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Voorwoord eerste druk

Er is in Nederland behoefte aan een boekje dat, zon-
der veel geleerdheid en moeilijke woorden, de lezers
inlicht over het humanisme. Door de werkzaamheden
van het Humanistisch Verbond en de Vereniging Hu-
ma ni tas, om van andere organisaties nog te zwijgen,
zijn er veel mensen opmerkzaam gemaakt op het be-
staan van het humanisme en bij velen leeft de wens er
eens wat meer van te horen.
Er zijn natuurlijk al heel wat humanistische geschrif-
ten uitgegeven maar vaak handelen die slechts over
een bepaald onderdeel en ze zijn ook niet altijd zo ge-
schreven dat ze voor ieder toegankelijk zijn. In dit
boekje wordt geprobeerd aan beide bezwaren tege-
moet te komen, zoveel mogelijk worden de verschil-
lende facetten van het humanisme belicht en het is,
hoop ik, zo geschreven dat het voor iedere belangstel-
lende verstaanbaar is.
Krijgt de lezer dus een vereenvoudigd humanisme op-
gediend? Nee natuurlijk, er is geen eenvoudig huma-
nisme evenmin als een moeilijk. Er is maar één huma-
nisme dat sinds het begin van de geschiedenis enkelin-
gen en volkeren heeft geïnspireerd tot werkelijk men-
selijke daden en gedachten.
Om dit ene humanisme gaat het en daarover wordt in"
dit boekje verteld met gewone Nederlandse woorden.
Er is wel naar een zekere volledigheid gestreefd, de
lezer vindt iets over de geschiedenis van het humanis-
me. de inhoud van het begrip komt aan de orde en de
verschillende stromingen maar ook de humanistische
organisaties en het werk dat zij verrichten terwijl
daarnaast een overzicht wordt gegeven van het huma-
nisme in andere landen.
Tussen de regels door zal de lezer, hoop ik, oog krijgen
voor de grote rijkdom die het humanisme vertegen-
woordigt.
Ik ben er van overtuigd dat het doordenken van de
humanistische beginselen voor velen een verrijking
van eigen leven kan betekenen en een versterking van
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de krachten die in deze vaak moeilijke wereld de hoop
in leven houden.
Het humanisme is de uit de mens zelf opwellende, be-
vrijdende kracht die hem ontslaat van de boeien die
een werkelijk mens-zijn verhinderen. Vandaar de ti-
tel: Bevrijdend humanisme.
Het boekje is geschreven in een informatieve toon, de
lezer moet zelf maar uitmaken hoe hij over het huma-
nisme denkt. Daarvoor moet hij wel over wat gege-
vens beschikken. Die wil dit boekje verschaffen.

H. L.
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Voorwoord tweede druk

De tweede druk van dit boekje heeft uiteraard nogal
wat wijzigingen nodig gemaakt. In de eerste plaats is
cen geheel nieuw hoofdstuk: ••Radikalisering van de
tradities" aan het boekje toegevoegd. Daarin wordt de
periode tussen de beide drukken - de jaren 1965 -
1971 - aan een nadere beschouwing onderworpen en
wordt de vraag ter sprake g~bracht in hoeverre de ge-
beurtenissen van deze periode invloed hebben gehad
op de ontwikkeling van het humanisme. In dit hoofd-
stuk wordt o.a. aandacht gewijd aan de gedachten van
Erich Fromm en Herbert Marcllse.
Verder was ook een korrektie van de oude hoofdstuk-
ken noodzakelijk. Reeds in 1965 hadden de heren Drs.
J. H. P. Colpa en Dr. P. D. van Roijen mij een aantal
korrektie-voorstellen toegestuurd, ik heb daar nu -
dankbaar - gebruik van gemaakt. Vooral de hoofd-
stukken over de humanistische organisaties in Neder-
land en het internationaal humanisme moesten wor-
den gekorrigeerd.
De heren E. van Brakid (het hoofdstuk "Internatio-
naal Humanisme") en J. de Leedc (het hoofdstuk "Hu-
manistische organisaties in Nelerland") hebben mij
daarbij geholpen. Ook hen breng ik daarvoor gaarne
dank.
Het boekje is nog steeds een informatief boekje maar
het valt niet te ontkennen dat de schrijver zich toch
bij het nieuw toegevoegde hoofdstuk - Radikalisering
der tradities - meer betrokken voelt dan bij de meer
historische hoofdstukken. Dat viel moeilijk te ontko-
men, betrokkenheid bij eigentijdse gebeurtenissen valt
nu eenmaal niet uit te schakelen. Hopelijk zullen de
lezers dat niet hinderlijk vinden.

H. L.
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Het begrip Humanisme

Het woord humanisme komt van het latijnse "huma-
num", dit betekent: de mens betreffend.
Het wordt voor het eerst in 1808 door de Duitse op-
voedkundige F. J. Niethammer gebruikt als naam
voor de pedagogische stroming die aan de studie van
de klassieke taal en geschiedenis grote betekenis
hecht. In de loop van de negentiende eeuw wordt de
term humanisme steeds meer gebruikt voor de aan-
duiding van die levensovertuigingen waarbij de mens
in het middelpunt staat.
De woorden humanitas en humanist zijn van oudere
datum. Het begrip humanitas wordt reeds in de ro-
meinse oudheid gebruikt. Prof. dr. J. P. van Praag
schrijft daarover:
"Deze humanitas betekent niet alleen zachtheid van
gemoed, tactvolle omgang en openheid voor mensen
en verhoudingen, maar ook gevoel voor blijdschap en
feestelijkheid, waardoor een verfijnde levenswijze zich
van cultuurloosheid onderscheidt. Men versta deze le-
venshouding echter niet alleen in de uiterlijke zin: de
grondslag ervan is de pietas, de schroomvolle houding,
waardoor de mens tot allen en alles in de rechte ver-
houding komt te staan."
Het woord humanist wordt in de 15de en 16de eeuw
gebruikt voor die geleerden die aan de studie van de
meer menselijke vakken de voorkeur gaven boven de
theologie en de scholastiek (de middeleeuwse wijsbe-
geerte). Wie in dit boek de bladzijden leest gewijd aan
Erasmus zal bemerken dat dit aanleiding gaf tot een
geesteshouding die ver uitging boven een bepaalde
wetenschappelijke belangstelling.
Aanvankelijk werd het woord humanisme dus zeker
niet gebruikt om er een ongodsdiem:tige levenshou-
ding mee aan te duiden maar in de 19de en 20ste eeuw
krijgt het die betekenis steeds meer hoewel daarnaast
altijd vormen van christelijk humanisme zijn blijven
bestaan.
In dit boek wordt het woord vooral gebruikt om er het
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humanisme mee aan te duiden zoals dat wordt opge-
vat in het Humanistisch Verbond. Er wordt dan onder
verstaan de levensovertuiging die zonder uit te gaan
van Goddelijke openbaring de mens ziet als drager
van geestelijke en zedelijke krachten.
Deze overtuiging houdt het vertrouwen in dat de
mens uit eigen kracht in staat is tot een verantwoord
mens-zijn en tot de opbouw van een menswaardige sa-
menleving.

11



1. De geschiedenis

Er rijzen als men over de geschiedenis van het huma-
nisme wil gaan schrijven al direkt twee vragen die ik
ook de lezer gaarne wil voorleggen oL: wanneer be-
gint nu precies de geschiedenis van het humanisme en
verder: wie kunnen er met recht gerekend worden tot
deze geschiedenis te behoren.
Een aantal levensovertuigingen heeft hun naam te
danken aan het optreden van grote persoonlijkheden,
het begin van boeddhisme, christendom en mohamme-
danisme valt samen met de prediking van Boeddha,
Jezus van Nazaret en Mohammed.
Met het humanisme is dat niet het geval en daarom is
het minder eenvoudig om het begin ervan vast te stel-
len.
In verband met de omschrijving in het voorgaande
van het begrip humanisme gegeven lijkt het me juist
om te zeggen: daar waar voor het eerst over de mens
als zelfstandig en onafhankelijk wezen wordt gedacht
en gesproken ligt het begin van het humanisme.
Dat is, voor zover bekend, in China bij Confucius, in
India bij Boeddha en in Griekenland bij Socrates en
enkele anderen. Dat is de reden dat Confucius en
Boeddha in dit overzicht zijn opgenomen ondanks het
feit dat hun denken pas veel later (in de 19de en 20ste
eeuw) invloed op het Westerse humanisme heeft uit-
geoefend. Maar kunnen Confucius, Boeddha en Socra-
tes humanisten worden genoemd? En, om een voor-
beeld te noemen dat in de tijd heel wat dichter bij ons
ligt, is Erasmus humanist?
Het lijdt geen twijfel dat Socrates aan goden geloofde
en Erasmus was katholiek.
Van de laatste kan nog worden gezegd dat hij in het
algemeen in de geschiedenis onder de humanisten
wordt gerekend maar dan moet er eerlijkheidshalve
bij verteld worden dat het woord humanisten dan een
wat andere betekenis heeft dan wij er tegenwoordig
aan geven. De moeilijkheid is: vallen humanisme en
ongodsdienstigheid samen1 Als dat waar is dan bl;!gint
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de geschiedenis van het humanisme op zijn vroegst in
de lade eeuw, met misschien een enkele voorloper uit
vroeger tijd.
Maar ik zou de vraag ontkennend willen beantwoor-
den. Door het krachtige humanistische reveil na de
Tweede Wereldoorlog in de buitenkerkelijke, ongods-
dienstige bevolkingsgroepen lijkt het voor velen alsof
humanisme en ongodsdienstigheid synoniem zijn maar
dat is m.i. gezichtsbedrog.
In de eerste plaats zijn beslist niet alle ongodsdiensti-
gen humanist, een ongodsdienstigheid b.v. die het ver-
trouwen mist in de ontwikkeling van werkelijke men-
selijkheid, en die is er, kan moeilijk met de naam hu-
manisme worden aangeduid.
Daartegenover zijn er godsdienstige mensen die zich
humanist noemen.
Natuurlijk zijn er vormen van godsdienstigheid die
een humanistisch denken en handelen uitsluiten. Voor
zover ik dat kan overzien behoren ook bepaalde vor-
men van christendom daartoe. Maar altijd in de ge-
schiedenis zijn er vormen van godsdienstigheid ge-
weest die de zelfstandigheid van de mens niet buiten-
sloten.
Zo is het waar dat Socrates in goden geloofde maar hij
geloofde in goden die de zelfstandigheid van het men-
selijk denken en .handelen niet in de weg stonden. En
ik meen dat via Erasmus en andere christelijke huma-
nisten zich een vorm van christendom heeft ontwik-
keld, en zich vandaag nog verder ontwikkelt, waarin
de aandacht voor de mens als zelfstandig denkend en
handelend wezen steeds meer centraal komt te staan.
Vandaag kunnen soms humanisten en christenen el-
kaar ontmoeten in een zelfde aandacht voor de mens.
Voor de verdere ontwikkeling van het humanisme is
dat bijzonder belangrijk.
Ik zou in dit verband de term universeel humanisme
willen gebruiken. En het lijdt voor mij geen twijfel
dat Confucius, Socrates en Erasmus thuis horen in de
geschiedenis van dit universeel humanisme. Ik hoop
dat de lezer in het bovenstaande een rechtvaardiging
vindt van het korte overzicht van de geschiedenis dat
nu volgt.

13



China
In China is de beschaving vroeg begonnen. Er zijn ge-
schriften bekend die twee à drieduizend jaar voor het
begin van onze jaartelling zijn geschreven. Eén daar-
van is de zgn. I King, het boek der veranderingen.
Het is een soort orakel-boek met 64 abstrakte figuren,
afgeleid uit de barsten die het schild van een schild-
pad bij grote verhitting gaat vertonen. Uit deze figu-
ren zouden allerlei voorspellingen af te leiden zijn
soortgelijk als bij het huidige "handlezen", De deskun-
dige vindt ze echter ook in allerlei vonnen van de na-
tuur. Het duiden ervan vroeg intuïtie en een grote
mate van geestelijke rust.
Politiek gezien was het oude China een feodaal rijk
van vorsten onder een keizerlijk leenheer. Er hebben
zich in dit grote rijk vele geestelijke en politieke tradi-
ties gevestigd. Maar ongeveer 900 jaar voor Christus
komen de vorsten in opstand tegen de keizer en dan
ontstàan vele eeuwen van verwarring en ordeloosheid.
Zowel Lao-tse als Confucius dringen er in hun tijd
(ongeveer 500 voor Christus) bij de vorsten op aan de
orde in hun gebied te herstellen.
Sindsdien zijn er in China twee wijsgerige tradities
die hoewel vaak tegengesteld, elkaar op bijzondere
wijze aanvullen nl. het Tao.isme en het Confucianis-
me.
De stichter van het Tao-isme is de wijsgeer Lao.tse,
een, waarschijnlijk, wat oudere tijdgenoot van Confu-
sius. Lao-tse geldt als de schrijver van het boek Tao-
te-King, waarin in korte spreuken de beginselen van
het Tao (de weg) en het Te (de deugd) worden uit-
eengezet.
Het woord Tao betekent pad of weg maar het moet
hier worden begrepen als levenskracht, het is de mys-
terieuze kracht waardoor ontstaan en groei mogelijk
is, niet te verwarren met de scheppende Godskracht
van de Westerse godsdiensten. Het beginsel van Tao is
nl. het niet-doen. Niet in allerlei strevingen van het
denken ligt de wijsheid. Lao-tse zegt: "Schaf af studie
en ge zijt zonder zorgen". In Tao gaat het om de spon-
tane vrijheid van de menselijke geest die niet op een
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bepaald doel wordt gericht maar door spontane di-
rektheid de werkelijkheid binnentreedt. Eerst dan zal
de geest de Te, de deugd d.w.z. de ongekunsteldheid
en de scheppingskracht verwerven die naar werkelij~
ke menselijke bevrijding voert.
Volgens een Tao-istische wijsgeer is de volmaakte
mens hij die zijn geest als een spiegel gebruikt, hij
grijpt niets en weigert niets, hij ontvangt maar houdt
niets.
Het Tao-isme is de oorspronkelijke Chinese weg van
bevrijding, het is later mede-veroorzaker van het zgn.
Zen-boerldhisme geworden. In het Tao-isme is een
groot vertrouwen in de natuurlijke menselijke vermo-
gens aanwezig.

Confudus ca. 551-479 v. Chr.
Er is het verhaal dat Lao-tse en Confucius elkaar heb-
ben ontmoet. Confucius brengt in hel gesprek de grote
betekenis van de liefde en de eerbied voor de naaste
naar voren maar Lao-tse antwoordt dat dit nutteloos
betrachten van liefdadigheid en eerbied gelijk staat
aan het slaan van de trom op zoek naar de vluchteling
en vervolgt dan: "Indien u aan het Rijk zijn voedsel-
bron niet wilt ontnemen, vertrouw dan op het Heelal.
Zijn regelmaat laat niet af, de zon en de maan blijven
schijnen, de sterrenbeelden veranderen niet; er zijn de
vogelen en de dieren, ze zwermen samen, zoals steeds;
er zijn de bomen en de heesters die altijd opwaarts
groeien. Wees als deze: volg de Tao en het zal u goed
gaan." Uit dit gesprek komt het verschil tussen de bei-
de mannen uitstekend naar voren, Confucius is de
nuchtere, verstandelijke leraar en bestuurder, Lao-tse
de mystieke wijsgeer.
Confucius was inderdaad de grote leraar die een be-
roep deed op het vermogen tot inzicht en deugd en
daarnaast de bestuurder die door verstandige wetge-
ving orde en deugdzaamheid trachtte te bevorderen.
Hij is een kort aantal jaren minister geweest in zijn
geboorteland Lu.
Merkwaardig is dat het humanisme vaak is opgetre-
den als een renaissance d.w.z. als een poging tot herle-
ving van oude, klassieke gedachten. Wie meent dat op
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deze grond het humanisme konservatief is vergist
zich. De herleving van de klassieke gedachten heeft
juist ten doel om het verstarde denken van de eigen
tijd te lijf te gaan. Het humanisme is progressief om-
dat het de klassieke gedachte van de menselijke zelf-
standigheid in leven houdt.
Dat was reeds bij Confucius, deze eerste onder de hu-
manistische denkers, het geval. In de nood en de chaos
van zijn tijd greep Confucius terug op de Chinese oud-
heid .
.,Ik ben een man die de traditie verder draagt, niet
een, die nieuv/e dingen brengt: ik ben trouw, mijn lief-
de is bij de Oudheid." Maar de liefde van Confucius
was bepaald niet blind. Hij dacht er niet aan om het
oude zo maar voetstoots over te nemen, integendeel
hij onderzocht het en trachtte er het ware en goede in
te ontdekken om dat te behouden. Hij zocht niet in de
eerste plaats het oude maar het ware in het oude.
De mens kan nu eenmaal niet uit het niets beginnen,
er moet een vertrekpunt zijn, dat was voor Confucius
de oudheid. De weg is dus de weg van het leren. Con-
fucius wilde goede scholen en goede boeken, hij heeft
een groot deel van zijn leven besteed aan het zorgvul-
dig redigeren en her-uitgeven van de oude werken.
Leren was bij hem leren èn denken, zonder kennis is
het denken onmogelijk, kennis zonder denken is zin-
loos.
Inzicht en deugd hangen samen. Niet in de betekenis
dat het één uit het ander voortspruit maar veeleer als
een werkelijk bij elkaar behoren in één gezindheid:
wie het ware niet wenst zal ook het goede niet wensen
en omgekeerd. Wie zich slecht gedraagt zal bij het le~
ren nooit het essentiële raken.
Men moet bij deze gedachten bedenken dat leren in
die tijd veel meer dan thans betekende het verwerven
van levenswijsheid.
Als we op Confucius het woord humanist mogen toe-
passen dan is dat, meen ik, omdat zijn volledige aan-
dacht was bij de mens en de menselijke samenleving
en omdat hij in het menselijk denken en handelen de
mogelijkheid zag tot hernieuwing en vooruitgang.
Tegenover de zgn. laatste vragen, van levenszin en
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dood, stond Confucius agnostisch, hij ontkende de mo-
gelijkheid om hieromtrent te weten. Dit betekende
niet een onverschilligheid maar wel een weigering om
genoegen te nemen met schijn-weten.
Hij put uit zijn levenservaring de kracht om de dood
onder ogen te zien. "Wanneer een vogel gaat sterven
is zijn lied klagend; als de mens gaat sterven zijn zijn
woorden goed,"
Gevraagd naar de betekenis van de dood, antwoordt
hij: "Als een mens het leven nog niet kent, hoe zou hij
dan de dood kennen?"
Confucius deelde het geloof van zijn tijd maar hij
stond er met een milde ironie tegenover, hij aanvaardt
de kultus van de voorouder-verering maar meent wel
te moeten opmerken dat deze eerst betekenis krijgt als
de offerende er innerlijk bij betrokken is. Wat het die-
nen van geesten betreft zegt hij: "Als men de mensen
nog niet kan dienen, hoe zou men dan de geesten kun-
nen dienen?"
Confucius zoekt naar maat en orde, hij verzet zich te-
gen uitersten en zoekt de weg van het midden die ge-
vonden wordt door inzicht en deugd. Toch was Confu-
cius een geestelijk revolutionair mens, hij stelde:
"Zelfhernieuwing is de grondslag van al het andere,"
Denken en handelen hebben evenals bomen en planten
wortels, een oorsprong, Door inzicht leert men oor-
zaak en werking kennen, daaruit vloeit voort de her-
nieuwing die gericht is op orde en deugd, zowel in
huiselijk als in staatkundig opzicht.
Confucius was zich duidelijk bewust van een roeping,
in de chaos van zijn tijd was het zijn taak, door lering
en bestuur, de klassieke Chinese idealen te herstellen.
Het is de bittere teleurstelling van zijn leven geweest
dat hij ten slotte zo weinig gehoor vond.
Wat niet wegneemt dat het Confucianisme vele eeu-
wen lang een grote invloed heeft uitgeoefend op het
Chinese denken.
Zijn betekenis?
Karl Jaspers zegt van hem: "Confucius is in China het
eerste gróótse licht~n van de Rede in haar volle om-
vang en mogelijkheid; en dat gebeurt in een man uit
het volk"
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Boeddha ca. 560-480 v. Chr.
Het boeddhisme is in de eerste eeuwen van onze jaar-
telling vanuit India naar China overgebracht.
Het hindoeïsme is in India de oudste kultuur, haar ge-
schriften, de Veda's en de Oepanishaden zijn meer ge-
tuigenissen van levenservaring en wijsheid dan van
religieuze instelling. Het Opperwezen zou zich in een
opofferende daad hebben getransformeerd tot de veel-
heid van de wereld maar daarin toch zichzelf in het
principe van de eenheid - de atman - hebben be-
waard.
In dit Goddelijke heen-en-weer-spel tussen eenheid en
veelheid dat zich over perioden van miljarden jaren
zou uitstrekken, is de mens opgenomen in de veelheid,
de maya, de wereld van feiten en gebeurtenissen.
De bevrijding (moksha) uit het maya vereist aller-
eerst de ledigheid d.w.z. het zich losmaken uit de
normale menselijke bindingen, ook en vooral uit die
van het intellektuele denken want het at man ontsnapt
zowel aan het begrip van de wijsgeer als aan de erva-
ring van de levensgenieter. Zolang men aan de maya
blijft gebonden is men ook gehouden aan de bestendi-
ge wenteling van geboorte-en-dood (samsara) die
voortgaat zolang de mens niet ophoudt zijn eigen le-
ven te willen grijpen.
Dit is - wel heel kort samengevat - het geestelijk
klimaat waarin Boeddha Gautama als prins Siddharta
in Kapilawastoe, het huidige Nepal, werd geboren.
Na het aanschouwen van het menselijk leed - hij zag
achtereenvolgens een oude man, een zieke en een dode
- besloot Siddharta het paleis van zijn vader te verla-'
ten en als bedelmonnik te gaan leven. Hij trekt jaren
van leermeester tot leermeester en onderwerpt zich
aan allerlei vormen van zelfkastijding maar als hij zo
de waarheid niet bereikt besluit hij een andere weg te
bewandelen.
Hij zet zich in de bekende zittende houding, onder een
vijgeboom te Magadha en legt de belofte af zich niet
te verwijderen alvorens de Verlichting hem, door ei-
gen kracht, deelachtig is geworden.
Dit geschiedt na de derde dag!
Nu ontwerpt de Boeddha, de Verlichte, de Ontwaakte,

Boeddha Gautama ca. 560-480 v. Chr.





zijn leer en begeeft zich naar BenaI'es om daar in het
beroemde Gazellenpark zijn eerste prediking te hou-
den.
Tot zover het bekende verhaaL
Wat heeft Boeddha ons te zeggen?
Zijn leer omvat vier waarheden. de eerste is: leven is
lijden.
Het begrip lijden heeft hier een andere betekenis dan
bij ons. Het zou misschien beter vertaald kunnen wor-
den door onvoldaanheid. onbevredigdheid. In het
hindoeïsme was het streven naar "atman" in Boed-
dha's tijd verworden tot de veronderstelling dat de
mens - via de ledigheid - het zelf, het ik zou kunnen
bereiken. Boeddha's opvatting is: er is geen zelf, er is
geen ik, dat is slechts schijn. Het zich vastklampen aan
deze schijn dat is het lijden. Daarom is geboorte (het
ontstaan van het ik) lijden maar eveneens de dood (de
ontbinding van het ik). Er is slechts het Ene, de tegen-
stelling tussen het Ene en het ik is een dualiteit die
niet werkelijk bestaat.
De tweede waarheid betreft de oorzaken van het lij-
den.
Het is duidelijk dat die te vinden zijn in het zich vast-
klampen aan het maya (de veelheid) en het ik. Daar-
door vervalt men van de ene aktie in de andere, in de
loop van oorzaak en gevolg (karma) waardoor het ik
steeds weer als ik herboren wordt. Vele boeddhisten
geloven op deze grond in de reÏnkarnatie (het proces
waarbij het individu steeds weer tot nieuw leven
wordt geroepen) maar het lijkt de vraag of het oor-
spronkelijk zo is bedoeld.
De derde waarheid is die van de opheffing van het
karma. Dit geschiedt in het nirvana. Dat is niet een
hemelse verblijfplaats maar de levenswijze die ont-
staat zodra men zich heeft vrijgemaakt van het vast-
klampen aan maya en ik. Het is, het klinkt moeilijk,
de natuurlijke toestand van de geest waarin deze sa-
menvalt met zich zelf nL met het Ene.
Het nirvana bereiken is ook het Boeddhaschap, het
Ontwaken, bereiken. De vierde waarheid behelst het
zgn. achtvoudige pad waar langs de bevrijding kan
worden bereikt: de volmaakte aanschouwing, het vol-
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maakte begrijpen, het volmaakte (waarachtige) spre-
ken, het volmaakte handelen, de volmaakte roeping,
het volmaakte streven, de volmaakte zelfbeheersing,
de volmaakte overpeinzing.
Naast deze waarheden kent het boeddhisme enkele
leefregels die men vooral niet moet zien als Goddelij -
ke geboden: niet doden (ook niet van dieren), niet ste-
len, niet onkuis zijn, niet liegen, geen sterke drank ge-
bruiken.
Vit het bovenstaande blijkt dat het boeddhisme vooral
een weg is tot individuele zelf-bevrijding, een per-
soonlijke heilsweg.
Hoewel het een aantal maatschappelijke leefregels
kent lijkt het sociale ethos niet sterk in het Boeddhis-
me maar enige voorzichtigheid met zulke uitspraken
is wel geboden. Als hoogste daad van de toekomstige
Boeddha wordt gezien dat hij op het moment van het
bereiken van het nirvana terugkeert naar de wereld
om daar zijn mede-mensen te helpen op hun weg naar
nirvana.
Het boeddhaschap is niet een Goddelijke gestalte maar
de toekomst van iedere mens.
Bovendien is het boeddhisme meer dan welke andere
overtuiging de levenswijze van de mildheid, van, ge-
lijk Karl Jaspers zegt, een allen zoekend medelijden
en een delen in de vreugde.
Hij voegt er aan toe: heLis de enige wereldgodsdienst,
die geen geweld aanvaardt, geen kettervervolging,
geen heksenprocessen, geen inquisitie, geen kruis-
tochten!
Dit boeddhisme werd dus in het begin van onze jaar-
telling door haar monniken overgebracht naar China
en heeft daar als Mahayana-boeddhisme grote invloed
gehad. Mahayana betekent "het grote voertuig", het
Hinayana (kleine voertuig) vinden we vooral in de
landen van Z.O.Azië. "Grote voertuig" vanwege het
grote aantal methoden om tot nirvana te geraken.
Uit het Mahayana-boeddhisme, beïnvloed door Tao-is-
tische tradities, is in de zesde eeuw het bekende Zen-
boeddhisme voortgekomen dat aanvankelijk de medi-
tatie tot de belangrijkste methode maakte maar in een
latere ontwikkeling de meditatie juist fel afwijst en
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het onmiddellijk kontakt met de werkelijkheid voor-
opstelt. Het nirvana is niet een toestand die men met
of na de dood bereikt maar een levenswijze hier en nu.
In het Zen ontwikkelt zich de methode van het snelle
vraag- en antwoordspel waarin de deelnemer door
vaak absurd klinkende uitspraken met één beweging
wordt getild uit de veelheid van het alledaagse naar
de eenheid van de diepere werkelijkheid.
Een leerling vraagt: Schenk mijn ziel vrede.
De meester antwoordt: Laat mij je ziel zien.
De leerling: Die kan ik niet tonen.
De meester: Dan heb ik je ziel al vrede gegeven.
De meester vraagt: Wanneer je in je handen klapt ho-
ren we geluid. Hoe is het geluid van één klappende
hand?
Een opgave die een meester stelt: Een gebonden man
hangt aan zijn tanden aan een touw boven een af-
grond.
Een vriend vraagt hem: Wat is Zen? Welk antwoord
zou die man geven?
Heel mooi is ten slotte het volgende verhaal:
De meester Sekkyo vroeg een van zijn volleerde mon-
niken:
"Kun je de lege ruimte vastgrijpen?"
"Ja, heer," antwoordde hij.
"Laat mij zien hoe je dat doet."
De monnik strekte zijn arm uit en greep in de lucht.
Sekkyo zeide: "Is dat de manier? Maar per slot heb je
niets te pakken gekregen."
De monnik vroeg: "wat is Uw manier dan?"
De meester pakte zonder aarzelen de neus van de
monnik en trok er stevig aan, hetgeen de laatste deed
uitroepen:
"Oh, oh, wat trekt u hard aan mijn neus! U doet me
afschuwelijk pijn!"
"Dat is de manier om een stevig houvast te hebben
aan de lege ruimte," zeide de meester. .
G. C. Jung meent dat Zen een doorbraak beoogt naar
het onderbewuste waardoor, anders dan in het analY-
serende bewustzijn, de werkelijkheid als totaliteit bin-
nen het bereik komt.
Zen heeft na de Tweede Wereldoorlog ook in het Wes-
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ten invloed gekregen vooral onder kunstenaars (Bert
Schier beek schreef: De tuinen van Zen). De direkte
methode van Zen en die van de moderne Ikunstenaar
schijnen inderdaad wel raakvlakken te hebben. Ook in
Japan zijn bepaalde richtingen in de schilderkunst
door Zen beïnvloed.

