt had. De mogelijkheden om zich daarin te organiseren
waren gering. Velen wilden zich ook niet in een organisatorisch harnas hijsen, maar na de oorlog groeide de noodzaak
en lieten zelfs vrijdenkers hun bezwaren tegen een organisatie varen.
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In december 1945 stuurden enkele intellectuelen een brochure rond die tegelijk een uitnodiging bevatte voor een
oprichtingsvergadering
van 'een humanistisch verbond'.
Daarin stond vermeld dat de noodzaak van bezinning op
algemeen geestelijke grondslagen alom werd gevoeld en
erkend, dat het niet om een cultuurloos nihilisme ging maar
om een verantwoord humanisme en dat het christendom
niet als de enige voedingsbodem van onze cultuur diende te
worden beschouwd. Het ongodsdienstig humanisme was
geen afgesneden bloem die gedoemd is te verwelken. Men
vervolgde:
'Wij menen dan ook dat het de taak der humanisten is
zich te verenigen teneinde gezamenlijk de hier aangeduide bezwaren op te heffen en te streven naar de oprichting van een humanistische beweging in Nederland met
het tweeledige doel: het goed recht van een ongodsdienstig humanisme waar nodig te verdedigen en tevens te
zijn een centrum van bezinning en verdieping voor allen
die, hoewel ongodsdienstig, een levensbeschouwing aanhangen die niettemin zedelijk en wijsgerig verantwoord
is.'
De initiatiefnemers wilden zich niet tegen de kerken en de
bestaande zuilen richten, maar veeleer een eigen humanistisch geluid laten horen waarbij de eerbied voor de mens als
drager van waarden centraal stond, onafhankelijk van iedere politieke partij of beweging. Er werd uitgesproken dat dit
humanisme in de westerse cultuur niet denkbaar was zonder
principiële erkenning van de democratische waarden van
persoonlijke vrijheid, sociale gerechtigheid en culturele verantwoordelijk. Men had een organisatie voor ogen 'ter bevordering van waarlijk alomvattende verrijkende humanistische levens- en wereldbeschouwing'.
In februari 1946 werd in het gebouw van het tijdschrift
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Vrij Nederland te Amsterdam het Humanistisch Verbond
formeel opgericht. Jaap van Praag hield tijdens het oprichtingscongres een rede waarin hij zei dat het duidelijk was
dat het humanisme zich in deze tijd zou moeten organiseren om ten volle aan zijn opdracht te kunnen beantwoorden. Het doel was alle humanisten in Nederland te verenigen en de humanistische levensovertuiging te verdiepen, te
verbreiden en te verdedigen. Dat viel niet mee want de
opvattingen over humanisme liepen nogal uiteen. Tegelijk
wilde men een zo breed mogelijk draagvlak creëren. Er
moest ruimte zijn voor pantheïsten, atheïsten, vrijdenkers,
vrijzinnige
protestanten,
buitenkerkelijke
christenen.
Vooral voor verschillende vrijdenkers en antigodsdienstigen
ging dat te ver.

Drie pioniers van her Humanisrisch Verbond in 1951: Jan Bijleveld,
Garmt Stuiveling en Jaap van Praag in gesprek met professor Kranenburg.
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De eerste tijd stond de strijd voor gelijkberechtiging van
humanisten en buitenkerkelijken voorop. Toen halverwege
de jaren zestig het Verbond algemene maatschappelijke
erkenning had verworven, zette het in op herkenbaarheid en
uitbouw van diensten. In de jaren zeventig, onder het voorzitterschap van Rob Tielman (1977-1987),
wist het
Humanistisch Verbond zich succesvol te profileren als een
organisatie die de levensbeschouwelijke visie toespitste op
individuele zelfbeschikking. Daarbij zette men in op legalisering van abortus en euthanasie, en was men tegen discriminatie van homoseksuelen en vrouwen.
Vanaf eind jaren tachtig begon een lange periode van
voortgaande heroriëntatie op missie en doelen, en een toenemende samenwerking met andere (al dan niet humanistische) organisaties. Deze heroriëntatie resulteerde in 2000 in
een nieuw humanistisch perspectief, onder de titel: Werken
met waarden. Levenskunst en maatschappelijke betrokkenheid
in de 21ste eeuw. (Oostdijk, 2000) Hierin werden de opgaven van een vernieuwd humanisme gepresenteerd. Aan de
ene kant werden aan het georganiseerde humanisme nieuwe
eisen gesteld op maatschappelijk terrein zoals de multiculturele samenleving, de voortSchrijdende technologie en informatisering en voerde men een debat op het gebied van
milieuzorg en burgerschap. Van de andere kant was er de
persoonlijke invulling van het humanisme en werden individuele humanisten aangespoord tot aanpassing van hun
levensstijl om te komen tot geïnteresseerde kosmopolitische
en sociaal bewuste mensen. Het humanisme zelf zou zich
anders moeten profileren, namelijk in de richting van een
brede, samenwerkende, sociaal-kritische beweging. Ook
pleitte men voor het thematiseren van sociale en morele
kwesties.
Medio 1946 wilden de besturen van Humanitas en het
Humanistisch Verbond aansturen op een fusie, maar deze
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werd door de leden van Humanitas afgewezen. Deze vereniging richtte zich voornamelijk op de maatschappelijke praktijk, terwijl het Verbond veel meer een ideologisch karakter
had en meer de bezinning op de humanistische identiteit
van mensen centraal stelde. Op de een of andere manier
wilde men geen humanistische kerk en zeker niet met een
centraal leergezag. Samenwerking is er echter altijd gebleven.
Er ontstonden al snel meer initiatieven die leidden tot
verschillende organisaties op humanistische grondslag. Niet
alleen ontwikkelde Humanitas binnen enkele jaren al zo'n
veertig afdelingen in het land, er ontstond ook humanistisch geestelijke verzorging voor buitenkerkelijken, een militair thuisfront en een humanistische stichting voor bejaarden. In de beginperiode werd al het uitvoerend werk binnen
Humanitas gedaan door leden en sympathisanten op basis
van vrijwilligheid. Dankzij het ingroeien in het verzuilde
welzijnsbestel vond er tussen 1950 en 1970 een forse stijging van het aantal beroepskrachten plaats. Dit gebeurde
met name in de gezinsverzorging, maar ook in het maatschappelijk werk en het jeugd- en jongerenwerk.
In de periode van 1945 tot ongeveer 1965 leverde de
humanistische beweging, vooral het Humanistisch Verbond
en Humanitas, een langjarige emancipatiestrijd
om het
humanisme door overheid en samenleving erkend te krijgen
als een volwaardige, gelijkwaardige en gelijkberechtigde
levensbeschouwing. Ondanks de vaak grove tegenwerking
van vooral katholieken (waarbij in 1954 de bisschoppen het
beruchte Mandement uitbrachten) en van antirevolutionairen (die tegen humanistisch geestelijke verzorging waren),
slaagde men er toch in om formeel juridisch maar ook praktisch erkend te worden. Dit werd duidelijk bij de erkenning
en financiering van maatschappelijk werk en geestelijke verzorging op humanistische grondslag in de jaren vijftig, maar
ook bij die van het Humanistisch
Opleidingsinstituut
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(1964), de radio- en televisiezendtijd (1966), het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking
(1978),
het Humanistisch Vormingsonderwijs (1980) en de Universiteit voor Humanistiek
(1989). Ook ontstonden
het
Humanistisch Overleg Mensenrechten en het Humanistisch
Vredesberaad.
Een belangrijk markeringspunt voor de erkenning van de
gelijkwaardigheid van het humanisme was de regeringsverklaring van het kabinet Cals-Vondeling op 27 april 1965.
Daarin werd uitgesproken dat 'het beleid gedragen zal worden door de geestelijke waarden die in christendom en
humanisme tot uiting komen'.
Het hoogtepunt in de erkenning vormde artikel 1 van de
herziene grondwet van 1983, waarin godsdienst en levensovertuiging als gelijkwaardig worden beschouwd. Het grote
belang hiervan voor de humanisten was dat voor het eerst in
Nederland de gelijke behandeling van de godsdienstige en
niet godsdienstige levensbeschouwing grondwettelijk werd
vastgelegd.
In het naoorlogse Nederland was men zonder een organisatie nergens. Er bestonden zuilen waarbij de vele organisaties waren aangesloten en bovendien door een kerkelijk
gezag werden gecoördineerd en ook door de christelijke
politiek ondersteund. Dit maakte het voor humanistische
organisaties niet gemakkelijk.
Allereerst was er de gangbare opvatting dat er zonder
God en godsdienst geen normen waren. Bijna alles wat niet
op christelijke uitgangspunten was gebaseerd, werd bij voorbaat verworpen. Tot diep in de jaren vijftig werd bijvoorbeeld het werk van Humanitas door vertegenwoordigers van
de kerken belasterd en tegengewerkt. Dat deden ook confessionele gemeentebesturen. De overwegend christelijke overheid bemoeilijkte aanvankelijk nogal het maatschappelijk
karakter van humanistische stichtingen en verenigingen.
Op de tweede plaats wilden vele humanistische organisa24

ties geen nieuwe zuil worden, omdat men tegen nationale
verdeeldheid was en men niet uit was op een centraal overkoepelend humanistisch leergezag. Dat men door de anderen echter wel als een nieuwe soms bedreigende zuil werd
gezien konden ze echter niet voorkomen. Waarschijnlijk
was het ook onmogelijk om zich in een verzuild land buiten
de bestaande zuilen te organiseren.
Een derde reden was dat mensen die zich humanist
noemden het soms moeilijk vonden zich te organiseren. Dat
gold met name voor anarchisten en vrijdenkers die wars
waren van autoriteiten, die je nu eenmaal in organisaties
nodig hebt. Voor sommige vrijzinnige protestanten was het
bovendien niet altijd gemakkelijk om hun vertrouwde zuil
te verlaten.
Dat brengt ons bij een vierde reden die het voor de
humanistische organisaties niet gemakkelijk maakte, namelijk de onderlinge diversiteit. Er waren en zijn humanisten
in vele soorten en maten, er zijn zelfs humanisten die het
wel zijn maar zich niet zo willen noemen. Te noemen valt
vooral de tegenstelling tussen religieuze humanisten en antireligieuze humanisten, de anti-theïsten en de orthodoxe
vrijdenkers.
Je zou kunnen zeggen dat het humanisme
in het
Nederland van de twintigste eeuw de hoge organisatiegraad
als het ware kreeg opgedrongen. Tegen wil en dank is men
in de ogen van velen een nieuwe zuil geworden. Van de
andere kant moet worden gezegd dat zonder deze organisatiegraad het humanisme zich hier nooit zo goed ontwikkeld
zou kunnen hebben.
3. Internationaal humanisme
Hoewel er al meer dan vijftig jaar een internationale organisatie bestaat voor humanisme, kan men moeilijk spreken
over zo iets als 'het internationaal humanisme'. Mocht men
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al spreken over wereldhumanisme, dan zijn daarin drie groepen te onderscheiden, veelal afhankelijk van de positie die er
ten opzichte van de godsdienst wordt ingenomen. De eerste
groep - voornamelijk vrijdenkers, agnosten en rationalisten
- is primair gericht op het bestrijden van naïeve en inhumane standpunten die kerken en godsdiensten naar voren brengen. In het algemeen zijn deze organisaties niet erg bloeiend
en succesvol. De tweede groep wordt gekenmerkt door het
aanbieden van diensten (bijvoorbeeld ceremonies) en door
het nabootsen van een sfeer die ook de kerken uitstralen.
Vooral in Noorwegen is men hiermee succesvol. Binnen de
derde groep - het zogenaamde pluriforme humanisme - is
er ruimte voor zowel een atheïstische en antigodsdienstige
stroming, als voor een religieus georiënteerde richting. Tijd,
plaats en doel bepalen dan in hoge mate de inhoud van het
humanisme. Nederland, Vlaanderen en Engeland zijn hier
duidelijke voorbeelden van.
Aanhangers van humanisme vindt men op dit moment
vooral in West-Europa, de Verenigde Staten en India. Ook
elders in de wereld vindt men wel organisaties, maar die zijn
over het algemeen klein. De opvattingen van humanisme
die men in deze organisaties aantreft zijn zeer verschillend.
Bij elkaar zijn er dus internationaal veel verschillende vormen van humanisme. We geven een beknopt overzicht.

* Er is een pluriform humanisme zoals in Nederland bij
het Humanistisch Verbond, dat uitgaat van tolerantie,
het goed recht van ieder om er eigen ideeën op na te houden, zolang anderen daar niet door worden benadeeld.
Dit is typisch Noordwest-Europees.
* In de Scandinavische landen richten de humanistische
organisaties zich vaak op het bieden van niet-godsdienstige alternatieven voor kerkelijke rituelen, zoals huwelijken, uitvaarten en geboortevieringen.
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* Religieus getinte of geïnspireerde vormen van humanis-

*

*

*

*

me vindt men in de Engelstalige landen. Een voorbeeld
van zulke religieuze humanisten is de 'Fellowship of
Religious Humanists' in de vs. Verwant hiermee zijn de
ethische humanisten, die vaak uit vrijzinnig godsdienstige groepen zijn voortgekomen.
Tegenover deze spirituele vorm van humanisme staan de
rationalisten die een vast vertrouwen hebben in het gezonde verstand, de rede en in de exacte wetenschappen.
Men vindt deze benadering vooral in het rijke westen,
maar ook in India is deze stroming aanwezig. Wetenschap
wordt dan als instrument gebruikt om wonderdoeners,
pseudo-heiligen en kwakzalvers te ontmaskeren.
Vooral in Zuid-Europa en Zuid-Amerika zijn er humanistische vrijdenkersorganisaties die zich richten tegen de
macht van de r.k.-kerk. Ook in de Verenigde Staten en
India zijn dergelijke organisaties vaak veel feller antigodsdienstig dan hier in Nederland. Dat heeft te maken met
de grote dreiging die daar van de godsdienst uitgaat: in
Amerika zijn fundamentele christenen fel gekant tegen
de evolutieleer, in India worden misstanden als het kastensysteem en tempelprostitutie op godsdienstige gronden verdedigd.
In Afrika en Azië, in de Arabische landen, vindt men vormen van een soort vriendschapshumanisme
die geen
diepe theoretische onderbouwing hebben. Ze richten
zich op een goede sociale omgang tussen mensen. Het
gaat dan vooral om 'niceness', om aardig zijn.
In sommige landen worden bepaalde boeddhistische en
islamitische (vooral van alevieten) verbanden als humanistisch aangeduid omdat ze voornamelijk humane waarden centraal stellen.
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In 1952 werd in Amsterdam onder grote belangstelling de
International Humanist and Ethica! Union (IHEU)
opgericht. Dit gebeurde door humanistische organisaties uit
acht verschillende landen, waarbij die uit Nederland een
centrale rol speelden. Het doel was om vaste relaties aan te
gaan met de humanistische en ethische organisaties van de
hele wereld en om gezamenlijk een rol in de internationale
gemeenschap te kunnen vervullen. Ook ging het erom antihumanistische tendensen tegen te gaan en elkaar daarbij te
ondersteunen. De Nederlander Jaap van Praag, toenmalig
voorzitter van het Humanistisch Verbond, was hierbij de
grote inspirator. Hij fungeerde als voorzitter van het oprichtingscongres en speelde een doorslaggevende rol bij het
opstellen van de zogenaamde 'Amsterdamse Declaratie',
waarin de grondbeginselen van het georganiseerde humanisme werden vastgelegd. Deze zijn samen te vatten in de volgende punten:
(1) Dit humanisme is democratisch. Het streeft naar de
meest volledige ontwikkeling van ieder mens en stelt dat dit
een kwestie van recht is. Dit beginsel is toepasbaar op alle
onderlinge betrekkingen tussen mensen.
(2) Men gaat er vanuit dat het van groot belang is dat
wetenschappelijke methoden overal in de wereld worden
toegepast op vraagstukken van sociale en maatschappelijke
aard. Humanisten willen een scheppend en niet een vernietigend gebruik van wetenschap.
(3) Er wordt nadruk gelegd op de waardigheid van de
mens en op het recht van het individu tot de grootst mogelijke vrijheid van ontwikkeling dat te verenigen is met de
rechten van anderen. Het ethische humanisme verwerpt
totalitaire pogingen tot perfectionering van het economische systeem ter verkrijging van onmiddellijke winst ten
koste van menselijke waarden.
(4) In de declaratie wordt de nadruk gelegd op persoonlijke vrijheid als een doel dat moet worden gecombineerd

28

met sociale verantwoordelijkheid, om te verhinderen dat zij
wordt opgeofferd aan de verbetering van de materiële welstand. Ter wille van de persoonlijke vrijheid is het humanisme ondogmatisch en legt het geen credo op aan zijn volgelingen.
(5) Het humanisme is een levenshouding, die streeft naar
de grootst mogelijke ontplooiing door het bevorderen van
een ethische en scheppende levenswijze. Het kan een levenswijze zijn voor ieder individu dat in staat is om zich aan te
passen bij de veranderingen in de structuur van de maatschappij.
De IHEU kwam met veel hulp uit Nederland moeizaam
van de grond. Het hoofdkwartier was tot 1997 gevestigd in
Utrecht. Na een inventieve reeks maatregelen werd de basis
gelegd voor een financieel gezonde organisatie waarna er in
de jaren tachtig een forse toename kwam van het aantal lidorganisaties. Humanists say YES to lift was het motto van het
in 1986 georganiseerde wereldcongres.
In 1991, en aangevuld in 1996, stelde de IHEU na veertig
jaar discussie een minimum statuut voor humanisme op:
'Humanisme is een democratische en ethische levensbeschouwing die bevestigt dat menselijke wezens het recht
en de verantwoordelijkheid hebben om zin en vorm aan
hun eigen leven te geven. Het staat voor het opbouwen
van een meer menselijke samenleving door een ethiek die
gebaseerd is op menselijke en andere natuurlijke waarden
in een geest van rede en vrij onderzoek door middel van
menselijke vermogens. Het is niet theïstisch en het aanvaardt geen bovennatuurlijke opvattingen over de werkelijkheid.'
Uit het feit dat men er slechts in slaagde om deze minimale
verklaring op te stellen blijkt dat er tussen de diverse natio-
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nale organisaties nog de nodige verschillen in opvattingen
over het humanisme bestaan. Ondanks deze verschillen zijn
er echter ook enkele gemeenschappelijke beginselen en uitgangspunten. De achtergronden daarvan liggen in het verleden. Daar liggen de wortels van het huidige humanisme.
Daarom besteden we nu eerst aandacht aan dit verleden om
duidelijk te maken dat humanisme voor een belangrijk deel
het resultaat is van een lange geschiedenis.
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Herinneringen

Ach, teksten en verzen zeggen zo weinig als men ze in zijn
jeugd heeft geschreven. Men moest daar liever mee wachten en
zin en zoetheid verzamelen, een leven lang en een lang leven
zo mogelijk, en dan heel aan het eind, misschien zou men dan
tien regelskunnen schrijven die goed zijn. ~nt verzen en teksten zijn niet zoals mensen denken gevoelens, het zijn ervaringen. ur wille van één vers moet je vele steden zien, mensen en
dingen, je moet de dieren kennen, voelen hoe de vogels vliegen.
Je moet het gebaar kennen waarmee de bloemen
morgens
opengaan. Je moet terug kunnen denken aan wegen in onbekende streken, aan onverwachte ontmoetingen en aan scheidingen die je allang had voorzien, en aan dagen uit je jeugd,
aan ouders die je moest krenken wanneer zij je een genoegen
deden en je hen niet begreep, aan kinderziekten die zo wonderlijk begonnen met zoveel diepe veranderingen, aan dingen
in stil dichtgehouden kamers en aan ochtenden aan zee, vooral aan zee, aan zeeën, aan nachten op reis die hoog boven ons
wegruisten en meevlogen met al de sterren. En het is nog niet
genoeg als je aan deze dingen denkt. Je moet herinneringen
hebben aan vele liefdesnachten waarvan niet één aan de andere gelijk was, herinneringen aan het gekerm van barende
vrouwen en aan lichte, witte en slapende kraamvrouwen.
Maar ook bij stervenden moet je zijn geweest, je moet bij
doden gezeten hebben in de kamer met het open raam en de
plotselinge geluiden.
En het is ook nog niet voldoende herinneringen te hebben. Je
mo~t ze kunnen vergeten, als het er vele zijn en je moet het
grote geduld hebben te wachten, te wachten totdat zij terugkomen, want de herinneringen zelf zijn het nog niet. Eerst wanneer zij in ons geworden zijn: bloed, blik en gebaar, naamloos
en niet meer te onderscheiden van onszelf dan eerst kan het
gebeuren dat in een subliem moment het eerste woord van een

s
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vers of een tekst uit hun midden oprijst en zich van hen losmaakt.

Rainer Maria RiJke,
in: 'Het dagboek van Malte Laurids Brigge'
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2. HISTORISCHE
HUMANISME

WORTELS VAN HET

Geschiedenis is altijd een geschiedenis van het heden,
omdat men vanuit het heden op een bepaalde manier terugkijkt naar wat geweest is. In de negentiende en twintigste
eeuw keek men vanuit de aanduiding 'humanisme' terug
naar het verleden en ontdekte tal van aanzetten en bewegingen die met de term 'humanistisch' konden worden aangeduid. Bepaalde invloedrijke personen uit de geschiedenis
werden humanistisch of zelfs humanisten genoemd. Een
dergelijke terugblik, dergelijke gedane ontdekkingen beïnvloeden tegelijk weer dit humanisme zelf. De geschiedenis
van het humanisme wordt zoals elke geschiedenis altijd van
achteren naar voren geschreven. Men spreekt ook wel over
een geschiedenis met terugwerkende kracht, omdat men,
terugkijkend naar het verleden, personen, denkrichtingen
en stromingen tegenkomt die als humanistisch worden
omschreven, terwijl dit gemakkelijk als een anachronisme
kan worden gezien.
Het heden is bepalend voor het verleden, maar veel van het
verleden is weer onmisbaar voor het heden. Het is als met
herinneringen die onmisbaar zijn voor ons menselijk functioneren. Zonder herinneringen aan wat we hebben meegemaakt, weten we niet wie we zijn. Elk ogenblik dat we beleven dankt zijn zin en betekenis aan wat er aan vooraf is
gegaan, aan wat er in het verleden is gebeurd. Tegenwoordige tijd en toekomst zouden zinloos worden als de
sporen van het verleden helemaal uit ons bewustzijn waren
gewist, schrijft Geert Mak. Als je wilt weten wie bepaalde
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mensen zijn, vraag je naar hun verleden om te ontdekken
wat er allemaal met hen is gebeurd, wat zij hebben gedaan,
hoe ze zijn opgevoed, zijn geworden tot wie ze nu zijn.
Herinneringen geven toegang tot het verleden dat we echter
alleen door de poort van het heden kunnen binnengaan.
Wat voor het individuele levensverhaal geldt is ook van
toepassing op de geschiedenis die te omschrijven is als een
geordende en systematische manier van omgaan met het
collectieve verleden, als een bezig zijn met wat is geschied en
wat daardoor geschiedenis is geworden. Dat kan alleen vanuit het heden, waar nieuwe inzichten doorbreken, nieuwe
kaders ontstaan waarmee anders naar het verleden wordt
gekeken. Omdat het heden verandert, verandert ook de
geschiedenis, kan ze telkens weer vanuit een nieuw heden
worden herschreven. Nieuwe ingrijpende gebeurtenissen
zijn meer dan een extra hoofdstuk dat aan het boek der
geschiedenis wordt toegevoegd. Ze herschrijven en vereenvoudigen de geschiedenis en luiden een nieuwe toekomst in.
Er bestaat geen objectieve onveranderlijke geschiedenis van
het humanisme. Nieuwe gebeurtenissen werpen een ander
licht op het verleden en daardoor ook op de toekomst. De
vervlechting, de onverbrekelijke samenhang tussen heden,
verleden en toekomst heeft tot gevolg dat we het humanisme nu anders benaderen dan de mensen van voor en vlak na
de Tweede Wereldoorlog. Maar dankzij hun inspanningen
en organisatietalent, dankzij de veranderingen in wereld en
maatschappij, zijn we waar we nu zijn.
Het huidige humanisme zoals wij dat hier in kaart proberen
te brengen is het resultaat van een lange geschiedenis, waarvan de eerste contouren al opdoemen in de Griekse en
Romeinse oudheid, maar dat duidelijker vorm krijgt na de
Renaissance en de Verlichting in de achttiende en negentiende eeuw waarbij het dan ook de naam krijgt van huma34