Griekenland
In het oude Griekenland vóór de Se eeuw voor onze
jaartelling ontwikkelde zich uit allerlei familie- en
stamverbanden de stad-staat, de polis, een stad dus
met een vanuit die stad bestuurd omringend platte-
land. Athene en Sparta waren zulke stad-staten.
Met de groei van de handel en nijverheid nam de wel-
vaart in de Griekse steden toe wat tot gevolg had dat
anderen al spoedig een begerig oog op Griekenland
wierpen. In een aantal oorlogen met Perzië moesten
de Griekse steden hun onafhankelijkheid verdedigen.
In en na deze oorlog (5e eeuw) ontstaat de grote bloei
in Athene dat met het omliggende Attica één geheel
vormde en in die tijd ongeveer 20.000 vrije burgers
telde.
Omdat in deze stad de ontwikkeling van het Griekse
denken het meest volledig plaats had willen we ons in
dit overzicht verder tot haar beperken.

Athene
Athene geldt als het schoolvoorbeeld van een demo-
kratie.
In deze staat ontwikkelde zich voor de eerste maal een
regeringsvorm waaraan door alle vrije burgers werd
deelgenomen.
In de Volksvergadering die regelmatig werd belegd
beslisten de gezamenlijke burgers over alle belangrij-
ke zaken hun stad betreffend. Omdat het ook in Athe-
ne onmogelijk was dat alle burgers zich met alle bij-
zonderheden bemoeiden was er daarnaast de Raad van
Vijfhonderd, gekozen uit de verschillende distrikten,
uit wier midden bovendien een Dagelijks Bestuur
werd aangewezen. Alle vrije burgers van Athene had-
den in hun leven wel eenmaal zitting in deze Raad
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van Vijfhonderd. Ook de rechtspraak was in handen
van de burgers zelf, voor ieder proces werd eveneens
een groep van vijfhonderd burgers opgeroepen.
Het bovenstaande betreft de formele demokratie, de
informele bestond uit de grote mate van vrijheid van
meningsuiting en verdraagzaamheid die als regel in
Athene heerste.
Natuurlijk is kritiek mogelijk op de Atheense demo-
kratie.
Het was een regering van vrije manlijke burgers; sla-
ven, vrouwen en vreemdelingen namen er niet aan
deel, bovendien moesten in een regeringsvorm waar-
aan alle burgers deelnamen alle menselijke ondeugden
van onverschilligheid tot en met omkoopbaarheid hun
kans krijgen. Men kan ook aanvoeren dat de ver-
draagzaamheid soms lelijk in de knel kwam, een aan-
tal wijsgeren moest op beschuldiging van goddeloos-
heid de stad verlaten, Socrates werd zelfs ter dood
veroordeeld.
Maar het is evenzeer waar dat Socrates gedurende vijf
en dertig jaren zijn meningen vrij heeft kunnen ver-
kondigen en wat vooral belangrijk is: in de 250 jaren
die de Atheense demokratie heeft geduurd hebben
vele vrije burgers het gevoel gehad dat zij als vol-
waardige mensen aan het bestuur van hun geliefde
stad konden deelnemen.
In deze stad ontwikkelde het menselijk denken zich
voor de eerste maal in vrijheid.
Reeds buiten Athene hadden Griekse denkers afgere-
kend met het zgn. mythologische denken waarin Go-
dengestalten en half-menselijke wezens een hoofdrol
vervulden. Zij vroegen naar het karakter van de de
mens omringende natuur en vonden die aanvankelijk
in zgn. oerbeginselen als water, vuur (verbranding)
en lucht maar bij hen leefde toch ook al de gedachte
dat de wereld opgebouwd moest zijn uit onnoemelijk
kleine, onzichtbare delen, de atomen. Zij spraken over
de onechte kennis van de zintuigen en over de echte
van het verstand, zij debatteerden over de verander-
lijkheid of de onveranderlijkheid van het zijn.
In Athene maakte dit denken zich vrij van zijn na-
tuurfilosofische inhoud en richtte het zich op de mens.
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Het zijn vooral de sofisten, rondtrekkende beroepsle-
raren die betaling vroegen voor hun onderricht, die
hiertoe de grote stoot hebben gegeven. Eén van hen,
Protagoras, verkondigde de beroemd geworden stel-
ling dat de mens de maat is aller dingen.
Reeds in Athene beriep men zich op deze uitspraak
om allerlei losbandigheden te rechtvaardigen maar zo
is het zeker door Protagoras niet bedoeld. Veel eer
kan deze uitspraak worden gezien als een eerste hu-
manistische stellingname nl. als het centraal stellen
van het menselijk bewustzijn, als een eis dat ane za-
ken, de godsdienst inbegrepen, getoetst behoren te
worden door de kritiek van de menselijke rede.
In dit Athene kreeg ook het individualisme zijn eerste
kans, de waarde van de individuele mens werd er
ronduit erkend maar op een enkele uitzondering na
kwam het ook op dit terrein niet tot buitenissigheden
omdat twee denkbeelden het geestelijk leven sterk be-
paalden nl. die van de "nomos" en de "logos".
Eerbied voor de nomos betekende niet alleen eerbied
voor de wetgeving maar ook voor de zeden, gebruiken
en tradities kortom voor de manier van leven zoals die
in Athene in de loop der jaren, met veel pijn, was
gegroeid.
De logos is het beginsel van orde en samenhang, het
heeft verwantschap met ons woord rede maar dan rui-
mer opgevat als wereld-rede, een beginsel dat de ge-
hele kosmos beheer~t.
Door de eerbiediging van deze beide beginselen ver-
viel het individualisme slechts zelden tot nihilisme
maar was het opgenomen, boven persoonlijke wille-
keur, in een door redelijkheid gesteunde ethiek waar-
van Socrates de meest gave vertegenwoordiger werd.

Socrales (469-399 v. ehr.)
Socrates heeft zelf niets geschreven, berichten over
hem hebben we vooral van zijn leerlingen - onder
wie Plato de belangrijkste was - maar de historici
zijn het over de betrouwbaarheid ervan niet eens.
Hij werd geboren in 469 in Alopece, een voorstad van
Athene. Zijn vader was steenhouwer, zijn moeder
heeft als vroedvrouw gewerkt. In de oorlog tegen
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Sparta heeft Socrates zijn stad als soldaat moedig ge-
diend, terwijl zijn lichamelijke gezondheid hem in
staat stelde ernstige ontberingen te doorstaan.
Van zijn jeugd weten we weinig of niets, eerst op 40-
jarige leeftijd kreeg hij vermaardheid in Athene. Hij
trad toen op als leraar maar liet zich daarvoor in te-
genstelling tot de sofisten niet betalen. Hij onderwees
in de straten en op de pleinen van de stad en zocht
daarbij de vorm van het gesprek. Dit was in Athene
reeds een gangbare wijze van onderricht maar Socra-
tes bracht er een nieuw element in. Bij hem was het
niet een vorm van mededeling of welsprekendheid
maar een methode van samen. denken. Door zijn vra-
gen wekte hij bij zijn leerlingen twijfel aan het tot nu
toe vanzelfsprekende waardoor een vernieuwd denken
gebaseerd op kritisch onderzoek ontstond.
Het is begrijpelijk dat deze wijze van opvoeden weer-
stand wekte, Aristophanes stak er in zijn toneelstuk
"De Wolken" de draak mee.
In de "dialogen" van Plato is dit "socratische gesprek"
uitgegroeid tot een nieuwe literatuurvorm.
In de ontmoediging en verwarring die in Athene ont-
stonden na de nederlaag tegen Sparta en de daarop
gevolgde korte periode van tirannie groeide de weer-
stand tegen Socrates tot wantrouwen en haat en werd
een proces tegen hem uitgelokt dat ten slotte eiridigde
met zijn dood.
Wat is het beeld van Socrates dat voor ons oprijst?
Socrates was voor alles de opvoeder van zijn mede-
burgers en met name de jeugd. Hij liet hen nimmer
met rust, hij dwaalde door straten en stegen en stelde
daar zijn vragen aan de ambachtslieden in hun werk-
plaatsen, hij vertoonde zich op de markten en in de
sportscholen en altijd was daar weer zijn ironische
kritiek, ook als de mensen met rust gelaten wilden
worden met hun oude bestuursvormen, hun politieke
zorgen, de militaire moeilijkheden en, soms ook, de
besteding van hun betrekkelijke welvaart.
Dat Socrates een "lastig" man was voor zijn mede-
burgers lijkt wel zeker.
Maar tegelijkertijd wist hij een groep van toegewijde
en enthousiaste leerlingen te vormen die hem tot het
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laatst is trouw gebleven.
Hoe verschillend de reakties op het optreden van 80-
crates waren blijkt wellicht nog het best uit het getui-
genis van de wispelturige en onbetrouwbare Alcibia-
des die bekende dat hij hem liefhad en haatte tegelijk.
Ons gaat het natuurlijk vooral om de geestelijke bete-
kenis die Socrates heeft gehad en die laat zich het best
samenvatten in het woord "bevrijding". Allereerst be-
vrijdde Socrates door zijn "lastig" optreden zijn me-
de-burgers van het passieve gehoorgeven aan over-
leefde tradities, hij bracht hen tot mede-denken en -
spreken. En in dit gesprek werden voorbarige zeker-
heden opgeheven, werden dogmatische uitspraken
onttroond en teruggevoerd naar de nederige waarheid
van het niet-weten.
Hier ligt Socrates' grootheid dat hij in dit nog vroege
denken van de mens het niet-weten tot grondwaar-
heid heeft gemaakt. Juist als het kennen nog jong is
heeft het de neiging tot absoluutheid en dogmatisme.
Socrates doorzag dit en had de moed daar zijn twijfel
tegenover te plaatsen.
Zo werd hij de stormram die autoriteit en dogma deed
wankelen.
Natuurlijk is hem dat kwalijk genomen, hoe zou het
anders hebben gekund! Een van de zachtaardigste
verwijten was dan nog dat hij zijn leerlingen liet staan
in de kou van het niet-weten. Dat is het verwijt dat
ook latere denkers steeds weer te horen hebben gekre-
gen .als zij de twijfel durfden uitspreken.
Het is waar dat Socrates geen nieuwe waarheden
heeft verkondigd, hij bracht geen leer, geen systeem,
geen evangelie.
Hij mikte hoger en verder. Vanuit het eerlijke en on-
bevangen niet-weten wilde hij zijn leerlingen voeren
op de weg van het autonome denken en handelen.
Richtsnoer was daarbij ook voor Socrates de in de
mens aanwezige krachten van logos en nomos, in het
door de rede geleide denken ontwikkelt zich de wet-
matigheid van het menselijk bestaan. Indien deze ech-
ter wordt vastgelegd in onveranderlijke dogma's ver-
keert ze in haar tegendeel en staat zij de groei van de
waarheid in de weg.
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Zelf meende Socrates daarbij geleid te worden door
zijn daimonion, een innerlijke stem die hem waar-
schuwde als hij een verkeerde weg insloeg. Is het een
wonder dat dit stoutmoedige denken ten slotte hevige
weerstanden opriep?
In het proces dat in het jaar 399 tegen hem werd ge-
voerd bleef Socrates trouw aan zichzelf. Hij nam niets
van zijn leringen terug en verzekerde zijn rechters dat
hij zijn werk zou voortzetten.
Na zijn veroordeling tot de gifbeker weigerde hij te
vluchten.
Hij trad de dood tegemoet met de wijsheid en de on-
verschrokkenheid waarmede hij had geleefd.

Na Socrates
Na Socrates zijn het vooral de twee grote wijsgeren
Plato en Aristoteles die de aandacht trekken, beiden
hebben een geweldige invloed gehad op het verdere
denken.
Plato is gedurende ongeveer acht jaar de leerling van
Socrates geweest en in zijn geschriften, die alle be-
waard zijn gebleven, voert hij Socrates sprekende ten
tonele.
Van Plato is vooral bekend zijn zgn. ideeën-leer die de
gedachte bevat dat de ideeën een eigen zelfstandig
bestaan leiden en zich aan de mens aanbieden. Het is
de taak van de mens om zich los te maken van de ma-
teriële omstandigheden en zich - via de rede - te
verplaatsen naar het domein der ideeën. Ook de men-
selijke ziel is zelfstandig, wel is zij tijdens het leven
van de mens gekluisterd aan het lichaam maar na de
dood maakt ze zich daarvan los.
Plato is vooral ook bekend om zijn werk "De Staat"
waarin hij een soort kommunistische gemeenschap on-
der leiding van wijsgeren voorstelt en allerlei opvoe-
dingsproblemen behandelt. Een aktieve deelname aan
het leven van de "polis" was ook voor hem belangrijk.
Zijn leerling Aristoteles die vooral op het late middel-
eeuwse denken grote invloed heeft gehad ging in ve-
lerlei opzicht een andere kant op. Hij had niet de reli-
gieuze neigingen die in Plato's werk naar voren ko-
men, hij was vooral de man van het onderzoek naar de
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ordening van de feitelijke wereld. Hij is daardoor de
grote grondlegger van de positieve wetenschappen ge-
worden.
In zijn bestrijding van de ideeën-leer van Plato legt
hij vooral de nadruk op het individuele, niet dé mens
bestaat maar deze mens. Dat wij toch kunnen spreken
over de mens vloeit voort uit het feit dat mensen in
het wezenlijke met elkaar overeenkomen. Ook de
scheiding van ziel en lichaam nam Aristoteles niet van
Plato over, bij hem vormen ziel en lichaam een onver-
brekelijke eenheid.
Het goede dat het doel is van ieder handelen voltrekt
zich in het zuivere denken, de gave van het verstand
krijgt dus een sterke klemtoon. De kommunistische
idee van Plato's Staat werd door Aristoteles verwor-
pen.
De volgende eeuwen zijn de eeuwen van de grote wijs_
gerige scholen die tot ver in het Romeinse imperium
hebben doorgewerkt.
Daaronder moeten vooral worden genoemd de school
van Epicurus en die van de Stoa.
De school van Epicurus leerde dat de wijsheid is gele-
gen in het nastreven van menselijk geluk. Het is een
misvatting dat men op deze grond kan toegeven aan
iedere opkomende neiging, integendeel het ware geluk
wordt niet bereikt door toe te geven aan uitspattingen
maar door de kunst tevreden te zijn met het weinige.
De door Zeno opgerichte school van de Stoa leerde dat
de mens in harmonie behoort te leven met de harmo-
nie van de wereld. Dat is mogelijk door de beheersing
van de hartstochten en door de werking van de rede
die in overeenstemming is met de wereldrede. Deze
rede moet heersen zowel in het individueel als in het
maatschappelijk leven. Aan het laatste hechtten de
Stoicijnen dan ook groot belang.
Deze scholen hebben hun invloed doen gelden tot ver
in de Romeinse tijd - Marcus Aurelius en Seneca
behoorden tot de Stoa - en daar is - mede ook onder
invloed van Cicero - de idee van de "humanitas"
ontstaan d.W.Z. van een levenswijze waarin de mens
als drager vam kultuur en menslievendheid centraal
stond.
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De renaissance
15de en 16de eeuw
Het is een grote sprong van de Griekse en Romeinse
Oudheid naar de 15de eeuw.
Daar tussen ligt het tijdvak van de Middeleeuwen. Het
is niet jUist om de gedachte te wekken dat in deze pe-
riode het menselijk denken heeft stil gestaan maar in
de scholastiek (de naam van de Middeleeuwse wijsbe-
geerte) stond niet de kennis van de mens maar de
funaering van het geloof op de voorgrond.
Pas op het eind van de Middeleeuwen loopt Nicolaas
van eusa in een samenvatting van het denken van zijn
tijd vooruit op de komende renaissance.
Wel moeten uit deze periode twee Arabische denkers
worden genoemd nL de arts Avicenna, die voor d,eeer_
ste maal een encyklopedie van de medische weten-
schap samenstelde en de wijsgeer Averroës die de een-
heid van het verstand in alle mensen verkondigde. In
de school van Averroës ontstaat de idee van de "dub-
bele waarheid" waarmede werd bedoeld dat geloofs-
kennis en redelijke kennis, hoewel tegengesteld, toch
beide waar kunnen zijn.
In de renaissance richt de aandacht zich weer volledig
op de mens. Het woord renaissance betekent wederge-
boorte; niet alleen worden de klassieke schrijvers op-
nieuw vertaald en gelezen, er ontstaat een wederge-
boorte van de klassieke geest, de intellektuelen van de
15de en 16de eeuw hebben zich ontworsteld aan de
scholastiek en werpen zich met hartstocht op weten-
schappen en kunst. De wijze van leven wordt anders,
de menselijke individualiteit komt op de voorgrond,
men zoekt vrijheid, waarheid en schoonheid. Het is
een tijd van hevige uitbarstingen, van soms rusteloze
bandeloosheid maar vooral ook van artistieke opbloei.
De namen van Petrarca, Michel Angelo en Leonardo
da Vinci getuigen ervan. De nieuwe intellektuelen
worden aangeduid met de naam "humanisten", die,
daar aan de universiteiten de scholastiek nog meester
was en de kerk ondanks het zedelijk verval en de
achteruitgang van het pausdom, het maatschappelijk
leven beheerste, het soms bijzonder moeilijk hadden.
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Kettervervolging en inkwisitie vierden nog hoogtij,
Gallileï moest zijn wetenschappelijke stellingen her-
roepen, Giordano Bruno stierf op de brandstapel.
Rusteloos zwierven deze humanisten door de toenma-
lige wereld, Paracelsus, Giordano Bruno noch Eras-
mus hebben zich ooit blijvend gevestigd. In Italië ge-
boren overschreed het humanisme al spoedig de Alpen
en kreeg in het Noorden grote invloed.
We behandelen heel kort Paracelsus en Giordano Bru-
no en iets uitvoeriger de "Prins der Humanisten", De-
siderius Erasmus.

Purucel.sus

In de arts Paracelsus (eigenlijke naam Van Hohen-
heim) die in 1493 in Zwitserland werd geboren was de
renaissance-geest reeds volledig aanwezig, hij was een
rusteloos zoeker naar menselijke kennis zonder echter
nog over echte wetenschappelijke methoden te be-
schikken. Allerlei astrologische en okkulte elementen
nemen in zijn denken een plaats in.
Typerend is de uitspraak: "Wie de natuur wil leren
kennen, moet met zijn voeten haar boeken lezen. Een
geschrift leert men kennen uit de letters, de natuur
echter door van land tot land te gaan."
In Bazel leert Paracelsus Erasmus kennen maar deze
had weinig waardering voor de wat ruwe, revolutio-
naire arts. Paracelsus is zijn religieus-kommunistische
ideeën tot aan zijn dood in 1541 trouw gebleven.
Zijn gedachtengang is pantheïstisch: God leeft niet in
het transcedente, hij leeft, ademt, groeit, en schept in
alle dingen, hij is alomtegenwoordig. De mens is als
mikrokosmos een getrouwe weergave van de Godde-
lijke Natuur, de makrokosmos. De mens heeft een
vrije wil die tot een nieuwe geboorte komt door over-
gave aan de Goddelijke Natuur.

Giordano Bruno
Giordano Bruno werd in 1548 te Nola aan de voet van
de Vesuvius geboren. Hij trad in 1565 toe tot de orde
der Dominicanen hetgeen hij zijn gehele verdere leven
heeft betreurd. Het naar vrijheid strevende, zinnelijke
karakter van Bruno verdroeg zich zeker niet met een
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kloosterorde. Hij zwerft, gelijk Paracelsus voor hem,
door geheel Europa, is in Engeland en Duitsland,
wordt van kloosterbroeder tot vrijdenker en haalt zich
daarmede de haat van de kerk op de hals. In 1591 te-
ruggekeerd naar Italië wordt hij gevangengenomen en
voor de inkwisitie gebracht, eerst te Venetië daarna te
Rome. Hij weigert tenslotte zijn gedachten te herroe-
pen en sterft op 17 februari van het jaar 1600 op het
Campo deï Fiori te Rome op de brandstapel.
In 1889 werd op dezelfde plaats zijn standbeeld opge-
richt!
Giordano Bruno's denkbeelden zou men kunnen sa-
menvatten met het woord monisme. Het Al is één van
beginsel, het is het Ene, onmeetbaar, universeel,
oneindig en onbegrensd. God als opperste beginsel van
de Eenheid is in de mens. De individuen zijn de eigen-
lijke bestanddelen van de wereldbouw, de wereldziel
denkt, voelt en wil in de menselijke ziel. Door het be-
rouw, dat in Bruno's zedenleer een grote rol speelt,
overwint de mens de hartstochten en begeerten en
klimt hij op tot de goddelijke Natuur.
Zoals in de gehele vroeg-renaissance speelt ook bij
Bruno het pantheïsme een grote rol.

Desiderius Erasmus (1466-1537)

Erasmus werd waarschijnlijk op 28 oktober 1466 te
Rotterdam geboren. Rond deze geboorte zijn een aan-
tal duistere punten, het geboortejaar staat niet vast,
het kan ook 1469 zijn, Erasmus' vader was priester
hoewel Erasmus zelf steeds heeft volgehouden dat zijn
geboorte vóór de priesterwijding heeft plaatsgehad.
Het eerste schoolbezoek had plaats te Gouda, daarna
te Deventer. Na de dood van vader en moeder komt
Erasmus in het klooster Steyn bij Gouda waar hij in
1488 tot priester wordt gewijd. Erasmus die later een
diepe afkeer van het orde- en kloosterleven had heeft
zich veel moeite moeten getroosten om dispensatie te
verkrijgen van het dragen van het ordekleed en van
de overige kloosterverplichtingen. Hij verlaat het
klooster in 1493 en is daar ondanks veel aandrang van
zijn superieuren nimmer teruggekeerd.
Hij leidde het zwervende, rusteloze leven van veel ge-
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leerden van die tijd, hij trok heen en weer tussen de
Nederlanden, Frankrijk, Zwitserland, Italië en Enge-
land en moest zich aanvankelijk veel moeite getroos-
ten om door middel van vorstelijke stipendia in zijn
onderhoud te voorzien. Al spoedig echter verspreidt
zich de faam van zijn geleerdheid, hij weet de vriend-
schap te verwerven van belangrijke mannen op het
gebied van wetenschap en kunst (in Engeland b.V.
Thomas Morus en John Colet) , hij komt in aanraking
met kunstenaars die een aantal beroemde portretten
van hem hebben geschilderd (Hans Holbein, Albrecht
Dürer en Quinten !\'latsijs).
Als Erasmus in 1514 te Bazel aankomt wordt hij daar
verwelkomd als het "licht van de wereld", hij geldt nu
als de geleerdste man van zijn tijd, pausen en vorsten
dingen naar zijn gunst.
Erasmus moet in de eerste plaats worden gezien als
een eminent taalgeleerde, hij beheerste het Latijn en
het Grieks als geen ander en heeft deze talen toege-
past met een dusdanige intelligentie en elegance dat
hij door zijn werken de intellektuelen van die tijd vol-
slagen in zijn ban kreeg. Zijn taalkundige interpreta-
ties van het Nieuwe Testament en honderden andere
werken zijn baanbrekend geweest voor de ontwikke-
ling van de kritische taalwetenschap. Hij heeft vele
werken van de Griekse klassieken zO vertaald in het
Latijn dat ze toegankelijk werden voor zijn tijdgeno-
ten. De betekenis van Erasmus stijgt daardoor ver uit
boven het taalwetenschappelijke, door zijn vertalingen
en interpretaties werd de klassieke geest herboren en
kreeg invloed op het geestelijke en politieke leven van
de 16e eeuwen later.
Erasmus tijd was vervuld van felle godsdienstige en
politieke botsingen, onverdraagzaamheid en haat vier-
den hoogtij, vervolgingen waren aan de orde van de
dag. In deze vaak chaotische toestanden is Erasmus de
hoeder van de verdraagzaamheid geweest. Hoewel hij
altijd lid is gebleven van de katholieke kerk heeft hij
door zijn scherpe kritiek op de misstanden binnen
deze kerk en door zijn kritische interpretaties van
dogmatische werken de geest van de hervorming
mede voorbereid. Toch bleef de christelijke eenheid op
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de grondslag van een ethische Jezus-interpretatie zijn
levensideaal I?'nhij heeft dan ook geweigerd aan de
scheuring in de kerk mee te doen. De dogmatische
ijver van Luther en Calvijn trok hem trouwens aller-
minst aan.
Van zijn vele werken mogen we er hier slechts twee
noemen nl., De Lof der Zothei'd en zijn briefwisseling
met Luther over de vrije wil.
De Lof der Zotheid is zijn beroemdste en misschien
zelfs zijn beste werk. In dit boek is de dwaasheid zelve
aan het woord zich richtend tot een publiek van dwa-
zen, van mensen. Erasmus heeft twee zienswijzen op
knappe en geestige wijze door elkaar verweven: de
heilzame dwaasheid die de hoogste vorm is van de
wijsheid en de waanwijsheid die de hoogste vorm is
van dwaasheid. In het middenstuk waarin de waan-
wijsheid op de korrel wordt genomen hekelt Erasmus
op scherpe wijze de misstanden van zijn tijd, daarbij
ook de pausen niet sparend. Voor zijn tijdgenoten
moet dit ongetwijfeld het hoogtepunt van het werk
zijn geweest. Maar de grondtoon van het werk moet
toch worden gezocht in het inzicht dat hoogste wijs-
heid en dwaasheid (d.w.Z. onberedeneerde overgave)
elkaar treffen in het hoogste goed der mensheid: de
liefde.
Erasmus had zich lange tijd verre gehouden van kri-
tiek op Luther met wie hij, zeker in het begin, sympa-
thiseerde.
In 1524 geeft hij tenslotte zijn Verhandeling over de
vrije wil uit waarin hij stelling neemt tegen Luthers
dogmatische ontkenning daarvan. Erasmus tracht aan
te tonen dat het christelijke evangelie de vrije wil niet
uitsluit maar inhoudt.
Luther heeft met grote felheid op dit stuk geantwoord
stellende dat Gods Genade de vrije wil uitsluit en dat
Erasmus door zich te plaatsen tegenover dit dogma
zich eigenlijk geheel buiten de godsdienst had ge-
plaatst. Voortaan sprak Luther nog slechts met bitter-
heid over de atheïst Erasmus. Het Erasmiaanse huma-
nisme is een synthese van de, mede door Erasmus,
herleefde klassieke wijsheid waarin de drang tot echte
menselijkheid op de voorgrond stond en een vooral
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ethische opvatting van het christelijk evangelie.
In de Erasmiaanse visie vond de eerste werkelijke ont-
moeting plaats tussen het christelijke en het humanis-
tische denken die tot in onze tijd zijn invloed heeft
doen gelden.

De zeventiende eeuw
In de 17de eeuw komt het denken van de renaissance
tot eenheid en systeem. Dit geschiedt mede onder in-
vloed van de ontwikkeling van de natuurwetenschap-
pen. Reeds Copernicus (1473-1543) heeft de gedachte
opgeworpen dat de aarde om de zon en om haar eigen
as wentelt wa3rrloor de oude opvatting van de aarde
als middelpunt van het heelal werd verworpen.
Het is begrijpelijk dat Copernicus' denkbeelden bij de
mensen van zijn tijd ontsteltenis verwekten, een man
als Luther had er slechts minachtende woorden voor.
Keppler (1571-1630) kwam met een drietal wetten
waarin hij de bewegingen van de planeten trachtte
vast te stellen en Gallileï (1564-1642) vatte, maar be-
ter wetenschappelijk doordacht, de theorie van Coper-
nicus weer op en bestudeerde o.a. de versnelling van
vallende lichamen waardoor hij de zg. "wet van de
traagheid" kon ontwikkelen die voor de mechanika
van groot belang is geweest. In 1633 werd Gallileï
door de Inkwisitie gedwongen zijn stelling dat de aar-
de om de zon draait te herroepen.
Newton (1642-1727) tenslotte ontwikkelde de wet
van de zwaartekracht waardoor de geleerden in staat
waren de bewegingen van de hemellichamen en van
eb en vloed nauwkeurig te berekenen. Door Newton
behaalde het natuurwetenschappelijk denken de over-
winning, zijn invloed is dan ook zo groot geweest dat
het in later tijden veel moeite heeft gekost nieuwe
ideeën te ontwikkelen die van de zijne afweken.
Naast de hier genoemden hebben in de 17de eeuw nog
vele andere mannen der wetenschap baanbrekend
werk verricht.
Onder hun invloed komt ook het wijsgerig denken dat
in de vroegere renaissance slechts fragmentarisch was
tot systematische ontwikkeling. René Descartes wijst
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zowel het scholastieke denken van de Middeleeuwen
als het fragmentarische denken van zijn eigen tijd af
en zoekt in de twijfel die hem bevangen houdt naar
een nieuw uitgangspunt. Hij vond dit in de beroemd
geworden uitspraak "Cogito ergo sum" (ik denk dus
ik besta). De twijfel is dus bij Descartes geworden tot
een methode om tot waarheid te geraken. Vanuit dit
uitgangspunt kunnen we dan, volgens Descartes, ver-
der komen door trouw te blijven aan het vastgestelde
denken: zeker is slechts wat uitgedrukt kan worden in
heldere en duidelijke begrippen. Hij onderscheidt dan
verder de werkelijkheid in twee sferen: het bewust-
zijn, dat is dus het denken en de stof die uitgebreid-
heid is. In de stof geldt wat op wiskundige wijze ge-
teld of gemeten kan worden, in het bewustzijn wat in
heldere begrippen kan worden uitgedrukt.
In de vrijheid kan de mens, door beheersing van de in-
nerlijke aandoeningen, wel de gronden van het den-
ken te buiten gaan en dat is wellicht zelfs het hoogst
bereikbare maar het houdt tevens het gevaar in van
vertroebeling van de door het denken verkregen hel-
dere begrippen.
Blaise Pascal verwierp de dualiteit van de mens in be-
wustzijn en uitgebreidheid, de mens is geen tweeheid
maar een eenheid van tegendelen. In onze beslissingen
gaa t het niet in de eerste plaats om de gronden van
het verstand maar om die van het hart (les raisons du
coeur). Bij Pascal is de erkenning van de wereld als
mysterie duidelijk aanwezig en hij heeft daardoor in
onze tijd wellicht meer invloed dan de rationalistische
Descartes. In de 17de eeuw was dat echter beslist niet
zo.
Van de overige 17de eeuwse denkers moeten nog ge-
noemd worden: John Locke (1633-1704) die de be-
kende "tabuIa rasa"-theorie ontwierp d.W.Z. de ge-
dachte dat de menselijke geest geen aangeboren be-
ginselen en ideeën kent maar als een onbeschreven
blad (tabuia rasa) ter wereld komt. Door de ervaring
leert de mens de wereld kennen. Deze ervaring werd
door Locke verdeeld in: de uitwendige ervaring (de
zintuigelijke waarneming) en de inwendige (de ver-
binding van de zintuigelijke waarnemingen en de
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overdenking daarvan). Gottfried Wilhelm von Leibniz
(1646-1716) die, hoewel in het Frans schr~jvend, de
eerste is geweest in de rij van grote Duitse wijsgeren.
Belangrijk is zijn zg. monaden-theorie d.w.z. de opvat-
ting van de werkelijkheid als samengesteld uit afzon-
derlijke eenheden (monaden) die zonder elkaar on-
derling te beïnvloeden door God in onderlinge harmo-
nie worden gehouden.
Tenslotte willen we wat uitvoeriger ingaan op leven
en denken van de man die in de geschiedenis van het
humanisme een belangrijke plaats inneemt:

Benedictus (Baruch) De Spinoza (1632-1677)
Spinoza werd in 1632 uit Portugees-Joodse ouders te
Amsterdam geboren. Hij heeft zich in zijn jeugd- en
jongelingsjaren een grondige kennis van het Joodse
denken verworven - er wordt wel verondersteld dat
hij voor rabbijn heeft gestudeerd - terwijl hij daar-
naast zakelijk werkzaam was voor zijn vader. Later
beoefende hij ook het lenzenslijpen. Door eigen studie
maakte hij zich de kennis van het Latijn meester, stel-
de zich op de hoogte van de natuurwetenschappen,
nam kennis van het werk van Descartes en andere
tijdgenoten en ontwikkelde zich - mede onder in
vloed van de ex-priester Frans van den Enden - in de
richting van de vrijzinnigheid. In 1656 leidde dit tot
een breuk met de Joodse gemeenschap. In het verhoor
door de rabbijnen bleek overduidelijk dat Spinoza een
aantal dogma's - o.a. over de Godsvoorstelling en de
onsterfelijkheid - verwierp.
Toen een aangeboden jaargeld de toen reeds om zijn
kennis vermaarde Spinoza niet vermurwde, werd hij
- met het gebruikelijke ritueel - uit de gemeenschap
van gelovige Joden verstoten.
Spinoza heeft later in zijn Ethica het hem typerende
antwoord gegeven: "Hij die de oorzaken van wonde-
ren naspeurt en de verschijnselen van de natuur als
geleerde wil begrijpen (en niet als domoor bewonde-
ren) wordt steeds voor een on vrome en een ketter ge-
scholden door hen, die als de enig-ware vertolkers van
de natuur en van God voor de menigte optreden ...
Want zij weten, dat met de opheffing van de onwe-
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tendheid ook het geloof aan wonderen wordt opgehe-
ven, dit wil zeggen, dat zij het enige bewijs en het éne
fundament, waarop hun macht berust, verliezen".
Toen de Joodse autoriteiten de gemeentelijke overheid
tegen hem in het geweer trachtten te brengen week
Spinoza uit naar Rijnsburg bij Leiden en later naar
Den Haag. Hij werd daar aanhanger van de gebroe-
ders De Witt en hun dood in 1672 schijnt diepe indruk
op hem te hebben gemaakt.
In Den Haag stond hij in kontakt met vele geleerden,
hij ontving er o,a. bezoek van de jonge Leibniz.
Spinoza is er in hoge mate in geslaagd levenshouding
en levens inzicht met elkaar in overeenstemming te
brengen, hij was een rustig en moedig man die ook
zijn lijden voor de dood met waardigheid heeft gedra-
gen. Hij stierf in 1677 aan longtuberkulose, een ziekte
waaraan hij reeds lang geleden had en waaraan het
\lrijkomende glasstof bij het lenzenslijpen wel geen
goed zal hebben gedaan.
Spinoza werd begraven in de Nieuwe Kerk te Den
Haag in de nabijheid van het graf van Johan de Witt.
Kern van Spinoza's denken - uiteengezet in zijn Ethi-
ca - lijkt mij de "Amor intellectualis Deï" d.w.Z. de
denkende liefde tot God. In dit begrip heeft Spinoza
zijn leer van de werkelijkheid en zijn zedeleer samen-
gevat. In denkende liefde komt de mens tot God.
Wie deze uitdrukking leest zal stellig niet begrijpen
waarom Spinoza dan zo'n belangrijke figuur is in de
geschiedenis van het humanisme. Spinoza knoopt ech-
ter voor zijn Godsbegrip aan bij de gedachten gang van
Giordano Bruno: God is de aleenheid, de ene, oneindi-
ge Substantie die zich in de wereld uitdrukt. Onder
Substantie (zelfstandigheid) verstaat Spinoza dat wat
"in zichzelf is en uit zichzelf begrepen wordt zonder
het begrip van enige andere zaak daar bij nodig te
hebben". Bij Descartes, Locke en Leibniz was God nog
de Goddelijke Persoon. bij Spinoza valt God samen
met het Alene, met de natuur die in de wereld is. In
deze gedachte staat hij dichter bij het latere humanis-
me dan de andere denkers van de 17de eeuw.
Gods wezen drukt zich in de wereld uit door een
oneindig aantal attributen (wezenskenmerken) waar-
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van de mens er slechts twee uit ervaring kent nl. het
denken en de uitgebreidheid (het stoffelijke). Anders
dan bij Descartes wordt deze tweedeling echter niet
dualistisch opgevat maar monistisch, het zijn attribu-
ten van de éne God.
Tot het attribuut van het denken behoren verstand en
wil, tot het attribuut van de uitgebreidheid rust en be-
weging. God zelf is echter verheven boven deze ver-
schijnselen, het zijn slechts de wijzen (modi) waarop
de mens God ervaart.
Lichaam en geest hangen bij Spinoza op een merk-
waardige wijze samen, zij hebben geen onderlinge in-
vloed op elkaar maar waar zij beide attributen zijn
van de ene God die altijd zichzelf is, lopen. zij wel ge-
heel parallel d.w.z. zijn zij ieder op eigen wijze de uit-
drukking van de ene waarheid. Bij Spinoza is God dus
uitgangspunt - i.v.m. de wiskundige opzet van zijn
Ethica kan men ook zeggen: axioma - hij zal dus
nimmer als Locke en Leibnitz trachten Gods bestaan
te bewijzen, een axioma bewijst men niet. Spinoza wil
God d.i. het Alene, de Natuur leren kennen.
Wat de wijze van kennen betreft onderscheidt hij in
de ervaring van de zintuigelijke waarneming, de erva-
ring van het verstand en die van de intuïtie. In de
laatste wordt een ding gekend in zijn samenhang met
het voorgaande en het volgende d.W.Z. in zijn wezen.
in de "kennende liefde tot God" geeft Spinoza ook zijn
zedelijk programma. Hoogste kennis valt samen met
hoogste gelukzaligheid. Spinoza weet heel goed dat al_
lerlei begeerten de mens trekken naar de uitwendige
wereld maar dat vind~ zijn oorzaak in onvolmaakte en
verwarrende voorstellingen. Wie in zijn denken komt
tot de juiste voorstelling d.W.Z. tot het aanschouwen
van God, van het Alene, zal in zijn begeren ook naar
deze gelukzaligheid streven.
Tenslotte: de liefde tot God is deel van de oneindige
liefde waarmede God zichzelf bemint d.W.Z. is deel
van de innerlijke bevrediging die kenmerk is van het
Alene.
Na Spinoza's dood raakte zijn leer aanvankelijk in de
vergetelheid. Hij werd opnieuw ontdekt door de wijs-
geer Lessing in de 18de eeuwen heeft grote invloed
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uitgeoefend op Fichte en Schelling. En niet te verge-
ten op de dichter Johann Wolfgang von Goethe die
eens schreef: "In de Ethica van Spinoza vonden mijn
hartstochten rust, een groots en vrij uitzicht over de
zinnelijke en zedelijke wereld scheen voor mij open te
gaan - De gestalte van deze wereld vergaat; ik wens
mij slechts met datgene bezig te houden wat blijvend
is en volgens de leer van Spinoza mijn geest de eeu-
wigheid te verschaffen".

Verlichting en romantiek
In de lBe eeuw treden, soms als reaktie op elkaar, vele
geestelijke stromingen op, waarin belangrijke tegen-
stellingen aan het licht treden. Reeds in de ren:'lÎssan-
ce had het denken zich goeddeels afgewend van de
godsdienst en haar belangstelling gegeven aan de
mens en het menselijke. Dit vindt zijn voortzetting in
de eeuw van de "Verlichting".
De Wijsgeer Immanuel Kant heeft het begrip Verlich-
ting: als volgt omschreven: "Verlich-ting is de bevrij-
ding van de mens uit de onmondigheid, wa3rvan hij
zelf de schuld droeg. Onmondigheid bestaat in het on-
vermogen zonder de leiding van een ander gebruik te
maken van zijn verstand. Zelf heeft men schuld aan
deze onmondigheid, wanneer de oorzaak van deze niet
in een gebrek van het verstand, maar van de besluit-
vaardigheid en de moed ligt, daarvan, zonder de lei-
ding van een ander, gebruik te maken. Sapere aude!
Heb de moed, van uw eigen verstand gebruik te ma-
ken! is aldus de kenspreuk van de Verlichting".
De intrede van een zelfbewuste burgerij in het domein
van de kultuur, de wijde ontwikkeling van de wis- en
natuurkunde (Newton leeft in de overgang van de 17e
naar de lBe eeuw) veroorzaakt een nieuw élan en een
nieuwe moed om met behulp van het menselijk ver-
stand de werkelijkheid te doorgronden en om een
nieuwe moraal te scheppen op de basis van de mense-
lijke zelfstandigheid.
De godsdienst is zeker niet verdwenen maar neemt in
het denken niet langer een voorname plaats in. Er
ontstaan vormen van godsdienst waarin de recht-
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streekse bemoeienis van God met het menselijk leven
worden ontkend. Zo gaat het denken van Christian
Wolf! reeds in de richting van het deïsme: de gedachte
dat God weliswaar de wereld heeft geschapen maar
haar verder aan haar eigen lot overlaat. In Gottfried
Lessing vindt het reeds oude pantheïsme een voortzet-
ting: God en wereld vallen samen, God is in alles en
allen, Gods' wil leren we kennen niet door openbaring
maar door innerlijke ervaring. (Van hem is bekend
"Nathan der Weise", waarin de beroemde parabel van
de 3 ringen)
Het "natuurlijk" inzicht en het logisch denken werden
de grondslagen van de geestelijke aktiviteit van de
18de eeuw.
In Engeland zijn het vooral John Locke en David
Hume die dit denken hebben ontwikkeld terwijl in
Frankrijk een beroemde groep wijsgeren, de encyklo-
pedisten, op de grondslagen van dit denken hebben
getracht een encyklopedie van de menselijke kennis
samen te stellen. Diderot was de belangrijkste van
hen.
Dit denken heeft de gehele 18e eeuw beheerst, het
werd het uitgangspunt van het politieke liberalisme
en doet als zodanig tot in onze dagen zijn werking gel-
den. Het was ook en vooral het geestelijk voorland
van de Franse revolutie waarin de wil tot menselijke
redelijkheid, het verlangen naar vrijheid, gelijkheid en
broederschap zo'n grote rol speelden.
In de tweede helft van de 18e eeuw valt echter ook
een duidelijke reaktie waar te nemen op de geschetste
rationele stromingen.
In de romantiek ontwikkelt zich een kultus van emo-
tionaliteit. De grote grondlegger en apostel daarvan
werd Jean Jacques Rousseau.
De gevoelsmens van de romantiek vereerde de grote
hartstochten die direkt en spontaan, zonder kontrole
van het denken, tot uitbarsting kwamen. Er onstaat
een soort aanbidding van de arme, eenvoudige mens
met wiens lot de romantici tot tranen toe bewogen
waren zonder zich echter af te vragen of er wellicht
maatregelen genomen zouden kunnen worden om dit
lot te verbeteren. Ook de goede, primitieve, wilde
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mens werd onderwerp van verering, in hem meende
men de onbedorven mens in zijn oorspronkelijke, na-
tuurlijke toestand te hebben teruggevonden.
"Terug naar de natuur" werd de wel wat valse leuze
van mensen die zich er overigens wel voor wachtten
anders dan in een komfortabel landhuis terug te keren
naar de natuur!
In de literatuur vierde de romantiek al spoedig hoog-
tij, er ontstaat een hang naar het vreemde, verre en
bizarre en naar het gevoelige en vaak sentimentele.
In de romantiek gaan een ver doorgevoerd individua-
lisme en een overdreven zucht naar kollektiviteit op
een vaak vreemde manier samen. Uit de romantiek is
het klimaat ontstaan waarin later het overspannen na-
tionalisme van de 1ge en 20e eeuw zijn kansen kreeg,
de volkeren werden verondersteld een "kollektieve
ziel" te bezitten. Er ontwikkelde zich een "estetische"
levensstijl, de voorkeur ging, vooral in de 1ge Eeuw,
uit naar de gotische architektuur en pure poëzie, er
ontstaat een nieuwe mystiek vol anarchistische en a-
sociale elementen die reeds in de 18e Eeuw heeft ge-
leid tot de bekende dekadentie van de pruikentijd die
zeker niet haar oorsprong vond in de rationalisten van
de Verlichting maar heel duidelijk in de sentimenta-
listen van de Romantiek.
Het wordt mode te koketteren met a-socialiteit en
misdadigheid en tegenover het rationele optimisme
van de Verlichting plaatsen de romantici de tragiek en
het pessimisme.
Dit alles neemt niet weg dat in de romantiek naast veel
bombast ook de beste en edelste gevoelens van men-
sen hun weg hebben gevonden en dat grote kunste-
naars werken hebben geschapen die tot de allerbesten
mogen worden gerekend.
Het wonderlijkst is misschien dat deze beide stromin-
gen gelijktijdig konden voorkomen maar wie onze ei-
gen twintigste eeuw wat aandachtiger beschouwt zal
dat toch ook weer niet zo vreemd vinden, liggen ook
in onze tijd emotionaliteit en rationalisme, pessimis-
me en optimisme soms niet heel dicht bij elkaar?
Het lijkt goed nog een ogenblik stil te staan bij twee
representatieve vertegenwoordigers van genoemde
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stromingen n1. David Hume en Jean Jacques Rous-
seau.

David Hume (1711-1776)
Hume werd geboren in Edinburg, hij heeft daar ook
een groot deel van zijn leven doorgebracht. Zijn be-
langrijkste werken handelen over de menselijke na-
tuur en de menselijke rede, daarnaast schreef hij een
geschiedenis van Engeland.
Zijn belangrijkheid dankt Hume aan zijn analyse van
het menselijk kenvermogen. In tegenstelling tot ratio-
nalisten als Descartes, Spinoza en Leibniz stelt Hume
dat al onze kennis berust op de som van onze bewus-
te ervaringen. Door onze indrukken van de dingen
buiten ons verwerven wij ons kennis. Alle kennis ont-
vangen we door middel van onze zintuigen. Het zg.
substantie-begrip van Descartes en Spinoza wordt
door Hume ontkend, er is geen substantie, ook de sub-
stantie van het eigen ik (Descartes: ik denk dus ik be-
sta) is niets dan een bundel voorstellingen, voortdu.
rend veranderend en bewegend.
Ook het kausaliteitsbeginsel (de gedachte dat er een
oorzakelijkheid verband tussen dingen kan worden
gekonstateerd) wordt door Hume verworpen. Een
hond krijgt een klap en jankt. Is er werkelijk oorzake-
lijk verband? We nemen de klap waar en het janken,
beide met onze zintuigen Deze waarnemingen komen
herhaaldelijk voor, ze volgen elkaar steeds op, ze
klampen zich als zodanig in onze herinnering vast
maar is dat alles voldoende om van de zekerheid van
een oorzakelijk verband te spreken?
Het is duidelijk dat Hume op deze wijze de absolute
zekerheid ondergraaft die de wijsgerige stelsels van de
17e eeuw pretendeerden te bezitten. Maar ook die na-
tuur-wetenschappen die op grond van de zintuigelijk
waargenomen feiten overgingen tot een bepaalde spe-
kulatie werden door Hume's scepticisme teruggevoerd
tot de werkelijkheid.
Hume beriep zich dus op de zintuigelijke ervaring, op
de vaststelling van feiten en hun onderlinge samen-
hang in tijd en ruimte. Hij heeft daarmede een on-
schatbare dienst bewezen aan het werkelijk weten-
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schappelijk onderzoek.
Hij werd op deze wijze ook de grondlegger van het po-
sitivisme in de wijsbegeerte dat later door Auguste
Comte verder zou worden uitgewerkt. In deze 'tak van
wijsbegeerte gaat het c:rom zich te houden aan waar-
nemingen en ervaringen en ar te zien van allerlei me-
tafysische konstrukties.
Hume ontkende niet de betekenis van godsdienst en
moraal maar hij zag deze ontspringen aan het ge-
moedsleven en niet aan het denken.
"Zelfs indien er een God bestaat, dart kan hij aan de
natuurwetmatigheid niets veranderen", aldus vatte
Hume zijn deïstische opvattingen samen. Hume besluit
zijn Verhandeling over het menselijk kennen op de
volgende hem typerende wijze:
"Neemt men een theologisch of metafysisch werk in
handen, dan behoeft men alleen te vragen: Bevat het
een op ervaring steunend onderzoek over grootte en
getal volgens zuiver denken? Neen? Bevat het een op
ervaring steunend onderzoek over feiten en realitei-
ten? Neen? - Wer~ het dan in het vuur, want het kan
slechts spitsvondigheden en misleiding bevatten!"