nisme als een beweging waarin de mens met z'n capaciteiten
en mogelijkheden centraal staat; niet de zondige mens zoals
die in het christendom geschetst werd, maar de waardige
mens waarvoor je respect kon opbrengen en zoals die bij het
bestuderen van de Griekse en Latijnse letteren naar voren
kwam. In het begin van de negentiende eeuw wordt humanisme in de Europese landen nog duidelijk geassocieerd met
de gymnasiale opleidingen waar Grieks en Latijn werden
gedoceerd, die de humaniora werden genoemd en waar de
basis werd gelegd voor menszijn en menselijke ontwikkeling. In navolging van de oude Grieken en Romeinen krijgt
humanisme soms ook de naam van het vrije niet christelijke denken en verwijst humanist naar vrijdenker.
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werd
humanisme een aanduiding voor een levensbeschouwelijke
stroming, waarin dat menszijn sterk werd benadrukt en
men zich op dit punt steeds meer distantieerde van de christelijke denkwijze. Het werd in Europa een beweging van
kunstenaars en geleerden die bepaalde christelijke praktijken ernstig bekritiseerden, zich afwendden van de godsdienst en zich beriepen op figuren uit het verleden waarmee
ze zich verbonden wisten. Het zijn deze figuren die op hun
beurt dat humanisme beïnvloedden. Daarom laten we enkele van hen hier de revue passeren uit de verschillende periodes van de geschiedenis die we in dit kader reduceren tot zes
tijdperken namelijk die van de Griekse oudheid, de tijd van
de Romeinen, de Renaissance, de Verlichting, het aanbteken van de nieuwe tijd en het vrijdenken in Nederland.
1. De Griekse oudheid
Vanuit de Griekse letteren zijn dat Socrates en Protagoras
die vaak als voorvaderen van dit humanisme werden
beschouwd.
Socrates leefde van 470 tot 399 voorafgaand aan het
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begin van onze jaartelling. Hij was de leraar van Plato, de
grote schrijver en filosoof van de Grieken en wordt door
hem beschreven als een buitenbeentje, een provocateur,
iemand die de jongeren opriep kritisch te zijn tegen de
regenten die Athene bestuurden.
Vrijdenkers, rationalisten en degenen die zich in de achttiende en negentiende eeuw tegen het christendom keerden,
benadrukten in Socrates niet langer de overeenkomsten met
de man uit Nazareth, maar juist de verschillen. Evenals van
Jezus zijn van Socrates geen geschriften bekend. Alles wat
we van hem weten is tot ons gekomen door de geschriften
van Plato. Al wandelend en discussiërend ondervroeg hij de
mensen over wat ze dachten zeker te weten om dan vervolgens aan te tonen dat niets zeker is. Al de zekerheden die
mensen pretenderen te hebben zijn volgens Socrates schijnzekerheden. Volgens het orakel van Delphi was Socrates de
meest wijze man, omdat hij wist dat hij het niet wist. In zijn
Apologia laat Plato Socrates als volgt aan het woord:
'Toen ik een man eens testte - ik hoef hem wel niet bij
naam te noemen, maar, Atheners, het was een van onze
staatslieden bij wie ik zoiets meemaakte - , toen ik hem
aan de tand voelde en met hem praatte, bleek mij dat die
man wel wijs was in de ogen van veel andere mensen en
vooral ook in zijn eigen ogen, maar dat hij dit niet was.
Daarna probeerde ik hem te laten zien dat hij wel meende wijs te zijn, maar dat dit niet het geval was. Het gevolg
was dat ik mij de vijandschap op de hals haalde van die
man en van velen onder de aanwezigen. Toen ik wegging
dacht ik bij mezelf wijzer te zijn dan die man. Het is
immers niet onmogelijk dat geen van ons beiden iets
weet wat mooi en waardevol is, maar die man meent iets
te weten, terwijl hij het niet weet. Ik heb echter, overeenkomstig het feit dat ik het niet weet, ook niet de pretentie het te weten. Ik schijn dus een klein beetje wijzer te
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zijn dan hij, juist omdat ik, als ik iets niet weet, ook niet
de pretentie heb het te weten. Hiervan uitgaande ging ik
naar iemand anders onder degenen die de naam hebben
wijzer te zijn dan hij en mij bleek weer hetzelfde. Daarna
ging ik dus het hele rijtje af. Ik merkte daarbij tot mijn
leedwezen en mijn ontzetting, dat ik mij gehaat maakte.'
In 399 voor het begin van de jaartelling werd Socrates aangeklaagd en veroordeeld wegens zijn ongeloof in de goden,
het bederven van de jeugd en het beledigen van de staatslieden. Men bood hem aan te vluchten, maar hij weigerde zich
aan zijn veroordeling te onttrekken. Daarmee zou hij schuld
bekennen. Hij voerde zelf zijn verdediging, die uitvoerig
door Plato is beschreven, en werd veroordeeld tot het drinken van de gifbeker. Plato eindigt zijn beschrijving met te
zeggen dat Socrates een vriend en man was die zich boven
alle bekende tijdgenoten verhief en de meest wijze en rechtvaardige was.
Een tijdgenoot van Socrates was Protagoras die leefde van
490 tot 420 voor het begin van de jaartelling. Van hem
stamt de uitspraak dat de mens de maatstaf is van alle dingen, letterlijk: 'De mens is de maat van alle dingen, van de
zijnden dat zij zijn en van de niet zijnden dat zij niet zijn.'
Door de latere humanisten werd deze tekst soms tot motto
voor het humanisme uitgeroepen.
2. De tijd van de Romeinen
Van de oude Romeinen kunnen Seneca en Marcus
Aurelius worden genoemd als figuren waarin vroegere en
huidige humanisten zich soms spiegelen of waarmee ze zich
op de een of andere manier verbonden weten.
Seneca leefde van het jaar 5 tot 65 en was een vertegenwoordiger van de Stoa, een filosofische stroming die aan het
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verstand, de rede en de redelijkheid een hoge plaats gaf. In
de ogen van Seneca en de zijnen was heel de kosmos volgens
de beginselen van de ratio ontwikkeld. Deze stond ook
voorop als je gevoelens onder controle moest houden en een
gelukkig leven wilde leiden. Men sprak over 'apatheia', een
eigenschap van het verstand waarmee men gevoelens, emotionaliteit en alles wat mensen tegen of buiten hun wil overkwam, in toom kon houden. Apatheia vertoont enige overeenkomst met ons Nederlandse apathisch zijn, waarbij je
het gevoel als het ware helemaal uitschakelt. Bij Seneca werden gevoelens en hartstochten genegeerd. Daar stond hij
boven. In het openbare leven waren emotie en liefde storende elementen die zoveel mogelijk door het verstand moesten
worden geëlimineerd. Hij schreef:
'Van een ramp waarop we zijn voorbereid komt de klap
minder hard aan, maar in de ogen van de dwazen en van
hen die zich op fortuin verlaten, is elke gebeurtenis die
zich voordoet nieuw en onverwacht. Voor mensen zonder
ervaring bestaat een groot deel van de ramp in het feit dat
ze onverwacht komt (... ). Daarom probeert de wijze bij
voorbeeld al te wennen aan de ellende die hem kan overkomen; en wat anderen licht kan maken door het langdurig te ondergaan, maakt hij licht door het langdurig te
overwegen.'
Het ideaal van Seneca en de stoïcijnen was onverstoorbaar
te blijven en onafhankelijk te zijn van domme toevalligheden die je van slag kunnen brengen. Daardoor kon veel pijn
en verdriet je niet raken. Eén van zijn veel gelezen geschriften heette 'De vita beata' (over het gelukkige leven). Toen
Seneca als oud-leraar van keizer Nero door diezelfde Nero
van samenzwering werd verdacht en de opdracht kreeg zichzelf te doden, raakte hij niet in paniek en besloot ook niet
te vluchten, maar nam samen met zijn vrouw een bad waar-
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bij ze zich de polsen doorsneden om zo rustig op de dood te
wachten. Dit was voor de Romeinen het grote voorbeeld dat
het verstand, de ratio, die alles onder controle kon krijgen.
Het verhaal gaat dat Seneca, toen bloedend maar kalm, nog
een verhandeling dicteerde aan zijn secretaris waarin onder
meer werd vermeld dat een wijs mens alles, ook zijn eigen
lichaam, als tijdelijk eigendom beschouwt.
Marcus Aurelius (121-180) was twintig jaar keizer van het
Romeinse rijk en voelde zich ook thuis bij de Stoa. Hij was
er een invloedrijk vertegenwoordiger van en betoogde dat
het geluk in je leven afhangt van de kwaliteit van je gedachten. Hij schreef een boek met aforismen waaruit veelvuldig
werd geciteerd, zoals bijvoorbeeld:
'De dood is evenals de geboorte een mysterie der natuur.
Een uiteenvallen in dezelfde elementen die eens werden
samengevoegd, iets waarover men zich in het geheel niet
hoeft te schamen, want het is niet in strijd met de aard
van een denkend wezen, noch met het plan van zijn constitutie.'
Het ging Aurelius om wat goed en passend is in het leven,
namelijk om wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid. Humanisten zeiden hem dat graag na.
3. De Renaissance
Ook in de Renaissance zijn er mensen waarin humanisten
zich graag herkennen en die ze als voorbeeld stellen voor een
meer rationele en kunstzinnige benadering van de werkelijkheid. We vermelden in dit kader Francesco Petrarca
(1304-1374), Desiderius Erasmus (1466-1536) en Michel
de Montaigne (1533-1592).
De eerstgenoemde was niet alleen een groot geleerde
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maar ook een lyrisch dichter en een uitnemend prozaschrijver. Hij verwees veelvuldig naar het hoge gehalte van schrijvers en dichters van de Griekse en Romeinse oudheid.
Volgens Petrarca zijn alle mensen door verstand en taal met
elkaar verbonden en als het ware verenigd in een soort
natuurlijke broederschap. Hij pleitte voor verstandelijk
inzicht dat mensen door overtuigende redeneringen en in
eloquente vorm naar voren dienden te brengen. Terwijl zijn
tijdgenoten meestal aandacht schonken aan het geloof en
soms aan het intellect, richtte Petrarca zich vooral op de wil.
Wat taal betreft moeten welsprekendheid en schrijfkunst
volgens hem fraai van vorm zijn. Ze hebben tot doel de wil
van mensen om te vormen en in de goede richting te buigen De kern van menszijn is niet het verstand of dat men
moet weten hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, maar dat
men kan kiezen tussen goed en kwaad. Het is de taak van
bijvoorbeeld de retorica om met alle mogelijke middelen
(logische, rationele en esthetische) de wil te overtuigen het
goede te doen. Ethiek is bij Petrarca de hoogste wijsgerige
discipline. In de geschiedenis van het humanisme wordt hij
door velen als de eerste moderne mens beschouwd.
Desiderius Erasmus, geboren in Rotterdam als illegale
zoon van een rooms-katholiek priester uit Gouda, was een
groot schrijver en taalkundige. Hij stelde zich bij alle politieke en kerkelijke conflicten in zijn tijd vredelievend op en
bestreed iedere vorm van intolerantie. Zelfs tegen Turken
zou men niet ten strijde moeten trekken om ze gedwongen
te bekeren, zo schreef hij, maar men zou hen door zedelijk
hoogstaande gedrag moeten kunnen overtuigen. Elders
schrijft hij: 'Wie denkt dat het geluk van de mens bepaald
wordt door feiten is gek. Het hangt af van inbeeldingen.'
Van zijn vele in het Latijn geschreven geschriften is 'Lof
der zotheid' misschien wel het meest bekende. Dit boek vol
humor en spot steekt de loftrompet over wat doorgaans als
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dom en onzinnig wordt beschouwd en relativeert daarmee
alles wat als gewichtig en belangrijk te boek staat. Een klein
voorbeeld:
'Nodig een wijze uit voor een diner en hij zal het verpesten door te zwijgen als het graf of door zijn gasten met
vervelende vraagstukjes lastig te vallen. Vraag hem te
dansen en je zult een kameel bokkensprongen
zien
maken.'
Erasmus gold als de meest geleerde man van zijn tijd. Hij
wordt door latere humanisten en vooral in Nederland vaak
als de eerste humanist gezien, omdat zijn vredelievende en
relativerende betogen hem boven de partijen deden uitstijgen en hij zo een boegbeeld werd voor een ieder die de hokjesgeest teniet wilde doen.
Michel de Montaigne was een scepticus, een filosoof die als
lijfspreuk had dat filosoferen eigenlijk twijfelen is. Hij is
echter vooral bekend om het essay, omdat hij de eerste was
die dit als een korte, voor een ruim publiek bestemde verhandeling over een wetenschappelijk of letterkundig onderwerp in een sublieme stijl voor het voetlicht bracht. Iedere
zekerheid van kennis of geldigheid van moraal stond voor
hem ter discussie. Veel agnosten en vrijdenkers die zich aan
het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw onder de humanisten schaarden, voelden zich door de
Montaigne aangesproken en zagen in hem een humanist
avant Ie letttre.
4. De Verlichting
Het was René Descartes (1596-1650) die voorzichtig de
deur opende van een nieuw tijdperk dat later als de
Verlichting werd gezien. Met zijn beroemde uitspraak 'cogi41

to ergo sum' (ik denk, dus ik ben) verhief hij de ratio, het
verstand, en het denkende bewustzijn tot belangrijkste uitgangspunten van het menszijn. De ratio vormde het licht
waarmee we in de duisternis van het bestaan onze weg moesten vinden. Daarmee was het rationalisme geboren. Traditie
en ervaring leverden volgens Descartes slechts opinies,
meningen en overtuigingen op, maar geen wetenschappelijk
verantwoorde waarheid. Wie tot ware kennis wil komen,
moet bereid zijn aan alles te twijfelen. Het enige waaraan je
niet kunt twijfelen is het denken dat je twijfelt. Zodoende
kwam Descartes tot zijn uitspraak: ik denk, dus ik ben.
Descartes pleitte voor heldere en duidelijke begrippen
waarmee het verstand stap voor stap tot ware kennis kan
komen. Daarmee ontwikkelen mensen een natuurlijk licht,
waardoor ze in staat zijn de dingen duidelijk te zien en te
kennen. Dit alles betekende het begin van de moderne
wetenschap.
Hoewel Descartes niet het geloof vaarwel zegde, hebben
humanisten hem later dankbaar omhelst vanwege zijn rationalistische benadering van de werkelijkheid waarmee men
zich vervolgens tegen de traditionele geloofsartikelen van
kerk en godsdienst keerde.
Een tweede figuur die hier zeker genoemd moet worden is
Baruch de Spinoza (1632-1677),
vaak de grootste
Nederlandse filosoof genoemd, geboren in Amsterdam uit
joods-Portugese ouders. Op zijn drieëntwintigste werd hij
samen met zijn leraar da Costa uit de joodse gemeenschap
verbannen wegens abominabele ketterijen en monsterlijke
daden. Volgens rapporten van de joodse synagoge ontkende
Spinoza de onsterfelijkheid van de ziel en meende hij dat
God slechts in filosofische zin bestond. Het traditionele
godsbegrip is in de ogen van Spinoza slechts een product
van menselijke onwetendheid. Veel meer noemt hij alles
God en is hij in die zin een pantheïst.
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Van zijn vele geschriften is de Ethica vermoedelijk wel
het meest bekende en invloedrijke boek. Het verscheen na
zijn dood, maar maakte hem tot een van de invloedrijkste
filosofen van Europa. De mathematische opbouw ervan
weerspiegelt ook de karakteristieke mathematische methode
die Spinoza kenmerkt. In dit boek stelt hij dat er geen kwalitatief, maar slechts een gradueel onderscheid bestaat tussen
emotie en rationele kennis en dat vrijheid bestaat uit het
begripvol leven volgens inzicht in het noodzakelijke.
Stelling 6 van boek 5 van zijn Ethica luidt:
'In de mate dat de geest alle dingen als noodzakelijk
begrijpt, heeft hij een grotere macht over de affecten of
lijdt hij er minder door.'
Spinoza wordt wel de filosoof van de vrijheid genoemd,
omdat zijn ethica misschien wel een van de meest radicale
beschrijvingen van de individuele vrijheid bevat. In ieder
geval heeft hij zelf ondanks alle vijandelijkheden en verleidingen om tegengestelde standpunten in te nemen zijn
innerlijke vrijheid behouden in een land dat de vrijheid
altijd hoog in het vaandel had. Het is ook dit aspect waar
humanisten graag naar verwijzen.
Ten slotte vermelden we Immanuel Kant (1724-1804) die
voor een ingewikkelde en soms moeilijk te begrijpen copernicaanse omwenteling in het denken zorgde. Hij nam
afstand van de zekerheid dat het verstand van mensen tot
absolute kennis in staat is, iets wat echter niet alleen door
agnosten maar ook door gelovigen werd onderschreven.
Kant voegde er echter aan toe dat je altijd de moed moet
hebben van het eigen verstand gebruik te maken. Hij
schreef:
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'Verlichting is de bevrijding van de mensen uit de
onmondigheid waaraan zij zelf schuld droegen. Onmondigheid bestaat in het onvermogen zonder leiding
van een ander gebruik te maken van je verstand. Zelf
heeft men schuld aan deze onmondigheid wanneer de
oorzaak niet in een gebrek aan verstand, maar in een
gebrek aan besluitvaardigheid en moed ligt om van dat
verstand zonder leiding van een ander gebruik te
maken.'
Volgens Kant kunnen we de wereld nooit echt helemaal
kennen. Het is meer: wat je zegt, ben je zelf. Wat wij over
de werkelijkheid beweren zegt meer over onszelf dan over
die werkelijkheid, want het is niet de werkelijkheid die onze
kennis bepaalt, maar onze kennis die de werkelijkheid
bepaalt. In de woorden van Kant: 'het is de structuur van
ons kenvermogen dat het object van kennis vormt'. Mensen
scheppen dus met elkaar hun eigen werkelijkheid en zijn
daar ook verantwoordelijk voor.
Voor diverse humanisten van de twintigste eeuw vormde
deze benadering een belangrijk wapen tegen de absolute
zekerheden en dogmatische geloofsartikelen van protestanten en katholieken.

s. Het

aanbreken van de nieuwe tijd

In feite was met de filosofie van Immanuel Kant het tijdperk
van de Verlichting afgesloten en een nieuwe tijd aangebroken. Sommigen hadden veel moeite met die Kantiaanse filosofie en wilden zich niet met hersenspinsels maar meer met
de maatschappelijke praktijk bezighouden. In de negentiende eeuw waren er verschillende humanistisch georiënteerde
figuren die de armen uit de mouwen wilden steken. Het
atheïsme, socialisme en pragmatisme waren bewegingen die
daartoe uitnodigden, maar ook anarchisme, antirationalis-
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me en nihilisme werden somtijds een toevluchtsoord voor
humanisten. Hier vragen we aandacht voor drie invloedrijke personen uit de negentiende eeuw.
Karl Marx (1818-1883) wordt alom als de belangrijkste
vertegenwoordiger van het socialisme gezien. De filosofen
hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd, het
komt er op aan haar te veranderen, zo luidde zijn slagzin.
Hij ging uit van een bepaald materialisme dat geplaatst werd
tegenover een idealisme. Het zijn niet de ideeën en opvattingen die de materiële werkelijkheid bepalen, maar het is
die materiële werkelijkheid die bepaalt wat mensen vinden
en denken. Mensen die uitgebuit worden, die hard moeten
werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, hebben
andere ideeën en meningen dan degenen die rijk zijn, die
eten en drinken in overvloed hebben en tijd hebben zich te
verdiepen in allerlei boeken en geschriften. De materiële
positie van mensen bepaalt volgens Marx hoe ze denken.
'Het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun zijn
bepaalt, maar omgekeerd, het is hun maatschappelijk zijn
dat hun bewustzijn bepaalt.'
De benadering van Marx en het marxisme wordt soms
aangeduid met dialectisch materialisme, omdat dit het materialisme van Feuerbach en de dialectiek van Hegel tot uitgangspunten neemt. Als leerling van Hegel onderstreepte
Marx het belang van dialectiek en geschiedenis, de enige
wetenschap waar het op aankomt. Dialectiek verwijst naar
verandering, het voortdurende proces van these en antithese
dat uitmondt in een synthese die na verloop van tijd weer als
een these gezien wordt. Marx pleitte voor klassenstrijd ..
Daarvoor moest de onderklasse de macht grijpen van de
bovenklasse. Uiteindelijk zou er een klassenloze maatschappij komen waar alle mensen gelijkwaardig met elkaar konden omgaan.
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Ook Charles Darwin (1809-1882) speelt bij veel humanisten een belangrijke rol, omdat hij een alternatief bood voor
de traditionele godsdienstige scheppingsleer en aantoonde
dat de mens niet langer het enige middelpunt van de aarde
kon zijn. Mensen stammen af van een zeer gedifferentieerd
dierenrijk. Bij de gedachte tot het rijk der dieren te behoren,
of af te stammen van een aap, konden mensen zich ten tijde
van Darwin vreselijk kwaad maken. Vrouwen vielen flauw
en mannen sloegen erop los, iets wat in mindere mate soms
nog steeds het geval is. De mens vormde immers het middelpunt van het heelal en was kind Gods. De verschillen
tussen mens en dier blijken moeilijk overbrugbaar.
Sinds Darwin is echter voor menigeen duidelijk geworden
dat we onszelf temidden van alle levende wezens wel op een
erg groot voetstuk hebben geplaatst en dat we, hoewel een
rationeel wezen, toch tot het dierenrijk behoren.
Met Darwin en zijn evolutietheorie is er een andere visie
ontstaan op wie mensen zijn en hoe ze zich hebben ontwikkeld. Deze heeft ook de nodige invloed gehad op het humanIsme.
En dan was er Friedrich Nietzsche (1844-1900), de filosoof met de hamer zoals hij zichzelf noemde, die wees op de
consequenties van de vele ontwikkelingen. Hij bestrijdt het
christendom, maar ook het socialisme dat volgens hem
teveel een verkapte vorm van christendom is, alleen dan
zonder een God. Hij bekritiseert ook de wetenschap die in
zijn ogen veel te afstandelijk en te rationeel is. Volgens
Nietzsche dient de mens de dood onder ogen te zien en in
de onpeilbare afgrond te kijken van een wereld zonder zin,
waarover men niet alleen maar rationele verhalen moet vertellen, maar die men moet beleven en telkens opnieuw zin
moet geven. Daarvoor zijn de meeste mensen te klein. Met
name het christendom en de christelijke cultuur hebben de
mensen klein gehouden. Ze moeten groeien, groter worden,
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zich ontwikkelen tot goden, tot übermensen in de terminologie van Nietzsche. Het gaat niet langer om mensen die
met hun hoofd in de wolken lopen, maar om mensen van
vlees en bloed, die de aarde trouw zijn en niet hun hoofd op
hol laten brengen door te vluchten in een andere wereld.
Ik kom te vroeg, voorspelde hij van zichzelf. Het is mijn
tijd nog niet. De ongelooflijke gebeurtenissen van deze tijd
zijn nog onderweg, ze maken een omweg en zijn nog niet
tot de oren der mensen doorgedrongen. 'Donder en bliksem
vragen tijd zoals ook het licht van de sterren tijd nodig heeft
om ons te bereiken.'
In 1889 stort Nietzsche in en wordt krankzinnig. Zijn
zus Elisabeth, die een Duits nationaliste en fervent jodenhaatster was, beheert zijn geschriften en stelt die bij. In
1900 overlijdt Nietzsche. Daarna worden zijn boeken bestsellers. Vooral van zijn 'Also sprach Zarathustrà worden miljoenen exemplaren verkocht. Pas in de jaren zestig wordt
duidelijk hoe Elisabeth bepaalde passages verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd heeft en dat Nietszsche ten onrechte
met het nationaalsocialisme van Hitler geassocieerd is. In de
jaren zestig groeit zijn invloed in theologie en filosofie en
wordt hij ook als humanist meer herkend.
6. Vrijdenken in Nederland
Al sinds het ontstaan van de Republiek van de Verenigde
Nederlanden is er een bepaalde stroming die zich verzet
tegen kerk en keizer en die maakt dat Nederland een vrijstaat wordt waar vluchtelingen uit andere landen welkom
zijn. Het protestantisme heeft waarschijnlijk het verzet
tegen een centraal gezag in Rome, en later in Spanje en
Frankrijk versterkt. Er zijn ook verschillende personen
geweest die zich verzetten tegen de christelijke leer en het
bestaan van God ontkenden. Zeventiende-eeuwers als Uriel
Acosta, Adriaan Koerbagh en Baruch de Spinoza waren
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belangrijke 'ongelovigen'. Vooral Spinozàs Ethica beïnvloedde later veel vrijdenkers in Nederland die zich vanaf het
midden van de negentiende eeuw gingen organiseren. In
1856 werd, zoals al vermeld, te Amsterdam de vrijdenkersvereniging De Dageraad opgericht, de eerste atheïstische
organisatie in Nederland. Deze heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de emancipatie van het eigen denken en het
zich verzetten tegen het dominante christelijke geloof.
Belangrijke personen voor het vrijdenken in de tweede helft
van de negentiende eeuwen het latere moderne humanisme
waren ondermeer Johannes van Vloten, Franz Junghuhn,
Multatuli, H.H. Hartogh Heys van Zouteveen, Ferdinand
Domela Nieuwenhuis en Aletta Jacobs. We bespreken er
hier drie kort.
De in Duitsland geboren arts en etnoloog Franz Junghuhn
(1809-1864) ontwikkelde op Java zijn zogenaamde natuurfilosofie, die hij in 1854 formuleerde in zijn boek Licht- en
schaduwbeelden uit de binnenlanden van java. Het boek
bevat in allegorische vorm - het gaat om discussies tussen de
gebroeders Nacht (christendom), Avondrood (pantheïsme),
Morgenrood (monisme) en Dag (theïsme) - een bespreking
van de levensbeschouwingen anno 1850. Zijn eigen theïstische visie omschreef hij als volgt:
'God is goed. Uit alle delen der schepping straalt ons de
goddelijke liefde tegemoet. Wij moeten er naar streven
goed te zijn'.
Het boek bevat veel kritiek op (de zending van) het christendom, en oogstte een storm van kritiek. Via de contacten
met zijn uitgever Frans Günst kwam hij in contact met de
vrijmetselaarsloge Post Nubila Lux, waarmee hij in 1856 de
vrijdenkersorganisatie De Dageraad oprichtte.
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De overgang van het traditionele geloof naar het atheïsme
en de existentiële twijfel waarmee die overgang gepaard
ging, werd op indringende wijze verwoord door schrijver én
vrijdenker Multatuli (Eduard Douwes Dekker) (18201887). Zijn Gebed van den onwetende, werd voor het eerst
afgedrukt in De Dageraad van april 1861. Dit gebeurde
onder de naam Multatuli, nog voordat onder die naam
Max Havelaar was verschenen. Het gedicht getuigt van een
worsteling met de vraag naar de zin van het leven en naar
het bestaan van God. Voor veel ongelovigen betekende deze
tekst een bevrijding uit het harnas van maatschappelijke
regels en gewoonten. Voor de 'dageradianen' werd Multatuli
een icoon. Tijdens bijeenkomsten werd uit zijn werk voorgelezen en De Dageraad publiceerde verschillende bijdragen
van hem. In 1864 en 1865 was Multatuli het stralende middelpunt tijdens bijeenkomsten van vereniging De Dageraad
in overvolle zalen. In 1882 werd hij erelid van De Dageraad.