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Is er groter tegenstelling denkbaar dan tussen de
vriendelijke, rustige, wetenschappelijke Hume en de
romantische, gevoelsmatige, vaak gespleten figuur
van Rousseau ?
Zij hebben elkaar gekend, Rousseau heeft, opgejaagd
als hij zich op het vasteland voelde, zelfs enige tijd in
Engeland doorgebracht min of meer onder bescher-
ming van Hume maar dit moest wel op een konflikt
uitlopen. Het leven van Rousseau bevat vele bizarre
tegenstellingen; geboren te Genève werd hij aanvan-
kelijk calvinistisch opgevoed maar op zijn zestiende
jaar verlaat hij de stad en gaat dan al spoedig over tot
het katholicisme waarbij nimmer geheel duidelijk is
geworden of hij dit deed uit overtuiging of uit bereke-
ning. Hij leeft dan enige jaren samen met een oudere
vrouw, Madame de Warens, die hij "maman" blijft
noemen als ze reeds lang zijn maîtresse is, hij heeft
daarna allerlei flirtations met vooraanstaande vrou-
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wen maar leeft in werkelijkheid samen met een een-
voudig, lelijk meisje, Thérèse Ie Vasseur, bij wie hij
vijf kinderen krijgt, die hij, ondanks zijn sublieme op-
vattingen over de opvoeding, deed onderbrengen in
een tehuis voor vondelingen. Hij gaat opnieuw over
tot het protestantisme maar schrijft en leeft zodanig
dat zijn protestantse vaderstad, Genève, hem in feite
uitstoot.
Wie Rousseau op deze gronden wil veroordelen beden.
ke dat men de tijdgeest van de romantiek vandaag
niet meer verstaat en dat het verder zonder enIge
twijfel is dat Rousseau door zijn uitstekende denkbeel-
den over opvoeding en politiek, en door de wijze
waarop hij daarover wist te schrijven, een onschatbare
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het men-
selijk denken.
Bertrand Russell heeft terecht geschreven:
"De twist tussen Hume en Rousseau was symbolisch:
Rousseau was een fantast, maar had invloed; Hume
was nuchter, maar had geen aanhang".
Kenmerkend voor Rousseau is meteen al de wijze
waarop hij zijn eerste bekendheid verkrijgt. De Acade-
mie van Dijon had een prijsvraag uitgeschreven over
de vraag of de ontwikkeling van de kunsten en weten-
schappen heilzaam was geweest voor de mensheid.
Rousseau won de prijsvraag met zijn ontkennend ant-
woord. Hij betoogde dat wetenschap en deugdzaam-
heid niet samengingen en alle wetenschap van beden-
kelijke afkomst was. Hij schiep in zijn antwoord het
beeld van de "edele wilde" die door de verwording
van kunst en wetenschap was verslagen.
Deze gedachte wordt verder uitgewerkt in zijn "Dis-
cours sur l'origine de l'inégalité (Vertoogover het ont-
staan van de ongelijkheid). Rousseau betoogt hierin
dat de mens van nature goed is maar bedorven door
de maatschappelijke instellingen. Hij verzet zich niet
tegen de natuurlijke ongelijkheid zoals die tot uit-
drukking komt in verstand, leeftijd, enz. maar tegen
de kunstmatige ongelijkheid waarvan hij de oorsprong
zoekt in het bezit: "Le premier qui ayant enclos un
terrain s'avisa de dire: ceci est à moi, et trouva des
gens assez simples pour Ie croire, fut Ie vrai fondateur
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de la société civile" (Hij die voor het eerst een land
omheinde en zei: dit is van mij, en daarbij mensen
aantrof zo simpel dat ze hem geloofden, was de ware
grondlegger van de burgerlijke samenleving).
Om het kwaad te herstellen was het, volgens Rous-
seau, nodig om de beschaving prijs te geven en "terug
te keren tot de natuur".
Voltaire aan wie Rousseau dit werk toestuurde ant-
woordde o.a. "Nooit werd zoveel schranderheid be-
steed om ons allen dom te maken. Wanneer men uw
boek leest krijgt men de behoefte om op handen en
voeten te gaan lopen".
Tussen Rousseau en Voltaire bestond als regel een
verbitterde vijandschap; hoewel ze enige jaren gelijk-
tijdig te Genève woonden bestond er tussen hen wei-
nig of geen overeenstemming.
In het jaar 1762 gaf Rousseau zijn twee belangrijkste
werken uit ni. "Emile, ou de l'éducation" (Emile, ver-
handeling over de opvoeding) en Le Contrat Sociai.
In de Emile worden de beginselen van een natuurlijke
opvoeding uiteengezet en het is ontwijfelbaar dat
Rousseau daarmede een gunstige ir.vloed heeft uit-
geoefend op een moderne ontwikkeling van de peda-
gogische methoden. In het boek komt voor de zg. ge-
loofsbelijdenis van de kapelaan van Savoye. een uit-
eenzetting over de natuurlijke religie waarmede Rous-
seau zowel de katholieke als de protestante orthodoxie
tegen zich in nam.
In Le Contrat Social tenslotte vindt men veel meer
een verstandelijk betoog. In dit boek werd de maat-
schappelijke afspraak van de onderdanen als oor-
sprong gezien van de regeringsbevoegdheid en niet,
zoals tot dan als regel het geval was, een Goddelijke
beschikking. Het boek stoelt op de gedachte van de
gelijkberechtigde individuele menSj die in zijn opgeno-
men zijn in de algemene wil (hetgeen bij Rousseau
niet samenvalt met de wil van de meerderheid) zijn
mede-verantwoordelijkheid in het bestuur draagt.

Negentiende eeuw
Aan het begin van de 1ge eeuw staat de franse revolu-
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tie waarin zowel gedachten van de verlichting als de
romantiek hun rol hebben gespeeld. Door de militaire
veroveringen en de politieke invloed van het Napo-
leontische Frankrijk hebben vele van deze ideeën zich
over Europa verspreid. In de overgang van de 18e
naar de 1ge eeuw is de intel1ektuele, wijsgerige hege-
monie verplaatst naar Duitsland, daar treden achter-
eenvolgens de grote Duitse filosofen op die op de ver-
dere ontwikkeling van het denken een beslissende in-
vloed hebben gehad: Kant (1724-1804), Fichte
(1762-1814), Schelling (1775-1854), Hegel (1770-
1831), Schopenhauer (1788-1866) en Nietzsche
(1844-1900). Zeker kan men al deze filosofen niet op
één lijn stellen, Kant, Fichte, Schelling en Hegel zet-
ten de lijn der Verlichting voort terwijl Schopenhauer
en Nietzsche veel meer voortzetters van de romantiek
zijn. Wijsgerig gezien zijn Kant en Regel het belang-
rijkst.
Naast deze wijsgeren zijn ook andere geleerden van
eminent belang en dan moet vooral worden gedacht
aan Darwin en Karl Marx.
Voor de ontwikkeling van het wereldbeeld is de evo-
lutie-gedachte die Darwin, overigens niet als eerste,
poneerde van grote qetekenis.
Deze gedachte hield in principe twee elementen in nl.
de opvatting dat alle levensvormen zich ontwikkeld
hebben uit voorafgaande primitiever levensvormen en
de gedachte dat de oorzaak van de evolutie gevonden
wordt in de selektie die ontstaat door een voortdu-
rend in de natuur aanwezige strijd om het bestaan
(struggle for life) waarbij de levensvormen die zich
het best aanpassen aan de omgeving overwinnen (sur-
vival of the fittest). In de lange loop van de geschiede-
nis van het leven op aarde zou dit selektie-mechanis-
me de oorzaak zijn van de ontwikkeling van eencellig
wezen tot mens.
Deze evolutie-gedachte verdroeg zich uitstekend met
het politiek-liberale beginsel van de vrije konkurren-
tie op ekonomisch gebied en het heeft bovendien mede
de grond gelegd voor het vooruitgangsgeloof dat in
het algemeen de mensen van de 1ge eeuw beheerste.
Dat ook de snelle ontwikkeling van de natuurweten-
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schappen en de voor het eerst hoog opschietende tech-
nische mogelijkheden dit vooruitgangsgeloof mede
voedden spreekt vanzelf.
Toch is er tegelijkertijd ook in de 1ge eeuw de tegen-
kant. Het opkomend socialisme leverde al ras een felle
kritiek op de maatschappelijke verhoudingen en on-
dergroef de ekonomische vanzelfsprekendheden hoe-
wel het geestelijk en kultureel gezien deelde in het
vooruitgangsgeloof.
De kennisname van de Oosterse religies, de felle bij-
belkritiek, het pessimisme van Schopenhauer en de
vaak hysterische katastrofe-verkondiging van Nietz-
sche ondergroeven ongetwijfeld het optimisme van
deze eeuw. We besluiten onze samenvattende geschie-
denis van het humanistische denken met een korte be-
handeling van twee figuren, Karl Marx en Friedrich
Nietzsche, die men zeker niet zonder meer tot de hu-
manisten mag rekenen maar wier werk, beiden heb-
ben een zeer grote populariteit gekend, juist op de
ontwikkeling van het ongodsdienstig, humanistisch
denken van grote invloed is geweest.

Karl Marx (1818-1883)

Men is gewend Karl Marx te zien als de theoretische
grondlegger van die vorm van socialisme die met het
woord kommunisme wordt aangeduid. De vraag of en
in hoeverre de gedachten van Marx in het huidige
kommunisme juist worden weergegeven staat ver bui-
ten het bereik van dit boekje. Karl Marx werd echter
tot zijn politieke en ekonomische stellingname ge-
dwongen door een diepgaande bewogenheid La.v. de
mens en het menselijk lot en in deze emotionele grond
van zijn werk schuilen een aantal echt humanistische
motieven die hier niet onbesproken kunnen blijven.
Dat geldt nog te meer daar Marx door zijn populari-
teit grote invloed heeft gehad op het denken van vele
ongodsdienstige mensen.
Karl Marx werd in het jaar 1818 geboren te Trier uit
een joods gezin dat in 1824 overging tot het protestan-
tisme teneinde haar maatschappelijke positie veilig te
stellen. Hij gaat in 1836 studeren te Berlijn waar He-
gel tot 1831 zijn kolleges had gegeven. Hij komt hier in
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aanraking met een groep jonge intel1ektuelen, de zg.
links-Hegelianen, die Hegels wijsbegeerte hanteren als
kritiek op politiek en godsdienst. Een van hen was
Bruno Bauer, bekend om zijn felle kritiek op het
christendom.
In 1842 wordt Marx redakteur van de liberale Rheini-
sche Zeitung maar reeds na een jaar wordt het blad
door de regering verboden.
Marx vestigt zich dan met zijn vrouw (Jenny von
Westphalen met wie hij een bijzonder gelukkig huwe-
lijk heeft gehad) in Parijs. Hij redigeert er de zg.
Deutsch-Französische Jahrbücher waarin hij enkele
belangrijke wetenschappelijke artikelen publiceert. In
Parijs ontmoet Marx Friedrich Engels (1820-1895)
met wie hij zijn verdere leven heeft samengewerkt.
Engels die op het ogenblik van hun ontmoeting be-
drijfsleider in een fabriek van zijn vader te Manches-
ter was heeft Marx overtuigd van de noodzaak van
een ekonomische studie. Daardoor heeft Marx onder
sterke invloed gestaan van de grote Engelse ekono-
men.
Spoedig moet Marx ook uit Parijs vertrekken en woont
dan drie jaren in Brussel. In deze Parijs-Brusselse pe-
riode, de jeugdperiode van de "jonge Marx" zijn de
humanistische elementen in Marx' gedachtengang het
duidelijkst. Deze periode wordt afgesloten met het be-
roemde "Kommunistisch Manifest" van 1847. Na het
revolutie-jaar 1848 is het voor Marx onmogelijk om
langer op het kontinent t'e verblijven, hij vertrekt naar
Londen en heeft daar de rest van zijn leven gewoond.
Kampende met persoonlijke zorgen heeft hij zijn poli-
tiek-ekonomisch hoofdwerk ••Das Kapital" geschre-
ven.
In hoeverre is Marx nu belangrijk voor het humanis-
tisch denken? Marx heeft in de eerste plaats een be-
paalde visie gegeven op de geschiedenis en dat wel
met het doel om op die geschiedenis een veranderende
invloed uit te oefenen. Hij leert dat de geschiedenis
zich ontwikkelt via tegenstellingen waarop de maat-
schappelijke krachten, met name de produktie en de
distributie, een beslissende invloed hebben. Ook het
geestelijk leven van de mens wordt door deze maat-

53



schappelijke krachten en verhoudingen bepaald (Man
ist was man iszt, uitspr. Feuerbach). Marx heeft niet
zozeer de klassenstrijd verkondigd als wel haar aange-
wezen als een historische noodzaak, waardoor zich
tenslotte - via de proletarische revolutie en diktatuur
- de klassenloze, kommunistische maatschappij zou
ontwikkelen.
Hier kan in het midden blijven hoeveel waarheid deze
gedachtengang bevat. Maar duidelijk is dat Marx' den-
ken aards en menselijk is gericht. Hij beschouwde de
godsdienst als een vervreemding van de mens van zich
zelf. Marx ontkende het bestaan van een dubbele wer-
kelijkheid, een aardse en een hemelse, er is slechts één
werkelijkheid, de aardse. Hij meende dat de wijsbe-
geerte de illusie van de godsdienst, het bestaan van een
werkelijkheids-dualisme, had doorzien en ontmaskerd.
Marx' denken is gericht op het menselijk geluk. Daar-
om richt hij zich juist tegen de godsdienst, het schijn-
geluk van het godsdienstig leven (immers berustend
op een illusie) moet worden doorbroken om plaats te
maken voor het werkelijk menselijk geluk op aarde.
Dat betekent dat in het denken van Marx de grote hu-
manistische omwenteling is opgenomen: de mens die
zijn blik afwendt van het hemelse daar en later en deze
richt op het aardse, menselijke hier en nu. In deze zin
moet ook Marx' beroemde (beruchte) woord worden
verstaan dat "de godsdienst de opium van het volk is".
Deze gedachtengang die dus vooral uit het werk van de
jonge Marx zo duidelijk naar voren komt heeft een ge-
weldige invloed gehad; hij had tot gevolg dat de mens
zijn volle energie heeft ingezet om het menselijk leven
hier en nu op aarde om te zetten tot een menswaar-
dig bestaan. De grote politieke sociale bewegingen van
de 1geen 20eeeuw hebben in dit denken, dat natuur-
lijk niet alleen bij Marx voorkwam, hun kracht gevon-
den. Voor het humanisme heeft het vooral ook bete-
kend dat het zich niet alleen op het individuele wel-
zijn toespitste maar begreep dat een menswaardig be-
staan eerst mogelijk wordt in een menswaardige sa-
menleving. Dat het humanisme van de 20e eeuw een
uitgesproken sociaal karakter heeft dankt het in hoge
mate aan het denken van Kar! Marx.
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FRIEDRICH NIETZSCHE (1844'-1900)
Het is een schier onmogelijke taak om in enkele blad-
zijden het gekompliceerde, en vaak aan zichzelf tegen-
gestelde, denken van Nietzsche uiteen te zetten. Het
zal bij een vage aanduiding moeten blijven.
Bovendien moet men er rekening mede houden dat
verschillende van Nietzsche's denkbeelden door de
meeste moderne humanisten met beslistheid worden
afgewezen. Wat niet wegneemt dat hij grote invloed
heeft gehad op de ontwikkeling van het humanistisch
denken en dus in dit korte overzicht van de geschiede-
nis niet mag ontbreken.
Nietzsche werd in 1844 te Röeken in Duitsland als
zoon van een Luthers predikant geboren. Zijn vader
stierf vroeg, zijn eerste opvoeding ontving hij van zijn
moeder en zuster met wie hij zich zijn gehele leven
nauw verbonden heeft gevoeld. De eerste twintig jaren
van zijn leven was Nietzsche godsdienstig, er zijn op-
stellen bewaard gebleven uit zijn puberteitsjaren die
van een emotionele, devote godsdienstige gezindheid
getuigen.
In 1865 begon hij met de studie in de theologie, het
jaar daarop schakelde hij over naar de taalweten-
schap. Zijn studie was zo suksesvol dat hij in 1869, op
24-jarige leeftijd en nog voor hij gepromoveerd was, in
Bazel tot hoogleraar werd benoemd. Een groot sukses
werd dit hoogleraarschap trouwens niet, toen hij het
in 1879 op grond van zijn slechte gezondheid opgaf
had hij praktisch geen studenten meer.
Daarna wordt zijn leven zwervend, hij zoekt, vooral in
Zwitserland, naar een bij zijn gezondheid passend kli-
maat maar hij heeft het nergens lang uitgehouden.
In 1889 krijgt hij te Turijn zijn eerste aanval van
krankzinnigheid, hij is uit deze geestelijke verdoving
niet meer ontwaakt, hij stierf in 1900.
Nietzsche had een dweepziek karakter, hij heeft een
grenzeloze verering gehad voor de komponist Ri-
chard Wagner en, in wat mindere mate, voor de filo-
soof Schopenhauer. Zijn verhouding tot Wagner is op
een mislukking uitgelopen.
Enkele van zijn belangrijkste werken zijn:
"Fröhliche Wissenschaft", "Also sprach Zarathustra",
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"Der Antichrist", ••Ecce Homo" en "Der Wille zur
Macht".
Nietzsche's belangstelling was gericht op de aarde en
de mens. Hij wees op die grond, evenals Karl Marx, de
godsdienst af, alleen hij deed het in hartstochtelijker,
kwetsender woorden. Men luistere naar wat hij Zara-
thustra laat zeggen:
"Ik bezweer u mijn broeders, blijft de aarde trouwen
gelooft niet diegenen, die u van bovenaardse verwach-
tingen spreken! Gifmengers zijn het, of zij het weten
of niet. Verachters van het leven zijn het, afsterven-
den en zelfvergiftigden, die de aarde moede is: dus
mogen zij verdwijnen! Vroeger was het ongeloof aan
God de grootste misdaad, maar God stierf en daarme-
de stierven ook deze boosdoeners. Aan de aarde te
misdoen is thans het vreselijkste en de ingewanden
van het Onnavorsbare hoger te achten dan de zin van
de aarde!"
Merkwaardige tegenstelling: Karl Marx trok uit zijn
afwijzing van de godsdienst de konsekwentie zich dan
ook verder inderdaad met de aarde en de mens bezig te
houden, Nietzsche heeft zijn verbitterde strijd tegen
God en godsdienst tot zijn laatste bewuste levensda-
gen voortgezet.
Dat komt waarschijnlijk omdat Nietzsche voor alles
een ethicus was, uit de dood van God meende hij te
moeten konkluderen dat de mens dus was aangewezen
op eigen krachten om tot een menswaardig leven te
geraken. Daarbij stond volgens Nietzsche de moraal
van het christendom de mens in de weg. Aanvankelijk,
leert hij, was er een herenmoraal, een moraal van
krachtigen, sterken. Wat krachtig was, was goed, wat
zwak was, was slecht. Toen kwam het christendom,
als een slavenopstand in de moraal, als een opstand
van zwakken, gedegenereerden, die de zwakte, de dee_
moed, de gehoorzaamheid, het medelijden en de naas-
tenliefde tot de hoogste deugden verhieven. Deze ge-
dachtengang kwam, alweer volgens Nietzsche, niet
van Jezus maar vooral van Paulus die Jezus' bedoelin_
gen vervalst zou hebben.
Fel is ook Nietzsche's aanklacht tegen de christelijke
wereld en de christenen; feller, agressiever, ja hyste-
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rischer is er nooit tegen het christendom gefulmi-
neerd. Nietzsche fulmineert ook tegen het jodendom,
vandaar immers kwamen de impulsen voor het chris-
tendom, een vulgair anti-semiet in de nationaal-socia-
listische zin is Nietzsche nimmer geweest.
Hij verwerpt ook de demokratische en socialistische
bewegingen, ze zijn een maatschappelijk voortspruit-
sel van het christendom en als zodanig gericht op de
gelijkmaking van de mensen waardoor het zwakke en
miserabele zal overwinnen.
Vooral tegen de drang tot gelijkmaking der mensen
heeft Nietzsche zich fel gekeerd, als hij een humanist
was dan toch wel een hyper-individualistische en aris-
tokratische. Het gaat hem niet om de mensen maar
om de enkele voornamen van geest. In hen zou het
mensheidsideaal hoog moeten opvlammen. Of daar-
door misschien de grote massa der mensen in hulpe-
loosheid zou ondergaan dat deerde Nietzsche niet, zij
mochten zich, wat hem betreft, wel troosten in de sla-
venmoraal van het christendom of verdwijnen. Het
zijn grote woorden, zoals Nietzsche vele grote woor-
den heeft, wat wij van zijn leven weten is voldoende
om te veronderstellen dat er in Nietzsche meer zacht-
moedigheid en liefde aanwezig was dan hijzelf ooit
heeft toegegeven.
Zo komt Nietzsche tot de idee van de "übermensch"
en daarmede valt samen zijn gedachte over de "Wille
zur Macht".
De huidige mens, de zwakke, de deemoedige, de
schijnheilige moet worden overwonnen, het gaat om
de mens die alle zwakte en lafheid afwerpt die weet
dat het zijn enige doel is het leven tot zo hoog mogelij-
ke vormen op te voeren, die daarvoor alles, ook zijn
mede-mensen achter zich laat, die bereid is liefde te
ontberen, alle pijn te lijden om te komen tot de vol-
maakte zelfbeheersing van de heerser. De wil tot
macht is de wil tot deze macht van het volmaakte, het
schone, het wijze, het opperste leven. Daarom ging het
Nietzsche, daar lag zijn profetie, zijn verkondiging.
Uiteindelijk is Nietzsche de religieuze profeet van de
goddeloosheid. Met God had hij het hiernamaals afge-
schaft, merkwaardig is dat hij er de idee van de "ceu-
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wige terugkeer" voor in de plaats stelde. Hier sloot hij
aan bij de voor-socratische wijsgeer Heraclitus die hij
bijzonder vereerde. Deze had geleerd dat er een eeu-
wige terugkeer is van alle dingen en alle leven, van
alle vormen en van alle bewustzijn.
In deze gedachte van de eeuwige terugkeer belijdt
Nietzsche ook zijn liefde tot het leven. Evenals Scho-
penhauer en Boeddha ziet hij het leven als een leven
van lijden maar waar Schopenhauer en Boeddha
zochten naar een oplossing van het lijden in een "nir-
wana", heeft Nietzsche het leven zo lief dat hij de
eeuwige terugkeer daarvan, met de eeuwige terugkeer
dus van het lijden aanvaardt. De levensleer van Nietz-
sche is heroïsch. En tragisch!
Wat moet men van dit alles als humanist zeggen?
Misschien moet worden gezegd dat hij het humanisme
tot in het absurde, ja tot in het 'krankzinnige heeft
doorgetrokken en er dus een karikatuur van heeft ge-
tekend. De oorzaak lijkt me dan te liggen in de om-
standigheid dat Nietzsche de betrekkelijkheid en de
liefde in zijn werk geen kans kon geven. Hij is bezeten
van een absolute geest die naar het volmaakte, het
grenzeloze moest streven. Wie zich echter, als Nietz-
sche, daarbij wil houden aan de mens en het menselij-
ke komt daardoor in de leegte, in het niets, in het ni-
hilisme terecht. Nietzsche was geweldig geleerd maar
hij bezat niet de wijsheid van de erkenning van de be-
trekkelijkheid in menselijke verhoudingen en moge-
lijkheden.
Waar de liefde der betrekkelijkheid hem niet voldoen-
de was vluchtte hij liever in de absolute haat, waar de
normale mens hem niet bevredigde zocht hij zijn toe-
vlucht bij een illusie "de übermensch".
Nietzsche moet enorm geleden hebben door zijn grote
toewijding aan de mens, zijn wijze van denken en le-
ven was bijzonder gevaarlijk, hij is er zelf het slacht-
offer van geworden.
Desondanks is hij in de rij van denkers over de mens
één der heel groten.
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2. Het moderne humanisme

De wereld
Het moderne humanisme is ontstaan in een snel ver-
anderende wereld. Het is verbazingwekkend welke
omwenteling de ontwikkeling van wetenschap en
techniek op bijna ieder terrein van het maatschappe-
lijk leven in de afgelopen 150 jaren heeft gebracht.
Welke veranderingen op het gebied van het vervoer,
de arbeidsverhoudingen, de produktie en distributie
van goederen, de kommunikatie-mogelijkheden en de
huisvesting maar eveneens op het gebied van het on-
derwijs, de kunst, de sport en de verdere vrijetijdsbe-
steding. Het is waarlijk niet teveel beweerd als men
zegt dat het gezicht van de menselijke samenleving
volledig is veranderd.
Hèt humanisme, hoewel berustend op oude en eer-
biedwaardige tradities, heeft in deze stroomversnel-
ling van het menselijk denken en handelen een nieu-
we inhoud en een nieuwe vorm gekregen. Wil men
deze verstaan dan is het nodig enig inzicht te bezitten
in de belangrijkste veranderingen die zich hebben vol-
trokken. We beginnen ons hoofdstuk over het moder-
ne humanisme dus met een kort beeld van de wereld
waarin het is ontstaan.
We mogen dan voor alles wijzen op het proces van de
sekularisatie, de verwereldlijking, de vermenselijking
van het denken en handelen. Dit was reeds op gang
gekomen bij de grote denkers van de 18e eeuwen had
in de Franse Revolutie haar politieke vormgeving ge-
kregen. In de 20e eeuw zien we de versnelling en vol-
tooiing ervan, het denken richt zich sterker dan ooit
op het aardse en maatschappelijke gebeuren en op de
wetenschap en de techniek als mogelijkheden van
menselijke vooruitgang.
Wel speelt de godsdienst nog een rol in het individuele
leven maar in het maatschappelijke gebeuren komen
godsdienstige argumenten nauwelijks aan bod, de
scheiding van kerk en staat voltrekt zich in de meeste
landen definitief, het onderwijs wordt overheidszaak,
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maatschappelijke organen nemen vroegere funkties
van de kerken over, godsdienstige overwegitigen ver-
dwijnen uit het merendeel der staatsstukken.
Ongodsdienstigheid en onkerkelijkheid zijn niet lan-
ger verwerpelijk, het aantal der buitenkerkelijken
loopt formeel in deze eeuw op tot bijna 20 pct. der be-
volking en een ieder weet dat het in werkelijkheid ho-
ger ligt. Dit valt samen met de deelname van steeds
meer mensen aan het kultureel en maatschappelijk le-
ven. De voortdurende toename van de welvaart, de
veranderingen in de produktie en de arbeidsverhou-
dingen, de uitbreiding van het onderwijs maakten dit
mogelijk en noodzakelijk. Hoewel dit proces zich voor-
n<;l.melijkin Amerika en Europa voltrok lijkt het haast
zeker dat het in de tweede helft van de 'eeuw zijn
voortzetting zal vinden in de overige delen van de we-
reld.
De algemene deelname aan kultuur en maatschappij is
een grote stap vooruit op de weg naar werkelijke
menselijkheid. Voor onze tijd is een kultuur die mil-
joenen kultuurloos laat ronduit verwerpelijk, het te-
rug verlangen naar de hoge kultuur van een elite ge-
tuigt van een fantasieloos konservatisme.
We mogen echter niet blind zijn voor de ontaarding en
vervlakking die deze deelname ook, en misschien zelfs
voorlopig in de eerste plaats, met zich mede brengt, de
20e eeuw heeft daarvan reeds enkele verbijsterende
voorbeelden gegeven.
De demokratisering van het maatschappelijk leven
schept problemen die moeilijk ûplosbaar zijn.

Deze tijd brengt de bevrijding uit de ondergeschikt-
heid. De vorige eeuw had reeds met de slavernij afge-
rekend, deze eeuw bracht de bevrijding van de vrouw
uit haar ondergeschikte maatschappelijke positie ter-
wijl het proces van de vrijmaking van de arbeider uit
zijn sociale achterstand, en daarmede zijn bevestiging
als volwaardig mens, in volle gang is.
Er rest ons de bevrijding van de achterstelling op
grond van ras en huidskleur. Het gaat daarbij waarlijk
niet alleen om het lot, hoe belangrijk ook, van de ne-
gers in de Verenigde Staten of in de Unie van Zuid
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Afrika, het gaat om de grote vraag of de gekleurde
volkeren de achterstand op bijna ieder gebied in af-
zienbare tijd kunnen inlopen en hun rechtmatig aan-
deel in de wereldhuishouding zullen kunnen verkrij-
gen.
Zoals de ontvoogding van de arbeidende mens een
grote omkeer heeft gebracht in de westerse maat-
schappij zo zal de ontvoogding van de gekleurde mens
een omkeer brengen in de wereld-maatschappij waar-
bij de doorbreking van de bevoorrechte positie van
het blanke ras een gebiedende eis is. De gekleurde
mensen zullen óf onze gelijken óf onze doodsvijanden
zijn, een andere mogelijkheid is er niet.
Het inzicht dat de mensen in de samenleving gelijkbe_
rechtigd behoren te zijn is de enige grondslag waarop
vreedzaam samenwonen mogelijk is, de humanisering
van de menselijke samenleving is een wereld-pro-
bleem geworden.

Diepgaande geestelijke en maatschappelijke processen
hebben een versnelde ontwikkeling gekregen en heb-
ben vaak tot rampzalige gevolgen geleid.
Twee wereldoorlogen~ de grote ekonomische krisis van
de dertiger jaren en de daarop gevolgde eksplosie van
het fascistisch geweld zijn er de huiveringwekkende
voorbeelden van, zij hebben diepe littekens achterge-
laten.
Politiek gezien zijn de mensen van deze eeuw vooral
bewogen geweest door liberalisme en socialisme. His-
torisch gezien kan het liberalisme vooral worden be-
schouwd als de voorvechter van het vrije staatsbur-
gerschap met de daarbij behorende vrijheid van on-
dernemen en handelen terwijl het socialisme moet
worden gezien als de kracht tot vrijmaking van het
proletariaat en tot bescherming van de arbeid en de
arbeidende mens in de sociale gemeenschap. Ondanks
de vaak verbitterde klassenstrijd heeft toch ook een
zekere versmelting van standpunten plaats gehad, het
huidige liberalisme is niet zonder sociale bewogen-
heid, het huidige socialisme niet zonder toewijding
aan de individuele vrijheid.
Door de invloed van liberale en socialistische ideeën
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en vooral door de inwerking van de toenemende wel-
vaart is de sociale rust in West-Europa en Noord-
Amerika tot op zekere hoogte gehandhaafd, een ver-
nieuwing van maatschappelijke vormen kon zich vol-
trekken zonder dat daar bloedige revoluties aan te pas
kwamen.
Elders hebben kommunistische revoluties de maat-
schappelijke omwenteling moeten voltrekken.

En daarmede zijn we beland bij een van de grote
problemen van deze tijd. Het kommunisme is een dik-
tatoriale vorm van socialisme, de dogma's die, niet
zonder diskussie en strijd, zijn gegroeid binnen de ene,
kommunistische partij, zijn voor ieder bindend en ver_
dragen geen andere opvattingen naast zich. Deze dog-
ma's bewegen zich niet alleen op politiek en sociaal
gebied, maar eveneens op geestelijk, pedagogisch en
kultureel terrein, het kommunisme pretendeert een
volledige levens- en wereldbeschouwing te zijn.
Het is de vaste overtuiging van de kommunisten dat
uit de botsing van de kommunistische maatschappij-
vorm met de westerse kapitalistische, de kommunisti-
sche wereldheerschappij zal ontstaan.
Het kan niet worden ontkend dat de kommunisten
Rusland sinds 1917 hebben ontwikkeld tot een land
waadn de wetenschap, het onderwijs en de kultuur tot
grote hoogte zijn gekomen terwijl de welvaart belang-
rijk is toegenomen en Rusland wat de politieke macht
betreft de Verenigde Staten naar de kroon steekt.
Mede daardoor schijnt zich in Rusland in de laatste ja-
ren een zekere mate van liberalisatie door te zetten
die begrip tussen Oost en West in de toekomst wel-
licht mogelijk maakt.
Ondertussen heeft zich echter in China een vorm van
kommunisme ontwikkeld die steeds meer uitgroeit tot
de ideologie van de wereld-klassenstrijd tussen ge-
kleurde en blanke volkeren.
Het valt niet te overzien in hoeverre de Chinese kom-
munisten zullen slagen in hun poging het kommunis-
me tot inzet te maken van een wereldpolitiek van ge-
kleurde volkeren maar dat zich hier een ontwikkeling
voordoet die tot hevige spanningen en gevaren kan
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leiden is wel zeker. In het kommuni5me is een gericht-
heid op de mens aanwezig terwijl door het kommunis-
me miljoenen mensen kansen hebben gekregen tot
ontplooiing die ze voordien nimmer hadden.
Deze gerichtheid op de mens wordt in het kommunis-
me zelf, vooral in Rusland, wel aangeduid met de
naam humanisme. Het is duidelijk dat het hier om een
humanisme gaat dat op een aantal essentiële punten
- b.v. dat van de menselijke vrijheid - afwijkt van
het westerse humanisme. Maar voor het moderne hu-
manisme is een konfrontatie met het kommunisme en
in het bijzonder met deze humanistische elementen.
onontkoombaar.

Dit alles speelt te sterker waar ondertussen de bewa-
pening een peil heeft bereikt dat de aanwending van
oorlog als middel om konflikten op te lossen onaan-
vaardbaar maakt.
De aanwezigheid van atomaire, biologische en chemi-
sche wapenen die de mensheid tot gehele of bijna ge-
hele zelfvernietiging in staat stelt heeft een volstrekt
nieuwe situatie geschapen. Tot nu toe stond in het po-
litiek handelen de oorlog altijd als laatste middel op
de achtergrond, nu gaat het erom een politiek te ont-
wikkelen waarin oorlogvoering bij voorbaat is uitge-
sloten. En dat moet nu juist plaats hebben in een si-
tuatie zo vol tegenstellingen, spanning en wantrouwen
dat zonder de aanwezigheid van genoemde wapenen
een nieuwe wereldoorlog reeds zou zijn uitgebroken.
Het is duidelijk dat geestelijk stromingen - godsdien-
stig of ongodsdienstig - die een werkelijke betekenis
voor de mens willen hebben zich in deze tijd niet bui-
ten de problemen kunnen houden. Dat betekent niet
dat zij ••partij" moeten kiezen maar wel dat zij vanuit
hun geestelijke achtergronden nieuwe mogelijkheden
voor kommunikatie oproepen die op den duur de hui-
dige spanning en het huidige wantrouwen zullen door_
breken.
Indien de' geestelijke stromingen niet tonen hun ver-
dienste te hebben bij de oplossing van de haast ondra-
gelijke moeilijkheden dan zullen ze, terecht, als on-
bruikbaar ter zijde worden geschoven.
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Het bovenstaande had bovenal betrekking op de tech-
nische en maatschappelijke veranderingen maar ook
geestelijk heeft een omwenteling plaats gehad.
Sterker dan ooit is de mens zelf het onderwerp van
het menselijk denken geworden. Het is opnieuw de we-
tenschap die hier de mogelijkheden bood, psychologie,
psychiatrie en sociologie hebben onze kennis omtrent
de mens zodanig verbeterd dat een nieuwe bezinning
mogelijk werd. In de moderne wijsbegeerte heeft een
onderwek plaats naar de betekenis en de mogelijkhe-
den van het verschijnsel mens en naar de betekenis
van de situatie van tijd en ruimte.
Ook wijsgerig gezien zijn vele oude zekerheden als
sneeuw voor de zon verdwenen en is het de vraag of
er nieuwe voor terug gewonnen kunnen worden. Wel,
meen ik te mogen stellen, breekt steeds meer het in-
zicht baan dat nieuwe mogelijkheden niet buiten maar
in de mens moeten worden gezocht.
Dat heeft tot gevolg dat onzekerheid en twijfel veel-
vuldig voorkomen. Dat is voor de wijsgeren geen be-
zwaar maar de gewone toeschouwer die, vanuit een
oude mentaliteit, zekerheden verlangt wordt er krie-
gel van. Hetzelfde geschiedt in de kunst. De oude ver-
trouwde reproduktie van de natuurlijke vormen is
verlaten en de moderne kunstenaar is met de oude
kunstzinnige middelen, of met zelf ontworpen nieuwe,
op zoek naar een eigentijdse uitbeelding van mens en
mysterie. Daaruit komen kunstprodukten voort die
door de toeschouwer in het geheel niet meer als kunst
worden herkend. Duizenden mensen, door de maat-
schappelijke ontwikkeling aangekomen op het tijdstip
dat ze de kunst in hun leven een plaats willen geven,
stuiten op een kunst die voor hen tegelijkertijd onbe-
grijpelijk en ongenietbaar is. Zij hebben de moed van
de onzekerheid en de twijfel nog niet verworven en
vluchten hals over kop in de schoonheid van de
kunst. .. van honderd j aar geleden. Maar hun kinde-
ren glimlachen.
Er ontwikkelt zich een nieuwe geestelijke en zedelijke
mentaliteit die niet om nieuwe zekerheden vraagt
maar veeleer wil onderzoeken hoe het mogelijk is om
met de onzekerheid te leven. Steeds meer wint de ge-
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dachte veld dat het juist de taak van de mens is om
ondanks de onzekerheden van de gegeven situatie een
weg te vinden die door hem zelf als menswaardig
wordt bevonden. Dat is de kracht van het humanisme
die opnieuw opwelt uit de mens om een verder voort-
gaan op de levensweg mogelijk te maken.

De mem
Het is niet de bedoeling om in dit hoofdstuk een soort
psychologische schets van de mens te geven, veeleer
wil ik trachten de invloed na te gaan die de tijdsom-
standigheden hebben op het denken en handelen. Dat
is niet eenvoudig want het is niet zo dat mensen op
dezelfde wijze reageren.
Zo hoort men nogal eens dat de huidige mens geteis-
terd wordt door gevoelens van onzekerheid. Misschien
is het waar maar toch behoort men bij zo'n opmerking
te bedenken dat miljoenen die onzekerheid niet ken-
nen. Er is toch de gelovige mens die zich geborgen
voelt in Gods hand en zich verzekerd houdt van het
komende Godsrijk, er is de zekerheid van de kommu-
nist die zich weet opgenomen in de bescherming van
de almachtige partij, en is er niet het stellige vertrou-
wen van de ongelovige in de vooruitgang door het
menselijk denken en handelen?
Wel is het waar dat de tijdsomstandigheden knagen
aan deze zekerheden. Rijst bij de gelovige niet de twij-
fel als hij de afbraak beleeft van de vertrouwde
Godsvoorstellingen, wat ondergaat de kommunist als
hij bij zichzelf en anderen de onverbeterlijke neiging
tot afwijking van de partijlijn bespeurt en wat be-
kruipt de ongelovige als hij in de demonie van deze
tijd de bespotting vindt van de menselijke welwillend-
heid?
God, de kerk, de partij, de goede mens, het zijn stellig
begrippen die miljoenen inspireren maar die toch het
onbehagen en de onzekerheid niet kunnen keren van
de besten en stoutmoedigsten onder ons bij het ver-
dergaand onderzoek naar de mens en de menselijke si-
tuatie.
Steeds meer groeit de overtuiging dat weten en kun-
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nen niet altijd betekent meer zekerheid maar vaak
juist twijfel. En deze overtuiging blijft niet voorbe-
houden aan enkele individuele denkers!

De tijdsomstandigheden tillen de mens buiten het ver-
trouwde milieu en brengen hem in aanraking met het
vreemde en andere.
De plattelander ontmoet de stedeling, de christenen
zoeken elkaar in de oekumene, de dialoog tussen de
gelovigen en de ongelovigen schijnt niet meer te stui-
ten, de kommunist en de demokraat worden genood-
zaakt elkaars methoden nader te bestuderen en be-
merken tot wederzijdse verbazing dat ze nog iets kun-
nen leren.
Maar ook dat is maar weer één kant van de zaak want
tegelijkertijd woedt door de wereld de gesel van de
apartheid.
De bekrompen dorpeling die zich opsluit in zijn eeu-
wenoude, folkloristische tradities, de gelovige sekta-
riër die blijft zweren op zijn bijbel-interpretatie, de
ongodsdienstige die van zijn ongeloof een tempel
bouwt, de politici die zich opsluiten in hun politieke
en ekonomische doktrines, het mens-onterende anti-
semitisme en tenslotte en vooral de verschrikkelijke
apartheidspolitiek van blanken op allerlei plaatsen in
de wereld die daarin hun onvermogen belijden tot
werkelijk menselijk verkeer. Is het toch zo voor wie
aandachtig en waakzaam de menselijke reaktie.:; be-
luistert dat begrip en solidariteit aan de winnende
hand zijn? Ik durf deze konklusie niet te trekken, het
gevaar dat de wereld ondergaat in de agressie van de
apartheid is beslist niet denkbeeldig.
De konkrete menselijkheid zal zich moeten voltrekken
in deze in zichzelf verdeelde wereld.

De mens beleeft ook zijn vreugde aan de tijd.
De vreugde om de geboorte van een kind, de verliefd-
heid van twee jonge mensen, de ontroering om de
schoonheid van kunst en natuur, het doodgewone ge-
luk en de gewone blijdschap te mogen leven.
En het verdriet dat ons ook niet ontgaat. Verdriet om
ziekte en dood, de bitterheid van een afgewezen lief-
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de, de teleurstelling om het vele dat steeds weer mis-
lukt. De mens van vandaag is ten slotte geen ander
dan die van vroeger.
Maar ook de vreugde die juist deze tijd ons schenkt.
De vreugde b.v. van de welvaart.
Men behoeft bij welvaart niet in de eerste plaats aan
auto's en bromfietsen te denken. De welvaart van het
meerdere en betere onderwijs is veel belangrijker. En
die geldt niet alleen voor Europa en Amerika. Ook in
Indonesië wordt, als de gegevens ons niet bedriegen,
het analfabetisme overwonnen. En hoe men het ook
keert, een mens die lezen en schrijven kan is een an-
der dan de mens die dat niet kan.
De vreugde van de groeiende medische wetenschap.
Wie meent dat dat niet zo belangrijk is herinnere zich
de ellende die de tuberkulose nog voor kort in duizen-
den gezinnen veroorzaakte.
De vreugde van betere huisvesting en kleding, het ge-
not van de vrije tijd, de mogelijkheid zich als vol_
waardig mens te kunnen bewegen tussen anderen.
Tegen de welvaart kan slechts één bezwaar worden
gemaakt nl. dat ze zo onrechtvaardig onder de mensen
is verdeeld!
Maar de tijd brengt ook zorg en angst!
Door de toenemende politieke spanningen en de gi-
gantische modernisering van de wapenen leeft de
mens onder de voortdurende dreiging van het oorlogs-
geweld. Het is moeilijk om na te gaan welke invloed
dat heeft in het individuele leven maar gezien de akti-
viteiten en de agitatie rond het probleem van de
atoom-bom lijkt het niet gewaagd om te veronderstel-
len dat zich op dit punt diepgaande spanningen in het
leven van vele mensen voordoen. De angst om het
naakte bestaan heeft wellicht zelden zo'n rol in de ge-
schiedenis gespeeld.
In de literatuur treedt de moderne mens dan ook niet
naar voren als een opgewekt en optimistisch wezen,
integendeel het beeld dat de moderne schrijvers ons
van onszelf geven is vol eenzaamheid, angst en pessi-
misme.,
De wetenschappen hebben ons ongetwijfeld meer en
beter inzicht verschaft omtrent ons eigen mens-zijn
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maar ze hebben ons ook het vertrouwen ontnomen in
de vanzelfsprekende zin van leven en dood.
De moderne mens, godsdienstig of niet, is grotendeels
vervreemd van de oude geruststellende voorstellin-
gen, hij wordt letterlijk op zichzelf teruggeworpen en
ervaart heel diep de eenzaamheid en de angst die dat
met zich mede brengt.
De politieke toekomst is niet langer verzekerd en ons
gehele bestaan staat op het spel bij de vraag welke zin
het leven nog heeft, terwijl de dood als werkelijke on-
dergang van het individuele leven onder ogen moet
worden gezien.
Voor vele mensen is dat alles te machtig, zij klampen
zich, vaak tegen beter weten in, vast aan de verouder-
de voorstellingen of zij vluchten in de geringe gerust.
stelling van het daagse leven.
Maar men kan de eenzaamheid niet ontvluchten, ze is
eksistentieel d.W.Z.onverbrekelijk verbonden aan het
menselijk bestaan. Wie vandaag vlucht zal morgen tot
de orde worden geroepen.
Ik meen hiermede een der merkwaardige kenmerken
van het eigentijdse bestaan te raken, aan de ene kant
wordt de mens steeds meer de ordelijke bouwer van
de samenleving en lijken, ondanks alle dreiging, de
mogelijkheden voor een wel-georganiseerde bescher-
mende maatschappij binnen het gezichtsveld te ko-
men, aan de andere kant raakt de mens meer en meer
vervreemd van een zinvol verstaan van eigen aanwe-
zigheid in ruimte en tijd.
De eenzaamheid is ook sociale eenzaamheid. De ande-
re is niet zo vanzelfsprekend onze naaste, de ervaring
leert ons dat hij in vele opzichten een vreemde blijft.
Er ontstaat in onze tijd een nuchtere herijking van het
begrip liefde. Ook hier moeten verouderde voorstel-
lingen waarin het volledig opgaan in elkaar het ken-
merk van de liefde was het veld ruimen. De liefde is
daarmede geen fiktie geworden maar we zijn ons dui_
delijker bewust dat liefde betekent een moeizaam,
vaak mislukkend, omgaan met elkaar waarin de mo-
menten van werkelijke vereniging slechts zeldzaam
zijn. Wel blijft het leven van de moderne mens, of
men dat toegeeft of niet, gericht op de liefde als gene-
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zende kracht maar we weten dat ook aan de eenzaam-
heid niet valt te ontkomen.
Ook andere begrippen, als vrijheid en rechtvaardig-
heid, ontkomen niet aan een zekere relativering, min-
der dan vroeger zijn we geneigd tot verabsolutering,
we zijn, om met Simone de Beauvoir te spreken, ge-
noodzaakt om het schandaal van onze onvrijheid en
onrechtvaardigheid te erkennen en er een plaats voor
in te ruimen omdat alleen op deze wijze een zinvol
denken en handelen mogelijk blijft.

Vele mensen vinden in hun geloof een heilsverwach-
ting waarin de dood is overwonnen, anderen zijn zo-
zeer in beslag genomen door politieke en sociale akti-
viteiten dat zij nauwelijks enige tijd hebben om zich
met het doodsprobleem bezig te houden, weer anderen
vinden in hun levensopvatting de rust om de dood on-
der ogen te zien maar niettemin is de dood voor velen
ook de bevestiging van de menselijke eenzaamheid.
Tegenover de dood staat iedere mens eenzaam.
Zie ik verkeerd als ik meen dat dit probleem, als regel
op de achtergrond, het denken en handelen mede be-
paalt?
De doodsangst en de eenzaamheid konden, met name
in de westerse kultuur, wel eens een groter rol spelen
dan men ogenschijnlijk zou menen.
In verschillende facetten die ik heb trachten aan te
geven komt ook een religieuze heroriëntering naar vo-
ren. In het kommunisme en andere stromingen zou
men kunnen spreken van een sociale vorm van religie
maar daar bovenuit ontmoet men bij godsdienstige en
ongodsdienstige mensen het verlangen om zich op-
nieuw te bezinnen op de plaats van de mens in het
zijnsmysterie, het verlangen om de betrekkingen tus.
sen de mensen te verankeren in dl' levenstotaliteit
waarvan wij deel uitmaken.
Dit hemieuwe religieuze besef lijkt mij mede een
kenmerk van onze tijd.

Het humanisme
Het humanisme houdt een werkelijke en levendige
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belangstelling voor de mens en het menselijke in.
Wie die belangstelling vanzelfsprekend vindt vergist
zich, we hebben maar al te vaak de neigi~ om ons zo
met allerlei problemen bezig te houden dat de aan-
dacht voor de mens verloren dreigt te gaan.
We denken godsdienstig, wetenschappelijk, politiek en
ekonomisch en raken dan soms zodanig in allerlei stel-
lingen en systemen verdiept dat we aan de mens,
waarop dit alles betrekking behoort te hebben, nau-
welijks meer denken.
In het humanisme staan de mens en het menselijke
centraal.
Dat betekent niet dat de humanist geen belangstelling
heeft voor godsdienst, wetenschap en politiek, meestal
is het tegendeel het geval, maar wel dat bij hem deze
aktiviteiten gericht zijn op de ontplooiing van werke-
lijke menselijkheid.
Wie deze nadrukkelijke belangstelling voor het men-
selijke mist zal zich waarschijnlijk nimmer tot het hu-
manisme aangetrokken voelen.
Ik stel dit met zoveel klem voorop omdat men nogal
eens de misvatting ontmoet dat het humanisme een
soort tweede keuze zou zijn nadat men het met allerlei
andere levensovertuigingen heeft geprobeerd.
Niets is minder waar, de humanistische geesteshou-
ding die vooral wordt gekenmerkt door genoemde
belangstelling is bij de humanist, als regel, van het be-
gin af aanwezig, juist daardoor wordt hij tot verder-
gaande humanistische stellingname gedwongen.

De mens is altijd verbonden met mede-mensen, met
dieren, planten en dingen, hij leeft in relatie met de
ander en het andere, dat is de wijze waarop hij deel is
van de wereld. Begrippen als liefde, vrijheid en ver-
antwoordelijkheid worden zinloos als men aan één af-
zonderlijk individu denkt.
De mens tracht zich rekenschap te geven van zijn
plaats in de wereld, hij streeft zowel naar een gevoels-
matige benadering als naar een verstandelijk kennen.
De humanist meent dat hij daar bij is aangewezen op
menselijke vermogens, hij gaat dus niet uit van een
Goddelijke openbaring.
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Dat houdt nog geen ontkenning van Gods bestaan in,
daarover kan geen zekere uitspraak worden gedaan,
maar het betekent wel dat de humanist in eigen erva-
ring niets heeft ontmoet dat met het woord God zou
moeten worden aangeduid.
De menselijke vermogens omvatten uiteraard meer
dan het verstand, we kennen de waarneming, het ge-
heugen, de verbeelding en de intuïtie en daarnaast de
vele gevoelsbanden waarmede de mens, anders dan
met het verstand, relaties tot de wereld onderhoudt.
Op deze wijze probeert de mens leven en wereld te
verstaan.
De humanist beweert niet dat de wereld met behulp
van de menselijke mogelijkheden kan worden door-
grond maar er staan ons nu eenmaal geen andere mid-
delen ten dienste. Gekomen aan de grens van ver-
stand, gevoel en intuïtie ervaart ook hij de wereld als
een oneindig en ondoorgrondelijk mysterie en hij
weet dat de erkenning van het niet-weten hier het
laatste woord is.
Dat wordt niet uitgesproken uit onverschilligheid
maar uit de erkenning dat ondanks alle toewijding
en inspanning de mens de wereld niet volledig kan
"verstaan".

Het ontbreken van Godservaring en de erkenning van
het niet-weten leveren ons nog niet aan willekeur
over. De ervaring leert dat in de mens een waarde-be-
sef werkt dat hem voor willekeur behoedt, wij weten
in de grond wat goed en waar is, zonder dat altijd ver-
standelijk te kunnen beredeneren.
Maar wie, kan men vragen, garandeert ons dat de
mens werkelijk naar dat innerlijk besef zal handelen?
Niemand! Wie garandeert ons dat de mens naar Gods
geboden zal leven? De mens is vrij om naar geboden
te leven of om dat na te laten, hij is evenzeer vrij om
zijn innerlijk besef te volgen of om zich daaraan te
onttrekken.
Het is echter van wezenlijk belang dat in de mens de
mogelijkheid tot goed en waar handelen aanwezig is,
ja sterker dat hij door het goede en ware te loochenen
het werkelijk menselijke in zichzelf verwerpt. Alleen
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daardoor blijft ondanks alle misdadigheid en onwaar-
achtigheid het streven naar geestelijke en zedelijke
verbetering aktueel en zinvol. Dit betekent geenszins
dat het eenvoudig is om goed en waar te handelen, er
blijven altijd zoveel faktoren die dat kunnen verhin-
deren, maar het houdt wel in dat de mogelijkheid er
altijd is en dat daarop een beroep kan worden gedaan.
De humanist wijst zowel de autoritaire gewetensvor-
ming als de persoonlijke willekeur af, hij ziet in het
aandachtig luisteren naar het innerlijk waardebesef
de enige weg die tot waarheid en zedelijkheid voert.

Het is belangrijk te onderscheiden tussen vrijheid en
willekeur. In veel gevallen wordt het laatste bedoeld
als het eerste wordt uitgesproken. In willekeur hande-
len d.W.Z.volledig doen wat op een gegeven ogenblik
in de zin komt zonder reserve t.a.v. personen en om-
standigheden is ronduit verwerpelijk. Wie dat wil
koerst regelrecht op eigen ondergang of die van ande-
ren af.
Vrijheid berust op eerbied, het is de wil tot persoonlij-
ke ontplooiing maar tevens de erkenning van dit recht
voor anderen.
In een eerbiedig samenleven is verwerkelijking van
vrijheid mogelijk. Vaak is in de geschiedenis de vrij-
heid verloren gegaan omdat in de staatkundige en
maatschappelijke instellingen de eerbied voor de men-
selijke persoonlijkheid te weinig wa~ doorgedrongen.
Wat in het groot geldt geldt ook in het klein, in de
meer intieme menselijke gemeenschappen en in de
persoonlijke omgang hangt de vrijheid van de deelne-
mers af van hun onderlinge eerbied.