Aretta Jacobs (1854-1929) werd vooral bekend omdat zij
als eerste meisje met weergaloos doorzettingsvermogen
allerlei zaken voor het eerst in de geschiedenis deed: haar
universitaire studie voor arts, haar promotie tot doctor, haar
beroep als arts enzovoorts. Zij was een prominent lid van
De Dageraad en streed met veel ijver voor het vrouwenkiesrecht, voor verbetering van arbeidsomstandigheden
voor
vrouwelijke beroepen, tegen de prostitutie, voor bewuste
regeling van het kindertal en tegen de oorlog. Zij was een
van die figuren die lid waren van De Dageraad, daar hun
inspiratie opdeden, maar maatschappelijk actief werden
binnen andere organisaties. Zij was voor veel vrijdenkers
een voorbeeld.
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Ten slotte
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al aangegeven, is elke
geschiedenis een geschiedenis van heden die iets vertelt over
het verleden en ons mogelijkheden aanreikt voor de toekomst. Vaak zijn bepaalde personen uit het verleden een
inspiratiebron en een gids geweest voor mensen die daarmee
hun heden en toekomst vormgaven en vervolgens weer
anders aankeken op wat geweest is. Dat geldt zeker voor de
humanistische beweging in Europa waaronder zich mensen
en groeperingen schaarden die geïnspireerd door bepaalde
personen uit het verleden zich in eerste instantie presenteerden als buitenkerkelijken, vrijdenkers en vrijzinnigen. Langzamerhand ontwikkelde zich een humanisme met bepaalde
herkenbare waarden, uitgangspunten en beginselen. De organisatiegraad van dit humanisme is afhankelijk van tijd en
plaats en heeft in de regel ook eigen accenten en kenmerken.
In het vooroorlogse Nederland met zijn dominante en veelkleurige godsdienstige structuren groeit met name na de
oorlog een georganiseerd humanisme, dat als voordeel heeft
dat het meer dan elders als het ware wordt gedwongen niet
alleen de beginselen en uitgangspunten,
maar ook haar
doelstellingen en karakteristieken duidelijk te benoemen. In
het volgende hoofdstuk proberen we meer algemeen de
beginselen en uitgangspunten van het huidige humanisme
onder woorden te brengen, daarbij ondersteund en geïnspireerd niet alleen door wat onder andere de bovengenoemde
figuren uit de geschiedenis daarover naar voren brengen,
maar ook de humanistische organisaties.
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maakt het eigenlijk uit!

De menselijke geest zit zo in elkaar dat hij veel vatbaarder is
voor namaak dan voor waarheid. Als iemand een gemakkelijke en voor de hand liggende proef op de som wil nemen, moet
hij preken en kerken opzoeken. Als daar een serieus thema aan
de orde is, zit iedereen te slapen, te gapen en te balen. Maar als
zo'n schreeuwer, pardon preker, gewoontegetrouw een oudewijvenpraatje vertelt, dan wordt iedereen wakker, gaat rechtop
zitten en hangt aan zijn lippen. Net zo gaat het bij legendarische vaak bezongen heiligen uit bijvoorbeeld de categorie van
joris, Christofàor of Barbara. je zult merken dat die veel vromer vereerd worden dan Petrus of Paulus of zelfi Christus zelf
Maar dat doet hier niet ter zake.
Op die manier je geluk laten groeien is ook veel goedkoper,
want de feiten zelf moet je soms voor veel geld eigen maken,
zelfi de meest onbenullige zoals grammatica. Maar een inbeelding is snel gemaakt en draagt toch evenveel of meer bij aan
geluk. Kijk, als iemand bedorven stokvis eet waarvan een
ander zelfi de lucht niet kan verdragen en het hem toch naar
ambrozijn smaakt, wat maakt dat dan eigenlijk uit voor zijn
geluk? Als daarentegen kaviaar een ander naar kots smaakt,
zal dat dan verschil maken voor zijn gelukzaligheid? Als
iemand een abnormaal lelijke vrouw heeft die toch in de ogen
van haar man zelfi met Vénus kan wedijveren, is dat dan
eigenlijk niet hetzelfde als wanneer ze echt mooi zou zijn? Als
iemand bewonderend opkijkt naar een schilderij met vieze
klodders rood en geel in de volle overtuiging dat het een doek
van Apelles ofZeuxis is, is hij dan eigenlijk niet gelukkiger dan
de man die voor veel geld een eigenhandig werk van die meesters heeft gekocht maar misschien wel minder zal genieten van
het bekijken? Zelfken ik een man van mijn naam die aan zijn
jonge bruid wat namaakjuwelen cadeau gaf en haar wijsmaakte (de man was namelijk ook nog een welbespraakt
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oplichter) dat het zuiver natuurlijke edelstenen waren en
bovendien van ongeëvenaarde onschatbare waarde. Wát maakte dat nou eigenlijk uit voor het meisje?Nu gaf ze haar ogen en
hart even heerlijk de kost aan stukjes glas en bewaarde ze die
rommel goed opgeborgen in haar nabijheid alsof het een buitengewone schat was. Haar man bespaarde zich intussen de
kosten en had plezier in de misvatting van zijn vrouw. En toch
was zij hem even toegewijd als wanneer hij haar echte kostbaarheden had gegeven.

Desiderius Erasmus,
in: 'Lof der Zotheid'
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3. HUMANISTISCHE
BEGINSELEN

UITGANGSPUNTEN

EN

Zoals velerlei maatschappelijke stromingen vaak tot organische verbanden leiden, zo loopt ook het humanisme van de
negentiende eeuw uit op allerlei georganiseerde vormen die
vooral in Nederland gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw het meest tot ontwikkeling kwamen. En zo
gauwer organisaties komen, zijn er doelstellingen en strategieën. Jaap van Praag, een van de oprichters van het Humanistisch Verbond, sprak over de 'grote' en 'kleine' strijd van
het humanisme. De grote strijd was gericht op het ondersteunen van mensen die de kerk verlaten hadden en die geen
- of een voornamelijk impliciete - humanistische levensovertuiging hadden. Men wilde deze mensen een geestelijk
dak bieden en voorkomen dat ze dreigden weg te glijden
naar het nihilisme. De herinnering aan de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog vormde hiervoor ongetwijfeld
een voedingsbodem.
De kleine strijd was de emancipatiestrijd van buitenkerkelijken voor een volwaardige plaats op alle gebieden van de
samenleving naast de godsdienstige mensen, want degenen
die in Nederland niet tot een van de verschillende zuilen
behoorden waren vaak tweederangs burgers. De Nederlandse samenleving was in de jaren veertig nog doordrenkt
van christendom en blanke christelijke mannen hadden het
voor het zeggen.
Aan de geformuleerde doelstellingen lagen impliciete of
expliciete uitgangspunten en beginselen ten grondslag, maar
hoe duidelijker die werden verwoord, des te meer kwam er
kritiek, omdat er nu eenmaal humanisten van allerlei plui-
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mage waren zoals vrijdenkers, atheïsten, remonstranten en
andere vrijzinnige christenen. Sommigen hadden zich bij
politieke partijen als de Partij van de Arbeid en de Partij
Voor Vrijheid en Democratie aangesloten. Er konden dus
niet te duidelijk partijpolitieke standpunten worden geformuleerd en in zake algemeen godsdienstige of religieuze
zaken wilde men zich ook enigszins op de vlakte houden.
Dit kon ook niet anders, want wanneer men zich als humanist tegen de zuilen richtte, veroorzaakte dat polarisatie en
riep men een antihumanistische benadering van die kant
op. Veel humanisten zochten de dialoog, maar dat was in
het naoorlogse Nederland niet gemakkelijk. Ook binnen
het humanisme waren er tegenstellingen zoals tussen rationalistische en religieuze humanisten die niet zomaar konden
worden weggepoetst. Toch lukte het om met gezamenlijke
standpunten en breed gedragen beginselverklaringen als één
groepering naar buiten te treden. In de tweede helft van de
twintigste eeuw zijn er door het Humanistisch Verbond verschillende beginselverklaringen opgesteld waarbij de tijdgeest telkens wat andere uitgangspunten belichtte.

In Amerika was er in 1933 een humanistisch manifest verschenen waarin gepleit werd voor een ongodsdienstige vorm
van humanisme als alternatief voor de dominante levensbeschouwingen van de verschillende godsdiensten. In 1973
verscheen er een tweede humanistisch manifest dat namens de
vrije wereld pleitte voor mensenrechten op wereldschaal en
een verdediging van de democratie bevatte. Ook vele marxistische humanisten schaarden zich achter dit manifest. Het
verdedigde het recht op echtscheiding, geboorteregeling en
abortus en hield een pleidooi voor seksuele vrijheid bij volwassenen en het recht op euthanasie. Ook de rechten van
minderheden werden verdedigd. Er werd gepleit voor tolerantie jegens alternatieve leefwijzen en voor het vreedzaam
omgaan met verschillen. Dit tweede manifest liet ook ruim54

te voor wat een religieus humanisme werd genoemd, maar
dat niet altijd als godsdienstig moet worden aangemerkt.
Omdat het humanisme in de Verenigde Staten soms
vooral als een seculier geloof werd gezien, werd er in 1980
door de International Academy of Humanism een seculiere
humanistische verklaring uitgegeven. Daarin stond dat seculier humanisme een verzameling morele waarden omvatte
en een niet godsdienstige maar meer filosofische en wetenschappelijke visie uitdrukte welke niet als een religieus
geloof kon worden gezien. In 1988 bood diezelfde academie
een vierde document aan, namelijk een Verklaring van onaf
hankelijkheid. Dit was een oproep voor een nieuwe wereldwijde ethiek, gegrondvest op de universele verklaring van de
rechten van de mens. Men pleitte ook voor de vorming van
een vernieuwde wereldgemeenschap met dezelfde waarden
en normen.
In 2000 verscheen vanuit deze zelfde Amerikaanse achtergrond het Humanistisch maniftst 2000, een oproep voor
een nieuw wereldhumanisme. Hoewel in de Verenigde Staten
en zeker in de Amerikaanse filosofie over het algemeen een
pragmatische aanpak centraal staat, is dit manifest een nogal
idealistisch document. Het baseert zich op het wetenschappelijk naturalisme, een wereldbeschouwing die gebaseerd is
op de wetenschap, en bepleit een alternatieve visie op de
toekomst. Nationale regeringen en bedrijfsconcentraties
zouden hun kortetermijnpolitiek moeten verlaten en langetermijnplanning moeten steunen. 'Te dikwijls negeren deze
leiders de adviezen van wetenschappers en humanisten en
baseren hun politiek op de eerstvolgende verkiezingen of de
winsten op de volgende kwartaalstaat', aldus deze oproep.
Verder wordt gewezen op de samenhang tussen ethiek en
rede, waarbij men aantekent dat de beoordeling van de rede
als een absoluut instrument ten dienste van de mens in het
verleden is overdreven. Ons verstand blijft een zoekend en
feilbaar instrumentarium.
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Uit al deze beginselverklaringen en manifesten wordt duidelijk dat georganiseerde en niet georganiseerde humanisten,
een hoogstaande levensbeschouwing voorstaan waar de
mens in al zijn en haar waardigheid centraal wordt gesteld.
Er is echter geen centraal leergezag dat alle uitgangspunten
en beginselen vaststelt, noch is er een centrale humanistische organisatie die de doelstellingen bepaalt. Mens zijn is
bovendien geen statische aangelegenheid waarvan de uitgangspunten voor het denken en handelen voor lange tijd
vastgesteld zouden kunnen worden. Mensen zijn veranderende wezens die zich voortdurend ontwikkelen, afhankelijk
als ze zijn van de cultuur waarin ze leven en van de gebeurtenissen die hen overkomen. Dat laat ook de geschiedenis
zIen.
Wanneer we in dit bestek proberen beginselen en uitgangpunten van het hedendaagse humanisme in kaart te
brengen, doen we dat na een terugblik op de geschiedenis
en na kennis te hebben genomen van de verschillende uitgangspunten en beginselen die in de loop der tijden zijn
geformuleerd. We doen dat vanuit de positie die we beiden
innemen, namelijk als een georganiseerde en een ongeorganiseerde humanist, die aan buitenstaanders en geïnteresseerden een indicatie willen geven van wat humanisme kenmerkt en wat de dieper liggende uitgangpunten, beginselen
en doelstellingen zijn voor mensen die zich humanist noemen.
1. Terminologie
Alvorens enkele in onze ogen belangrijke uitgangspunten en
beginselen van het humanisme te vermelden, zetten we eerst
kort uiteen wat we met uitgangspunten
en beginselen
bedoelen, omdat ze nogal eens verward worden met doelen
en idealen. Aan uitgangspunten liggen bovendien vooronderstellingen ten grondslag, die eveneens niet als uitgangs-
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punten of beginselen kunnen worden aangemerkt. Vóoronderstellingen zijn opvattingen en meningen die vaak zo
vanzelfsprekend zijn dat men zich er amper van bewust is.
Dat maakt het ook moeilijk erover te praten en ze te benoemen. Ze spelen echter een belangrijke rol en bepalen vaak in
hoge mate de uitgangspunten en de beginselen. Meestal kun
je vooronderstellingen makkelijker bij anderen benoemen
dan bij jezelf.
Wanneer men zich van vooronderstellingen
bewust
wordt, worden ze expliciet en kan men ze als uitgangspunten
formuleren. Dat zijn dan belangrijke items waar je in je denken en handelen vanuit gaat.
In het verlengde van uitgangspunten kunnen beginselen
worden onderscheiden. Zij vormen meer beginpunten bij
het formuleren van doelstellingen en het vaststellen van
strategieën. Uitgangspunten liggen dichter bij het denken
en overdenken, beginselen dichter bij het handelen. Ze vormen een soort leidraad, bij het vaststellen van wat er moet
worden gedaan. Zelfbeschikking bijvoorbeeld is een beginsel dat vervolgens handen en voeten krijgt in doelstellingen,
zoals het mogelijk maken van euthanasie.
Doelstellingen zijn doelen die zo gesteld worden dat men
ze kan bereiken, realiseren. Een doel is datgene waarop activiteiten zijn gericht. Alles wat we ondernemen heeft in de
regel een doel, impliciet of expliciet, bewust of onbewust.
Dat is nog iets anders dan een doelstelling, want dat betreft
een doel dat van tevoren duidelijk is gesteld door iemand of
door een organisatie. Doelen en doelstellingen moeten niet
worden verward met idealen. Soms worden deze door elkaar
gehaald of worden van doelstellingen idealen gemaakt, hetgeen de realiteitswaarde en de realiseerbaarheid van doelstellingen aantast. Wanneer mensen alleen maar idealen hebben
en geen doelen, raken ze gemakkelijk gefrustreerd. Idealen
kunnen inspirerend en motiverend werken als er ook doelen
worden gesteld en planningen worden gemaakt.
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Doelstellingen worden bereikt door mensen die via een
bepaalde werkwijze in tijd en ruimte en met bepaalde middelen het gestelde weten te realiseren. Uitgangspunten en
beginselen vormen als het ware de onderste lagen waarop
doelen en doelstellingen steunen. Ze vormen in de praktijk
meestal het fundament van wat we willen bereiken. In dit
boekje houden we ons niet zozeer bezig met doelen en doelstellingen, maar richten we ons vooral op uitgangspunten en
beginselen die zowel op het georganiseerde als ongeorganiseerde humanisme van toepassing zijn. We noemen er van
elk vijf.
2. Vijf karakteristieke uitgangspunten
Tot de belangrijkste humanistische uitgangspunten rekenen
we het centraal stellen van de mens (1), menselijke waardigheid (2), gelijkheid en gelijkwaardigheid (3), autonomie en
verbondenheid (4) en vrijheid (5).
(1) De mens centraal
Het eerste en misschien wel het meest karakteristieke uitgangspunt van het humanisme is dat men uitgaat enkel en
alleen van de mens en zijn of haar capaciteiten. Dit betekent
dat men zich in zijn wereldbeschouwing en zingeving niet
laat leiden door een mogelijk bestaan van geesten, engelen,
of goden. Het is niet een andere wereld, een hiernamaals of
een 'hiervoormaals' dat als oriëntatie voor leven en werken
centraal staat, maar de wereld waarin we leven en waar alles
maar een beetje is en het absolute en goddelijke vooralsnog
niet bestaat. Het is echter een wordende en veranderende
wereld, hetgeen wil zeggen dat men in het humanisme niet
uitgaat van een overzichtelijke, inzichtelijke en compleet
begrijpelijke wereld. Mensen zijn soms even mysterieus en
ondoorgrondelijk als de wereld waarin ze leven. Dat los je
niet op door dit toe te schrijven aan een instantie buiten
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deze wereld. Men extrapoleert om zo te zeggen dat mysterieuze niet naar een godheid of naar een andere wereld waarmee het ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke als het ware
verklaard zou zijn, zoals in de grote wereldgodsdiensten
gebeurt. Voor humanisten is de wereld wat ze is en verwijst
ze niet naar iets erbuiten of erachter. Het betekent de werkelijkheid van deze wereld, met alles wat ze is, met haar licht
en donker, serieus nemen, of zoals OtW Duintjer schrijft:
'Het komt erop aan deel te hebben aan de rivier van het
leven en open te zijn voor de mateloze ruimte - onder de
open hemel - waarin die rivier kronkelt, waardoor de rivier
als rivier ervaren kan worden zodat hoogte en dieptepunten
blijken te zijn wat ze zijn: momentopnamen
van het ene
stromende leven dat als geheel gevierd kan worden.'
Dat de mens centraal staat houdt ook in dat de werkelijkheid van aarde en kosmos uitsluitend benaderd wordt vanuit menselijke vermogens, vanuit menselijke waarneming en
menselijke kennis. Dat levert menselijke waarheden op
afhankelijk van tijd, plaats en ontwikkeling, geen absolute
en onveranderlijke waarheden waar godsdiensten zich op
beroepen, maar veel meer aannemelijkheden of hypothesen
die houvast bieden in een voortdurend
veranderende
wereld. 'Ga om met mensen die de waarheid zoeken, maar
vlucht voor hen die haar hebben gevonden', schreef Have!.
Daarmee doelde hij te waarschuwen voor hen die met absolute en dogmatische zekerheid pretenderen de waarheid
gevonden te hebben. De Engelse filosoofRusseli zei eens dat
het grote probleem van de wereld is dat dwazen en fanaten
altijd zo zeker zijn van zichzelf, terwijl wijzere mensen altijd
zo twijfelen. Wanneer men de mens als uitgangspunt van
denken en handelen neemt, zijn er geen absolute zekerheden. Wie zekerheden en definitieve oplossingen wil, heeft
de menselijke conditie niet echt begrepen!
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(2) Waardigheid
Een tweede punt, dat nauw met het eerste samenhangt, is
dat men in het humanisme uitgaat van een positief mensbeeld waarbij de mens als een natuurlijk en waardig wezen
wordt gezien. Het is niet zo dat de mens en zijn wereld als
slecht en zondig worden beschouwd, zoals dat bij menige
godsdienst het geval is, waar God en mens soms zelfs als
goed en kwaad tegenover elkaar worden gesteld. Dit betekent echter niet dat men in het humanisme zonder meer het
tegenovergestelde standpunt inneemt en dat mensen alleen
maar goed zouden zijn. Ieder kind dat geboren wordt verdient respect en waardigheid en dient niet bij voorbaat als
kwaadaardig en zondig te worden bestempeld. Goed en
kwaad zijn benamingen van menselijk gedrag. Het blijkt dat
ieder mens tot goed en kwaad in staat is. Het geeft geen pas
mensen in het algemeen met goed of kwaad te bestempelen.
De mens is niet zonder meer een verdoemde of een duivel,
zoals hij ook niet zonder meer een engel of heilige is.
In tegenstelling tot gelovigen die van mening zijn dat
waarden en normen ons door God zijn geopenbaard, dat de
tien geboden rechtstreeks van God afkomstig zijn en dat er
zonder God geen grond zou zijn voor moraal en ethiek, gaat
men er in het humanisme vanuit dat moraal en ethiek een
menselijke fundering hebben. Humanisten zijn geen mensen 'zonder God noch gebod', maar hebben de waardigheid
van de mens hoog in het vaandel.
Moreel goed noemen we datgene wat het leven menselijk, humaan en leefbaar maakt. Kwaad is wat dit verhindert. Moraal komt van het Latijnse 'mores' dat gebruiken,
gewoonten of zeden betekent. Men gaf daarmee van oudsher aan dat de heersende gebruiken en gewoonten van een
gemeenschap van groot belang waren om te overleven en
dus goed waren. Het geheel van dit zich in de dagelijkse
praktijk 'zedelijk gedragen' (volgens de mores van de groep)
werd moraal of moraliteit genoemd. Kinderen moest men
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mores leren, zodat ze zich als leden van de groep konden
gedragen en goede, gelukkige medemensen werden. Het
bestuderen van deze moraal, het nadenken over wat goed en
kwaad is, wordt meestal ethiek genoemd. Deze ethiek is de
systematische reflectie over moreel gedrag, de leer over wat
goed en kwaad is, over wat je behoort te doen en wat je
behoort te laten. Je kunt zeggen dat moraal de morele praktijk aangeeft, datgene wat mensen doen ten aanzien van
goed en kwaad, terwijl ethiek dan de theorie vormt ofwel
het nadenken over de moraal.
Binnen het humanisme ziet men de mens als een waardig
en ethisch wezen dat tot slechte maar ook tot goede daden
in staat is. In plaats van alleen maar te wijzen op de vreselijke dingen die mensen doen, de talloze oorlogen, de mateloze misdaden die in elke generatie weer worden gepleegd, wil
men in het humanisme graag ook wijzen op de vindingrijkheid van mensen, op hun verstand, hun rede en ratio, waarmee de wereld in cultuur is gebracht. Er wordt dan gewezen
op de kunst die vaak een belangrijke functie heeft om
bestaanszin tot uitdrukking te brengen, op de architectuur,
de literatuur, op de visioenen die mensen hebben geschilderd van een zich vernieuwende
en humane wereld.
Kortom, mensen zijn geen onwaardige maar waardige
wezens.
(3) Gelijkheid en gelijkwaardigheid
'De overeenkomsten tussen mensen in lichamelijk en psychisch opzicht zijn zo overheersend dat de verschillen in
sekse, ras, leeftijd en cultuur daarbij in het niet vallen en te
allen tijde overbrugbaar zijn', schrijft Bert Boelaars in zijn
inleiding tot het humanisme. De vele overeenkomsten verwijzen naar een bepaalde gelijkheid welke de onderlinge verschillen erkent maar die niet laat domineren. Iedereen is als
mens evenveel waard en dus gelijkwaardig aan ieder ander.
Dat betekent niet dat alle mensen hetzelfde zijn of dezelfde
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positie in de maatschappij zouden moeten innemen. Niet
iedereen heeft dezelfde capaciteiten, krijgt dezelfde mogelijkheden om zich te ontplooien. Het is goed oog te hebben
voor de bijzondere talenten die mensen bezitten. Ze moeten
zoveel mogelijk de kans krijgen die talenten te ontwikkelen;
dat hoort bij het menszijn. Het gaat niet om eenheidsworsten, niet om gelijkheid in de zin dat niemand boven het
maaiveld mag uitsteken zoals dat soms in socialistische en
communistische ideologieën al te sterk gepropageerd is.
Vaak gebeurde dat in reactie op situaties waar ongelijkheid
tussen mensen al te vanzelfsprekend werd geaccepteerd,
waar adel en geestelijkheid zich als het ware een hogere soort
van menszijn toe-eigenden, waar slavernij heerste en mensen door hun maatschappelijke klasse, hun ras, hun geslacht
of geaardheid, maar ook door hun leeftijd en handicap werden gediscrimineerd.
In de geschiedenis van de opkomende humanistische
beweging worden gelijkheid en gelijkwaardigheid van mensen sterk benadrukt en groeit er verzet tegen allerlei vormen
van discriminatie. Gelovigen zijn niet meer mens dan ongelovigen. Vaak zijn mensen om hun geloof, hun opvattingen,
uit de mensengemeenschap gestoten, werden ze als inferieure mensen beschouwd. De ene maatschappelijke klasse voelde zich veelal superieur boven de andere. Men spreekt dan
van klassisme, omdat de hogere klasse, stand of kaste zich
meer en beter voelde dan de lagere. Nog veel vaker matigden
bepaalde volken zich het alleenrecht toe van humaniteit en
werden andere rassen en volkeren als barbaren beschouwd,
beesten, onmensen die vogelvrij werden verklaard.
Racisme noemen we de opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere, dat blanke of gele mensen meer en
beter mens zouden zijn dan zwarte en bruine mensen. Ook
zigeuners en woonwagenbewoners zijn nogal eens uit de
samenleving verbannen omdat ze niet als echte mensen werden gezien.
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Seksisme betekent dat men de ene sekse superieur acht
boven de andere, dat vrouwen als mindere mensen worden
beschouwd. Tot laat in de middeleeuwen waren er bepaalde
christelijke theologen die beweerden dat vrouwen en negers
geen ziel hadden, met andere woorden dat ze niet volledig
als mens beschouwd konden worden. Homoseksuelen werden als inferieur gezien. Homoseksualiteit was een ziekte die
moest worden uitgebannen.
Adultisme wordt soms gebruikt als aanduiding voor het
feit dat volwassenen kinderen en bejaarden niet als volwaardige mensen zien. Kinderen worden soms met het grootste
gemak mishandeld, uitgebuit en gedood. Ook de alleroudsten kunnen worden uitgerangeerd, terzijde geschoven dan
wel opgeborgen, omdat er geen plaats meer voor hen is binnen de gemeenschap van mensen. Men spreekt over leeftijdsdiscriminatie, omdat mensen op grond van hun leeftijd
niet voor vol worden aangezien, niet als gelijkwaardig aan
anderen worden beschouwd.
Daarnaast worden mensen ook om hun handicap of om
een bepaald lichamelijk gebrek gediscrimineerd, omdat ze
verstandelijk gehandicapt zijn, omdat ze blind of doof zijn,
mank lopen en zich in het geheel niet meer zelfstandig kunnen voortbewegen.
In al die gevallen is het humanistisch om te pleiten voor
gelijkheid en gelijkwaardigheid en om iedereen ook daadwerkelijkheid als mens te behandelen.
(4) Autonomie en verbondenheid
Vroegere humanisten uit de twintigste eeuw hebben benadrukt dat mensen autonome wezens zijn. Ook nu staat de
zelfstandigheid en de eigen individualiteit bij velen van ons
hoog in het vaandel. Omdat we zoveel belang hechten aan
die autonomie, zal het niet zo gauw tot ons doordringen hoe
diep alle dingen met elkaar zijn verbonden. We zijn op
elkaar aangewezen. Individu en maatschappij kunnen nooit