Het humanisme doet ook een beroep op de menselijke
redelijkheid. Redelijkheid heeft twee elementen die
nauw samenhangen, het is een gevoel voor verhoudin_
gen, voor evenwicht en harmonie en tegelijkertijd de
bereidheid doen en laten te onderwerpen aan verstan-
delijke kritiek. Als redelijk mens streven we er naar
met het andere in een verhouding van evenwicht te
geraken, het is ook een gevoel voor verantwoordelijk-
heid, de mensen en dingen vragen een antwoord, nodi-
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gen ons uit tot het aanknopen en regelen van betrek-
kingen.
Redelijkheid betekent zelf de kritiek willen onder-
gaan en het andere een kans geven.
De verdraagzaamheid is daar nauw bij betrokken.
Deze berust immers, rationeel gezien, op het inzicht
dat iedere menselijke opvatting een zekere mate van
betrekkelijkheid bezit, de mens kan er nimmer voor
instaan de absolute waarheid te hebben verworven.
Het opent de ogen voor de opvattingen van anderen.
Het noodt tot vergelijking en verder onderzoek, het
vraagt de bereidheid het een tegen het ander af te we-
gen.
De gedachte dat men daardoor zwakker zou komen te
staan geldt slechts voor onverdraagzamen, de ver-
draagzame weet dat hij door redelijke afweging hel-
derder inzicht verwerft.
Zonder verdraagzaamheid geen vrijheid. Waar de be-
langstelling voor de ander is opgegeven, waar men
niet langer luistert en overweegt daar is de vrijheid
verloren.
In de verhoudingen tussen mensen hangen vele din-
gen samen en juist daarom is de redelijkheid zo'n be-
langrijke faktor van menselijk gedrag, in het kritisch
zuiveren en het zoeken naar werkelijk evenwicht be-
zit de mens het vermogen deze verhoudingen zodanig
te versterken dat een gezond samenleven mogelijk is.

Is een vertrouwen in de mens thans nog gerechtvaar-
digd?
De demonie van de afgelopen oorlog heeft ons geleerd
waartoe de mens kan komen.
Het is inderdaad heel naïef om te menen dat de mens
goed is maar toch moeten we oppassen voor eenzijdige
belichting. Naast d.e afschuwelijkste misdaden zijn
voorbeelden aan te wijzen van moedig, trouwen lief-
devol gedrag.
Het humanisme kan het niet stellen zonder vertrou-
wen, het blijft geloven dat een ontwikkeling naar
meer menselijkheid mogelijk is.
Het doet dat zeker niet in blind vertrouwen, veeleer
in het nuchtere besef dat het een grandioze maar
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schier onmogelijke taak heeft aangevat.
Maar wat moet de mens anders doen dan in vertrou-
wen in eigen kracht verder gaan?
Humanisme is uiteindelijk een beroep op mede-men-
selijkheid, zo men wil op naastenliefde, het is een ver-
trouwen dat de mens, ondanks alles in staat zal blij-
ken zijn leven zo in te richten dat het van ware men-
selijkheid, van liefde getuigt.
Een fiktie, een illusie?
Misschien, maar het heeft in ieder geval geen zin om
op te geven zolang dat niet volledig is gebleken, de
humanist is bereid om voort te gaan op de weg van de
vele teleurstellingen, hij weet dat het ploeteren en
modderen blijft maar hij geeft niet op omdat hij hoop
in het hart heeft.

De meeste, misschien niet alle, humanisten kennen er-
varingen die men aanduidt met het woord religieus.
We komen daar bij het hoofdstuk over de stromingen
in het humanisme nog op terug. Het deelhebben aan
de wereld roept het gevoel wakker te staan in een
groot mysterie dat ons in zijn ongekendheid omvangt.
Als voornaamste ervaring zou dan genoemd moeten
worden het gevoel van opgenomen-zijn bij de ander
en het andere, een gevoel van verbondenheid, een in-
nerlijk weten van te behoren-bij.
Dit behoren bij de ander en het andere lijkt mij de
grond-ervaring die de mens opdoet in het mysterie.
De liefde is zijn antwoord er op.
Wie ontvankelijk is voor deze ervaringen zal er de
kracht uit kunnen putten om door te gaan ook als hij
het beeld van de menselijke samenleving niet rOOs-
kleurig acht. Het humanisme is, hoewel het bepaalde
religieuze ervaringen kent, toch in de eerste plaats
aards gericht, het is een streven het leven hier en nu
de "moeite waard" te maken.
Daarmede rijst vanzelf de vraag hoe de humanist
denkt over het doodsvraagstuk.
De gedachte van een hiernamaals speelt zeker in het
ongodsdienstig humanisme geen rol, de humanist
meent dat met de dood het leven van een mens eindigt
naar lichaam en geest.
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In de moderne wetenschap overheerst de gedachte dat
lichaam en geest (voor de humanist vallen de woor-
den geest en ziel samen) één en onscheidbaar zijn.
Dan blijft de vraag hoe men met de dood voor ogen
kan leven.

Daarop is het volgende antwoord mogelijk:
Door de dood krijgt het leven diepte en kleur, de mens
heeft zich vanaf het begin van zijn bestaan tegen de
dood moeten verweren. De strijd tegen armoede, ziek-
te, ongeluk en misdadigheid was in wezen een strijd
tegen de dood. De keerzijde van dit verzet heet: de wil
om te leven. En is dat niet de wortel van de menselij-
ke kreativiteit? Omdat dood en leven iedere dag met
elkaar verbonden zijn staat de mens die zich dat be-
wust is voortdurend in de grenssituatie waardoor al
zijn krachten worden aangesproken. Dat neemt de
doodsangst niet weg, integendeel deze stimuleert het
verzet, de mens moet leren met deze angst zo te leven
dat ze zijn kreativiteit niet verlamt maar bevordert.
In deze situatie wordt de mens de energieke schepper
van eigen lot. Wie de invloed van de doodsgedachte in
de literatuur zou bestuderen zou daarvan waarschijn-
lijk vele voorbeelden kunnen geven maar die liggen
waarlijk niet in de literatuur alleen. Maar wordt de
strijd tegen de dood dan niet ten slotte verloren?
Dat is zeker waar! Maar in het verzet voltrekt zich de
menswording en dat is nu juist het centrale thema van
het humanisme.
Montaigne heeft eens gezegd: leven is bouwen aan de
dood.
Wie in de grenssituatie tussen leven en dood zichzelf
heeft gevonden leert uiteindelijk de dood gelaten, en
soms zelfs met rust, onder ogen te zien. Het "rustig"
sterven is een kunst die de mens alleen kan leren door
te leven.
Dat alles neemt de tragiek van de (te) vroege dood
niet weg.
Er is geen levensovertuiging die de tragiek van het le-
ven kan opheffen, in de verbeten strijd tegen ongeluk
en ziekte verweert de mens zich er tegen. Misschien
zal hij eenmaal zegevieren?
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Vaak wordt aan humanisten de vraag gesteld wat in
hun ogen de zin is van leven en wereld maar reeds
Boeddha heeft daarop geantwoord dat het stellen van
zulke vragen zinloos is omdat de mèns, in zijn be-
perktheid, tot de beantwoording ervan niet in staat is.
Is dus alles zinloos?
Dat is een voorbarige konklusie, de mens is tot zekere
hoogte een tussenfiguur, anders dan planten en dieren
beschikt hij over bewustzijn en zelf-bewustzijn maar
deze reiken niet zover dat het totale-zijn er mee door-
grond kan worden.
De menselijke ervaring en kennis laten niet meer toe
dan een voorzichtige formulering van de zin hier en
nu.
In humanistische bewoordingen luidt deze: mens-wor-
ding in de betekenis van groei naar echte menselijk-
heid.
Meer kunnen mensen niet zeggen maar het is ook vol-
doende.
Humanisten blijven, zoals anderen, streven naar meer
kennis en meer inzicht maar zij willen wat zij zien
als opgave hier en nu niet verwaarlozen in een wan-
hopige poging om sterren uit de hemel te plukken. Het
humanisme is ook de moed en wijsheid om een vraag-
teken te plaatsen waar dat behoort te staan. Dat is
geen uiting van intellektuele hoogmoed maar veeleer
een oot-moedige erkenning van het feit dat de mens,
hoewel niet zonder waarde, beperkt is en onvolmaakt.

In het voorgaande werd een poging gedaan om het hu-
manisme te beschrijven als geestelijke instelling, we
willen nu, op enkele punten, zien hoe het humanisme
tracht de mens, en daarmede de wereld, te
beïnvloeden. Door het vertrouwen dat het humanisme
stelt in de mens werkt het als een bemoedigende fak-
tor. In een tijd van haast ondragelijke spanningen wil
het humanisme de moeilijkheden niet lichter voorstel-
len dan ze zijn maar wel duidelijk maken dat de laat-
ste reserve praktisch nooit is uitgeput, dat de mens in
het rijke arsenaal van zijn mogelijkheden altijd on-
verwachte kracht kan vinden om verder te gaan.
Het humanisme heeft een bevrijdende werking.

78



Iedere tijd wordt getiranniseerd door een aantal uit
het verleden en heden voortgekomen vooroordelen die
het menselijk handelen bemoeilijken en soms ver-
hinderen. Ook onze tijd is daar niet vreemd aan, er
zijn konventies op bijna ieder levensgebied.
Enkele voorbeelden kunnen dat toelichten.
De gedachte dat de vrouw de mindere is van de man,
is bij wijze van spreken, al zo oud als het paradijs-
verhaal. Hoeveel leed en onrechtvaardigheid heeft dat
in de loop der geschiedenis te weeg gebracht.
Erasmus heeft in het begin van de 16de eeuw dit voor-
oordeel reeds bestreden. Naarmate, onder invloed van
humanistische denkbeelden, de kennis van de mens en
de maatschappelijke verhoudingen, toenam, groeide
het inzicht dat man en vrouw, hoewel verschillend, als
mens gelijkwaardig zijn en dat een politieke en maat-
schappelijke onderschikking van de vrouw zowel on-
rechtvaardig als onverstandig is. In de landen waar
het humanisme een sterke plaats inneemt is deze
zienswijze nu bijna algemeen maar elders is een ver-
dere humanisering hoog nodig.
Hoeveel konventie bestaat er ook niet op seksueel ge-
bied. Het humanisme wil waarlijk geen propaganda
voor het "alles is geoorloofd" maar het meent dat de
liefde zich niet heeft te richten naar allerlei vooroor-
delen maar naar eerbiediging van de partners als.
menswaardige en gelijkwaardige wezen.::;.
Op deze grond wordt de gedachte bestreden dat sek-
sueel verkeer alleen geoorloofd is ter verkrijging van
nakomelingschap. De seksuele omgang behoort te be-
rusten op de liefdevolle verhouding tussen man en
vrouwen op de verantwoordelijkheid die daar ui~
voortvloeit. Daarbij is het verlangen naar kinderen in-
begrepen maar het is niet het enige element. In liefde
zullen de partners samen moeten bepalen wat zij
geoorloofd achten. Daarbij zal de overweging dat zij
in een bepaalde maatschappelijke ordening leven we]
een rol spelen maar niet altijd het doorslaggevende
argument behoeven te zijn.
Een laatste voorbeeld op geheel ander terrein.
Er bestaat het vastgeroeste vooroordeel dat oorlog on-
vermijdelijk is. Het is alweer Erasmus die zich daar in
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Europa het eerst tegen heeft verzet. Sindsdien hebben
humanisten de strijd tegen de oorlogsdreiging voort-
gezet.
In onze tijd is dit misschien één van de allermoeilijk-
ste problemen geworden. Eenvoudige oplossingen
worden gekenmerkt door een grote mate van naïviteit.
Alleen door onverzettelijke wil en uitgebreide studie
zal de mens de weg naar vrede vinden.
Daarvoor zal slechts tijd en gelegenheid komen als we
het vooroordeel van de onvermijdelijkheid van de
oorlOoguit onze geesten weten te bar::nen. De invloed
van het humanisme op het maatschappelijk leven
vindt men in de bevrijding van vooroordelen en kon-
venties en de aansporing tot onbevangen en verant-
woord denken en handelen.
Het humanisme wordt vaak gezien als een vorm van
individualisme. Dat is in zoverre juist dat in het hu-
manisme grote waarde wordt gehecht aan de indivi-
duele mens. In hem moeten de gaven van verstand,
gevoel e.a. tot ontwikkeling komen. Daarvoor is vrije
individuele ontwikkeling noodzakelijk.
Maar ook hier is een keerzijde. Individuele ont-
plooiing is slechts mogelijk in samenhang met andere
individuen, één afzonderlijk individu is onbestaan-
baar.
Wie het bovenstaande doordenkt leert dat werkelijke
ontplooiing van de mens slechts kan plaats hebben in
de gemeenschap, daar, in de ontmoeting met anderen,
wordt echte menselijkheid geboren.
Het oude vraagstuk van individu en gemeenschap is te
omvattend om er hier uitvoerig op in te gaan, maar zo
ergens dan geldt hier de humanistische gedachte dat
vrijheid eerst mogelijk wordt waar eerbied heerst. Wie
de vrijheid wil veroveren desnoods ten koste van an-
deren veroorzaakt slechts onvrijheid.
Vrijheid vraagt eerbied d.W.Z.gerechtigheid.
In deze zin vindt men de humanistische stellingname
t.o.v. het maatschappelijk leven. De vraag is niet of er
vrijheid kan zijn voor enkelen maar of een maat-
schappelijke ordening kan worden gevonden waarin
de vrijheid tot persoonlijke ontwikkeling voor ieder
individu kan worden veilig gesteld. Het is zeker dat
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daarvoor nog vele politieke en maatschappelijke ver_
anderingen zich moeten voltrekken.
Daarbij zullen zowel liberale als socialistische inzich-
ten een rol spelen maar belangrijker is dat uiteinde-
lijk een werkelijke humanisering plaats heeft d.w.z.
dat gelijkberechtigde mensen in vrijheid zullen samen_
wonen.

Het humanisme heeft een sterk opvoedkundige waar-
de. Het opvoedingsideaal zou als volgt kunnen worden
omschreven: De hUlp aan de jonge mens om te komen
tot zijn persoonlijk mens-zijn.
Met mens-zijn wordt dan bedoeld het beeld dat boven
is gegeven nl. de mens gebonden aan een bovenper-
soonlijk waardebesef, groeiend naar waarheid, vrij-
heid en gerechtigheid.
Het woord persoonlijk wil uitdrukking geven aan de
gedachte dat de ontwikkeling tot mens-zijn voor ieder
anders is. Iedere mens is uniek in deze betekenis dat
er geen tweede bestaat zoals hij.
De humanistische opvoeding vraagt eerbiediging van
de opgroeiende,persoonlijkheid, de opvoeder moet niet
in de eerste plaats trachten zijn gedachtenleven over
te dragen op de jonge mens maar deze zodanig inspiri-
reren dat hij komt tot werkelijk zelfstandig denken.
Humanistische opvoeding verzet zich echter tegen wil_
lekeur en ongebonden ontplooiing waarbij het er
blijkbaar niet toe doet wat er van de mens terecht
komt. Om het wat plechtig te zeggen: humanistische
opvoeding is een in schroom en eerbied heenwijzen
naar de werkelijke bestemming van de jonge mens,
zijn vrije en liefdevolle menselijkheid.
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3. Stromingen in het
moderne humanisme

In het vorige hoofdstuk is een beeld geschetst van het
moderne humanisme. Het is echter geenszins zo dat
alle humanisten langs dezelfde weg tot dit humanisme
zijn gekomen. Allerlei stromingen, voor een deel tot
ons gekomen uit voorafgaande eeuwen, voor een deel
ontstaan in de twintigste eeuw, hebben in de totstand-
koming van dit moderne humanisme een rol gespeeld.
Het gevolg is dat het humanisme door zijn aanhangers
op verschillende wijzen wordt geïnterpreteerd en be-
leefd. Het betekent ook dat het voor de buitenstaander
vaak moeilijk is om een helder beeld te verkrijgen
van het humanisme.
In het onderstaande zal daarom worden getracht de
lezer enig inzicht te geven in de verschillende stro-
mingen die in het humanisme te onderkennen zijn.
Voor een misverstand zij bij voorbaat gewaarschuwd:
er zijn niet verschillende soorten humanisme die ge-
scheiden van elkaar kunnen worden behandeld, er is
slechts één humanisme waarvan de kern is het inzicht
en het vertrouwen dat de mens op grond van in hem
aanwezige kwaliteiten in staat is tot een menswaardig
leven. Maar de wijze wD:arop men tot dit inzicht en dit
vertrouwen is gekomen kan heel verschillend zijn
evenals de wijze waarop men dit in het persoonlijke
bestaan beleeft.
Een andere moeilijkheid is dat verschillende invloe-
den die op het humanistisch denken hebben ingewerkt
niet tot duidelijk te onderscheiden varianten hebben
geleid. Som3 hebben dezelfde invloeden, b.V. weten-
schappelijke inzichten, bij de ene humanist geleid tot
een rationalistische aksentuering van het humanisme
en bij anderen tot een meer religieuze. Bovendien zijn
de verschillende varianten geen tegenstellingen. De
onderscheiding b.V. in rationalistisch en religieus hu-
manisme betekent geenszins dat rationalistische hu-
manisten geen enkele religieuze ervaring kennen of
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omgekeerd dat religieuze humanisten gespeend zijn
van alle rationele overwegingen.
Men zal daarom bij het lezen van dit hoofdstuk voort-
durend oog moeten hebben voor het z.g. verschijnsel
van de komplementariteit. Daaronder dient te worden
verstaan de sinds een halve eeuw ook in de natuurwe-
tenschappen steeds veld winnende gedachte dat ver-
schijnselen of begrippen die vroeger als onoverbrug-
bare tegenstellingen werden beschouwd in werkelijk-
heid elkaar vaak aanvullende, komplementaire, ver-
schijnselen of begrippen zijn. Zo werden vroeger ma-
terie en energie als tegenstellingen gezien. Sinds de
ontwikkeling van de atoomsplitsing en de atoomfusie
weten we dat materie kan worden omgezet in energie
en omgekeerd. Dat betekent dat materie en energie
geen tegenstellingen zijn maar elkaar aanvullende,
komplementaire verschijnselen. Iets dergelijks ont-
moet men ook bij de analysering van de verschillende
wijzen wa3rop het humanisme kan worden be-
schouwd en beleefd. Hoezeer verschillend soms ook
sluiten ze elkaar niet altijd uit maar zijn ze veeleer el-
kaars aanvulling in de totstandkoming van een volle-
dig verantwoord beeld van het humanisme.

Wetenschappelijke invloeden'
Uitera3rd hebben op de ontwikkeling van het huma-
nistische denken wetenschappelijke invloeden ge-
werkt. In de eerste plaats moet dan worden gedacht
aan het positivisme.
Deze filosofie is ontwikkeld door de Fransman Augus-
te Comte (1798-1857), hij meende dat het menselijk
denken zich ontwikkeld had in drie stadia, het theolo-
gische, het metafysische en het positivistische.
In het th€ologisch stadium beriep de mens zich voor
de verklaring van het wereldgeheel op de aanwezig-
heid van bovennatuurlijke verschijningen, in het m£ta-
fysische op de aanwezigheid van abstrakte begrippen
en ideeën.
In het positivistische stadium wordt de onmogelijk-
heid erkend om absolute begrippen te verwerven en
de oorsprong en de zin van het wereld geheel te verkla-
ren. In het positivisme gaat het om de waarneming
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van de verschijnselen en hun onderlinge samenhang
in de wetmatigheden van het wereld bestel. Het instru-
ment daartoe is de wetenschap.
De eisen die aan de wetenschappen behoren te worden
gesteld zijn dan ook die van het onderzoek der feiten,
het konstateren van de onderlinge samenhang, het
ontdekken van de daarin optredende wetmatigheid.
Een wetenschap die aan deze eisen niet voldoet is geen
echte wetenschap. Het is duidelijk dat het positivisme
van de wetenschappelijke onderzoeker een echte
openheid van geest vraagt, vrij van vooroordelen, om
tot juiste beoordeling van feiten, ervaringen en daar-
"op berustende redeneringen te kunnen geraken.
In deze filosofie krijgt dus het wetenschappelijk on-
derzoek een belangrijke plaats en dat heeft grote in-
vloed gehad op het moderne denken, in het bijzonder
ook op het humanistische.
Het positivisme blijft echter niet steken bij het weten-
schappelijk onderzoek, reeds Comte sprak over een
"positieve religie", een religie van de humaniteit
waarin de mens zelf objekt der verering is. Dit is later
door humanistische denkers (o.a. John Dewey in
Amerika) uitgewerkt tot een religieuze houding waar-
in de harmonie tussen het ik en de wereld centraal
kwam te staan. Het' bleef echter een "aards" gerichte
religie die vooral als een bemoedigende faktor werkte
in de levensvervullende zin.

In de laatste jaren heeft zich - met name in Amerik3
_ het neo-positivisme ontwikkeld onder invloed van
een groep uit Wenen afkomstige geleerden van wie
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) een der belangrijk-
sten was. In deze kring tracht men door een ontleding
van het ethisch taalgebruik - wat wordt bedoeld met
zinnen als: de mens wil, zal, mag en moet en woorden
als: behoren, goed, recht, plicht, enz? - door te drin-
gen in de achtergronden van het zedelijk handelen.
Het denken van de mens van de 1ge en 20e eeuw is
bijzonder beïnvloed door het verschijnsel van de "evo-
lutie". Na het verschijnen van het beroemde boek van
Darwin "The Origin of Species" (Het ontstaan der
soorten) in 1859 zijn de geleerden en niet-geleerden
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voortdurend met het probleem bezig gebleven. Ook in
het humanistisch denken neemt het een ruime plaats
in.
Het verschijnsel van de evolutie werd de grondslag
van de wijsgerige visie van Henri Bergson (1859-
1941), de werkelijkheid is voor hem niet een geheel
van onveranderlijke elementen maar een bewegend,
scheppend proces, een scheppende evolutie O'évolu-
tion créatrice). De kracht die deze scheppende evolu-
tie veroorzaakte, de stuwkracht die alle werkelijkheid
tot evoluerende beweging maakt noemde Bergson
"élan vitaI" .
In het evolutionistische denken wordt de mens dus ge-
zien als een bijzonder aspekt - biologisch en geeste-
lijk - in het totaal van de evolutie. De mens is de weg
waarlangs de voortgaande evolutie verwerkelijkt kon
worden. Ook in dit evolutionistische humanisme heb-
ben zich religieuze elementen ontwikkeld. Julian Hux-
ley is daarvan vooral de vertegenwoordiger. Zijn
"nieuwe religie" betekent "een universele mobilisatie
v~n alle menselijke krachten en ideeën om de mens
naar zijn hoogste bestemming te voeren, dat is de
hoogst mogelijke zelfverwerkelijking die in dit sta-
dium van zijn intellektuele, psychische en geestelijke
evolutie mogelijk is. De nieuwe religie zal ondogma-
tisch zijn en haar eigenlijke toetssteen vinden in de
wetenschap" .
Het kon haast niet anders of de ontwikkeling van de
wetenschap der psychologie moest wel grote invloed
uitoefenen op het denken over de mens. De analyse
van het menselijk handelen bij grote psychologen als
Freud, Adler en Jung heeft veel bijgedragen tot de
ontwikkeling van het mensbeeld. Mocht het aanvan-
kelijk schijnen dat de mens werd herleid tot een
norm loos pakket van driften en instinkten, in latere
ontwikkelingen treden ethische en religieuze elemen-
ten ook hier duidelijk op de voorgrond. Met name de
mogelijkheid tot de kreativiteit van de menselijke
persoonlijkheid wordt een centraal probleem. De hu-
manistische psycholoog Erich Fromm meent dat het
o.a. de taak is der psychologie om de mens de weg te
wijzen naar zijn zelfstandigheid omdat "de mens weet
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wat geoorloofd is naarmate hij werkelijk als mens ek-
sisteert".

Wijsgerige invloeden
De Duitse idealistische wijsbegeerte vindt een voort-
zetting in de 20e eeuw in het denken van de Neder-
landse hoogleraar prof. dr. G. Heymans (1857-1930).
In wijsgerig opzicht beleed Heymans het psychisch-
monisme, dat leert dat de stoffelijke wereld de ver-
schijningsvorm is van een psychische werkelijkheid.
Dat wij deze psychische werkelijkheid toch stoffelijk
waarnemen vindt zijn oorzaak in de struktuur van ons
zintuigelijk apparaat. Naast het belangrijke werk dat
Heymans verrichtte op het terrein van de psychologie
(o,a. zijn bekende typologie waarin de mensen worden
verdeeld naar acht hoofdtypen) is hij vooral bekend
geworden door zijn geschriften op het terrein van de
ethiek (voornaamste werk: Einfyhrung in die Ethik,
van 1914). Aansluitend op zijn psychisch-monisme
zoekt Heymans de grond van het zedelijk oordelen in
het menselijk psychisch bewustzijn. Hij is daarmede
volkomen op humanistisch terrein: de kennis van goed
en kwaad ligt niet buiten maar in de mens.
Goed wordt daarmede bij Heymans wat men bij een
grondige kennis van alle in aanmerking komende ge-
gevens als goed zou beoordelen.
Het is duidelijk dat daarmede de onafhankelijkheid,
de autonomie van het menselijk, zedelijk bewustzijn
(in overeenstemming met wat Kant leerde) wordt uit-
gesproken.
Diepgaand heeft Heymans zich bezig gehouden met de
vraag wat wij nu eigenlijk in ons zedelijk oordeel be-
horen te laten gelden. Dat kan niet de handeling zijn,
duidelijk is immers dat dezelfde handeling nu goed
dan kwaad kan zijn. We zullen dus vanuit de hande-
ling moeten zoeken naar neigingen en motieven van
de handelende persoon. Onder een neiging versta3t
Heymans de blijvende psychologische aanleg van een
mens, onder een motief een bepaalde voorstelling die
de neigingen opwekt. Met een voorbeeld: als iemand
zich door spekuleren tracht te verrijken, dan is de
verwachting van de winst het motief, de er achter
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schuilende zelfzucht de neiging. Het geheel der nei-
gingen van een bepaald individu, in hun onderlinge
verhouding, noemt Heymans het karakter. Bij een
beoordeling van een handeling gaat het er rl'u juist om
het karakter van de handelende persoon, d.w.z. de ge-
zindheid waarmede hij heeft gehandeld te beoordelen.
De vraag blijft dan toch welke gezindheid, zedelijk
gezien, de juiste is. Om dit duidelijk te maken poneert
Heymans het z.g. objektiviteits-beginse1. Zedelijkheid
berust dan op de objektiviteit m.a.w. hij zou volkomen
zedelijk zijn die elke persoon, elke zaak naar zijn ei-
gen waarde, onafhankelijk van de mate, waarin deze
zijn bijzondere belangen dienen of benadelen, zou be-
handelen.
Heymans meende stellig niet dat dit objektief hande-
len eenvoudig is voor de mens, zijn gehele denken
wordt doorlicht door een grote mildheid, maar hij ge-
loofde wel in de opvoedbaarheid van ieder mens in ze-
delijk, objektief opzicht.
Hoezeer Heymans een humanistisch denker was blijkt
wellicht uit zijn paradoksale uitspraak: "Het Godsrijk
zal, als het zich eens op aarde zal verwerkelijken, het
werk van mensen zijn".
Het werk van Heymans werd in Nederland voortgezet
door de hoogleraren H. J. F. W. Brugmans, L. Polak
en L. v. d. Wal. Ook in Amerika, als uitvloeisel van het
neo-positivisme, en door aanraking met het Engelse
realisme, is de laatste jaren een stroming waarin de
autonomie van het zedelijk oordeel sterk op de voor-
grond wordt geplaatst. De voornaamste denkers van
die richting zijn de Engelse filosofen Alfred White-
head (1861-1947) en Bertrand Russel (1872-1970).

Een geheel andere invloed op het humanistisch den-
ken is uitgegaan van het zgn. eksistentialisme.
Deze richting in het filosoferen vindt aansluiting bij
denkers als Spren Kierkegaard (1813-1855) en Frie-
drich Nietzsche, de vertegenwoordigers ervan in deze
eeuw zijn vooral: Martin Heidegger, Karl Jaspers, Ga-
briel Marcel, Maurice Merleau-Ponty en Jean-Paul
Sartre.
Men moet bedenken dat naast het gemeenschappelijke
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dat deze denkers bindt en waardoor zij gezamenlijk
kunnen worden aangeduid met de naam ek sisten ti al is.
ten (sommigen van hen hebben zelf bezwaar tegen
deze naam) er grote verschillen in hun denken zijn.
Reeds in Kierkegaards denken staat het begrip "eksis-
tentie" centraal. In de wijsbegeerte wordt van oudsher
onder de eksistentie verstaan het bestáán der dingen
in onderscheid van het wèzen, de essentie, ervan. An-
ders uitgedrukt: de eksistentie is de wijze waarop de
dingen zijn, bestaan. Bij Kierkegaard wordt eksisten-
tie nu vooral begrepen als de wijze waarop mènsen
zijn, bestaan. Dit hangt samen met Kiergegaards ver-
zet tegen de idealistisch-wijsgerige opvattingen waar-
in het vooral om het wezen, de essentie der dingen
ging en ermee samenhangende ideeën in de menselij -
ke geschiedenis met verwaarlozing van de konkrete,
historische situatie waarin het menselijk individu zich
geplaatst ziet.
Eerst in deze konkrete situatie ontdekt de mens zich-
zelf als enkeling. Kierkegaards streven was er op ge-
richt de mens los te wikkelen uit allerlei kulturele en
wijsgerige vooringenomenheid om hem te voeren tot
zelfontdekking in de konkrete situatie.
In het voetspoor van Kierkegaard wordt het eksisten-
tialisme de bezinning op de menselijke situatie, op het
menselijk bestaan in zijn konkrete verschijningsvor-
men. Evenals bij Kierkegaard komen daarbij belang-
rijke studies naar voren over de menselijke schuld, de
angst en de vrijheid. Het eksistentialistisch denken
wordt het best verduidelijkt door het te volgen bij een
tweetal eksistentialistische denkers. We kiezen daar-
voor Jean-Paul Sartre en Karl Jaspers, die zich on-
danks hun onderlinge verschillen, dicht bij het huma-
nisme bevinden.

Jean-Paul Sartre (geb. 1905) stelt als alle eksistentia-
listen dat de mens gezien behoort te worden als
mens-in-de-wereld. Het menselijk zijn is een in-de-
wereld-zijn. Wie de mens niet belicht vanuit deze ge-
zichtshoek belicht hem bij voorbaat verkeerd.
Nu zijn er echter verschillende vormen van in-de-we~
reld-zijn. Mensen en dingen zijn beide in de wereld
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maar op een verschillende wijze.
Het zijn van de dingen is een zijn "en-soi" d.w.z. een
gesloten en in zichzelf al voleindigd zijn, het heeft
geen toekomst en geen vrijheid, het "is wat het is" en
daarmee afgelopen.
Het zijn van de mensen is een zijn "pour-ooi" d.w.z. het
is bewust-zijn, niet in zichzelf besloten en voleindigd
en daardoor zich steeds be'Nust van wat het nièt is.
In het zijn en-soi is geen plaats voor negativisme, het
is afgesloten en zich-zelf genoeg, het zijn pour-ooi
"nietigt" zichzelf in het bewust zijn van wat het niet
is, het is nimmer zichzelf-genoeg, het is de vrijheid.
Bij Sartre is de vrijheid dus geen eigenschap van de
mens, het is de mens zelf, de wijze van in-de-wereld-
zijn van de mens heet vrijheid. Op deze wijze moet
men het bekende woord van Sartre dat de mens "ge-
doemd is tot vrijheid" verstaan.
In deze vrijheid treedt het "niets" op. Dit "niets" is
niet een soort verschijnsel buiten de mens maar het
ontstaat door de wijze waarop de mens zichzelf "nie-
tigt" d.W.Z. zich bewust wordt van wat hij niet is. Zijn
en niets behoren als twee componenten van hetzelfde
verschijnsel bij elkaar, vandaar de titel "L'Etre et Ie
Néant" van S'artre's hoofdwerk.
Kent de mens nu werkelijk dit "nietigend" bewust-
zijn? "Ja" antwoordt Sartre, dat bewustzijn is de
angst". De angst is dus een bij de vrijheid, bij het
menselijk-zijn behorend verschijnsel. De angst is het
bewust-zijn van het nietigend vermogen.
Wel tracht de mens deze angst te ontlopen maar dan
ontstaat de dubbelzinnigheid in het leven die door
Sart re wordt aangeduid met de woorden "kwade
trouw (la mauvaise foi). Het is kwade trouw om de
angst te willen ontlopen, immers wie de angst ont-
loopt, ontloopt de vrijheid en daarmede zichzelve.
Men is immers de vrijheid die niet anders dan in de
angst, de eksistentiële angst kan worden ervaren.
Deze angst is dan ook iets anders dan vrees voor een
bepaalde zaak of persoon, het is de angst om het be-
staan zelve, om de niet te ontlopen vrijheid, om de
eenzaamheid van die vrijheid, om de dood, kortom om
het zo-zijn van het menselijk bestaan. De mens is vrij-
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heid, eigenlijk is de mens dus niet, hij is altijd slechts
wordende, de mens is in vrijheid bezig zichzelf te ont_
werpen. Omdat de mens een zichzelf ontwerpende,
een zichzelf kiezende is, is hij ook altijd volledig ver-
antwoordelijk voor zichzelf. Het niet op zich nemen
van die verantwoordelijkheid is opnieuw de kwade
trouw.
Natuurlijk geschiedt dit ontwerpen, dit kiezen niet al-
tijd op het bewuste plan van het logische overwegen,
het kan ook van veel primitiever aard zijn maar altijd
is de kiezende mens verantwoordelijk voor de keuze.
Om een voorbeeld te geven: Men kan zich in het leven
niet verontschuldigen met het feit dat men verwend is
als kind. Men kiest blijkbaar nu om de verwende mens.
te zijn en daarvoor is men volledig verantwoordelijk.
Op hetzelfde moment dat men iets anders kiest is men
ook een ander. Dit brengt een andere kant van Sar-
tre's visie op de vrijheid naar voren nl. dat de vrijheid
zich altijd slechts in de handeling voltrekt. De vrij-
heid bij Sartre is niet een gevoel van vrijheid maar de
vrije daad. Het vertroetelen van het z.g. vrijheidsge-
voel wordt door Sartre verworpen, dat heeft met de
vrijheid niets te maken, de mens ontwerpt zichzelf in
daden, daar ligt zijn vrijheid. Als de mens zichzelf vrij
ontwerpt in de wereld dan ontmoet hij de medemens
want die is met hem, en op dezelfde wijze, in do we-
reld. De mens is altijd met de medemens, een andere
wijze van zijn is er niet.
Er is echter een onoverbrugbare kloof tussen die an-
der en mij, ik ben n.l. mijn eigen vrijheid en nimmer
de vrijheid van de ander. De wordende mens die ik
ben wordt bedreigd door de ander en omgekeerd de
ander door mij. Immers die ander ziet mij (Ie regard),
ziet mij echter niet in mijn vrijheid maar in mijn ob-
jekt-zijn van een bepaald ogenblik. Hij zegt b.v. Piet
is lui en berooft mij daarmede van mijn vrijheid om
niet-lui te zijn. De ander "nietigt" mij van het zijn-
pour-soi dat ik ben tot een zijn-en-soi dat ik niet ben.
Volgens Sartre is met deze "regard" de werkelijke
verhouding tussen mensen aangegeven, hij heeft dat
vooral ook uitgewerkt in zijn literair werk (b.v. Huis
CIos: l'enfer c'est les au tres, de hel, dat zijn de ande-
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ren). In het latere werk van Sart re neemt toch de "so-
lidariteit" tussen mensen een belangrijke plaats in,
aanvankelijk is dat dan de solidariteit tussen de ver-
drukten die zich gezamenlijk verzetten tegen een on-
derdrukker, de solidariteit dus van het verzet, maar in
de laatste jaren komt de solidariteit als een eksisten-
tiële lotsverbondenheid van mensen duidelijker in
Sartre's werken naar voren.

Bij Karl Jaspers (1883-1969) vinden we voor een groot
deel een andere denkwereld. Ook Jaspers gaat uit van
een zijn-in-de-wereld. Dat is voor alle eksistentialis-
ten kenmerkend. Jaspers onderscheidt dan verder drie
wijzen van in-de-wereld-zijn n.l. dasein, bewustzijn
en eksistentie.
Dasein is het feitelijke zijn zoals we dat allemaal da-
gelijks ervaren en ondergaan, het is het aksepteren
van het in-de-wereld-zijn en. het daaraan deelnemen.
De mens is echter tevens bewustzijn d.W.Z. hij be-
schikt over het vermogen om de feitelijkheden van
het zijn-in-de-wereld tot onderwerp van bezinning te
maken en met name het eigen dasein. Dan rijzen aller-
lei vragen. Soms zijn deze van wetenschappelijke aard
en zullen ook wetenschappelijk beantwoord moeten
worden. Maar soms zijn het vragen van eksistentiële
aard d.W.Z.vragen naar de betekenis van mijn dasein,
naar de zin van leven en dood enz. In deze vragen is
de mens op weg van dasein tot eksistentie, de feite-
lijkheden zijn niet opgeheven maar in de vragen rijst
de mens er boven uit doordat hij zoekt naar zijn
plaats en houding in de wereld. Hij aks epteert zichzelf
niet langer als loutere feitelijkheid.
Er ontstaat dan een doorlichting van de eksistentie
(Existenzerhelhmg). Daarin treedt mijn verhouding
tot de anderen, tot de medemensen op de voorgrond.
In de doorlichting van deze verhouding komt een dui-
delijk verschil met Sartre aan de dag. Jaspers drukt
de verhouding uit in twee begrippen nl. historiciteit
en kommunikatie. De historiciteit ziet op het feit dat
ik in de geschiedenis ben geboren, deel heb aan het
verleden en aan de in dat verleden gevormde omstan-
digheden en ideeën. Ik moet deze historiciteit, die mij
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verbindt met de anderen die eveneens deel hebben
aan het verleden, op mij nemen. Eerst in de kommuni-
katie komt mijn eksistentie werkelijk tot stand, in het
kontakt met de ander wordt mijn dasein eksistentie.
Wel blijkt in het kontakt met de ander dat hij en ik in
laatste instantie onbegrijpelijk zijn maar in de door-
lichting geraken wij toch steeds meer bij onszelve en
bij de ander, ik openbaar mij aan mijzelf doordat ik
mij openbaar aan de ander. Deze openbaring kan
slechts in vriendschap en liefde plaats hebben.
In de eksistentie komt de mens tot bepaalde grenssi-
tuaties, de situaties vooral van de betrekkelijkheid
van al het zijnde, de dood, het lijden, de strijd, de
schuld. Eerst in deze grenssituaties komt de mens uit
boven het eigen subjektieve ik, niet door dat los te la-
ten maar door boven dasein en eksistentie uit zich te
wenden (transcendentie) tot het onuitsprekelijke al-
lesomvattende (das Umgreifende) dat ons omvat.
Transcendentie is de wijze van zijn die boven dasein
en eksistentie uit, het zijn zelf is. Transcendentie is
God, zegt Jaspers.
Het is duidelijk dat Sartre, hoeveel bezwaren men ook
tegen sommige van zijn uitspraken kan hebben, ge-
heel tot het hwnanistisch denken behoort, terwijl J as-
pers een tussen-positie tussen humanisme en christen-
dom inneemt.

Een bijzondere figuur in de rij van humanistische den-
kers is de Franse Algerijn Albert Cam us. Hij werd ge-
boren in 1913 in een arbeidersmilieu in Algerië, hij
kwam in 1960 bij een auto-ongeluk in Frankrijk om
het leven. Hoewel Camus in sommige opzichten tot de
eksistentialisten zou kunnen worden gerekend heeft
hij zich toch altijd tegen een dergelijke indeling ver-
zet. Tussen Sartre en Camus is het, na een aanv:mke-
lijke samenwerking in de jaren na de Tweede Wereld-
oorlog, tot een politieke en filosofische breuk ge-
komen. In Camus' werk, filosofisch en literair, zijn
twee hoofdtrekken. In zijn eerste tijd vooral een wat
mystieke werkelijkheidsbeleving waarin de natuure-
lementen van het Algerijnse geboorteland een belang-
rijke rol spelen. De eenheid van mens en natuur
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vormt de grondslag van dit belevend denken. Die een-
heid wordt vooral ook in de lichamelijkheid ervaren.
In het latere werk komt juist de ervaring van gebro-
kenheid tussen mens en wereld naar voren. De bewus-
te, vragende mens vraagt naar zin en bedoeling van de
wereld waarin hij geplaatst is. Die wereld zwijgt.
Zwijgt, zegt Camus, op een onredelijke wijze. Deze
kortsluiting tussen vragende mens en zwijgende we-
reld noemt Camus: absurditeit. De mens staat in een
absurde situatie. Het is de dood, wellicht het hoofdthe_
ma van Camus'werk, die de absurditeit bevestigt. In
de dood gaat de mens in het absurde niets ten onder.
Tegen deze situatie proklameert Camus het verzet, de
opstand (Een van zijn werken heet "L'homme révol-
té", De mens in opstand). De mens komt in verzet te-
gen het zwijgen van de wereld, tegen de zinloosheid,
tegen de dood. Dat is in zoverre een verloren strijd
dat de mens in ieder geval bij de dood, de nederlaag
terecht komt maar in die strijd wint hij nu juist het
enige waarom het hem begonnen kan zijn nl. het eigen
scheppende-mens-zijn. En komt de dood er dan eigen-
lijk nog wel op aan? "Er is geen lot", zegt Camus, "dat
niet door verachting overwonnen kan worden". In de
strijd tegen de absurditeit bevestigt de mens zichzel-
ve.
In het latere werk speelt ook de menselijke solidari-
teit een voorname rol. Gesteld tegenover de absurdi-
teit van het bestaan vinden mensen kracht en troost in
de pijnstillende en helende werking van de onderlinge
solidariteit. Dat is ook het hoofdthema van de beroem_
de roman De Pest waarin mannen in hun eenzaamheid
tegenover de afschuwelijke vernietiging van de ziekte
alles opgeven omdat ze zich aan de solidariteit met de
ander niet kunnen onttrekken zonder zichzelf te ver-
liezen. Om met Jaspers te spreken: in de grenssituatie
van het lijden en de eenzaamheid heeft de transcen-
dentie naar de solidariteit plaats.

Oosterse invloed
Ongetwijfeld heeft het humanisme sinds het midden
van de vorige eeuw ook een zekere invloed ondergaan
van het oude Oosterse denken. Oeroude levensovertui-
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gingen - Confucianisme, Hindoeisme, Boeddhisme -
werden op hun waarde onderzocht en speelden reeds
in de moderne vorm - Zen-boeddhisme - een zekere
rol in Westerse landen. Hedendaagse Oosterse denkers
- Tagore, Gandhi, Fung- Yu.Lan, Shri Aurobindo,
Krishnamurti - werden in het Westen soms gretig
gelezen. Het Oosterse denken kent een nauwe ver-
strengeling van religie en wijsbegeerte. De religie is
er als regel niet uitgegroeid tot rituele godsdienst, de
wijsbegeerte werd er geen systematische vakweten-
schap maar bleef gewoonlijk echte levensfilosofie.
Hoeveel - welhaast Goddelijke - verering men
Brahma of Boeddha ook heeft toegedragen, zij werden
nimmer goden in de transcendente zin van het woord.
Het Oosterse denken tracht het centrale, het wezenlij-
ke van het menselijk bestaan te ontdekken. Soms
drukt men dat uit in het woord moksha (bevrijding)
soms in nirvana (het uitblussen van de levensvlam, de
hartstochten) soms ook in Tao (de weg van de kosmi-
sche orde). Dat betekent dat men de mens ziet als be-
trokken in een evolutie-proces b.v. in het Boeddhisme
de evolutie tot het boeddha-schap. In deze evolutie is
iedere mens in principe opgenomen.
Zo was Shri Aurobindo van mening dat de ontwikke-
ling zoals die heeft plaats gehad in Yogi en door Boed-
dha in de toekomst, als volgende stap in de evolutie,
het deel zal kunnen zijn van vele mensen.
Het oosterse denken leidt dan ook bepaald niet onver-
mijdelijk naar een in afzondering mediteren. Het
achtvoudige pad van Boeddha is een middenweg van
juist inzicht, besluit, handelen, toewijding enz. Ook in
de vele Yoga-vormen zijn er die de nadruk leggen op
de plichtsvervulling in de gemeenschap b.V. het Kar-
ma- Yoga dat de weg is tot de hoogste vervulling door
de juiste handeling in het dagelijkse leven. Van Zen
heeft prof. D. T. Suzuki verklaard dat het midden in
het alledaagse leven staat en daar absoluut niet van
verschilt.
Allerlei humanistische elementen hebben in het Oos-
terse denken een rol gespeeld maar toch is dit denken
voortdurend doortrokken van een religieuze sfeer.
Daarbij komen twee elementen op de voorgrond n.l.
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een religieuze zelf-discipline die leidt tot een onthech-
ting van wat bij Jaspers "dasein" heet en een door
spontaniteit verwekte mogelijkheid tot direkte deelna-
me aan wat, opnieuw met een woord van Jaspers, het
transcendente kan worden genoemd.
Stellig heeft het Oosterse denken tot veel dood ritueel
gevoerd maar het bevat in de kern een aantal, ook
voor het humanisme, levensverwekkende elementen.

Sociaal politieke invloed
Natuurlijk heeft het humanisme ook de invloed on-
dergaan van de sociaal-politieke ideeën die zich in de
laatste twee eeuwen hebben ontwikkeld. Toch zijn de
humanistische organisaties als regel niet politiek ge-
bonden, met uitzondering wellicht van de Radical Hu-
manist Association in India die zonder partij-politieke
actie te bedrijven toch duidelijk stelling neemt voor
een socialistische, koöperatieve en federalistische
staatsopbouw. In het algemeen is het humanisme zo-
wel beïnvloed door liberale als socialistische denk.
beelden.
De gedachte van de individuele vrijheid die, zonder
door de moderne socialisten te worden ontkend, toch
wel het sterkst uit het politieke liberalisme voortkomt
heeft uiter3ard in het humanisme brede weerklank
gevonden. Aan de andere kant is de socialistische ge-
dachte dat eerst in een samenleving waarin sociale ge-
rechtigheid heerst deze individuele vrijheid voor iede-
re mens mogelijk wordt onweerlegb3ar en wordt dan
ook door moderne liberalen aanvaard.
Een politiek die werkelijk op de mens gericht is kan
niet anders dan èn vrijheid èn gerechtigheid vragen.
Het individualisme heeft in het humanisme altijd een
rol gespeeld en ook vandaag is een humanisme zonder
nadrukkelijke erkenning van de grote waarde van het
menselijk individu niet denkbaar. Maar onder invloed
van politieke en sociale stromingen is in het humanis-
me diep doorgedrongen de opvatting dat de realise-
ring en toetsing van deze waarde geschiedt in de men-
selijke samenleving. Daarmede is het humanisme ge-
worden tot een sociaal humanisme. Het inzicht dat het
geïsoleerde individu een onmogelijkheid is, dat het ik
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aangewezen is op de ander, dat de mens nu eenmaal
een sociaal wezen is en dat dus de ontwikkeling van
de maatschappelijke vormen van het hoogste belang is
voor een waarlijke kans op menselijke ontplooiing is
tegenwoordig algemeen verspreid, ook in humanisti-
sche kringen.
Natuurlijk kan er daarbij tussen humanisten verschil
van mening bestaan over de vraag langs welke wegen
de ontwikkeling tot het maatschappelijk doel behoort
plaats te hebben en zo zijn er dus liberale en socialis-
tische humanisten maar in beide groeperingen is het
sociale element onmiskenbaar aanwezig.
De vraag in hoeverre ook een door het kommunisme
beïnvloed humanisme mogelijk is, geënt op de dialek-
tisch-materialistische levensopvatting is, door gebrek
aan kontakt met de mensen achter het ijzeren gor-
dijn, een open vraag. Een humanisme zonder de er-
kenning van de waarde van de individuële vrijheid
voor de ontplooiingskansen van de mens lijkt evenwel
in strijd met iedere humanistische traditie.