63

geheel worden gescheiden, maar ook niet tot elkaar worden
herleid. Uiteindelijk zijn we verbonden met alles wat leeft
en zijn we voor een belangrijk deel onderworpen aan de
krachten der natuur. We kunnen met onze capaciteiten van
die krachten gebruik maken, uitvindingen doen, onderscheidingen maken en wetenschap ontwikkelen, maar we
zijn er ook een onderdeel van, we zijn afhankelijk van die
natuur en even sterfelijk als alles wat leeft.
Mensen zijn zich van dit alles bewust. Ze weten zich
nauw verbonden met anderen, zien hoe afhankelijk ze zijn
van hun medemensen en tegelijk zijn ze zich ook bewust
van zichzelf. Met dit zelfbewustzijn kunnen ze afstand
nemen tot de wereld en de andere mensen en kunnen ze op
zichzelf worden teruggeworpen. Mensen hebben een eigen
autonomie, zoals ze ook hun eigen verhaal en hun eigen
geschiedenis hebben. Dit kan leiden tot een individualisme
waarin mensen geheel op zichzelf worden teruggeworpen,
waarin ze weliswaar uniek zijn maar ook eenzaam. Het
benadrukken van de autonomie van mensen en volkeren
heeft zijn belangrijkste wortels in het denken dat mensen en
dingen voorstelt als op zichzelf gescheiden en niet verbonden. Het gaat er vanuit dat de werkelijkheid kan worden
opgedeeld in steeds kleinere bestanddelen, waar ieder deel
geldt als fundamenteel onafhankelijk en op zichzelf staand.
Dat is waar en niet waar.
Wij mensen zijn autonoom maar ook nauw met elkaar
verbonden. We komen voort uit een familie, een stam, een
volk en kunnen ons ermee verbonden weten. Daarin spelen
onderlinge verschillen natuurlijk een rol. Niet iedereen is
hetzelfde. Verscheidenheid vormt zelfs een voorwaarde voor
verbondenheid. Zonder diversiteit, zonder autonomie van
enkelingen zou er niets bestaan, of liever gezegd, zou alles
een en hetzelfde zijn. De onderlinge verschillen vormen een
kenmerk van ons bestaan. Alle verschillen ongedaan maken
betekent deze wereld vernietigen.
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Humanisten gaan er vanuit dat die verschillen noodzakelijk zijn voor ons bestaan, maar dat het essentiële ligt in datgene waarin we niet verschillen, in wat ons met elkaar verbindt en waarin we een zijn en één wereld en één mensheid
vormen. Het gaat niet om óf autonoom óf niet autonoom.
Het gaat om beide. Het is soms een vreemd spel dat door
ons mensen in het leven gespeeld moet worden, want het
teniet doen van de paradox brengt ons veel verder van huis.
(5) Vrijheid
Na de Tweede Wereldoorlog, waar de vrijheid groot geweld
werd aangedaan, heeft ook het opkomend humanisme vrijheid in hoge mate omarmd. Nederland was bovendien een
land dat met de vrijheid van godsdienst en met een groot
filosoof van de vrijheid zoals Spinoza, deze vrijheid altijd
hoog in het vaandel had staan.
Vrijheid ervaar je pas als die van je wordt afgenomen, als
er dwang en dictatuur in het spel zijn. Het houdt in dat je
niet gedwongen wordt maar dat je kunt kiezen uit de mogelijkheden die zich in het leven aandienen. Vrijheid betekent
goed kijken, nadenken, luisteren en kiezen. Menselijke vrijheid is niet dobbelen of zomaar willekeurig een keuze
maken, het is ook niet van alles kunnen doen en laten wat
je maar wilt, omdat het meestal om een keuze gaat waar je
helemaal achter staat. We spreken dan ook van een menselijke keuze en niet van willekeur. Als je in vrijheid een keuze
maakt, betekent dit dat je ook verantwoordelijk bent voor
de gevolgen van die keuze. Iedere keuze sluit andere keuzes
uit. Als je de keuze maakt om te gaan trouwen, kun je niet
tegelijk nog vrijgezel blijven. We kunnen bij belangrijke
keuzes niet afwachten of de gevolgen van die keuze goed of
slecht zijn. Dat maakt het doen van keuzes niet altijd
gemakkelijk. Je weet bijna nooit zeker of je de goede keuze
maakt. De kennis die je hebt is nooit volledig, altijd
beperkt. Om dat te illustreren vertelde Vittorio Hösle eens
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het verhaal over een expeditie naar de Noordpool die vastliep in het ijs.
'Ze wisten niet of ze het er nog levend zouden af brengen. Er ontstond voedselgebrek. "De eerste die voorraden
steelt wordt doodgeschoten," zei de leider van de expeditie. Iedereen stemde daarmee in, want dat was de enige
mogelijkheid om samen de situatie onder ogen te zien.
Maar uitgerekend zijn beste vriend, iemand die zelfs eerder zijn leven had gered, kon de verleiding niet weerstaan. Om de discipline te handhaven besloot de expeditieleider zijn beste vriend te doden. Een paar uur later
werd de hele groep onverwachts gevonden en gered.
"Hebt u spijt om wat u gedaan hebt?", vroeg iemand aan
de expeditieleider. "Wat is spijt", zei de man, "in vergelijking met wat ik nu voel zou spijt comfortabel zijn. Ik ben
kapot".
Dat is de menselijke conditie, dat je soms een beslissing
moet nemen, een keuze moet maken zonder helemaal
zeker te weten wat het beste is. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar in de concrete situatie, op die plaats
en op dat tijdstip moet je kiezen, moet je handelen.'
In vrijheid kiezen betekent ook verantwoordelijk zijn voor
de keuze die je gemaakt hebt. Het gebeurt nogal eens dat we
achteraf onze vrijheid ontkennen omdat we terugschrikken
voor de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.
Er heerst in de huidige maatschappij veelal ook een klimaat
om verantwoordelijkheden gemakkelijk af te schuiven waardoor mensen tot marionetten worden die geen rekenschap
hoeven af te leggen. Wat verkeerd afloopt is dan te wijten
aan de omstandigheden, aan de overheid of de directie.
Binnen zorg en onderwijs bijvoorbeeld schuiven mensen
hun verantwoordelijkheid soms gemakkelijk af op de organisatie die te weinig geld heeft, op management en bestuur
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die een verkeerd beleid voeren, op de overheid of liever nog
op Brussel waar telkens verkeerde beslissingen worden genomen. De verantwoordelijkheid ligt altijd verder weg, bij de
minister, de regering, Europa, Amerika. Op de werkvloer
lijkt soms niemand verantwoordelijk voor wat er gebeurt en
is iedereen slachtoffer van de omstandigheden. Het lijkt een
menselijk trekje om succes aan eigen voortreffelijkheid toe
te schrijven en het falen aan externe factoren.
Binnen het humanisme probeert men vrijheid realistisch
te benaderen en het niet al te idealistisch op te vatten. Wie
zelfbewust keuzes maakt, dient daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen.
3. Vijf humanistische

beginselen

Naast de genoemde uitgangspunten vermelden we nu vijf
beginselen die er in zekere zin parallel mee lopen. Het is op
de eerste plaats, in aansluiting op het centraal stellen van de
mens, het beginsel van een verstandige en wetenschappelijke benadering (1), vervolgens van zoveel mogelijk respectvol
en tolerant optreden (2), van interactief en democratisch
handelen (3), solidair zijn met rechten en plichten (4) en
ten slotte het beginsel van zelfbeschikking (5).
(1) Verstandig en wetenschappelijk
Er vanuit gaande dat de mens en zijn menselijke vermogens
centraal staan, vormt de menselijke benadering van wereld
en kosmos een belangrijk humanistisch beginsel. In de praktijk betekent dit dat men in wereld en levensbeschouwing
het gezond verstand gebruikt en dat men zoveel mogelijk
voor de wetenschappelijke methode kiest. Het betreft hier
verstandigheid in de brede zin van het woord welke betrekking heeft op het gehele menszijn, waarbij niet alleen het
rationeel of verstandelijk functioneren in het geding is,
maar ook de morele, emotionele en waarderende dimensie.
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Zingeving wordt mensen niet van buitenaf aangereikt. Ze
dienen zelf, met alles wat ze hebben en zijn, een zin te geven
aan hun bestaan. Viktor Frank! verwoordde dat aldus:
'Omdat iedere situatie in het leven een uitdaging voor de
mens betekent en een probleem dat hij of zij zelf moet
oplossen, daarom kan de vraag naar de zin van het leven
eigenlijk worden omgekeerd. Uiteindelijk moet de mens
niet vragen naar de zin van zijn leven, maar moet hij veeleer zich ervan bewust zijn dat hem of haar iets wordt
gevraagd. In het kort gezegd, de mens wordt door het
leven ondervraagd en kan alleen maar anrwoord geven
door middel van het eigen leven. Op het leven kun je
alleen maar een anrwoord geven door veranrwoordelijk te
zijn.'
Uiteindelijk moet ieder mens, met alles wat hij of zij is en
ter beschikking heeft, zijn of haar leven leiden. De wetenschappelijke onrwikkeling vormt daarbij een verstandige leidraad, al zal ze ons geen absolute waarheden kunnen aanreiken. Vijftig jaar geleden schreef Merleau-Ponty al dat er
geen absolute waarheid bestaat. 'Juist wanneer men dat stelt
komt er geweld. Absolute waarheid bestaat niet, evenmin als
absolute onwaarheid. Zin en onzin gaan altijd hand in
hand.'
Van humane wezens wordt verwacht dat ze hun vermogens gebruiken en bereid zijn bij hun handelen na te denken en te luisteren naar wat de omstandigheden van hen
vragen. Geloof en bijgeloof vormen voor humanisten in de
regel geen goede gids. In plaats van volgzaamheid is hen
meer een zekere eigenzinnigheid eigen.
(2) Respectvol en tolerant
Wanneer menselijke waardigheid een uitgangspunt vormt,
is menselijk respect een daarop aansluitend beginsel: respect
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voor anderen en voor zichzelf. Het betekent een communicatieve opstelling waarin men enerzijds zelfvertrouwen uitstraalt en anderzijds respect en tolerantie toont ten opzichte van de medemens. Het gaat hier om ethische beginselen
die zowel op het individu als op de gemeenschap van toepassing zijn. Het getuigt niet van een humane samenleving
wanneer die de pijn en het verdriet van haar slachtoffers aan
het oog onttrekt of mensen die gehandicapt, gebrekkig of
oud zijn de toegang tot die samenleving ernstig bemoeilijkt.
Dat geldt ook VOOtpersonen en groepen die op een humane manier met anderen zouden moeten omgaan in plaats
van hen in elkaar te slaan, te verwonden of te vermoorden.
Soms wordt makkelijk gezegd dat Nederlanders tolerant
zijn en respect hebben voor hun medemensen, omdat ze
gewend zijn compromissen te sluiten en elkaar te tolereren
omwille van het gezamenlijke belang van de dijken die onze
polders tegen het water moesten beschermen. Zo hebben
katholieken, protestanten, joden en humanisten in een verzuild land elkaar getolereerd. Wij zouden dat echter geen
tolerantie
willen noemen,
eerder onverschilligheid.
Tolerantie betekent verdraagzaamheid, dat je iets moet dragen, op je nek nemen, dat je iets moet verdragen. Dat gaat
niet vanzelf, daar moet je iets voor doen. Dat is iets anders
dan zeggen: ze zoeken het maar uit, we bemoeien ons er niet
mee. Dat is meer onverschilligheid
die we dan met
Nederlandse tolerantie aanduiden. Daar wordt niets gedragen, daar is geen betrokkenheid, geen relatie. Om tolerant
te kunnen zijn moet je protesteren, zeggen wat je vindt, in
discussie gaan.
Als een dochter van zestien thuiskomt met een vriendje
en zegt: 'mam, dit is Achmed, ik ben dol op hem, hij wil
terug naar Marokko en ik ga mee', en de moeder zegt:
'prima kind, je moet het allemaal zelf weten, want het is
jouw leven', dan getuigt dat van onverschilligheid, van weinig betrokkenheid en respect. Tolerantie betekent hier zeg-
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gen dat dit niet zomaar kan, dat ze moet weten waaraan ze
begint, dat voor zo'n stap tijd en verstandigheid nodig is.
Tolerantie is evenals respect een belangrijk humanistisch
beginsel. Je bent echter niet zomaar tolerant. Dat vraagt
soms pijn en verdriet, lange discussies en respect voor de
ander maar ook voor jezelf. Je mag het ook jezelf niet aandoen alles goed te vinden. Jezelf en de anderen serieus
nemen betekent elkaar laten zien wie je bent, waar je staat
en wat je wilt. Respect voor jezelf en voor anderen moet
worden verdiend.
(3) Interactief en democratisch
Gelijkheid en gelijkwaardigheid van mensen leiden tot een
democratisch beginsel waar iedere stem telt en waarbij men
bereid is met iedereen in discussie te gaan. Er is niemand die
zich een goddelijke en dus absolute macht kan toe-eigenen,
niemand die als of namens God kan optreden. Een regering
bestuurt het land niet bij de gratie Gods zoals gelovigen dat
graag formuleren, maar volgens de leer van de volkssoevereiniteit, hetgeen als een meer humanistische benadering kan
worden gezien. De maatschappij wordt heden ten dage door
het humanisme niet als een nachtwakerstaat gezien waarin
de overheid slechts zorg draagt voor de openbare orde, ook
niet als een verzorgingsstaat waarin de overheid voor iedereen zorgt en over iedereen waakt, maar als een voorwaardenscheppende staat waarin de overheid bevordert dat mensen
met eigen verantwoordelijkheid als gelijke en gelijkwaardige
burgers met elkaar omgaan en in nood elkaar ondersteunen
en verzorgen. Dat betekent ook dat er plaats moet zijn voor
minderheden.
Binnen de humanistische beweging heeft men zich altijd
hard gemaakt voor gelijke rechten van vrouwen (die pas aan
het begin van de twintigste eeuw stemrecht kregen), van
homoseksuelen voor wie men pleit dat ze kunnen trouwen
en kinderen mogen opvoeden, van gehandicapten die nood-
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zakelijke voorzieningen nodig hebben om in de maarschappij als medemensen te kunnen functioneren, van bepaalde
allochtonen die met hun kinderen al jaren in dit land
wonen en vervolgens dreigen te worden weggestuurd, van
allochtone en autochtone jongeren die werkloos zijn, voor
wie eigenlijk geen plaats is in deze samenleving.
Het beginsel van democratisch en interactief handelen
betekent dat mensen voor vol worden aangezien, dat ze niet
als onmondigen worden behandeld of slechts als stemvee
worden gezien. In de praktijk blijkt echter dat democratie er
niet vanzelf komt. Wat er wel vanzelf komt is de technocratie, waar mensen als nummers
worden behandeld.
Democratie moet echter van twee kanten komen. Er moeten door de overheid voorwaarden worden gecreëerd, mensen moeten worden geactiveerd, maar mensen moeten uiteindelijk ook zelf actief en mondig zijn.
Het is dus nog een lange weg van vorming, scholing en
onderwijs om mensen als actieve burgers in een maatschappij te laten functioneren. 'Wanneer mensen in moeilijkheden zitten', schrijft De Roeck, 'draait het bijna altijd om
dezelfde fundamentele dingen, namelijk de overwaardering
van het ideaal en de onderwaardering van wie men is, omgaan met de macht die je wel hebt in plaats van je machteloos stuk lopen op macht die niet bij je hoort.' Een interactief beginsel houdt ook in dat mensen hun onmacht, onrecht, onderdrukking, hun nood verstaan en omzetten in
kracht om hun eigen levensweg te gaan.
(4) Solidariteit met rechten en plichten
In navolging van het socialisme in de negentiende en twintigste eeuwen als reactie op de hokjesgeest in de verzuilde
Nederlandse samenleving heeft het humanisme solidariteit
hoog in het vaandel staan. Solidair zijn met anderen is een
beginsel dat voorkomt uit de paradox van verbondenheid en
autonomie. Anton Constanse, de voorganger van het vrij-
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denken, schreef dat we niets zouden zijn als die anderen er
niet waren.
'Ons hele leven is een reageren op medemensen. Wij
bestaan bij de gratie van deze met ons samenlevende
schepselen doordat zij ons zien, horen, antwoorden en
doordat zij aan ons denken. Wij leven in hun bewustzijn
en dat is voor ons niet onbelangrijk. Het kan een daad
van solidariteit zijn hun uw aandacht te schenken en hen
in uw bewustzijn te laten leven.'
Mensen zijn op elkaar aangewezen en dat leidt tot een
bepaalde saamhorigheid en wederzijdse verantwoordelijkheid. Men kan daar rechten aan ontlenen maar ook plichten. Feitelijk horen die hand in hand te gaan, maar soms
lijkt de samenhang tussen beide zoek te zijn. Misschien
komt dat door de verzorgingsstaat of de christelijke caritas
waar mensen geleerd werd hun hand op te houden en voor
hun rechten op te komen. Als mensen verzorgd worden van
de wieg tot het graf, wordt gemakkelijk vergeten dat ze
plichten hebben jegens anderen, plichten ook jegens de
maatschappij.
In december 1948 is in Parijs door de toenmalige
Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens opgesteld. Daarin werden in 30 artikelen de rechten van mensen geformuleerd, onder andere dat ze recht
hebben op een humaan bestaan, dat ze recht hebben op vrijheid, onderwijs en zorg, recht om zich te organiseren, om te
huwen, kinderen te krijgen, recht op arbeid en recht op vrije
tijd. Wat de plichten zijn werd amper vermeld. Ook in latere jaren werden er voor verschillende groeperingen rechten
geformuleerd. Zo zijn er de rechten van het kind, rechten
van gevangenen, rechten van zeevarenden, van buschauffeurs, arbeiders, personeel, studerenden. Aan veel mensen is
duidelijk gemaakt wat hun rechten zijn, hoewel er in de
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praktijk van al die verklaringen niet zo bijzonder veel terecht
kwam. Wat wel gebeurde was dat velen het besef kregen dat
hun rechten werden onthouden, dat ze zich meer bewust
werden van hun onderdrukking, maar dat ze daardoor ook
meer ontevreden werden. Ze gingen klagen, eisen stellen,
werden nog meer ontevreden met hun bestaan en in feite
ook minder gelukkig. Ze zagen niet meer wat ze nog bezaten, maar slechts wat ze niet hadden en waar ze recht op
hadden.
Het gaat altijd om geven en nemen, om actieve en passieve solidariteit. Het inleveren van de eigen autonomie en verantwoordelijkheid is mensonwaardig. Vanuit het humanisme wordt erop gewezen solidair te zijn, ook met de onderdrukten, de verschoppelingen, degenen die zorg en hulp
behoeven, maar dat het daarbij belangrijk is dat mensen
hun trots behouden, trots op wie ze zijn in welke omstandigheden ze ook verkeren.
(5) Het beginsel van zelfbeschikking
Menselijke vrijheid verwijst naar het maken van eigen keuzes vooral ten aanzien van het eigen bestaan. Zo zijn er lang
geleden al mensen geweest die omwille van het beginsel van
zelfbeschikking ervoor pleitten dat jongvolwassenen zelf
hun levenspartner mochten kiezen, dat men zelf mocht uitmaken - toen dat mogelijk werd - hoeveel kinderen men
kreeg. Heden ten dage zijn het vooral humanisten die pleiten voor euthanasie, omdat mensen uiteindelijk zelf samen
met hun directe omgeving mogen beslissen over hun eigen
leven en daarin niet afhankelijk zijn van een paus in Rome,
een president in Amerika of een minister in Den Haag. Ook
de acties om abortus gelegaliseerd te krijgen, het baas in
eigen buik van de feministen, zijn altijd gesteund door
humanisten van diverse pluimage.
Bij de keuzes die daarbij worden gemaakt gaat het om
menselijke keuzes, dat wil zeggen je kiest niet zomaar in het
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blinde weg, je gooit niet met een dobbelsteen, maar je weegt
af, je gebruikt je verstand en je intuïtie, je kijkt naar de gevolgen en je praat erover met anderen. Maar je keuze is altijd
eenmalig. In zijn boek De ondraaglijke lichtheid van het
bestaan brengt Milan Kundera dat als volgt onder woorden.
'Het menselijk leven speelt zich maar éénmaal af en we
kunnen daarom nooit te weten komen welke beslissing
goed en welke slecht was, want we konden in één gegeven situatie slechts één beslissing nemen. We hebben niet
nog een tweede, derde of vierde kans gekregen om verschillende beslissingen naast elkaar te kunnen leggen.'
Zelfbeschikking verwijst naar ethiek en verantwoordelijkheid, maar ook naar menselijke waardigheid, respect en uniciteit. Mensen zijn geen automaten of computers die geprogrammeerd zijn tot bepaald voorspelbaar gedrag. Mensen
zijn geen kuddedieren, al lijkt het daar soms op. Ze hebben,
zo zegt men vanuit het humanisme, de opdracht om meer
te zijn dan een kuddedier dat achter de leider aan loopt. De
filosoof Arnold Cornelis schreef over het unieke van ieder
mens dat die zich alleen maar kan ontwikkelen vanuit wat
in zijn of haar programma zit. 'Iedereen heeft een eigen verborgen program, waarover je alleen zelf beschikt. Gevoel en
verstand vormen samen het kraantje waarmee je dat program kunt openen. Je moet jezelf sturen', schreef hij. Onze
geest heeft het vermogen tot zelfsturing en het laat ons daartoe de mogelijkheden ontdekken. Mogelijkheden kunnen
we niet zien, maar in het ontdekken en ontwikkelen ervan
ligt een belangrijk deel van het menselijk geluk.
Ten slotte
De genoemde uitgangspunten en beginselen zijn meer een
eigentijdse samenvatting van wat georganiseerde en niet
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georganiseerde humanisten in de loop der tijd als karakteristieke punten naar voren hebben gebracht. Jaap van Praag,
een van de grondleggers van het georganiseerde humanisme
,in Nederland, formuleerde in zijn boek Grondslagen van
humanisme een tiental stellingen of belangrijke uitgangspunten waarvan de eerste vijf de mens betroffen en de andere vijf meer betrekking hebben op de wereld. De eerste,
soms ook antropologische uitgangspunten genoemd, zijn:
1. De natuurlijkheid van de mens
2. De onderlinge verbondenheid
3. Gelijkheid en gelijkwaardigheid
4. De menselijke vrijheid
5. Redelijkheid, uitgaan van de rede
De andere vijf punten ten aanzien van de wereld, die soms
kosmologisch of ontologisch genoemd worden, betreffen:
6. De ervaarbaarheid van de wereld
7. De samenhang tussen mens en wereld
8. De volledigheid van alles wat is
9. De toevalligheid van het bestaan
10. Het dynamisch karakter van de wereld
Hoewel deze punten in verschillende brochures over het
humanisme nogal nauwgezet worden overgenomen zijn wij
zo vrij te stellen dat we ze in onze uitgangspunten en beginselen hebben meegenomen. Dat betekent dat we ze soms
hebben overgenomen, dan weer hebben verdisconteerd of
meer eigentijds hebben verwoord. Het is ten slotte goed op
te merken dat het hier niet gaat om leerstellingen of dogma's
van welke vorm van humanisme ook, georganiseerd of niet
georganiseerd. Het zijn meer karakteristieken waarin humanistisch georiënteerde mensen zich - naar wij vermoeden duidelijk herkennen.
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Verliefd op het leven

Het leven is eenvoudig, prachtig en mooi, maar je wilt al het
mooie ervan in een nauwe cirkel sluiten, opdat je het kunt vereren. Je wilt al het mooie verzamelen en vastleggen in een
bepaalde wereldbeschouwing ofeen bepaald geloof Soms zegje:
ik moet dit geloven, ik moet doen wat zij mij voorhouden, ik
moet rekening houden met hun opvattingen. Houd daarmee
op. Je hoeft niet een geloof te hebben om goed te kunnen leven.
Het gaat niet alleen om plichten, regels en voorschriften, niet
om dat eeuwig moeten. Zo'n manier van leven is geen leven.
Wordt niet gebonden noch door een leer, noch door een geloof,
noch door wat mensen beweren. Geluk is in jezelf Om het te
vinden moet je de verering van beelden opgeven en verliefd
worden op het leven. De vrees voor de dood verdwijnt voor
degene die verliefd is op het leven en die dat leven ziet in de
ogen van zijn medemens. Wées edelmoedig ten opzichte van
wat het leven je biedt en doe niet aan persoonsverering.
Waarheid en wijsheid vormen geen bezit van de een of andere
persoon, noch van een bepaalde godsdienst of wereldbeschouwing. Ze worden ook niet gevonden in boeken of door het uitvoeren van bepaalde rituelen. Wanneer je het mooie en mysterieuze van de wereld wilt ervaren, van al die dansende schaduwen, raak dan niet verstrikt in allerlei misleidende openbaringen, maar zoek de waarheid die het leven zelf is door op het
leven verliefd te zijn.
Leven bestaat uit verwerven en weer loslaten. Watje verzameld
hebt, kun je weer wegdoen. Hoe meer je van je afgooit, hoe
meerje de vrijheid benadert. Door wat je verworven hebt weer
te verwerpen, verkrijg je kennis die je kracht geeft te leven.
Vrij naar
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Krishnamurti

4. BELANGRIJKE THEMA'S BINNEN HET
HUMANISME

Zonder nu de pretentie te hebben actueel te zijn, willen we
in het kader van deze inleiding enkele belangrijke themàs
noemen die binnen het humanisme de afgelopen zestig jaar
een rol hebben gespeeld en die onzes inziens ook de komende jaren van belang zijn. Bij humanistisch georiënteerde
mensen staan ze hoog in het vaandel. We beperken ons
daarbij tot het belang van vorming en onderwijs, het omgaan met zaken als geloof, religie en spiritualiteit, het vraagstuk van globalisering en ten slotte de zorg en hulpverlening
in een maatschappij die geen verzorgingsstaat wil zijn, maar
wel te maken heeft met verdwaalden, uitgestotenen, asielzoekers, zieken en gehandicapten.
1. Opvoeding en onderwijs
Om de humaniteit te bevorderen, om meer mensen kans te
geven zich als volwaardige mensen te ontwikkelen en ontplooien, zijn opvoeding en scholing onontbeerlijk. Veel
mensen, vooral in de derde wereld, krijgen daartoe onvoldoende kansen en mogelijkheden en kunnen daardoor niet
participeren in de beschikbare kennis over mens en kosmos.
Men weet er weinig over nieuwe benaderingen van opvoeding en techniek met als gevolg vaak een primitieve wereldbeschouwing en veel onwetendheid over de positie van
mensen op deze aarde. Maar ook in eigen land zijn er nog
velen die onvoldoende kansen krijgen om hun mogelijkheden te benutten. Lang niet iedereen kan zich ontwikkelen
tot degene die ze zouden willen zijn.

77

Vanuit het humanisme is et altijd aangedrongen om opvoeding en onderwijs hoge ptiotiteit te geven, want wat mensen in hun jeugd niet hebben geleetd, blijkt hen later nog
moeilijk bij te brengen. 'Wat in de kinderjaren is aangeleerd
lijkt er met geen stok en staf meer uit te slaan.' Er zijn uit
vroegere tijden gevallen bekend van kinderen die door wolven, door luipaarden, apen of schapen zijn grootgebracht.
Toen ze op latere leeftijd met de mensenwereld in aanraking
kwamen, konden ze nog wel op twee benen leren lopen, ze
leerden ook wel praten, maar hun dierlijke kindertijd kon
niet meer ongedaan worden gemaakt. Ze leerden niet behoorlijk spreken en hadden grote moeite zich bij hun medemensen aan te passen. Menselijk gedrag was niet goed meer
aan te Ieren. Kennelijk moet sociale conditionering op het
juiste moment plaatsvinden. Bepaalde leervermogens lijken
volgens antropologen en ethologen als Barbara Noske en
Frans de Waal op het juiste moment tot ontwikkeling te moeten worden gebracht. Daarna lukt dat niet goed meer. Het is
dus zaak kinderen niet te verwaarlozen en ze een menselijke
opvoeding te geven. Vaak is er onvoldoende aandacht en geld
voor opvoeding, kinderopvang en onderwijs. Het is alsof
daarop gemakkelijker bezuinigd wordt dan bijvoorbeeld op
het verbeteren van het wegennet of andere infrastructuren.
Een veel voorkomend misverstand is dat opvoeding en
scholing twee verschillende zaken zijn die ordelijk worden
gescheiden. Ouders zijn er voor de opvoeding, de scholen
zijn er voor de scholing en het onderwijs. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Opvoeding gebeurt in een cultuur, in een
omgeving door familieleden, vrienden en vriendinnen,
maar ook door de volwassenen op school of in de sportvereniging. Te vaak houdt men zich in het onderwijs alleen
maar met scholing bezig. Veel overheden en onderwijsprogramma's zijn voornamelijk gericht op studieresultaten en
soms maken ouders ook kenbaar dat de school zich niet met
hun opvoeding dient te bemoeien. Een dergelijke benade-
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ring kan desastreus zijn. Onderwijs en scholing zijn feitelijk
een onderdeel van de opvoeding en staan niet los van waarden en normen. Een goede onderwijzer is ook een goede
opvoeder en kan richtlijnen geven voor levenskunst.
Voor ieder mens geldt dat een bepaalde opvoeding en
scholing noodzakelijke voorwaarden zijn om volwaardig te
kunnen opgroeien, om deel te nemen aan de menselijke
wereld. Mensen zijn sociale wezens in de zin dat ze niet zonder anderen kunnen. Ze hebben niet alleen hun leven aan
anderen te danken, maar ook hun ontwikkeling, hun cultuur. Ze kunnen op de schouders van hun voorouders staan,
hun taal leren, hun uitgekiende gebruiken overnemen, profiteren van al het werk dat er in het verleden verricht is. Het
is niet humaan jongeren het allemaal zelf te laten uitzoeken
of volkeren niet te laten participeren in de kennis en wijsheid die de rest van de mensheid heeft verworven. Stel dat
we zelf weer moesten ontdekken welke planten en vruchten
we wel en niet kunnen eten, dat we zelf de klok moesten uitvinden en het wiel, de stoommachine, de telefoon, de auto
en de televisie. Dan zouden we duizenden jaren worden
teruggeworpen in de tijd en weer opnieuw moeten beginnen, met veel vallen en opstaan en vermoedelijk veel bloedvergieten om uiteindelijk na vele generaties weer te bereiken
wat onze voorouders hebben bereikt.
Een paar duizend jaar voor onze jaartelling dacht men bijvoorbeeld dat de aarde een grote berg in het water van de oerzee was of een platte schijf die op palen in het water stond.
Daarboven was het firmament waarin sterren zaten die 's
avonds werden ontstoken. 's Morgens kwam de zon op die in
een grote baan over de aarde ging en daarbij alles verlichtte
en verwarmde. Het uitspansel boven de aarde vormde de
bovenwereld, wat onder de aarde was heette onderwereld. Ze
werden hemel en hel genoemd. Ptolemeus ontdekte later dat
de aarde een bol was waar zon en sterren omheen draaiden.
En weer later kwam Copernicus die beweerde dat de aarde
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niet het middelpunt was, maar een van de planeten die om
de zon draaiden. Tegenwoordig wordt ons voorgehouden dat
de zon een kleine onopvallende ster is die zich voortbeweegt
met een snelheid van zo'n 200 kilometer per seconde, ver
buiten het centrum van een gigantische groep van miljarden
sterren, een sterrenstelsel dat we de melkweg noemen. Naast
dit sterrenstelsel, waar onze zon en haar planeten toe behoren, zijn er nog miljoenen andere sterrenstelsels. Daar kunnen we ons amper een voorstelling van maken. We kunnen
tot tien tellen en tot honderd, misschien tot duizend, maar
daarna worden het wiskundige trucjes. Honderdduizend
sterren kunnen we ons niet meer voorstellen, laat staan een
miljoen, honderd miljoen, een miljard, honderd miljard.
Zonder vorming en onderwijs kunnen mensen misschien
nog denken dat 's avonds iemand de lampjes aan de hemel
ontsteekt of dat wij mensen het middelpunt van het heelal
vormen. Misschien denken ze dat hun land het grootste en
machtigste land van de wereld is, terwijl het in werkelijkheid om een paar grote dorpen gaat in een uithoek van een
werelddeel. Onderwijs kan enige bescheidenheid bijbrengen
en het theater dat wij mensen graag maken wat relativeren.
Het kan ons laten ontdekken dat we uiteindelijk niet zoveel
weten, dat ons leven maar kort is en dat er vooral plaats is
voor verwondering en verbazing om alles wat bestaat.
2. Geloof en religie
Voor humanisten vormen godsdienst en geloof moeilijke
materie omdat deze vaak niet zijn te verenigen met natuur,
rede en logica. Vooral godsdienst heeft in het verleden mensen vaak dom en onmondig gehouden. Ze moesten vooral
geloven wat de vertegenwoordigers van kerk en godsdienst
hen als de ene onveranderlijke waarheid voorhielden. Gelovigen mochten niet op eigen kompas varen, maar moesten
doen wat priesters en dominees zeiden. Bij humanisten

80

speelden vrijheid en verantwoordelijkheid een grote rol en
nam de rede oftewel het gezond verstand een belangrijke
plaats in. De laatste jaren worden er bij dat verstand weliswaar kanttekeningen geplaatst, in de zin dat een overdreven
rationalisme wordt afgewezen. Dat neemt niet weg dat het
van groot belang blijft dat verstand te blijven gebruiken.
Geloof en wetenschap komen vaak diametraal tegenover
elkaar te staan omdat gelovigen dat verstand in de regel niet
serieus nemen. Godsdiensten claimen veelal de absolute
waarheid en prijzen zich daardoor voor de wetenschap uit
de markt, aangezien daar waarheden hypothesen zijn en de
absolute waarheid niet bestaat.
Religieuze humanisten brengen echter naar voren dat er
vele vormen van religie zijn te onderscheiden. Er zijn religies
zoals bepaalde vormen van boeddhisme waar het bestaan van
God in het geheel niet aan de orde is, maar ook religies waar
men meerdere goden heeft. Dit polytheïsme staat dan op
gespannen voet met het monotheïsme waar men maar één
ware God erkent, zoals dat bij het jodendom, christendom en
de islam het geval is. Naast al deze verschillende vormen is er
ook nog het pantheïsme, waar heel de kosmos en alles wat
bestaat God wordt genoemd. Dit alles leidt er toe dat religies
als brede bewegingen dan wel organisaties van levensbeschouwing soms worden onderscheiden van godsdiensten, waar
een of meerdere goden centraal staan in wie mensen geloven
en aan wie ze zich onderwerpen. Binnen het christendom
worden de strak georganiseerde geloofsgemeenschappen met
hun eigen regels, hun eigen geloofsartikelen en rituelen, kerken genoemd. Een kerk is dus niet hetzelfde als een godsdienst en een godsdienst niet hetzelfde als een religie.
Er waren en zijn dus humanisten die zich religieus of spiritueel noemen, maar niet godsdienstig. Soms gebruikt men
liever het woord spiritueel, omdat religieus teveel verwijst
naar kerk en godsdienst. Een nadeel daarvan is dat spiritueel weer verwijst naar geest, adem en lucht en in die zin een
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zwevende indruk kan maken. Religieus is lichamelijker,
omdat het kan verwijzen naar mythe, rite en magie, oftewel
het hoofd, de handen en het hart.
Hoe het ook zij, bedoeld wordt dat dit spirituele of religieuze te maken heeft met het mysterieuze en onbegrijpelijke
aspect van het bestaan waarvoor men veelal geen duidelijke
verklaring heeft. Men spreekt over bijzondere ervaringen van
innige verbondenheid met anderen, met de natuur of de kosmos, waarbij men zich intens gelukkig, heel en gaaf voelt. In
plaats van religieus of spiritueel worden deze belevingen ook
wel numineus genoemd. Ze komen in elk mensenleven voor,
zoals ze ook in poëzie en literatuur aan de orde komen. Frits
Staal en vele anderen spreken in dit verband liever over mystiek als een verschijnsel dat op zich niets met een God of
godsdienst te maken hoeft te hebben. De Vlaamse atheïstische filosoof Leo Apostel daarentegen heeft een voorkeur
voor de benaming van spiritueel. In zijn boek Atheïstische
spiritualiteit beschrijft hij enkele persoonlijke ervaringen die
hij als spiritueel aanduidt en die hij van groot belang acht in
een mensenleven. Wij citeren hier een van zijn ervaringen.
'Ik volg een zeer mooie opvoering van een tragedie. Plots
ervaar ik dat ik zoiets als een ingang, een deur of een gang
ben geworden waardoor al het menselijk lijden binnendringt. Ik voel dat de droefheid van ettelijke generaties
elkaar in mij kan ontmoeten, uitgeput en huilend. Ik ben
slechts een passieve toeschouwer van deze bovenpersoonlijke convulsie die me op alle mogelijke manieren transcendeert. Ik ervaar een praktisch onmogelijke kracht en vreugde doorheen die pijn, want door mij blijkt de wanhoop
van massa's vrij van verleden naar toekomst te stromen.'
Het is niet uitgesloten dat dergelijke spirituele, mystieke of
numineuze ervaringen in het verleden aan de oorsprong
lagen van wat later een religie of godsdienst werd genoemd.
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Daar worden deze vreemde en mysterieuze ervaringen echter gemakkelijk verklaard en in een bovenaards kader gezet.
Als men daaraan even voorbijgaat, zou dit betekenen dat het
spirituele, mystieke of religieuze aan religie en godsdienst
vooraf gaat en geen monopolie kan zijn van een bepaald
geloof of een bepaalde godsdienst.
De Babylonische spraakverwarring, waarvan hier sprake kan
zijn, wordt nog groter als men bedenkt dat geloof ook verschillende betekenissen kan hebben. In de regel betekent
geloven een waarheid aannemen op gezag van een ander. Hoe
groter, verstandiger en belangrijker die ander is, des te zekerder is dat geloof in die waarheid. Is die ander God, dan is men
uiteraard in het bezit van de absolute waarheid. Geloof betekent hier een onvoorwaardelijke instemming en een onvoorwaardelijk voor waar houden, zoals de filosoof losef Pieper
dat formuleerde. Mensen die geen geloofswaarheden aanhangen, die deze waarheden niet accepteren, worden vaak ongelovig genoemd. In onze contreien wordt de bevolking vaak
opgedeeld in gelovigen en ongelovigen, maar deze begrippen
lijken steeds meer onderhevig aan erosie. Ongelovigen kunnen soms ook hun mening onvoorwaardelijk voor waar houden en rotsvast overtuigd zijn van hun mening. Ze weten dan
bijvoorbeeld absoluut zeker dat hun kijk op de zaak de enig
juiste is en geloven in hun eigen absolute waarheid.
Het waren de oude Grieken die een onderscheid maakten tussen geloof, hoop en liefde, en het was Aristoteles die
voorhield dat we zonder deze drie deugden niet goed kunnen leven. Geloof heb je nodig voor het verleden, om te
weten wie je bent, waar je vandaan komt, hoe het komt dat
alles is zoals het is. Hoop is nodig voor de toekomst. Er is
enig perspectief nodig voor de dagen, maanden en jaren die
voor je liggen, enig vertrouwen op wat je te wachten staat.
En liefde is noodzakelijk voor het heden om verliefd te kunnen zijn op wie en wat je ziet en om elke nieuwe dag te kun-
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nen omarmen. Geloof, hoop en liefde kunnen ons ondersteunen in de drie dimensies van tijd die net zoals de drie
genoemde deugden wel onderscheiden, maar moeilijk van
elkaar gescheiden kunnen worden. De apostel Paulus, een
van de belangrijkste grondleggers van het christendom die
ook de Griekse filosofie had bestudeerd, herhaalt in zijn
brief aan de Korientiërs het belang van de drie deugden van
geloof, hoop en liefde. Hij beperkt geloof echter tot het
weten van de geschiedenis van Jezus Christus. Daarmee
snoert hij het in en wordt de horizon van geloof verengd.
Hij voegt er echter aan toe dat het heden het belangrijkste
is en dat zonder liefde de andere deugden niets betekenen.
Geloven in de betekenis die de oude Grieken er aan gaven
doet bijna iedereen. Geloven in jezelf betekent vertrouwen
hebben in jezelf, in het verleden waarvan je een product
bent. Maar dit geloof omvat ook liefde voor wie je gelooft
en die je vertrouwt, want verleden, heden en toekomst zijn
evenals de drie deugden nauw met elkaar verbonden.
Humanisten willen dat geloof en geloven meer in de
menselijke en historische context worden geplaatst. Dan
betekent het niet: iets voor zoete koek aannemen.
Waarheid is afhankelijk van tijd en plaats en kan dus niet
verabsoluteerd worden. Misschien gaat het in de toekomst
bij geloof steeds minder om waarheid en veel meer om
betrokkenheid. Het doet er dan niet zo toe of het geloof van
iemand waar is, maar of het authentiek en echt is. Of het
aansluit bij het eigen verleden en in verbinding staat met
heden en toekomst. Zingeving heeft waarschijnlijk niet
alleen te maken met het geven van zin en betekenis aan de
dingen, niet alleen met de woorden die een bepaalde boodschap of een bepaalde waarheid bevatten, maar ook en vooralom geloof, hoop en liefde in verleden, heden en toekomst. Bij dit alles lijkt ons liefde voor het ongelooflijke
moment van het heden het belangrijkste.

84

3. Globalisering
Er zijn veel themàs die in verband kunnen worden gebracht
met de aanduiding globalisering: de landsgrenzen verdwijnen, de wereld wordt kleiner en bestaande tegenstellingen
tussen sterk en zwak, arm en rijk lijken groter te worden. Ook
denkt men bij globalisering veelal aan de verbreiding van de
(politieke) islam, de economische opkomst van landen als
China en India en het banenverlies in het Westen ten gunste
van de lagelonenlanden elders. Tegelijk is er sprake van zowel
uitwisseling van culturen als het dominant worden van een
bepaalde cultuur, van toenemende complexiteit die samengaat met een groeiende uniformering en van een stijging van
welvaart die hand in hand gaat met veel geweld en armoede.
Op de vraag wat globalisering nu eigenlijk inhoudt, zijn
meerdere uiteenlopende antwoorden mogelijk. Ook een
paar uur 'googelen' - op zich een zeer toepasselijk voorbeeld
van globalisering - brengt je niet veel verder dan de constatering dat globalisering nogal omstreden is en soms felle
emoties oproept. Uit de vele omschrijvingen die er van globalisering bestaan, geven we een omschrijving die veel
wordt aangetroffen.
Globalisering is het proces van complexe economische,
sociale, technologische, culturele en politieke veranderingen, waarbij sprake is van toenemende wederzijdse
afhankelijkheid, integratie en interactie tussen mensen en
bedrijven in van elkaar gescheiden geografische gebieden.
Veel aspecten worden hier aangeduid. We missen echter het
element dat het om een economisch proces gaat en dus ook
om economische macht. In veel gevallen lijken alle andere
aspecten daaraan ondergeschikt. Deze gigantische economische schaalvergroting die veel oude begrenzingen neerhaalt,
biedt echter ook nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen.
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Misschien zijn de positieve en de negatieve kanten wel even
groot en staan we als mensheid voor een grote nieuwe uitdaging. We noemen eerst enkele positieve en daarna enkele
negatieve elementen, waarna we proberen vanuit humanistisch oogpunt een balans op te maken.
Alom zien we de ingrijpende ontwikkelingen op het
gebied van de massamedia en de informatietechnologie. Via
het internet kunnen we bijna alle informatie onder handbereik krijgen. We kunnen mailen met iedereen op de wereld,
hebben de telefoon in onze broekzak en hebben straks allemaal digitale televisie. Tijd en plaats lijken nauwelijks nog
van belang: de wereld is nu een 'global village' geworden.
Ook voor de commercie en voor het bedrijfsleven zijn er
nieuwe ongekende mogelijkheden, waarvoor ook nieuwe
inzichten en een vernieuwde handelsgeest nodig zijn, omdat
de wereld wel kleiner, maar ook complexer is geworden.
Bovendien zijn we op deze planeet meer dan ooit van elkaar
afhankelijk. De nieuwe perspectieven en de nieuwe mogelijkheden die zich aandienen, vragen om een zich gezamenlijk
teweer stellen tegen de risico's van de natuur, tegen de uitputting van grondstoffen en tegen kwetsbare groepen die in
opstand komen. 'Exclusief eigenbelang en individuele ondernemingsgeest zijn minder belangrijk geworden', schrijft de
Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin. En hij vervolgt:
'Nu bij globalisering risico's worden gemondialiseerd,
zijn zelfvertrouwen, wederkerigheid en samenwerking
belangrijker om te overleven dan solistisch, stoer individualisme en vechtgedrag.'
Dit betekent een cultuuromslag waar veel leidende figuren
en topmanagers, vooral mannen, nog niet direct toe in staat
lijken te zijn. In ieder geval hebben deze economische, sociale, technologische, culturele en uiteindelijke ook politieke
veranderingen grote gevolgen op het dagelijkse leven van
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mensen in de hele wereld. Dat geldt voor landen, organisaties, bedrijven en instellingen maar ook voor ieder individueel. In opvoeding en onderwijs zal er in deze nog veel moeten gebeuren om mensen dusdanig toe te rusten dat zij de
mogelijkheden van de nieuwe tijd kunnen benutten.
De globalisering heeft ook negatieve gevolgen. Wanneer
oude begrenzingen worden neergehaald, raken veel mensen
in de war. Velen, vooral veertigers, vijftigers, ouderen, voelen zich verloren en komen aan de zijlijn te staan. Oude
patronen worden zomaar doorbroken, de vroegere groepsidentiteit wordt aangetast en de veilige plek die ze dachten
te hebben wordt wreed verstoord.
Bestaanszekerheden worden aangetast, zingeving vraagt
om een herijking. In veel landen vreest men voor een aantasting van het culturele erfgoed. In het Westen is men bang
voor een verlies aan vrijheid en privacy en van democratische beginselen. Men wijst op de strijd van 'Jihad versus
McWorld' en beschouwt de strijd tussen het consumentenkapitalisme en het religieuze, 'tribale' fundamentalisme als
een van de centrale conflicten van deze tijd. Ook wordt er
gewezen op het Amerikaanse vrijemarktdenken dat oorlogen veroorzaakt, etnische conflicten aanwakkert en honderden miljoenen mensen nog armer maakt dan ze al zijn. Een
groot probleem is dat slechts enkele mondiale bedrijven de
wereldhandel in handen hebben. Ze zijn mondiaal in die zin
dat zowel hun vestigingsplaats, de herkomst van de financiële middelen, als het verloop van de productie en de besteding van de winst, geheel aan het oog van de landelijke en
regionale openbare controle worden onttrokken. Een klein
aantal lieden krijgt zodoende gemakkelijk teveel macht.
Nog afgezien van de vraag hoe waar en juist de negatieve en
positieve gevolgen van deze globalisering zijn, is het in onze
ogen weinig zinvol om je er alleen maar tegen te keren.
Door de stevige verankering van globaliseringprocessen in
de economie zal die structuur niet zo gemakkelijk veranderd
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kunnen worden. Dat neemt niet weg dat de grote invloed
van globalisering op iedereen in de wereld ook voor humanisten veel belangrijke vragen oproept. Vragen die trouwens
ook gesteld worden door de mondiaal groeiende beweging
van de zogenaamde 'anders-globalisten', die bij monde van
Naomi Klein bijvoorbeeld aangeven dat kleine kledingsbedrijven uit de derde wereld geen enkele kans maken en door
de globalisering lijken te worden weggevaagd.
Veel humanisten blazen het aloude ideaal van het wereldburgerschap nieuw leven in. Ze menen dat je hiermee beter
zicht krijgt op de voor- en nadelen van globalisering. Daarvoor is echter wel een algemene en radicale bewustzijnsverandering noodzakelijk door bijvoorbeeld (inter)nationale
ontwikkelingen vanuit een mondiaal en niet vanuit een nationaal perspectief te benaderen. Slechts vanuit een mondiaal
perspectief kan zinvol en effectief naar de gevolgen van globalisering worden gekeken. Zo is het bijvoorbeeld inzake het
vraagstuk van rijk en arm beter om tariefmuren af te breken
dan op te bouwen en is het ook beter om rechtvaardige
internationale afspraken te maken, dan de huidige praktijk
van een ieder voor zich voort te zetten.
Het humanistische idee van wereldburgerschap is bij uitstek globalistisch. Het gaat namelijk uit van de relativiteit
van volkeren en culturen en geeft prioriteit aan het nivelleren van de economische verschillen tussen Oost en West.
Ter verbetering van de verschillende globaliseringprocessen stippen we hier nog een drietal speerpunten aan die
veelal in humanistische kringen worden geopperd en waarover wordt gediscussieerd.
Allereerst zal, bezien vanuit het wereldburgerschap, de overheersing van de politieke economie ongedaan moeten worden gemaakt. Niet alles in het leven draait om economische
belangen en om geld.
Ten tweede loopt het huidige systeem van zelfstandige
nationale regeringen hopeloos achter bij de mondiale ontwik88

kelingen en is er betere coördinatie op wereldniveau nodig.
Zo zijn er indringende vragen te stellen over het functioneren
van de mondiale politieke en economische organisaties.
Het derde en belangrijkste speerpunt is de noodzaak om
te komen tot een mondiale ethiek, die uitgaat van wereldburgers en van een mondiale politieke economie. Daarmee
zijn de bedreigingen voor de derde wereldlanden en de vele
vaak uitgehongerde armen tegen te gaan. Daarmee komen
er ook voor meer mensen kansen om te participeren in
mondiale maatschappelijke en economische processen.
Globalisatie is weliswaar een sterke en deels autonome
kracht, maar er zijn keuzes te maken: internationaal, nationaal, en lokaal, maar vooral ook persoonlijk.
Forograaf: Ronaid de Hommel

Hivos zet zich in voor economische zelfstandigheid van vrouwen in
ontwikkelingslanden.
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4. Zorg en hulpverlening
Het idee van de verzorgingsstaat wordt steeds meer verlaten.
Vele door de overheid aangeboden voorzieningen worden
ongedaan gemaakt. De burgers worden niet langer van de
wieg tot het graf verzorgd. Het is niet vadertje staat die voor
ons zorgt, zoals het ook niet de goede God is die over ons
waakt en alles voor ons regelt. Mensen moeten het zoveel
mogelijk zelf doen. Het ligt in de lijn van het humanisme
dat de autonomie van ieder mens wordt gerespecteerd en
dat iedereen geconfronteerd wordt met de eigen verantwoordelijkheid. Betutteling moet worden tegengegaan. Het
gaat erom dat mensen leren het heft in eigen hand te
nemen. In het verleden werden velen niet voor vol aangezien en werd hen met de paplepel bijgebracht dat ze slachtoffers waren die alleen maar door anderen (door God, door
de overheid, door caritatieve instanties) geholpen konden
worden.
Vanuit humanistische kringen wordt bij hulp en dienstverlening meestal naar voren gebracht dat mensen geactiveerd moeten worden en niet als passief slachtoffer zouden
moeten worden benaderd. Misschien dat in een christelijke
cultuur hulpverleners gemakkelijk als verlossers worden
beschouwd die in staat zouden zijn anderen te helpen. In
ieder geval worden aan zorg en hulp hoge pretenties toegedicht en is er dikwijls sprake van een bepaalde overschatting
alsof mensen zomaar te helpen zijn. Men suggereert dat
mensen gemakkelijk uit de brand te helpen zijn, terwijl het
hoogst haalbare vaak is mensen te leren omgaan met hun
verdriet, hun handicaps en gebreken. Sociale problemen
zijn in de regel niet zo gemakkelijk op te lossen als men vaak
denkt, omdat het vraagstukken betreft waarmee men moet
zien te leven, of omdat het kwesties zijn die niet door anderen maar alleen door de persoon zelf kunnen worden opgelost.
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Het kan zijn dat er realiteitszin nodig is om de werkelijkheid te accepteren zoals die is, hoe moeilijk, onzinnig en
onacceptabel die soms ook wordt ervaren. Voor iemand die
pertinent bij de pakken neerzit, die het niet meer ziet zitten,
omdat het verdriet te groot is, de handicap te complex ofhet
verleden te zwart, voor zo'n persoon is zorg en hulp slechts
mogelijk als er een bepaalde bereidheid aanwezig is om zelf
de handen uit de mouwen te steken.
Natuurlijk zijn er mensen die helemaal op de hulp van
anderen zijn aangewezen, zoals ernstig zieken, verstandelijk
gehandicapten, kleine kinderen, mensen die volslagen in de
war zijn en ouderen die het allemaal niet meer weten.
Daarvoor is menselijke ondersteuning nodig, humane hulp.
Maar ook in zulke situaties is het vanuit humanistisch oogpunt zaak attent te zijn op de kleine mogelijkheden die er
zijn om mensen een eigen stem te geven en te zoeken naar
zaken die ze zelf nog kunnen doen. Met liefdadige betutteling help je ze niet, integendeel, je maakt ze eerder een kopje
kleiner.
Vanuit humanistische hoek wordt soms verwezen naar
het beroemde boek van Nietzsche waar de profeet
Zarathoestra een dorp binnengaat waar gehandicapten, zieken en gebrekkigen op hem af komen. Ze roepen om genezing en verlossing van hun kwalen. Maar de profeet en wonderdoener uit de bergen zegt: Ik kan jullie wel genezen,
maar dat is niet goed. Dan zijn jullie niet meer wie je bent.
Iedereen moet zijn wie die is. Als een blinde wordt genezen,
is deze geen blinde meer. Wanneer een gehandicapte zijn
handicap kwijtraakt, is deze niet langer een gehandicapte,
maar een ander mens. De meeste mensen willen niet zijn
wie ze zijn, ze willen een ander, een beter en minder gehandicapt mens zijn, meestal knapper, verstandiger en met minder pijn en verdriet. Maar dat is je opdracht niet, zegt
Zarathoestra. Blijf de aarde trouw, wees trouw aan jezelf!
Nietzsche laat zijn profeet precies het tegenovergestelde zeg91

gen als de grote christelijke prof eer, de man uit Nazareth,
die zieken genas en mensen tot andere mensen maakte.
Misschien hebben we dagelijks wel met beide profeten te
maken en moeten we zowel idealist als realist zijn. Wanneer
mensen hoge verwachtingen hebben, hulp vragen om een
ander mens te worden, is enig realisme op zijn plaats. Een
hulpverlener is geen wonderdoener. Maar als voor mensen
het verdriet te groot is en ze in een zwart gat ten onder dreigen te gaan, is er enig idealisme nodig om met hen op zoek
te gaan naar sprankeltjes hoop.
Er is veel stille armoede, omdat mensen niet graag aan anderen willen laten weten dat ze arm zijn. Sommigen willen
ook niet graag geholpen worden. Ze zoeken het liever zelf
uit. Als je hulp nodig hebt, ben je een zielenpoot die het
laatste greintje zelfrespect moet inleveren, zo denkt men
dan. Dat is het allerlaatste wat je doet. Daarmee maak je
jezelf tot een zielig en hopeloos geval. Dan lever je alle zelfrespect in, je laatste trots en ben je reddeloos verloren.
Voor een dergelijke benadering is begrip op te brengen.
Het is een humanistisch standpunt er bij zorg en hulp voor
te waken dat mensen niet hun respect en hun trots inleveren. Dat brengt hen van de wal in de sloot.
In het medische bedrijf is het meestal regel dat patiënten
zich passief dienen te gedragen en zijn artsen en specialisten
de wonderdoeners die alles kunnen genezen. Erkennen dat
je als arts, specialist of hulpverlener de problemen van de
ander niet kunt oplossen wordt in de regel niet getolereerd.
Daar worden geneeskundigen niet voor betaald, want ze
dienen de ziekte, het verdriet en de ellende van hun medemensen juist ongedaan te maken. Dat is de verwachting die
velen hebben. We denken echter dat daar enkele vraagtekens bij moeten worden geplaatst en dat een meer humaan
gedrag op zijn plaats is.
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Het hoort bij de menselijke conditie dat je ziek kunt worden en een keer doodgaat. Alles wat leeft is sterfelijk, dat wil
zeggen dat het ook weer zal sterven. Het is niet humanistisch die werkelijkheid te verdonkeremanen. Kleine kinderen duwen meestal weg wat pijn doet en verdrietig maakt.
Ze richten zich op wat hun plezier geeft en tevreden stelt.
Later leren ze vaak door de zure appel heen te bijten. Ze
leren dat er inspanning en vervelende dingen nodig kunnen
zijn om iets te bereiken. Ze ontdekken dat het leven niet
altijd over rozen gaat. Afhankelijk van het leed en het verdriet dat men in zijn jeugd meemaakt, leert men ermee om
te gaan. Daarbij zijn twee patronen te onderscheiden die
iedereen wel kan herkennen. Je kunt de beroerde dingen,
het lijden en de pijn onderkennen en aanvaarden óf wegdrukken dan wel ontkennen. Dit laatste doen mensen in
eerste instantie uit zelfbescherming. Vaak bij verschrikkelijke dingen - in oorlogssituaties, bij aanslagen waar mensen
worden opgeblazen, bij de plotselinge dood van je partner
of na de mededeling dat je nog maar kort hebt te leven - in
zulke gevallen lijkt het ontkennen ervan soms de enige
manier om verder te gaan. Maar dat biedt geen soelaas, want
allerlei nieuwe gebeurtenissen trekken de wond in de regel
weer open, halen de weggestopte pijn tevoorschijn. Soms
wordt het van kwaad tot erger, want telkens en overal duikt
het verdriet weer op, komen er nieuwe tegenslagen waar je
amper verweer tegen hebt. Het wegstoppen of ontkennen
dient de korte termijn; na verloop van tijd blijkt er geen weg
terug.
Dan dient zich het tweede patroon aan en probeert
iemand zich bij de situatie neer te leggen. In zo'n geval aanvaard je bijvoorbeeld het feit dat je beide benen kwijt bent
of dat je moeder niet meer beter wordt. Soms zijn er mensen die vreselijke dingen hebben meegemaakt, maar die een
bepaalde rust, een vredige gelatenheid uitstralen welke hartverwarmend is. Zulke mensen hebben geleerd - meestal na
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veel vallen en opstaan - door de pijn en het verdriet heen te
gaan, hun ellende niet weg te stoppen of te ontkennen,
maar onder ogen te zien. In zulke gevallen lijkt er een metamorfose plaats te vinden en komt er ruimte voor een
bepaald geluk dat ook alle verdriet omvat. Voor de meeste
mensen is het een lange weg om zover te komen.
Wanneer we lijden, wanneer we intensief verdriet hebben, zijn we weerloos en kwetsbaar en kunnen we ons verbonden voelen met alles wat broos is, met wie pijn en verdriet heeft of leeft onder de meest moeilijke omstandigheden. Dat zijn niet-voorziene momenten. Bij de zorg en in de
hulpverlening dient er oog te zijn voor het feit dat geluk en
verdriet elkaar niet uitsluiten, dat geluk zelfs onbereikbaar
wordt als we al het mogelijke doen om de pijnlijke kanten
van het leven weg te snijden. Oscar Wilde schreef al dat pijn
en verdriet de middelen zijn waardoor we ons bewust worden van het bestaan. Het lijkt ons een humanistische
gedachte in te zien dat we de deur van het leven binnengaan
wanneer we ook het lijden, de pijn en het verdriet bij ons
toelaten.
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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(samenvatting) Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948
1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid geboren.
2. Een ieder heeft rechten en vrijheden zonder onderscheid
van ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst,
eigendom, geboorte of andere status.
3. Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
4. Niemand zal in slavernij of horigheid worden gehouden.
5. Niemand zal worden onderworpen aan folteringen.
6. Een ieder heeft recht alspersoon voor de wet erkend te worden.
7. Alle mensen zijn gelijk voor de wet.
8. Iedereen heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp.
9. Niemand zal worden onderworpen aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
10. Ieder heeft recht op een eerlijk proces.
11. Iedereen heeft er ook recht op voor onschuldig te worden
gehouden.
12. Niemand zal worden onderworpen aan willekeurige
inmenging in persoonlijke aangelegenheden.
13. Ieder heeft recht zich vrijelijk te verplaatsen.
14. Iedereen heeft ook recht asiel te zoeken en daarvan te profiteren.
15. Ieder mens heeft recht op een nationaliteit.
16. Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het
recht te trouwen.
17. Ieder heeft recht op eigendom.
18. Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst.
19. Alle mensen hebben vrijheid van mening en meningsuiting.
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20. Ieder heeft ook recht te vergaderen en zich te verenigen.
21. Een ieder heeft recht deel te nemen aan het bestuur van
zijn of haar land.
22. Iedereen heeft recht op maatschappelijke zekerheid.
23. Er is recht op arbeid voor iedereen.
24. Een ieder heeft recht op rust en vrije tijd.
25. Iedereen heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg
is om te kunnen leven.
26. Ieder mens heeft recht op onderwijs.
21. Ieder mens heeft ook het recht deel te nemen aan het culturele leven.
28. Men heeft ook recht op het bestaan van een zodanige
maatschappelijke orde dat de rechten en vrijheden worden
verwezen lijkt.
29. Iedereen heeft ook plichten jegens de hele gemeenschap.
30. Geen enkele bepaling zal zo kunnen worden uitgelegd dat
ze vernietiging van deze rechten en vrijheden ten doel
heeft.
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5. HUIDIGE

HUMANISTISCHE

ORGANISATIES

Er zullen momenteel honderden humanistische organisaties
in de wereld zijn. We beperken ons in dit overzicht voornamelijk tot Nederland. Daaraan voorafgaand vermelden we
echter twee internationale federaties waarbij organisaties en
verenigingen uit vele landen zijn aangesloten. Daarnaast
bestaat er in Nederland een alliantie die alle Nederlandse
humanistische organisaties omvat. We vermelden eerst iets
over deze alliantie om vervolgens een overzicht te geven van
de meest belangrijke aangesloten groepen, verenigingen en
organisaties.
1. De International Humanist and Ethica1 Union (IHEU)
Anno 2006 zijn er ongeveer honderd humanistische organisaties uit ongeveer veertig landen, verdeeld over grote delen
van de wereld bij deze Unie aangesloten. Zoals al vermeld is
deze Unie in 1952 te Amsterdam opgericht door vertegenwoordigende organisaties uit een achttal landen. Sindsdien
heeft ze zich behoorlijk uitgebreid. Het internationale kantoor is gevestigd in Londen. Er is ook een internationaal
tijdschrift: International Humanist News.
Naast de vertegenwoordiging bij allerlei internationale organisaties zet de Unie in op het bewaken van mensenrechten,
vooral de mensenrechten die in landen als Pakistan, Iran en
India in het gedrang komen door fanatieke aanhangers van
traditionele en fundamentalistische stromingen. Recentelijk
besloot de Unie om haar werkzaamheden te decentraliseren
naar landen waar het humanisme een alternatief kan vor-

97

men voor de daar bestaande primitieve wereldbeschouwingen. Men concentreert zich daarom op de werelddelen
Zuid-Azië en Afrika. Het betekent een verschuiving van de
westerse naar de derde wereld. Ook vanuit Nederland wordt
dit ondersteund door gezamenlijke projecten die gericht
zijn op het ondersteunen van de bewustwording van vrouwen en van achtergestelde groepen zoals bijvoorbeeld de
'onaanraakbaren' in India en Japan.
2. De European Humanist Federation (EHF)
Sinds 1991 werkt deze Europese Federatie aan het behartigen van de belangen van alle binnen de Europese Unie aangesloten humanistische organisaties. Ze voert wetenschappelijke en educatieve projecten uit. Waar de gezamenlijke
christelijke organisaties de christelijke belangen bij het
Europese parlement behartigen, doet de Federatie dat voor
de buitenkerkelijken in de Europese Unie.
3. De Humanistische

Alliantie

Om meer en gezamenlijk gemeenschappelijke standpunten
in te nemen, die tot herkenbaarheid leiden en daardoor ook
meer aandacht krijgen, is in Nederland in 2001 de
Humanistische Alliantie opgericht. Verschillende humanistische organisaties hadden te maken met een terugloop van
het aantal leden. Bovendien verdwenen veel algemene subsidies. Alom was er sprake van schaalvergroting en bundeling van krachten.
De Alliantie is een netwerkachtige organisatie van en
voor humanisten, die het werk van de aangeslotenen versterkt en coördineert. Het is een vereniging van zo'n vijftig
organisaties met in totaal 85.000 medewerkers en vrijwilligers. Jaarlijks maken er ruim 250.000 mensen gebruik van
humanistische diensten. De Alliantie heeft een achterban
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van minstens een miljoen humanisten in de brede zin van
het woord waaronder atheïsten, agnosten, vrijdenkers en
religieuze humanisten van allerlei pluimage.
De deelnemende organisaties zijn autonoom. Vanuit hun
humanistische uitgangspunten en hun pleidooi voor humane waarden bieden ze vanuit een maatschappijkritische houding alternatieven aan voor sociale en maatschappelijke
vraagstukken in de vorm van visies en praktische diensten.
Men is actief op het gebied van sociale en maatschappelijke
ondersteuning, in zaken rond wereld- en levensbeschouwing, maar ook ten aanzien van activiteiten in het kader van
vorming en onderwijs, van geestelijke begeleiding, vrede en
mensenrechten, ontwikkelingswerk en dergelijke.

4. Het Humanistisch Verbond
Dit is de levensbeschouwelijke vereniging op humanistische
grondslag, die, zoals eerder vermeld, in 1946 werd opgericht. Het Humanistisch Verbond kan omschreven worden
als een open, humanistische vereniging die zich bezighoudt
met zingeving en die streeft naar een menswaardige samenleving. Kernwaarden hierbij zijn: zelfbeschikkingsrecht, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en keuzevrijheid gekoppeld aan eigen verantwoordelijkheid.
Het huidige motto
'zelf denken, samen leven' geldt als een samenvatting van het
hedendaagse humanisme. Het Verbond wil gesprekspartner
zijn voor het vinden van antwoorden op maatschappelijke
en persoonlijke (levens)vragen vanuit humanistisch perspectief. Dat gebeurt op twee manieren. Allereerst door het stimuleren van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke
discussie, bijvoorbeeld over de multiculturele samenleving
ofhet armoedevraagstuk. Ten tweede door het uitvoeren van
humanistische diensten, zoals de humanistische geestelijke
verzorging in zorginstellingen, bij justitie en defensie, maar
ook bij uitvaarten en andere belangrijke gebeurtenissen.
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In de loop der jaren zijn er vanuit het Humanistisch
Verbond vele verschillende werkstichtingen ontwikkeld, die
dan uitgroeiden tot een eigen zelfstandige organisatie zoals
bijvoorbeeld de Humanistische Omroep en de Universiteit
voor Humanistiek.
Het Verbond heeft ruim veertig plaatselijke afdelingen
verspreid over het hele land, die cursussen, lezingen,
gespreksgroepen en 'humanistische cafés' organiseren. Het
ledenblad Humus informeert vooral over standpunten, ontwikkelingen en activiteiten van de vereniging. Belangrijk
instrument is de website waarop veel informatie te vinden is
over standpunten en activiteiten en die een forum biedt
voor discussie over actuele maatschappelijke onderwerpen.
Los van het Verbond is er nog het onafhankelijke opinietijdschrift De Humanist dat zes keer per jaar verschijnt.
5. Jong Humanistisch Verbond

In het verleden zijn er verschillende humanistische jongerenorganisaties geweest, eerst onder de paraplu van het
Humanistisch Verbond en later zelfstandig. Uiteindelijk zijn
die allen verdwenen. Vanaf 2003 is er onder de vleugels van
het Verbond een werkgroep Jong Humanistisch Verbond tot
stand gekomen die tamelijk actief is. Men organiseert gespreksgroepen, weekenden en activiteiten voor ontspanning
en inhoudelijke verdieping met zowel persoonlijke, filosofische als maatschappelijke onderwerpen. Themàs van de
afgelopen jaren waren onder meer levenskunst, liefde en
vriendschap, kiezen en twijfelen, rituelen en spiritualiteit.
6. Religieus Humanistische

groeperingen

Onder de noemer van vrije gemeente, modern beraad,
werkgroep religieus humanisme, zijn er op verschillende
plaatsen in Nederland zogenaamde religieus humanistische
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groeperingen. Men laat zich inspireren door oude tradities
uit oost en west, aangevuld met aandacht voor moderne
ontwikkelingen op het gebied van religie en spiritualiteit.
Hun belangrijkste activiteiten zijn het organiseren van
gespreksgroepen, lezingen en het uitbrengen van publicaties
zoals het kwartaalblad Nieuwe Stemmen.
Een aparte plaats binnen de Alliantie nemen de alevieten
in, verenigd in de Federatie van Alevitische Gemeenschappen
in Nederland. Het alevitisme is een islamitische stroming
met een humanistische filosofie, waarbij de mens centraal
staat. Alevieten gaan ervan uit dat om tot God te komen, het
noodzakelijk is om de goddelijke essentie in de mens te
erkennen. Daarom staat het geloof in de mens centraal. Hun
achterban schat men in Nederland op 80.000 personen.

7. Humanistische

Geestelijke Verzorging

Vanaf de oprichting in 1946 heeft het Humanistisch Verbond gestreefd naar het opzetten van humanistische geestelijke verzorging voor buitenkerkelijken.
Degenen die in
existentiële nood geraakten en die geen beroep wensten te
doen op geestelijke bijstand van de confessionele instanties,
konden nergens heen. Het Humanistisch Verbond pleitte
voor opheffing van het exclusieve recht van de kerken op
geestelijke verzorging en beriep zich op de geestelijke vrijheid om op gelijke voet met de kerken te worden behandeld. Vanaf 1955 werden humanistische geestelijke raadslieden toegelaten in de strafinrichtingen, zij het onder strikte
voorwaarden. In 1964 kwamen de eerste raadslieden in de
kazernes. Tegenwoordig wordt op diverse terreinen humanistische geestelijke zorg verstrekt. We noemen hier vier
groeperingen: geestelijke verzorging bij de krijgsmacht (a),
in het gevangeniswezen (b), in de gezondheidszorg (c) en bij
dood en uitvaart (d).
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a. Humanistische
krijgsmacht

geestelijke verzorging binnen de

De humanistische raadslieden die hier werkzaam zijn vormen geen onderdeel van de krijgsmacht. Ze werken bij de
krijgsmacht en vallen buiten de hiërarchie. Voor de inhoud
van hun werk zijn de raadslieden verantwoording verschuldigd aan het Humanistisch Verbond. Hun werk bestaat uit
persoonlijke begeleiding van personeel en relaties, alsmede
van een groepsmatige begeleiding bij samenkomsten en vieringen. Ze zijn ook betrokken bij de opleiding op het gebied
van vorming en ethiek, en geven gevraagd en ongevraagd
advies aan de militaire leiding. In de praktijk werken ze vaak
samen met katholieke legeraalmoezeniers,
protestantse
legerpredikanten en andere geestelijk begeleiders.

Fotograaf. onbekend

Humanistisch raadsman Harrie Bols (links) neemt deel aan een mars
rond Kandahar, waar Nederlandse militaiten deelnemen aan de missie ISAF in Afghanistan.
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b. Humanistische
niswezen

geestelijke verzorging bij het gevange-

In het Nederlandse gevangeniswezen zijn momenteel veettig humanistische taadslieden wetkzaam. Ze wotden aangesteld doot het Ministetie van Justitie en zij zijn ook VOOtde
inhoud van hun werk verantwoording verschuldigd aan het
Humanistisch
Verbond. Vrijheidsbeneming
veroorzaakt
vrijwel steeds een persoonlijke crisis waardoor existentiële
vragen een sterke actualiteit krijgen. Van groot belang daarbij zijn ambtsgeheim en beroepscode.
c. Humanistische
heidszorg

geestelijke verzorging in de gezond-

In de brede zorgsector zijn de humanistische geestelijk verzorgers werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en
(psychiatrische) ziekenhuizen. Het Humanistisch Verbond
is de instantie die de inhoudelijke benoeming verricht.
Naast patiënten en cliënten doen ook familieleden een
beroep op de humanistische geestelijk verzorger die daarnaast gespreksgroepen en bezinningsbijeenkomsten
organiseert, waarin de betrokkenen met anderen kunnen praten
over zaken die hen bezighouden.
d. Humanistische

geestelijke verzorging bij dood en uit-

vaart

Het betreft hier voornamelijk sprekers bij uitvaarten die een
speciale humanistische opleiding hebben gevolgd. Ze zijn
regionaal georganiseerd en bieden op humanistische wijze
ondersteuning bij het afscheid van een overledene. Dit kan
gebeuren in de vorm van een toespraak, het gebruik van
muziek en toepasbare teksten.
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8. Vereniging Humanitas
Dit is de landelijke vereniging voor maatschappelijke hulpverlening op humanistische grondslag, opgericht in 1945.
Al vlak na de oorlog komt Humanitas op voor mensen die
voor maatschappelijke hulp niet terecht konden of wilden
bij de neerbuigende traditie van christelijke liefdadigheid.
Het praktisch handelen is altijd een kenmerk van de leden
van Humanitas geweest. Een humanistische levensovertuiging kon en kan niet beter ingevuld worden dan door er
naar te handelen. 'Doen wat je moet doen', luidt de slogan.
Daarmee maak je zichtbaar dat je als mens je niet alleen verantwoordelijk voelt, maar dat je ook aantoonbaar medeverantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen van de samenleving waarin je leeft.
Deze landelijke humanistische vereniging heeft momenteel 16.000 leden verdeeld over 90 lokale afdelingen. Men
heeft een eigen tijdschrift Vtm mens tot mens dat zesmaal per
jaar verschijnt en waar naast nieuws ook artikelen in staan
over de maatschappelijke dienstverlening. Het hoofdbureau
zetelt in Amsterdam en er zijn vijf regiokantoren. De ruim
260 medewerkers houden zich met duizenden vrijwilligers
bezig die zich inzetten voor opvoedingsondersteuning
en
die ook kindervakantieweken organiseren. Er zijn groepen
die gedetineerden bezoeken, maatjesprojecten voor ex-psychiatrische patiënten en werkgroepen die alleenstaande
minderjarige asielzoekers ondersteunen. Ook organiseert
men voor ouderen en alleenstaanden die zich isoleren
vriendschappelijk
en activerend huisbezoek. Daarnaast
houdt men zich bezig met inburgeringsprojecten en is er op
sommige plaatsen een allochtone vrouwentelefoon opgezet.
Er zijn werkgroepen transseksualiteit en genderdysforie en
men geeft steun in lotgenotengroepen bij verlies en rouw.
Vanuit Humanitas is er de afgelopen zestig jaar een heel scala
104

aan afzonderlijke organisaties ontsproten, die allemaal op
deelterreinen van de maatschappelijke hulpverlening werkzaam zijn. Ze kunnen als zelfstandige instellingen worden
gezien maar ook als nauw gelieerd aan hun grote moedervereniging. We kiezen voor het laatste en vermelden hier onder
Humanitas vijf van die zelfstandige Humanitas-organisaties
die op deelgebieden van de maatschappelijke zorg opereren.
a. Humanitas Dienstverlening voor Mensen met een
Handicap
Verspreid over het land zetten zich ongeveer 800 medewerkers in voor de dienstverlening aan ruim duizend cliënten.
Men werkt met verschillende woonvormen die ook om een
andere begeleiding en ondersteuning vragen, variërend van
ambulante dienstverlening tot thuiszorg en dagbesteding.
b. Kinderopvang Humanitas
Deze organisatie is de grootste aanbieder van vormen van
kinderopvang en aanverwante dienstverlening in Nederland. Het gaat om ongeveer 50.000 kinderen die worden
opgevangen in 170 vestigingen in het land.
c. Humanitas Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Al ruim dertig jaar biedt dit bedrijfsmaatschappelijk werk
op humanistische grondslag haar diensten aan. Het is werk
op maat aan pront en non-pront organisaties in heel
Nederland. Het gaat hier om ruim vijftig medewerkers en
diverse vrijwilligers die werken voor ruim vijftig bedrijven.
d. De stichting Humanitas Rotterdam
Deze stichting biedt huisvesting, verzorging en behandeling
aan meer dan 6000 mensen, voornamelijk ouderen, in de
regio Rijnmond. De stichting is bekend om zijn 'levensloopbestendige' woningen die zodanig zijn ingericht dat iedereen
er kan wonen, ongeacht aard en omvang van de hulpvraag.
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Daarbij is her zorgconcept gericht op het stimuleren van de
bewoners om zo veel mogelijk zelf te (blijven) doen, onder
het motto te veel zorg is erger dan te weinig zorg.

Fotograaf: onbekend

De centrale ruimte van de Gertit Sponkersflat van HumanitasAkropolis te Rotterdam. Een complex met levensloopbestendige
woningen voor ouderen.
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e. Humanitas Thuiszorg & Maatschappelijke Dienstverlening
Deze is gericht op de stad Rotterdam en directe omgeving.
Met zo'n 350 medewerkers wordt er thuis zorg geboden aan
mensen die door ouderdom, ziekte of handicap (tijdelijk)
niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Ook biedt men
ondersteuning aan dak- en thuislozen en vindt er hulp aan
jeugdigen plaats.
9. Vrijdenkersvereniging

De Vrije Gedachte

Dit is de oudste organisatie in Nederland van humanistische
snit, die ook aan de wieg heeft gestaan van het moderne
georganiseerde humanisme. Ze is in 1856 opgericht onder
de naam De Dageraad. Op dit moment is het een kleine
ledenorganisatie van ongeveer 500 leden die gespreksgroepen heeft, lezingen en symposia organiseert en het blad De
Vrijdenker uitgeeft. Men houdt zich gericht bezig met het
beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het tegengaan van de te grote invloed van godsdienst op politiek en
samenleving. Via de humanistische omroep laat De Vrije
Gedachte haar stem ook horen in radio- en tv-programma's.
10. De Nederlandse Culturele Sportbond op humanistische grondslag
Dit is een vrij nieuwe en aparte loot aan de humanistische
stamboom. Ze behartigt de belangen van sport waarbij een
humanistische visie op de mens voorop staat. Sport dient
voor iedereen bereikbaar te zijn en is zowel van belang voor
de gezondheid als voor de ontspanning. Het is van maatschappelijke waarde en vormr een vast onderdeel van het
Nederlandse cultuurpatroon. De bond richt zich op breedtesport en recreatieve sportbeoefening. Ze ziet sport niet als
doel maar als middel voor de menselijke ontwikkeling en
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ontplooiing. De Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)
werkt met 14 medewerkers voor 253.000 leden, verdeeld
over 850 verenigingen en 61 sporten.
11. De Stichting Humanistisch Vormingsonderwijs
Al vanaf de oprichting is het Humanistisch Verbond tegen
het verzuilde onderwijsbestel in Nederland, omdat dat
onderwijs kinderen verdeelt in afZonderlijke groepen en het
niet gericht is op verbinding tussen jongeren. Daarom zijn
humanisten ook geen voorstander van een 'humanistische
school', maar beijveren ze zich voor het zogenaamde 'actief
pluriform onderwijs', waarin kinderen in het openbaar
onderwijs kennis kunnen maken met meerdere levensbeschouwingen.
Vanaf 1979 verzorgt deze stichting de opleiding en bijscholing van leraren voor humanistisch vormingsonderwijs
en levensbeschouwing. Ze houdt zich bezig met het ontwikkelen van lesmaterialen en het opleiden en begeleiden van
eigen leraren. In eerste instantie richtte de stichting zich op
het basisonderwijs, maar vanaf 1993 ook op het voortgezeten beroepsonderwijs. De doelstelling is om zonder winstoogmerk binnen het kader van de Humanistische Alliantie
zowel het onderwijs en de opvoeding als de wereldbeschouwelijke vorming in humanistisch perspectief te bevorderen.
De stichting heeft 16 medewerkers in dienst en faciliteert
300 betrokken leraren in het basisonderwijs en 100 in het
voortgezet onderwijs.
Een vurige wens van dit humanistisch vormingsonderwijs is dat op alle openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs lessen in humanistische vorming en interculturele wereldbeschouwing worden gegeven. Er is ook een
landelijke beroepsvereniging van docenten humanistisch
vormingsonderwijs die zich daarvoor inzet en bij het bevoegde gezag intensief lobbyt. Naar het zich laat aanzien
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komt er binnenkort een wettelijke regeling. In oktober
2006 is er vrijwel kamerbreed een motie aangenomen voor
het landelijk bekostigen van de docenten godsdienstig en
humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) als keuzevak op
de basisschool.
12. Universiteit voor Humanistiek
Al sinds haar oprichting heeft het Humanistisch Verbond er
naar gestreefd om een universitaire opleiding voor humanistische geestelijk raadslieden in het leven te roepen. In 1962
startte
in Utrecht,
in het hoofdkantoor
van het
Humanistisch verbond, de eerste cursus voor humanistische
raadslieden.
Een jaar later werd het Humanistisch
Opleidings Instituut (HOI) geboren, dat bekostigd werd
volgens de normen van een hogere beroepsopleiding. In
augustus 1980 werd de opleiding vierjarig.
Na lang en aanhoudend lobbyen gaf de minister van
Onderwijs in 1988 toestemming om een humanistische
universiteit op te richten, die in 1989 van start ging. Sindsdien kan men op de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht humanistiek studeren. Dit is een multidisciplinaire
wetenschap en omvat onderdelen uit de filosofie, psychologie, pedagogiek, sociologie en religie- en cultuurwetenschappen. De universiteit verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zingeving en humanisering. Er zijn
gemiddeld zo' n 300 studenten per jaar ingeschreven. De
afgestudeerden zijn vooral werkzaam binnen het humanistisch raadswerk, het onderwijs en de wetenschap. Vanuit de
universiteit en onder auspiciën van de Humanistische
Alliantie wordt het Tijdschrift voor Humanistiek uitgegeven
dat vier keer per jaar verschijnt.
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Forograaf: Wim Oskam

Studenten VOOt het gebouw van de Universiteit
gevestigd aan Drift 6 in de Utrechtse binnenstad.
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voor Humanistiek,

13. Het Humanistisch

Archief

De Universiteit voor Humanistiek kent een unieke bibliotheek waar ook het Humanistisch Archief is gevestigd.
Samen vormen zij het belangrijkste informatiecentrum
in
Nederland op het gebied van de geschiedenis, de theorie en
de praktijk van het humanisme in binnen- en buitenland.
Dit centrum voor archivering en documentatie is verantwoordelijk voor het bewaren van het humanistisch cultureel
erfgoed. Het bestaat uit een papieren en audiovisueel
archief, een digitale databank met o.a. ruim 100.000 paginàs historische vrijdenkerspublicaties en een database historische humanistiek met bijna 7500 artikelen in vijf historische tijdschriften en registers van diverse publicaties over de
geschiedenis van het humanisme.
Naast de archief- en documentatiewerkzaamheden
verzorgt het Humanistisch Archief ook publicaties, veelal in
opdracht van derden, over personen en organisaties van de
humanistische beweging. Vanuit het archief is ook de reeks
Humanistisch Erfgoed opgezet.
14. De humanistische

Stichting Socrates

Deze stichting is in 1950 door het Humanistisch Verbond
opgericht, met als primaire taak de benoeming van bijzonder hoogleraren humanistiek bij alle openbare universiteiten
in Nederland tot stand te brengen. Inmiddels zijn er anno
2006 elf hoogleraren vanuit een humanistische levensbeschouwing werkzaam op terreinen van ethiek, zorg, ouderdom, cultuur en milieu. Daarnaast organiseert de stichting
Socrates bijeenkomsten voor de doordenking van de wetenschappelijke en culturele achtergronden van het moderne
humanisme. Er liggen goede contacten met het internationale kennisinstituut Kosmopolis dat is opgericht voor het
versterken van wereldburgerschap en ethiek bij de steeds
verder om zich heen grijpende globalisering.
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15. De Humanistische Omroep Stichting
Sinds 1989 verzorgt deze omroepstichting in opdracht van
het Humanistisch Verbond radio- en televisie-uitzendingen.
Vanaf2001 is de stichting aangesloten bij de Humanistische
Alliantie. Zendtijd en middelen vallen onder artikel 39F
van de mediawet, die zendtijd regelt voor hoofdstromingen
op levensbeschouwelijk gebied. De humanistische omroepstichting (Human) heeft 40 uren televisie en 159 uren radio
en besteedt vanuit een humanistisch perspectief aandacht
aan de morele kant van belangrijke vraagstukken in politiek,
samenleving en cultuur. In het radioprogramma Desmet
Live komen onder meer diverse humanistische organisaties
aan bod.
16. Het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking
Dit instituut is in 1968 mede door het Humanistisch Verbond en Humanitas opgericht en wil onder de noemer van
'geen grenzen voor mensen' een bijdrage leveren aan een
vrije, eerlijke en duurzame wereld. Daarbij is samenwerking
met lokale, maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden altijd een voorwaarde geweest. In tegenstelling tot
missie en zending stelde het humanistisch instituut de
kracht van mensen centraal en zag men weinig heil in een
belerende aanpak. De benadering van ontwikkelingssamenwerking was vanaf het begin seculier en pragmatisch.
Bijna veertig jaar later stimuleert dit humanistisch instituut voor ontwikkelingssamenwerking
(HIVOS) nog steeds
de initiatieven die bijdragen aan actief burgerschap, vrijheid
van meningsuiting, zelfbeschikking en weerbaarheid van
vrouwen. Haar belangrijkste activiteit bestaat uit het geven
van financiële en politieke steun aan initiatieven in Afrika,
Latijns Amerika, Azië en Zuidoost Europa. Men richt zich
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daar op de ontwikkeling van de samenleving door de mensen zelf en is actief op het terrein van financiële diensten en
bedrijfsontwikkeling,
van duurzame productie, mensenrechten en democratisering. In de landen waar het humanistisch ontwikkelingswerk actief is, ligt de uitvoering van projecten voornamelijk in handen van lokale partnerorganisaties. Het netwerk van HIVOS strekt zich uit tot meer dan
dertig landen en het heeft ruim 750 partners. Het instituut
heeft een eigen tijdschrift, Hivos Magazine genaamd, dat
vier keer per jaar verschijnt. Hierin staan artikelen en actuele informatie over ontwikkelingssamenwerking
en de projecten waar HIVOS bij betrokken is.
17. Het Humanistisch Overleg Mensenrechten
Uitgaande van de gedachte dat alle mensen dezelfde rechten
hebben en er geen rangorde van belangrijkheid in mensenrechten bestaat, werd in 1981 door drie humanistische organisaties (HIVOS,
Humanitas
en het Humanistisch
Verbond) het humanistisch overleg mensenrechten opgericht. Deze non-gouvernementele organisatie stelt zich ten
doel om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de
rechten van de mens, waar ook ter wereld. Het uitgangspunt
is dat mensenrechten de basis moeten vormen voor het
beleid en de activiteiten van overheden, bedrijven en organisaties.
Het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) richt
zich voornamelijk op de economische en sociale rechten van
de mens als aanvulling op de politieke mensenrechten,
waarmee organisaties zoals Amnesty International zich bezig
houden. Volgens het HOM kunnen mensenrechten een
belangrijke bijdrage leveren aan de armoedebestrijding en
aan de duurzame ontwikkeling in de wereld. Men probeert
het wereldwijd realiseren of verbeteren van mensenrechten
te bereiken door te lobbyen bij Nederlandse en Europese
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overheden om zo het mensenrechtenbeleid te verbeteren.
Werd het humanistisch overleg in de beginjaren vooral
gezien als luis in de pels bij overheden, tegenwoordig is het
een invloedrijke organisatie die regelmatig door beleidsmakers wordt geconsulteerd. De organisatie heeft in de afgelopen jaren zijn expertise verder uitgebouwd en is hierdoor
een serieuze en gewaardeerde medespeler op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking geworden.
18. Het Humanistisch Vredesberaad
Vanuit het Humanistisch Verbond richtten op 5 november
1981 enkele humanistische raadslieden het Humanistisch
Vredesberaad op. Daarmee gaf men de leden van het
Verbond tevens de mogelijkheid om als humanist deel te
nemen aan de antikernwapendemonstratie
van 21 november dat jaar in Amsterdam. Het Vredesberaad werd ondertussen verzelfstandigd en is uitgegroeid tot een organisatie
voor vrede en geweldloosheid op vele terreinen. Uitgaande
van de humanistische uitgangspunten wil men mensen
informeren en bewustmaken door middel van het stimuleren en organiseren van discussies over vraagstukken van
vrede en veiligheid. Ook maakt men zich hard voor vredesopvoeding en onderwijs ten aanzien van geweldloosheid.
Het doel is om een bijdrage te leveren aan een veilige, leefbare en duurzame wereld. Dit probeert men te bereiken
door het organiseren van conferenties en demonstraties en
het opzetten van gespreksgroepen. Een betrekkelijk nieuwe
activiteit is het vredesonderwijs. Voor docenten humanistisch vormingsonderwijs is er een training ontwikkeld waarin wordt geleerd hoe men onderwerpen als vrede, pesten en
uitsluiting aan de orde kan stellen. Er is een eigen website
waar de nieuwsbrief van het beraad is te lezen (www.humanistischvredesberaad.nl) .
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Petitio principii

In de loop der jaren hebben mensen me wel eens met enige
bezorgdheid gevraagd ofik nog wel in God geloofde. Mijn antwoord was steevast: '/tLJ' je me zegt wie of wat God is, dan zal
ik zeggen of ik daarin geloof" Laatst werd mij door een paar
vriendelijke mensen de vraag weer gesteld. TOen ze op mijn
tegenvraag een nogal gedetailleerd antwoord gaven vroeg ik:
"Hoe komt u daar nou aan?" Ze zeiden: "Uit de Bijbel. " Op
mijn vraag hoe de Bijbel daar aan kwam, was het antwoord:
"van God':
TOen werd ik even duizelig in het hoofd en zei ik dat ik zo'n
redenering niet kon volgen. Ze keken me met verbaasde ogen
aan. Ik probeerde het uit te leggen met een voorbeeld en zei:
"Stel dat ik een boek heb geschreven, waarin ik verklaar dat ik
God ben. Een aantal mensen die het boek hebben gelezen verklaren later aan anderen dat ik inderdaad God ben. TOeneen
slimmerik vroeg waar ze dat vandaan hadden, zeiden ze dat
dit in het boek stond dat ik had geschreven. "
De vriendelijke mensen zeiden dat dit nergens op sloeg, ze
draaiden zich om en maakten zich uit de voeten. ~t ik niet
meer kwijt kon aan deze mensen was dat hier sprake is van een
'petitio pricipii' een oude term uit de klassieke logica, die ook
nu nog in de rechtspraak gebruikt wordt voor een redenering,
waarin iemand uitgaat van iets dat hij juist moet bewijzen.

Hein Thijssen
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6. HEDENDAAGSE
POSITIE
HET HUMANISME

EN TOEKOMST

VAN

Veel mensen hebben de indruk dat het humanisme bestaat
uit de vele organisaties en groeperingen die samen de humanisrische beweging worden genoemd. Het is dan bovendien
een humanisme dat aan kracht inboet, omdat het aantal
leden momenteel fors daalt en verschillende organisaties
gedwongen worden samen te gaan. Daarmee wordt echter
het humanisme naar onze mening ernstig tekort gedaan,
omdat er dan geen rekening wordt gehouden met de betekenis en invloed van het humanistische gedachtegoed in de
Nederlandse samenleving. Daar is het aantal buitenkerkelijken van een kleine minderheid tot een meerderheid uitgegroeid, al noemen misschien velen daarvan zich nog wel
religieus.
Uit een recent onderzoek uit 2004, getiteld Humanisme in
beeld blijkt dat 39% van de Nederlanders de humanistische
beginselen en uitgangspunten onderschrijft. In tegenstelling
tot zo'n vijftig jaar geleden bepleiten velen de humanistische
waarden van gelijkwaarheid, eigen verantwoordelijkheid en
het recht op zelfbeschikking. In die zin kan men over een
humanistische stroming spreken die vele malen groter is dan
de humanistische beweging. Het aantal personen met een
daadwerkelijke affiniteit met het humanisme, oftewel zij die
gebruik willen maken van humanistische diensten en voorzieningen, overtreft ruim de 500.000.
In vergelijking met het ontstaan van de humanistische
beweging zestig jaar geleden heeft er in de Nederlandse
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samenleving een metamorfose plaatsgevonden. Slechts weinigen kunnen zich nog voorstellen hoe iedereen toentertijd
dacht en handelde. Deze grote veranderingen hebben ook
de nodige gevolgen gehad voor de positie van het humanisme. In plaats van de minderheidspositie die de toenmalige
humanisten innamen, zijn degenen die zich nu humanist
noemen een vanzelfsprekend onderdeel van de samenleving
geworden. Hun boodschap wordt heden ten dage door jongeren soms zelfs als een bundeling algemeenheden gezien
waarmee bijna iedereen het eens is. Bovendien zijn er nu
heel andersoortige en vaak ook minder vredelievende groeperingen die de aandacht vragen.
In het kader van deze grote veranderingen noemen we er
hier drie, die van invloed zijn op de veranderende positie
van het humanisme. Vandaaruit ontwaren we vervolgens
vier verschillende interpretatievormen
van hedendaags
humanisme.
De eerste voor het humanisme belangrijke verschuiving was
die inzake religie. In ras tempo heeft zich hier een secularisering voltrokken waarover omliggende landen zich verbaasden, want Nederland gold tot aan de jaren zestig als een bijzonder christelijk land. Volgens recent onderzoek is nog
maar zo'n 40% van de bevolking lid van een christelijke
kerk of ander godsdienstig genootschap. Een grote meerderheid van de bevolking houdt niet langer vast aan de onverbreekbaarheid van het huwelijk en de ondergeschiktheid
van de vrouw aan de man, iets wat begin jaren vijftig de
algemene opinie was.
Vooral de katholieken kennen sinds 1970 een groot verval. De Heilig Hart beelden verdwenen uit de katholieke
huiskamers en stonden symbool voor wat geloofsafval kan
worden genoemd. Het katholieke aandeel onder de bevolking liep terug van 40 naar 17% en het aantal parochies
daalde met bijna een vijfde. In 1980 ging nog een kwart van
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de katholieken zondags naar de kerk. In 2005 was dat nog
maar acht procent.
In het rapport Godsdienstige veranderingen in Nederland
voorspelde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
onlangs dat in 2020 de katholieken nog maar acht procent
van de bevolking zullen uitmaken. Voor de protestanten is
dat percentage nog lager. Men spreekt over vier procent. De
vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die
onlangs heeft plaats gevonden, kan een dergelijke daling
kennelijk niet tegenhouden. Integendeel zelfs, verschillende
kerkleden wensten de stap naar een gecombineerde en gezamenlijke kerk niet te maken, waardoor het totale aantal verder daalde. Naast deze terugloop is er echter een toename
van de islam en van niet-christelijke groeperingen. Het SCP
voorziet dat in 2020 deze groep bijna 10% van de bevolking
zou kunnen uitmaken.
Overigens geeft het rapport aan dat bijna twee op de drie
Nederlanders zich buitenkerkelijk noemt. Met andere woorden, binnen de Nederlandse samenleving verliezen de georganiseerde vormen van godsdienstigheid steeds meer terrein
en het proces van secularisatie gaat verder. De autoriteit van
de godsdienst neemt af en in het maatschappelijk bestel
speelt deze steeds minder een rol. Dit betekent niet dat ze
geen maatschappelijke betekenis meer hebben.
Vergeleken met ruim vijftig jaar geleden is de situatie
echter omgekeerd. In plaats van een godsdienstige meerderheid die het maatschappelijke en politieke leven bepaalt,
tegenover een kleine groep van buitenkerkelijken en vrijdenkers die voor hun humane rechten opkomt, is er nu
sprake van een grote buitenkerkelijke meerderheid tegenover een godsdienstige minderheid die hardnekkig probeert
vast te houden aan het christelijke erfgoed dan wel pleit
voor meer islamitische invloed.
Harry Kunneman merkt op dat deze situatie vanuit
humanistisch oogpunt zowel voordelen als nadelen met zich
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meebrengt. Een voordeel is dat de dominantie van de kerken met hun soms benauwende moraal is teruggedrongen.
Er is meer vrijheid en gelijkberechtiging, meer aandacht
voor humaniteit en humanisme. Een nadeel is dat de markteconomie, met z'n tot consumptie aansturende reclames, de
functie van de kerken lijkt te hebben overgenomen, hetgeen
zelfs tot een verdere verschraling en uitholling van de menselijke autonomie en verantwoordelijkheid lijkt te voeren.
Bovendien is er een onbeperkt toenemend vertrouwen in de
technische beheersbaarheid van het leven, en worden ziekte,
ouderdom en de eindigheid van het bestaan tegen elke prijs
ver naar de achtergrond gedrongen. Dat zijn zaken die het
humanisme juist niet beoogt. Men heeft altijd de mens centraal willen stellen, niet de kerk of de computer. Daarom
betekent deze verandering inzake het seculier worden van de
maatschappij voor het humanisme nog geen verbetering.
Het betekent wel een nieuwe uitdaging en vraagt om een
bijgestelde strategie.
Een tweede voor het humanisme belangrijke verandering is
de internationalisering en globalisering van de samenleving.
De kleinschalige en gesloten wereld van dorpen en kleine
steden, waar eeuwenlang dezelfde gewoontes en dezelfde
rituelen plaatsvonden, is op een vaak onverwachte en niet
altijd even zachtzinnige manier opengebroken. Het begon
met radio en televisie, het grote oog in de huiskamer, waar
heel de wereld zomaar binnenkwam en men geconfronteerd
werd met schitterende vergezichten, afschuwelijke rampen
en ongelooflijke ontwikkelingen. Er zijn nu zaken als internet, vliegreizen naar Afrika en Australië en een nieuwe taal
die het leven anders maken.
De Nederlandse verzuilde samenleving met ieder dorp
zijn eigen kerk is meer een nationale staat geworden die echter op haar beurt weer langzaam verdampt in een Europese
staat op weg naar één wereldhuishouding. In het verleden
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hebben humanisten verder gekeken dan dorp en kerk.
Humanisme wordt gekenmerkt door een wijde blik. Dat
geldt ook voor dit kleine land aan de zee. Nederland is pas
ontstaan in de achttiende eeuw als een moderne vorm voor
het besturen van een samenleving. Het is een menselijke
creatie, geworteld in een gemeenschappelijke taal en cultuur, maar in feite is het meer een imaginaire gemeenschap,
een kunstmatige constructie die voornamelijk ontwikkeld is
door politieke en economische elites met als doel een meer
expansieve nationale handelsmarkt mogelijk te maken en
overzeese gebiedsdelen veilig te stellen. Dat geldt voor veel
landen en naties. En zoals mensen hun oorsprong ritualiseren, zo hebben volkeren en staten dat ook gedaan. Vaak
moest men daarvoor in het verleden duiken en van verschillende plaatselijke en regionale tradities stukken en brokken
lenen om zo een gemeenschappelijke oorsprong te creëren
en een imaginair nationalisme te realiseren.
Wanneer men vanuit een humanistische blik verder wil
kijken, wanneer men zich als wereldburger wil presenteren,
stuit men vaak op sterk nationalistische tendensen - vaak
met een godsdienstige achtergrond -, die het verleden verheerlijken en de blik verengen. Het zijn vooral internationale sportevenementen die de nationalistische gevoelens versterken, maar ook nationale instellingen en bonden,
gesteund door veel politieke partijen, die de exorbitante
grootheid en eigenheid van een land verkondigen, welke
natuurlijk verdedigd en beschermd moet worden. Zonder
dit nu fanatiek te willen bestrijden, ligt er hier wel een uitdaging voor humanisten om de blik te verruimen en ook de
zingeving op een breder niveau te brengen. Solidariteit met
mensen buiten de landsgrenzen is in een steeds kleiner wordende wereld van groot belang. Dit geldt ook voor het asielbeleid en de opstelling ten aanzien van vreemdelingen, die
soms nog amper als mens worden behandeld. Het geldt ook
voor de commercie en de handel waar door middel van
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invoerrechten de eigen nationale belangen soms wel erg
sterk worden beschermd.
Voor een opkomend wereldhumanisme ligt er ongetwijfeld een taak de grenzen zowel in het denken als bij het handelen te verleggen naar een mondiaal perspectief ten einde
alle mensen een gelijkwaardig humaan bestaan te bieden.
Een derde belangrijke verandering, ook voor het humanisme, is dat de bevolking zich zeer geëmancipeerd acht, waardoor er minder behoefte is om lid te worden van een organisatie. Vroeger, ongeveer vijftig of honderd jaar geleden,
betekende je pas iets als je was georganiseerd, als je was aangesloten bij een vereniging of instantie die mede jouw stem
kon laten horen en jouw belangen verdedigde. Ten tijde van
de verzuiling betekende dit dat ons land bedekt was met een
dik weefsel van vele instituties en organisaties die samen het
rijke Nederlandse particulier initiatief vormden. Geen land
ter wereld kende verhoudingsgewijs zoveel verenigingen en
stichtingen die samen een krachtig middenveld vormden.
Mede om die reden werd Nederland een bij uitstek
democratisch land genoemd, omdat grote delen van de
bevolking op deze manier maatschappelijk
betrokken
waren. Veel van die organisaties hadden bovendien dwarsverbindingen met bepaalde politieke partijen waarvoor ze
ook als achterban fungeerden.
De afgelopen decennia is dat langzaamaan veranderd.
Het ledental van vele grote sociaal-maatschappelijke organisaties neemt af. Veel mensen hebben voor hun gevoel geen
organisatie nodig, omdat ze andere manieren zien om hun
mening en hun belangen naar voren te brengen, maar ook
omdat ze een eigen mening hebben die zich niet gemakkelijk door een algemenere instantie laat verwoorden. Het nog
steeds groeiend individualisme maakt van ieder mens een
eenling met een eigen verhaal en een eigen belang. Zo zie je
dat mensen eerder een eigen rechtsbijstandverzekering af121

sluiten om mogelijke arbeidsconflicten op te lossen, dan lid
te worden van een vakbond. Men schrijft eerder een ingezonden stuk in de krant of op een van de vele sites op internet, dan dat men zich tot een vereniging of partij wendt, die
dan vervolgens die mening of die grief afgezwakt en veralgemeniseerd naar buiten zou moeten brengen. Vooral ten aanzien van organisaties op het gebied van levensbeschouwing,
politiek en belangenbehartiging is het aantal leden flink
afgenomen. Bij recreatie en sport is dat niet het geval.
Misschien hangt deze terugloop van het lidmaatschap
van maatschappelijke organisaties samen met het afnemen
van een zekere groepsbinding en wellicht zelfs met een verdere vereenzaming van de westerse mens. Vermoedelijk ligt
er ook een relatie naar zingeving, naar hoe mensen zin en
betekenis geven aan hun leven. Dat is meer dan ooit een
persoonlijke zaak geworden. Daar heb je geen grote organisaties, instituties ofkerken voor nodig, zeker niet als die pretenderen de waarheid of de enig juiste zingeving in huis te
hebben.
De meest vruchtbare erfenis van de Verlichting is niet de
hang naar zekerheid, maar de moed om te twijfelen. Dat
doen instellingen en organisaties niet, en zeker niet en plein
publique. Dat doe je persoonlijk en alleen. Het lijkt er
bovendien veel op dat hoe minder mensen weten, hoe stelliger ze zijn in hun beweringen. Een dergelijke uitspraak
staat haaks op hoe instellingen en mensen zich in het openbaar presenteren. Ze staan eigenlijk met hun 'weinig weten'
te koop. En wellicht weten ze ook niet beter.
Voor het humanisme betekent dit onzes inziens dat het
zich niet teveel zal presenteren in organisaties die de waarheid in pacht hebben of die streven naar grote aantallen
leden, die er dan vervolgens bijna allemaal dezelfde levensvisie of wereldbeschouwing op na zouden moeten houden.
Het zijn andere tijden en er zijn andere mensen.
Deze grote veranderingen in de samenleving, waarvan we er
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slechts drie summier hebben geschetst, betekenen dat er in
het hedendaags humanisme verschillende accenten kunnen
worden gelegd en verschillende keuzes worden gemaakt.
Uniformiteit lijkt moeilijk te rijmen met een sterk geïndividualiseerde maatschappij waar humanisten er bovendien
vaak een eigenwijze mening op na houden, geworteld in
hun eigen levensweg. Geconfronteerd met actuele thema's
als opvoeding en onderwijs, geloof en religie, globalisering
en de toenemende behoefte aan zorg en hulpverlening, zien
we in de praktijk van de humanistische beweging verschillende vormen van humanisme ontstaan. We zien er vier,
namelijk een pluriform humanisme, een seculier humanisme, een religieus humanisme en een sociaalkritisch humanisme. Aan ieder van deze vormen besteden we kort aandacht.
1. Pluriform humanisme
Hieronder verstaan we het humanisme zoals dat na de oorlog in Nederland vooral binnen het Humanistisch Verbond
vorm heeft gekregen en zoals dat is uitgedragen door figuren als Van Praag en Tielman. Er is hier sprake van een grote
verdraagzaamheid ten opzichte van mensen die andere
opvattingen hebben. Men is vredelievend en wil vooral de
dialoog zoeken in plaats van het scherpe debat, omdat men
bang is voor onnodige polarisatie die in deze benadering
meer kwaad dan goed doet. Hierbij concentreert het Humanistisch Verbond zich voor de nabije toekomst op twee
kerntaken. Enerzijds op het behouden, versterken en profileren van humanistische diensten, anderzijds op het formuleren en ventileren van humanistische visies op actuele
levensbeschouwelijke en maatschappelijke vragen. Vanuit
dit pluriform humanisme wil men het humanisme vernieuwen door niet alleen uit te gaan van de rationele vermogens
van de mens, maar ook door ruimte te geven aan emotione-
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Ie vermogens. De menselijke intelligentie is niet langer het
ultieme uitgangspunt van waaruit alleen en uitsluitend de
wereld kan worden begrepen en verklaard. Men staat open
voor nieuwe ontdekkingen in de neurologie waarin naar
voren wordt gebracht dat verstand en emotie niet als tegenstellingen moeten worden gezien, ja, dat het verstand eerder
als een onderdeel van de menselijke emotionaliteit kan worden beschouwd.
Zowel agnosten als rationalisten:antirationalisten,
atheïsten, vrijzinnigen en religieuzen worden omarmd zolang de
mens en de menselijke waardigheid maar centraal wordt
gesteld. Het gaat om een zingeving met humane waarden
waarbij ieder vanuit de eigen cultuur en de eigen wortels
respect moet tonen aan de medemens.
Het pluriform humanisme onderkent de verschillen die
er onder mensen zijn en stimuleert dat onder de noemer van
levenskunst een ieder een persoonlijke invulling van het
humanisme kan geven. Het Humanistisch Verbond ziet het
als zijn taak in te spelen op de multiculturele samenleving
teneinde bij te dragen aan een meer menselijke wereld.
2. Seculier humanisme
Andere humanisten staan expliciet een seculier humanisme
voor. Men bestrijdt de in hun ogen mensonwaardige uitspraken en praktijken die de meeste vertegenwoordigers van
godsdiensten tentoonspreiden. Het islamitisch fundamentalisme dat soms dood en verderf zaait, dient te worden
bestreden, zoals ook luid en duidelijk moet worden gezegd
dat een christelijke partij die aan vrouwen geen publieke
functies toekent, inhumaan is en strijdig met de humanistische beginselen. Het seculier humanisme vecht ook de verheven positie van de mens aan zoals de monotheïstische
godsdiensten dat belijden. Het menselijk leven is het resultaat van een voortdurend veranderend, ingewikkeld samen124

spel tussen biologische en omgevingsvariabelen. Onze verstandelijke vermogens blijken diffuus en te complex te zijn
om ze als een eenduidig orgaan aan te duiden. Hooggewaardeerde eigenschappen als intellect, bewustzijn, geest
en nauw daarmee samenhangende verschijnselen als vrijheid
en verantwoordelijkheid blijken moeilijk te definiëren. Het
zijn producten van een ingewikkeld dier, soms meer toegedichte interpretaties en trotse veronderstellingen. Zoals een
haan kraait bij het aanbreken van een nieuwe dag en er dan
klaarblijkelijk van overtuigd is dat dit kraaien het donker
van de nacht doet verdwijnen, zo zijn veel mensen van
mening dat ze met hun intellect, hun bewustzijn en hun
vrijheid de wereld naar hun hand kunnen zetten. Dat is een
overtrokken situatie. We zijn bovendien als animal rationale veel meer met de dieren verbonden dan menigeen wil toegeven. Volgens dit seculier humanisme is het zaak zich minder met goden en wat meer met dieren verbonden te weten.
Meer dan ooit dient volgens seculier humanisten luid en
duidelijk te worden uitgedragen dat het humanisme meer
dan een valide alternatief vormt voor een primitieve, godsdienstige levensbeschouwing, die wetenschappelijke ontdekkingen terzijde schuift en zich beroept op oude geschriften uit een tijd dat mensen nog dachten dat de aarde een
platte schijf was die op palen in een groot water stond. Men
verzet zich fel tegen de opvatting dat ongelovigen geen
moraal zouden hebben of tegen de mening dat zonder God
alles is toegestaan. Humanisten hebben juist een hoogstaande moraal die zich laat karakteriseren door de humanistische
uitgangspunten van vrijheid, menselijke waardigheid, autonomie en solidariteit, gelijkheid en gelijkwaardigheid.
3. Religieus humanisme
Naast het seculier humanisme dat gekenmerkt wordt door
atheïsme en antitheïsme, is er een religieus humanisme dat
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het humane en religieuze juist met elkaar verbindt. Religieus is hier dan niet direct hetzelfde als godsdienstig. In de
praktijk zijn het vrijzinnige christenen, boeddhisten, alevieten en diverse buitenkerkelijken die zich in het humanisme
herkennen en zich er ook toe bekennen. Meestal wordt religie hier gezien als een humane levensbeschouwing waarbij
men het contingente van het bestaan als het ware in cultuur
neemt. Max Weber schreef al dat de wetenschap die in haar
technische uitwerking het alledaagse leven totaal heeft omgevormd en in oorlogen heeft bewezen hoeveel vernietigende kracht er in haar schuilt, dat die wetenschap tegenwoordig ons lot bepaalt, maar ons in de steek laat waar het gaat
om zinvragen, vragen naar zingeving en levensbeschouwing.
De wetenschap stelt vele vragen en geeft ook antwoorden
die de weg wijzen naar het ware zijn, de ware kunst, de ware
natuur en het ware geluk, maar die gaan al spoedig in rook
op. Tolstoj gaf een eenvoudig antwoord toen hij zei dat de
wetenschap ons ook geen antwoord kan geven, omdat ze het
antwoord schuldig blijft op de enige vraag die voor ons echt
van belang is, namelijk: wat moeten we doen? Hoe moeten
we leven?
Die existentiële vraag staat centraal bij zingeving en
levensbeschouwing en is actueel in de dagelijkse ervaring.
Soms beleven mensen een gevoel van heelheid en verbondenheid waarbij de grenzen en vanzelfsprekendheden van
het eigen bestaan worden overschreden. Je kunt spreken
over ervaringen van optimaal geluk die verdriet en pijn niet
uitsluiten maar overstijgen. Dergelijke belevingen kunnen
worden gezien als hoogtepunten in het bestaan en vinden
plaats bij verliefdheid of de geboorte van een kind, bij
ingrijpende gebeurtenissen, het leveren van grote prestaties
op het gebied van kunst, sport of wetenschap of in gewone
stille ogenblikken, wanneer alles is wat het moet zijn. Die
ervaringen zijn religieus, mystiek, numineus of spiritueel te
noemen, maar ook algemeen menselijk. Ze liggen misschien
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wel ten grondslag aan religies en godsdiensten, maar vormen in ieder geval op de een of andere manier de kern van
zingeving en menselijk geluk. Meestal brengen ze iemand
naar zijn of haar diepste zelf, naar een oergrond van bestaan
en spelen mythen en riten, bepaalde verhalen en rituelen
een belangrijke rol. Humanisten spreken ook wel over
levenskunst. Het is deze religieuze of spirituele dimensie
waar religieuze humanisten zich vooral op richten.
4. Sociaalkritisch humanisme
Dit humanisme wil zich meer sociaal en politiek engageren.
Uitgaande van de kracht van de humanistische beweging,
namelijk de verbinding tussen 'denken' en 'doen', wil men
meer betrokken raken bij een sociale agenda, waar richtlijnen ontwikkeld worden voor de aanpak van een aantal
klemmende
en actuele maatschappelijke
problemen.
Denken staat voor kritische reflectie, voor het aangaan van
het publieke debat en inspirerende compassie. Doen verwijst naar activiteiten gericht op praktische vragen inzake
opvoeding en onderwijs, geloof en religie, zorg en hulpverlening en vanzelfsprekend ook mondialisering en globalisering.
Een huidig manco is dat de humanistische beweging onvoldoende zichtbaar is in het maatschappelijke debat, terwijl daar juist voor humanisten uiterst belangrijke, actuele
maatschappelijke vragen aan de orde komen. Het gaat om
kwesties waarover veel mensen zich zorgen maken, zoals de
integratie tussen autochtonen en allochtonen, de zoektocht
naar een alternatief voor de consumptieve jacht op welvaart,
het verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening, solidariteit met de onderklasse zowel in het Oosten en
het Zuiden als in het Westen.
Met name de Humanistische Alliantie meent dat de aangesloten organisaties veel expertise en kennis in huis hebben
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om bij die vragen van de sociale agenda acrief betrokken te
worden. Inzake kwesties rond persoonlijke zingeving en
maatschappelijke veranrwoordelijkheid heeft het humanisme een traditie waaruit rijkelijk geput kan worden. Daarbij
is samenwerking gewenst tussen de professionals en vrijwilligers van de humanistische beweging en andere betrokken
burgers, deskundigen en beroepskrachten. Onder het motto
'humanisten, handen uit de mouwen; er is een wereld te
winnen' kunnen dan nog meer de contouren zichtbaar worden van een kritisch, sociaal betrokken en praktisch humanIsme.
Ten slotte
Niemand kan in de toekomst kijken en weten hoe een
humanistische beweging en een humanistische stroming
zich kunnen handhaven en onrwikkelen. Daniël Dennet
vertelt in een van zijn boeken hoe mensen zich in hun toekomstscenario's en voorspellingen kunnen vergissen. Hij
vertelt daarbij hoe in de negentiende eeuw een geleerde in
discussie raakt met een uitvinder, die aankondigde een
apparaat te willen maken dat een uitvoering van de negende van Beethoven door koor en orkest kon opnemen.
Daarna zou dit apparaat de muziek afspelen alsof het werkelijk op dat moment werd gespeeld. Volgens de geleerde was
dit onzin en gewoon onmogelijk. Hij kon zich wel een
mechanisch apparaat voorstellen dat de opeenvolgende aanslagen van pianotoetsen opneemt en daarna de reproductie
ervan op een voorbewerkte piano verzorgt, maar dat kon
nooit bij de enorme variëteit van geluiden en van de manier
waarop die tijdens een uitvoering van zo'n groot koor en
orkest gehoord werden. Er zijn immers wel honderd verschillende menselijke stemmen, ieder met een andere reikwijdte en timbre. Bovendien zijn er een paar dozijn strijkers,
blaasinstrumenten en slagwerk. Een apparaat dat zo' n varië128
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teit aan geluiden kan weergeven, zou iets kolossaals moeten
zijn, iets dat van het machtigste kerkorgel een dwerg zou
maken. Als het om een levensechte weergave zou moeten
gaan, zouden er in het apparaat een paar slaven en slavinnen
moeten zitten om de menselijke partijen voor hun rekening
te nemen. Dat is echt ondoenbaar. Er zouden ook honderden partituren in het apparaat moeten zitten met duizenden
en miljoenen notaties. Nee, volgens de geleerde was wat de
uitvinder wilde, volstrekt onmogelijk.
Dit verhaal geeft aan dat in de toekomst kijken geen eenvoudige zaak is. Je wordt gemakkelijk op het verkeerde been
gezet, vooral als iemand veel denkt te weten en geleerd is.
De toekomst van het humanisme, of het nu een beweging
of een stroming is, ligt in ieders handen. Uiteindelijk gaat
het om een leefbare wereld in een menselijke maat.
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Het is mogelijk

Is het mogelijk dat men duizenden jaren tijd heeft gehad te kijken, na te denken en op te tekenen en dat men die duizenden
jaren voorbij heeft laten gaan als een schoolpauze waarin men
zijn boterham eet en een appel?
Ja, het is mogelijk.
Is het mogelijk dat men ondanks uitvindingen en vooruitgang,
ondanks cultuur, godsdienst en filosofie aan de oppervlakte is
gebleven? Is het mogelijk dat men zelfi deze oppervlakte die
toch altijd nog iets geweest had kunnen zijn, met een ongeloof
lijke hoeveelheid stofheeft bedekt zodat ze er uitziet als het stof
fige meubilair in een vakantiehuis?
Ja, het is mogelijk
Is het mogelijk dat de hele wereldgeschiedenis verkeerd is begrepen? Is het mogelijk dat men in het verleden op een zijspoor zat,
omdat men uitging van het abstracte en algemene alsof men
over één enkele gemeenschappelijke geschiedenis vertelde in
plaats van over de ene te spreken om wie ze heen stonden omdat
die vreemd was en stierf
Ja, het is mogelijk.
Is het mogelijk dat men meende te moeten inhalen wat gebeurd
is voor men geboren was? Is het mogelijk dat men zoveel mogelijk mensen eraan moest herinneren dat ze toch uit al hun voorvaderen waren ontstaan, dat ze het dus wisten en zich niets
moesten laten wijsmaken door de anderen die iets anders wisten?
Ja, het is mogelijk.
Is het mogelijk dat al die mensen een verleden, dat nooit
bestaan heeft, heel nauwkeurig kennen? Is het mogelijk dat alle
werkelijkheden onbetekenend voor hen zijn, dat hun leven
afloopt als een klok in een lege kamer?
Ja, het is mogelijk.
Rainer Maria Rilke
in: 'Het dagboek van Malte Laurids Brigge'
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andere boeken die over het humanisme zijn geschreven. We
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humanistische groeperingen en organisaties.
- Boelaars, B., De kostbare mens, inleiding tot het humanisme, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2002. 222 pagina's.
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Dir boek geeft een overzichtelijk panorama van inzichten en
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- Cliteur, P.B. en D.J. van Houten (red.), Humanisme, theo-
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rie en praktijk, De Tijdstroom, Utrecht, 1993. 512 paginàs.
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Uitgaande van het humanisme laten enkele filosofen en
ethici hun gedachten gaan over een nieuw ethos van menselijke waardigheid.
- Duyndam, J., M. Poorthuis en Th. de Wit (red.),
Humanisme en religie, controverses, bruggen, perspectieven,
Eburon, Delft, 2005. 431 paginàs. ISBN 90 597 2046 6
In deze interdisciplinaire studie worden de historische en
actuele controverses tussen humanisme en religie behandeld.
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1999.247 pagina's. ISBN 1-898723-702
Hierin wordt de geschiedenis van het humanisme behandeld en de vragen, of humanisme een religie is en of humanisme hetzelfde is als humaniteit.
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Hier wordt een overzicht geboden van het ontstaan, de
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350 pagina's. ISBN 978 90 6445 222 77
In dit boek wordt de balans opgemaakt van het klassieke
humanisme, maar ook van de interne verdeeldheid op verschillende terreinen binnen het humanisme.
- Kunneman, H., Voorbij het dikke-ik, Bouwstenen voor een
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kritisch humanisme, SWP, Amsterdam 2005. 287 pagina's.
ISBN 90 6665 570 4
Dit handelt over de vraag vanuit welke waarden de autonomie en onverzadigbaarheid van het dikke-ik begrensd kunnen worden.
- Oostdijk, M. (red.), Werken met waarden, levenskunst en
maatschappelijke betrokkenheid in de 2Je eeuw, Boom,
Amsterdam, 2000. ISBN: 90 535 25734.
Met agendapunten,
interviews en korte beschouwingen
geeft dit boekje een aanzet tot het morele debat over de sociale organisatie van Nederland.
- Praag, J.P. van, Grondslagen van humanisme; inleiding tot
een humanistische levens- en denkwereld, Boom, Meppel,
1996, Ie druk 1978.264 pagina's. ISBN: 9060092864
Een standaardwerk van de grote voorman van het moderne
humanisme over de geschiedenis, de praktijk en de betekenis van het humanisme
- Tiedemann, J., Humanisme in tweestrijd, Humanistische
verkenningen van de eerste en tweede moderniteit, Damon,
Budel, 2005. 190 paginàs. ISBN 90 557 3603 1
Een bundel verkenningen waarin humanisme wordt gezien
als een zoektocht van mensen naar de verhouding tot zichzelf, de anderen en de wereld.
- Winkelaar, P., Zingeving en wereldbeschouwing, De
Tijdstroom, Leusden, 1994/2000. 334 pagina's. ISBN 90
58980030
In dit boek worden de achtergronden geschetst die inzicht
proberen te verschaffen in zingevingvraagstukken.
- Winkelaar, P., Anders dan we denken; een geseculariseerde
benadering van het religieuze, SWP, Amsterdam, 2004. 252
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pagina's. ISBN 90 666 5624 7
Deze studie gaat over het religieuze van religieuze ervaringen
3. Periodieken
Er verschijnen nationaal en internationaal tientallen periodieken over humanisme. We geven hier de belangrijkste
weer.
Free Inquiry is het toonaangevende blad van de seculiere
humanisten in de Verenigde Staten, verenigd in de Council
for Secular Humanism.
Het verschijnt tweemaandelijks.
Fr, Amherst (NY)
www.secularhumanism.org
Human, tijdschrift voor de denkende mens, is een gezamenlijk initiatief van het Humanistisch Verbond en uitgeverij
Boom. Het is de opvolger van de Humanist.
Het verschijnt vier keer per jaar.
Boom, Amsterdam, ISSN 1875-6123
www.uitgeverijboom.nl
Humus is het ledenblad van het Humanistisch Verbond.
Het verschijnt vier keer per jaar.
HY, Amsterdam
www.humanistischverbond.nl
De International Humanist News is het kwartaalblad van de
internationale humanistische beweging, verenigd in de
IHEU.
IHEU, London, ISSN 0929-4589
www.iheu.org
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De New Humanist is het humanistische
Engeland.
Het verschijnt tweemaandelijks.
RPA, London, ISSN 0306-512X
www.newhumanist.org.uk

opinietijdschrift

in

Het Tijdschrift voor Humanistiek richt zich op het snijvlak
van maatschappelijke ontwikkelingen, culturele vragen en
existentiële thema's in relatie tot praktijkvelden waarbinnen
humanistische organisaties actief zijn.
Het verschijnt viermaal per jaar.
SWp, Amsterdam, ISSN 1567-7117
www.humanistiek.net
Vtm Mens tot Mens is het tijdschrift van Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke diensrverlening en
samenlevingsopbouw.
Het verschijnt zes keer per jaar.
Humanitas, Amsterdam, ISSN 0166-1124
www.humanitas.nl
De Vrijdenker is het tijdschrift van de vrijdenkersvereniging
De Vrije Gedachte.
Het verschijnt tien maal per jaar.
De Vrije Gedachte, Roterdam, ISSN 1872-1478
www.devrijegedachte.nl
4. Adressen en websites
Humanistische Alliantie, Weteringschans 259, 1017 XJ
AMSTERDAM
tel. 020-5219012, e-mail: info@humanistischealliantie.nl
www.human.nl
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International Humanist and Ethical Union (IHEU), 1
Gower street, LONDON WCIE 6HD United Kingdom
tel. +4420763170, e-mail: generaloffice@iheu.org
membership@iheu.org
hnp:/ /www.iheu.org/
Humanistisch
Verbond,
Postbus
AMSTERDAM tel. 020-5219000
e-mail: info@humanistischverbond.nl
www.humanistischverbond.nl

75490,

1070

AL

Vereniging Humanitas, Landelijk Bureau, Sarphatistraat 4,
1017 WS AMSTERDAM
tel. 020-52311 00, e-mail:
info@lbhumanitas.nl
www.humanitas.nllvereniging
Universiteit voor Humanistiek, Postbus 797, 3500 AT
UTRECHT
tel. 030-2390100, e-mail: info@UvH.nl
www.uvh.nl
Bibliotheek van de Universiteit voor Humanistiek,
Asch van Wijckskade 28, 3512 VS UTRECHT
tel. 030-2390172, e-mail: balie@uvh.nl

Van

Het Humanistisch Archief, Van Asch van Wijckskade 28,
3512 VS UTRECHT
tel. 030-2390172, e-mail: humarc@uvh.nl
hnp:/ /www.archief.uvh.nl
Humanistisch
Vormings Onderwijs
85475, 3508 AL UTRECHT
tel. 030-2856856, e-mail: hvo@hvo.nl
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(HVO),

Postbus

De Vrije Gedachte, Postbus 1087, 3000 BB ROTTERDAM
tel. 010-4250134
www.devrijegedachte.nl
Humanistische Omroep (Human),
HILVERSUM
tel. 035-6722020
www.humanistischeomroep.nl

Postbus 135, 1200 AC

Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings Samenwerking
(HIVOS), Raamweg 16, Postbus 85565, 2508 CG DEN
HAAG
tel. 070-3675500, e-mail: info@hivos.nl
www.hivos.nl
De Vrijzinnig Humanistische
Beweging in Vlaanderen,
Lange Leemstraat 57, B2018 ANTWERPEN
tel. 0032-32337032, e-mail: info@vrijzinnighumanisme.be
www.vrijzinnighumanisme.be
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dr. R. Kranenborg, Hindoeïsme (2e druk)
dr. Jan Slomp, Islam (3e druk)
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dr. Freek L. Bakker, Balinees hindoeïsme
dr. R. Kranenborg, Neohindoeïstische bewegingen in
Nederland - een encyclopedisch overzicht
J. Bakker, Bahá 'is
dr. Freek L. Bakker, Surinaams hindoeïsme
drs. E.G. Hoekstra, Het christendom
Dick Verstegen, Zenboeddhisme
kerken en groeperingen
drs. E.G. Hoekstra, Jehovah's getuigen
Jan B.G. Jonkers, De gereformeerden
Alle Hoekerna en Sjouke Vooistra, De doopsgezinden
drs. DJ Schoon, De Oud-Katholieke Kerk
dr. Reinder Bruinsma, Het zevende-dags adventisme
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