Rede en religie
Op grond van de genoemde invloeden zouden reeds
verschillende varianten van humanisme kunnen wor-
den onderscheiden: positivistisch, evolutionistisch,
psychOlogisch, ethisch, eksistensialistisch, oosters en so-
ciaal humanisme. Deze termen worden in de praktijk
ook wel gebezigd maar een veelvuldig gebruik wordt
er toch niet van gemaakt. Veel meer hoort men in hu-
manistische kringen de begrippen rationeel en reli-
gieus humanisme en het is daarom goed dit hoofdstuk
af te sluiten met een korte behandeling van deze twee
varianten.
Om enigszins zinvol over dit onderwerp te kunnen
spreken is het nodig twee termen die in dit verband
herhaaldelijk worden gebruikt nader te beschouwen
nl. de termen rede en religie.
Het begrip rede (latijns: ratio) heeft enkele aspekten:
Het is in de eerste plaats het vermogen om wat in de
ervaring tot ons is gekomen nader te bewerken. Voor
dit aspekt van de rede wordt ook vaak het woord ver-
stand gebruikt. Door het nadenken over wat is erva-
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ren komen we tot oordelen. Deze oordelen kunnen van
allerlei aard zijn: meningen en opvattingen op politiek
en sociaal terrein, ideeën over waarheid, schoonheid
en gerechtigheid, overtuigingen t.o.v. de zin van het
leven, de betekenis van de mens, het bestaan van God.
In dit oordelen is mede opgenomen ons vermogen tot
keuren tussen waar en onwaar, tussen goed en kwaad
en tussen mooi en lelij-k.
Het tweede aspekt, nauw samenhangend met het eer-
ste, is het vermogen zich rekenschap te geven van ver-
houdingen en betrekkingen. Indien men een beroep
doet op iemands redelijkheid bedoelt men niet alleen
dat hij een verstandelijk juist oordeel zal vellen maar
dat hij in dat oordeel zich rekenschap geeft van zijn
betrekking met anderen m.a.w. dat hij eigen ervaring
en oordeel wil zien tegen de achtergrond van de erva-
ringen en oordelen van anderen. In deze zin houdt re-
delijkheid in de wil tot het vinden van evenwicht en
harmonie, natuurlijk niet door het eigene aan erva-
ring en oordeel los te laten maar door het in even-
wicht te brengen, in harmonie met wat door anderen
ons aan ervaring en oordeel wordt ter kennis ge-
bracht. De "toets der rede" vraagt dus een zo zuiver
mogelijk oordeel op grond van wat door mij èn ande-
ren is ervaren en gedacht.
Op grond van het vorenstaande is het nu mogelijk een
omschrijving te geven van wat onder rationeel huma-
nisme moet worden verstaan.
Prof. dr. T. T. ten Have zegt ervan:
"Tot deze variant van humanisme behoren zij, die het
humanistische inzicht en de realisatie van de waarden
der humanistische levensovertuiging willen bevorde-
ren door in zichzelf en anderen het redelijk functione.
ren tot ontwikkeling te willen brengen. Zij hechten
veel gewicht aan bezinning, aan verdieping van in-
zicht en aan klaarheid van begrip; zij wekken op tot
bewustwording, redelijkheid en rekenschap, tot objec-
tief overwegen, doordenken der waarden, besef van
verantwoordelijkheid en verplichting. Zij zijn van oor-
deel, dat inschakeling van intellect en rede weliswaar
de afstand tot het onmiddellijk-beleefde vergroot,
maar dat hier als winst tegenover staat: een ruimere
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blik, een overwinnen van de egocentriciteit, een on-
derkennen van vooroordelen en van subjectieve voor-
keuren en gevoelsbindingen, een grotere objectiviteit
jegens medemensen en samenleving."
Het is duidelijk dat in het rationele humanisme een
sterke nadruk valt op de wijze waarop de mens zich-
zelve en de wereld kènt, dit humanisme heeft dus
vooral een beschouwelijk, verstandelijk karakter, be-
leving en gevoel zijn natuurlijk wel aanwezig maar
men neemt er opzettelijk afstand van om de objektie-
ve beschouwing beter tot zijn recht te laten komen.
In het religieus humanisme wordt in tegendeel op de
beleving sterke nadruk gelegd.
Het gebruik van het woord religie in humanistische
kring betekent niet dat sommige humanisten gods-
dienstig zijn. Er wordt, zoals in het algemeen steeds
meer gebruikelijk is, een duidelijk onderscheid ge-
maakt tussen de woorden religie en godsdienst.
Richt de rationele mens zich vooral op de ordening en
de doordenking van de ervaringen, de religieuze mens
legt de nadruk op de ervaring zelf. Wat dient te wor-
den verstaan onder religieuze ervaring?
Hoewel religieuze humanisten er verschillende be-
schrijvingen van geven kan er in het algemeen het
volgende van worden gezegd:
Het is de ervaring, het gevoel, opgenomen te zijn in
een ons omvattende totaliteit. Zoals Karl Jaspers het
zegt:
"Das Umgreifende das uns umgreift". Het is dus niet
het verstandelijk besef dat de wereld groter en omvat-
tender is dan ikzelf en dat ik deel ben van die wereld.
Dat besef zal als regel ook de rationalist niet ontbre-
ken. Het gaat hier om een gevoelservaring. Om een
vergelijking te treffen (die natuurlijk mank gaat): Als
Jan vaststelt dat Piet een moeder heeft, dan behoeft
dat niet meer te zijn dan een verstandelijk vaststellen
van feiten. Heel wat anders is het als Piet zegt en
weet: ik heb een moeder. Deze laatste uitspraak opent
een wereld van betrekkingen en emoties. Het gaat in
de religieuze ervaring dus niet om de verstandelijke
vraag of de mens al dan niet deel uitmaakt van een
zijns-totaliteit maar om de beleving van het deel-heb-
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ben, van het opgenomen-zijn. Deze ervaring is, zoals
elke ervaring, volledig persoonlijk, subjektief. Men
kan er geen beroep op doen om een ander te overtui-
gen, behalve als die ander dezelfde of soortgelijke er-
varingen kent. Misschien is het juist te stellen dat de
religieuze ervaring, tot zover deze hier is beschreven,
geen mens gehéél vreemd is.
Een tweede element van de religieuze ervaring is dat
het zijn en het zijnde wordt ervaren als mysterie. Ook
hier moet men weer verschil maken tussen besef en
ervaring. Ook de rationele mens zal graag toegeven
dat veel van de wereld waarvan wij deel uitmaken, de
mens zelf inbegrepen, nog niet of onvoldoende door
Jns wordt gekend en dus mysterie voor ons is. Maar in
de religieuze mens wekt het mysterieuze van de ons
omvattende werkelijkheid emoties die de rationele
mens niet of nauwelijks kent. Om weer een vergelij-
king te wagen: het beluisteren van bepaalde muziek
kan een ontroering in ons wekken die veel verder gaat
dan een analyse van de muzikale en technische kwali-
teiten van de kompositie rechtvaardigen, het is alsof
uit diepste gronden zekerheden tot ons komen die
nimmer door het verstand. zullen kunnen worden be-
vestigd. Het is in zekere mate ook de lokroep van het
ongekende, de innerlijke, onweersta:,mbare drang om
uit te stijgen boven wat ik ben en wat ik ken, de ont-
hechting van al het bekende in de aanraking met wat
nimmer benoemd of gekend zal worden. Met een Chi-
nese zegswijze: Wie Tao noemt, kent Tao niet.
Misschien is dat de kern van iedere religieuze erva-
ring: Het is alsof we aangeraakt worden door het on-
gekende, het onbenoembare.
Deze religieuze ervaring kan de mens voeren tot een
diep geluk, tot momenten van verwondering en vreug-
de, tot een werkelijk gevoel van harmonie, van een-
heid met al wat is.
Maar er is ook de andere kant van deze religieuze er-
varing. De ontgoocheling van de vele momenten dat
de vereniging van het eigene en het ongekende niet
realiseerbaar is, dat de religieuze mens in het gevoel
van tekortkoming en schuld op zichzelf wordt terug-
geworpen en zich in eenzame angst geplaatst ziet voor
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een hopeloos niets. De religieuze ervaring kent, over-
drachtelijk begrepen, zijn "hemel" en zijn "hel".
Ook lijkt mij een kenmerk van iedere religieuze erva-
ring het gevoel van verbondenheid met de ander die
met mij in één situatie van hoop en verwachting, van
ontgoocheling en wanhoop staat. Men voelt zich in de
zijnstotaliteit vooral opgenomen bij de ander. Dat is de
religieuze grondslag van naastenliefde en menselijk-
heid.
Terecht stelt Jaspers dat eerst in de kommunikatie
met de ander de mens uitstijgt boven de begrenzing
van de eigen eksistentie maar Sart re heeft niet minder
gelijk als hij beweert dat door gebrek aan werkelijke
kommwlikatie de eenzaamheid en de angst inhaerent
zijn aan het menselijk bestaan.
Het is de vraag of het wel juist is om te spreken van
een rationeel en van een religieus humanisme. Mis-
schien is het beter om te zeggen dat er mensen zijn
met een meer rationele en met een meer religieuze in-
stelling. Beide instellingen kunnen een plaats vinden
binnen het raam van het humanisme, immers zowel de
rationele mens als de religieuze kunnen erkennen dat
slechts in de mens de mogelijkheden liggen tot mense-
lijke ontplooüng. Soms zullen rationeel en religieus
humanisme inderdaad een tegenstelling zijn. Het ra-
tionalisme kan zich verengen tot een wat dorre ver-
standelijkheid en de religieuze ervaring kan zich ver-
liezen in een dweepziek mysticisme.
De kansen daarop zijn echter juist binnen de grenzen
van het humanisme niet zo groot omdat het het ken-
merk van alle humanisme is dat daarin de volledige
mens centraal staat. De verenging van het humanisme
tot loutere verstandelijke overweging of tot pure reli-
gieuze ervaring is daarom niet voor de hand liggend.
Een laatste vraag is of vanuit een christelijke levens-
visie het religieuze humanisme niet meer te waarde-
ren zou zijn dan het rationele. Misschien wel maar
men moet daarmede toch voorzichtig zijn. In het or-
thodoks christendom komen nogal wat rationele ele-
menten voor, de christelijke theologie is vanaf de
vroegste tijden zeer rationeel te werk gegaan. Het re-
ligieus humanisme vertoont waarschijnlijk nog het

102



meest verwantschap met sommige vormen van mys-
tiek christendom en die zijn binnen de christelijke
kerken nooit zo bijzonder gewaardeerd. Er ligt voorlo-
pig nog een brede schei<;lingtussen een openbaringsge_
loof zoals het christendom is en de uit de mens opwel-
lende religieuze ervaringen zoals religieuze humanis-
ten die menen te kennen.
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4. Humanistische organisaties
in Nederland

Voor velen zullen bij dit onderwerp twee vragen rij-
zen nl.
Zal het humanisme dat zo typisch de eigen levensvisie
van een individu is geen schade lijden door organisa-
torische vormgeving? en: Zullen humanistische orga-
nisaties de in ons land bestaande verzuiling niet nog
verder in de hand werken?
Het is goed aan het begin van dit hoofdstuk kort op
deze vragen in te gaan. Inderdaad kan organisatori-
sche vormgeving de vrije meningsvorming in de weg
staan.
Dat kan doordat meningen van bovenaf worden ge-
dikteerd of - wat vaker zal voorkomen - doordat de
organisatorisch-technisch apparatuur een suggestieve
werking heeft die het zelfstandig denken - vaak on-
gemerkt - verzwakt.
Er staat echter ook iets tegenover.
Scheppen niet de ontmoeting met gelijkdenkenden en
de weerstand van andersdenkenden de voorwaarden
waaronder de eigen meningsvorming eerst werkelijk
plaats heeft? Is louter individueel denken wel moge-
lijk?
En ontstaat niet door de organisatorische vormgeving
de belevingsmogelijkheid van de overtuiging die voor
velen belangrijker is dan de puur logische overden-
king?
Toch neemt dit de gevaren van de vormgeving niet
weg en de vraag is dan ook of de humanistische orga-
nisaties innerlijk een voldoende kritische geest kun-
nen handhaven om daaraan het hoofd te bieden.
Dat geldt ook voor de verzuiling.
Het bestaan van geestelijke stromingen is op zichzelf
nog geen verzuiling, deze ontstaat eerst door de op-
bouw van organen en instellingen die het betreffende
volksdeel min of meer isoleren van de rest van het
volle
Daarvan zijn frappante voorbeelden in Nederland!
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Er zal dus in de humanistische wereld nauwkeurig
voor moeten worden gewaakt dat niet meer instellin-
gen in het leven worden geroepen dan de openheid
voor anderen gedoogt.
Indien de humanisten zich dit bewust zijn dan zou
zelfs het model van de humanistische vormgeving een
heilzame werking kunnen hebben op het proces van
ontzuiling dat stellig ook in Nederland op gang geko-
men is. De bedoeling van dit hoofdstuk is aan te tonen
dat door de humanistische organisaties in Nederland
een herleving van de humanistische idealen heeft
plaats gehad die zonder deze organisaties ondenkbaar
zou zijn geweest.

Het Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond werd opgericht op 17 fe-
bruari 1946 te Amsterdam. Om de doelstellingen die
de oprichters voor ogen stond duidelijk te maken kan
het best worden geciteerd uit de cirkulaire die zij te
voren - in december 1945 - aan belangstellenden
hadden toegestuurd:
"De ervaringen der laatste jaren hebben ons, voor zo-
ver nog nodig was, wel geleerd, hoezeer de grote krisis
onzer dagen er ook een is van geestelijk karakter. De
noodzaak van bezinning op onze geestelijke grondsla-
gen wordt alom gevoeld en erkend. Helaas neemt
daarbij het ongodsdienstige humanisme o.i. niet de
plaats in, waarop het historisch en principieel aan-
spraak moest maken. De levensbeschouwing van de
grote massa der onkerkelijken is veeleer een kultuur-
loos nihilisme dan een verantwoord humanisme. Ener-
zijds heeft de betrekkelijk kleine kring der humanisti_
sche kultuurdragers verzuimd de onkerkelijke massa
voldoende op te voeden tot een bewuste levensbe-
schouwing. Anderzijds is men in kerkelijke kringen
maar al te geneigd het Christendom voor te stellen als
de enige voedingsbodem van onze kultuur en het on-
godsdienstige humanisme te zien als een afgesneden
bloem, die gedoemd is bij gebrek aan levenssappen te
verwelken. Ziedaar twee oorzaken, waardoor het hu-
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manisme o.i. niet de plaats inneemt waartoe het eigen-
lijk geroepen is.
Wij menen dan ook, dat het de taak der humanisten is
zich te verenigen teneinde gezamenlijk de hier aange-
duide bezwaren op te heffen. Wij geloven immers, dat
we slechts door aanwending van alle scheppende
krachten de kultuur krisis waarin we ons bevinden, te
boven kunnen komen. Ook het humanisme heeft daar-
toe zijn bijdrage te leveren. Daarom zijn wij van me-
ning op korte termijn te moeten streven naar de op-
richting van een humanistische beweging in Neder-
land, met het tweeledig doel het goed recht van een
ongodsdienstig humanisme waar nodig te verdedigen
en tevens te zijn een centrum van bezinning en ver-
dieping voor allen, die hoewel ongodsdienstig, een le-
vensbeschouwing aanhangen, die niettemin zedelijk en
wijsgerig verantwoord is.
Uiteraard laat deze omschrijving nog velerlei opvat-
ting van het humanisme toe, maar o.i. zal het gemeen-
schappelijk element hierin steeds moeten zijn: de eer-
bied voor de mens als drager van waarden, die boven
persoonlijke willekeur verheven zijn.
Een beweging op deze grondslag behoort onafhanke-
lijk te zijn van iedere politieke partij of beweging, al
dient duidelijk te worden uitgesproken dat dit huma-
nisme in de Westerse kultuur thans niet denkbaar is
zonder principiële erkenning van de demokratische
waarden van persoonlijke vrijheid, sociale gerechtig-
heid en kulturele verantwoordelijkheid. Ook willen
wij tenslotte nog uitspreken dat een dergelijke organi-
satie niet dient te zijn een orgaan ter bestrijding
van de godsdienst, maar een centrum ter bevordering
van een waarlijk alomvattende en verrijkende hu-
manistische levens- en wereldbeschouwing. Voor dit
doel doen we een beroep op de medewerking van al-
len, die met het bovenstaande kunnen instemmen."
In deze cirkulaire zijn twee van de drie voornaamste
k:mmerken van de humanistische beweging - bezin-
ning op de humanistische levensovertuiging en de ver-
dediging van het goed recht van een ongodsdienstige,
humanistische levenshouding - duidelijk genoemd.
Daarnaast bevat de cirkulaire een duidelijke afgren-
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zing tot bepaalde geestelijke en politieke stromingen
waarmede men niet vereenzelvigd wenst te worden.
Het derde kenmerk - hoewel in de cirkulaire niet
met name genoemd - deed zich spoedig genoeg gel-
den nl. de wil tot geestelijke en maatschappelijke bij~
stand aan alle onkerkelijken die daar om de een of
andere reden behoefte aan hadden. Juist door dit
laatste is het Humanistisch Verbond in latere jaren
uitgegroeid tot de organisatie die in het leven van
duizenden mensen een beslissende rol heeft gespeeld.
Het is vanzelfsprekend dat de humanisten daar bij
naar vormen van bijstand hadden te zoeken die in
overeenstemming waren met het humanistische prin-
cipe van de eerbiediging van de mede-mens. We ko-
men daar in dit hoofdstuk nog op terug.
Bij de oprichting van het Humanistisch Verbond werd
-uiteraard - de behoefte gevoeld aan een duidelijke
formulering van de humanistische beginselen. Men
hoede zich voor de fout in een dergelijke formulering
een soort humanistisch belijdenis-formulier of een
partij-programma te zien. Het is niet meer - maar
ook niet minder - dan het oprechte streven onder
woorden te brengen wat in humanisten gezamenlijk
leeft. De persoonlijke interpretatie van het geformu-
leerde blijft volledig geoorloofd maar heeft dan ook
niet meer recht dan iedere andere persoonlijke visie.
Natuurlijk heeft een juiste formulering veel moeite
gegeven. Bij de oprichtingsvergadering in 1946 werd
reeds een bepaalde formulering aanvaard, deze is in
1955 op het congres te Arnhem vervangen door de
huidige.
Omdat het voor de lezers interessant kan zijn de ont-
wikkeling in het denken te volgen geven we hier bei-
de formuleringen achter elkaar.

Beginselverklaring 1946:
1. Onder humanisme wordt verstaan de levens- en
wereldbeschouwing, die zich, zonder uit te gaan van het
bestaan van een persoonlijke godheid, baseert op de
eerbied voor de mens als bijzonder deel van het kos-
misch geheel, als drager van een niet aan persoonlijke
willekeur onderworpen normgevoel en als schepper
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van geestelijke waarden.
2. Het humanisme gaat uit van de erkenning dat de
mens de behoefte gevoelt zich een beeld te vormen
van de werkelijkheid, dat de toets der rede kan door- •
staan. .
3. Het humanisme is in de Westerse kultuur thans
niet denkbaar zonder de principiële erkenning van de
persoonlijke vrijheid, de sociale gerechtigheid en de
kulturele verantwoordelijkheid.
4. Het Humanistisch Verbond wil allen, die het boven-
omschreven humanisme aanvaarden, verenigen, ten-
einde de verdieping, de verdediging en de verbreiding
van de humanistische levens- en wereldbeschouwing
te bevorderen.
5. Het Humanistisch Verbond streeft ernaar een orga-
nisatie op te bouwen, die in staat is in geestelijk, kul-
tureel, pedagogisch en sociaal opzicht leiding te geven
aan het buitenkerkelijk deel van het Nederlandse
Volk.

Beginselverklaring 1955:
De humanistische levensovertuiging wordt geken-
merkt door het pogen om leven en wereld te verstaan
met een beroep op menselijke vermogens en zonder
uit te gaan van bijzondere openbaring. Bij alle schake-
ring die binnen deze overtuiging mogelijk is, worden
daarbij de voigende grondslage-n erkend:
1. Het humanisme acht een waardebesef dat niet naar
willekeur kan worden gewijzigd, wezenlijk voor de
mens.
2. Het humanisme eist de voortdurende bereidheid
zich in denken en doen redelijk te verantwoorden.
3. Het humanisme eerbiedigt de mens als enkeling en
als lid van de samenleving in zijn menselijke waarde.
4. Het humanisme erkent dat de mens deel heeft aan
natuurlijke, maatschappelijke en kosmische verban-
den.
5. Het humanisme stelt vrijheid én gerechtigheid als
eis voor het persoonlijk en maatschappelijk leven.
Het humanisme vraagt om beleving en verwezenlij-
king van zijn beginselen in de praktijk van het leven.
Wat het doel betreft wordt dan verder nog gezegd:
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1. Het Humanistisch Verbond wil allen verenigen, die
het bovenomschreven humanisme aanvaarden. /
2. Het beoogt de verdieping, uitbreiding en verdedi-
ging van de humanistische levensovertuiging.
3. Het streeft er naar een geestelijk centrum te vor-
men voor hen die niet godsdienstig zijn.
Op dit ogenblik wordt opnieuw gewerkt aan een her-
ziening van de beginselverklaring maar op het kon-
gres van 1971kon daarover nog geen overeenstemming
worden bereikt.
Het zou een afzonderlijk boek vereisen om alle aktivi_
teiten van het Humanistisch Verbond in de twintig ja-
ren van haar bestaan te belichten. We zullen ons dus
tot enkele kenmerkende zaken beperken.
In de éerste plaats moet dan gewezen worden op de
interne aktiviteit, het Verbond is er in geslaagd een
veelomvattende en diepgaande bezinning t.a.v. de be-
langrijke levensvragen bij haar leden en belangstel-
lenden tot stand te brengen. Het heeft daardoor op de
geestelijke en zedelijke ontplooüng van duizenden
grote invloed gehad. Wellicht is dat zelfs de belang-
rijkste betekenis van het Verbond dat door haar werk-
zaamheden velen tot een goed doordachte en ernstig
beleden humanistische levensovertuiging zijn geko-
men. Het heeft dat niet gedaan als een brede massa-
organisatie, het Humanistisch Verbond is tot op van-
daag een kernorganisatie gebleven die op 1 januari
1972,72 plaatselijke gemeenschappen met bijna 15.000
leden telde. Maar juist door de innerlijke kracht die
een dergelijke betrekkelijk kleine organisatie bezit
heeft het belangstelling gewekt tot ver buiten haar ei-
gen rijen. De uitzendingen voor radio en televisie wor-
den door honderdduizenden gevolgd, de geschriften
worden in brede kring verspreid en, wellicht het beste
bewijs, er is geen onderwerp van geestelijke aard dat
na de Tweede Wereldoorlog zo regelmatig en zo uit-
voerig in de Nederlandse Pers is besproken.
Voor velen is het Humanistisch Verbond met zijn ne-
venorganisaties inderdaad het centrum geworden voor
overdenking en beleving van de humanistische levens-
visie.
Aan deze overdenking werd veel aandacht besteed
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door de Stichting Socrates (opgericht door het Ver-
bond) die vooral de wetenschappelijke vorming ten
doel heeft.
Door haar bemoeienis werden bijzondere leerstoelen
in de humanistiek (de theorie van het humanisme)
opgericht aan de universiteiten van Delft en Leiden.

In kongresresoluties, rapporten en de z.g. nieuw-
jaarsbrieven sprak het Humanistisch Verbond zich
vele malen uit over urgente vraagstukken. Al direkt
in 1947 moest het Verbond in het geweer komen tegen
aperte christelijke onverdraagzaamheid. In de beruch-
te vastenbrief (mandement) van dat jaar kwamen de
Nederlandse bisschoppen o.a. met de volgende uit-
spraak: "Van moraal kan geen sprake zijn voor wie
niet gelooft aan een God die de mens zekere verplich-
tingen heeft opgelegd en het kwade bestraft. Waarom
zouden wij niet iets van een ander wegnemen, als wij
het zo goed kunnen gebruiken en niemand het bemer-
ken zal? Wie niet in een God gelooft, doet wat nuttig
en aangenaam voor hem is: alle systemen om een mo-
raal op te bouwen zonder God houden geen stand,"
Het Humanistisch Verbond wendde zich in een Protest
tot alle landgenoten, het slot ervan luidde:
"Deze hele brief brengt een scheiding, niet alleen tus-
sen de onderscheiden levensovertuigingen, maar ook
tussen de mensen zelf, door het onware "getuigenis, dat
zij die zonder God leven, ook leven zonder gebod.
Deze Vastenbrief overtuigt het hoofdbestuur van het
Humanistisch Verbond opnieuw van de noodzaak van
dit Verbond: door zijn bestaan, zijn beginselverklaring
en zijn getuigenis zullen steeds meer zedelijk en gees-
telijk levende mensen dergelijke uitlatingen van de
kerk als onwaardig gaan beschouwen. En dit zal de
kerk dwingen tot een principiëler woord, dan heden,
ook tot schade van de kerk zelf, gesproken werd."
Door het waardige protest van het Verbond en door de
voortgezette aktie in het openbaar en in partikuliere
gesprekken konden op dit terrein veel misstanden en
misverstanden worden opgeruimd.
Gelukkig getuigde de brief van de synode van de Ne-
derlands Hervormde Kerk van 1955 genaamd "Chris-
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ten zijn in de Nederlandse samenleving" van een ge-
heel andere geest. Daarin werd onomwonden uitge-
sproken dat Ohristenen en niet-Christenen tezamen
verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse vrijheid en
dat de Christenen verplicht zijn de humanistische zorg
voor de buitenkerkelijke mens geen belemmeringen in
de weg te leggen.
Gezien recente uitspraken van Nederlandse bisschop-
pen is ook het oordeel over het humanisme in de Ka-
tholieke Kerk aanzienlijk milder geworden. Het is
geen frase te beweren dat mede door de waardige
maar standvastige houding van het Humanistisch Ver-
bond het gesprek en de samenwerking tussen de be~
langrijke bevolkingsgroepen aanzienlijk is verbeterd
en dat daarbij de ongodsdienstige groepering als een
volwaardige partner wordt beschouwd.
In 1948 (de val van Tsjecho-Slowakije) dreigde het
gevaar van de onverdraagzaamheid van de andere
kant.
Direkt na de gebeurtenissen in Praag gaf het Huma-
nistisch Verbond een verklaring uit waarin o.a. stond
te lezen: "De jongste gebeurtenissen in Tsjecho-Slo-
wakije, waar men de methoden van de demokratische
rechtsstaat heeft verlaten, hebben niet nagelaten in de
kringen van het Humanistisch Verbond grote veront-
rusting te wekken. Ook door andere machten dan die
in Tsjecho-Slowakije de doorslag gaven, wordt de per_
soonlijke vrijheid bedreigd, zoals in Spanje sinds lang
is gebleken.
Des te meer wordt iedere humanist daardoor gedwon-
gen zich opnieuw rekenschap te geven van de over-
heersende betekenis van de persoonlijke vrijheid. Het
humanisme kan niet ophouden aan elke samenleving
in diepe ernst de eis te stellen van bestaanszekerheid
en redelijke welvaart VOOrieder mens. Maar evenmin
kan het onuitgesproken laten, dat daarmee in de Wes-
terse kultuur de gelijkheid voor de wet, de rechtsze-
kerheid, de vrije meningsuiting en de mogelijkheid tot
vrije diskussie ten aanzien van de wetgevende en be-
sturende arbeid onverbrekelijk verbonden behoren te
zijn."
Als gevolg van de gebeurtenissen te Praag en de ge-

111



volgde Verklaring ontstond in het Humanistisch Ver-
bond een diepgaande diskussie over de verhouding
kommunisme-humanisme. Op het kongres te Utrecht
in 1949 had een uitvoerige en bewogen diskussie
plaats die tenslotte voerde tot aanneming van de
hoofdbestuursresolutie waarin met grote nadruk
werd gesteld dat het humanisme gerechtigdheid en
vrijheid beide als eis aan alle maatschappelijke
machten behoort te stellen. Om nogmaals te citeren:
"Soms schijnt het echter of deze waarden, met name
vrijheid en gerechtigheid slechts ten koste van elkaar
verwerkelijkt kunnen worden, maar de gerechtigheid
kan niet gediend worden met aantasting der vrijheid
en de vrijheid niet met aantasting der gerechtigheid.
Het humanisme streeft naar de maatschappelijke ver-
wezenlijking van vrijheid en gerechtigheid beide, die
slechts tezamen aan de idee van de menselijke waar-
digheid politieke betekenis verlenen."
Het gevolg van deze diskussie is geweest dat het klein
aantal kommunistische leden het Verbond heeft verla-
ten. Het was een scheiding die aan beide zijden als
tragisch werd aangevoeld maar die nochtans noodza-
kelijk was om eerlijk en strijdvaardig te kunnen op-
treden.
Het zou te ver voeren om alle publieke uitspraken van
het Humanistisch Verbond hier te volgen, vermeld zij
slechts dat o.a. uitspraken hebben plaats gehad n.a.v.
de rassendiskriminatie in Amerika en Z-Afrika, als ge-
volg van de gebeurtenissen in Hongarije en Suez in
1956 en n.a.v. de gebeurtenissen in San Domingo in
1965.
Helaas was er in 1968opnieuw aanleiding voor het
hoofdbestuur zijn grote ontsteltenis uit te spreken
over de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije. Ook
over het drama in Vietnam werden verschillende uit-
spraken gedaan in de jaren 1966,1967,1968en 1970.In
1968werd het verbod van het gebruik van voorbe-
hoedsmiddelen in de pauselijke encykliek "humane
vitae" als gevaarlijk en onzedelijk bestempeld.
Natuurlijk heeft het Humanistisch Verbond zich ook
vele malen moeten bezig houden met de problemen
van oorlog en bewapening.
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Reeds in 1951gaf het Humanistisch Verbond, samen
met de centrale commissie voor het Vrijzinnig Protes-
tantisme, een verklaring uit waarin werd gewezen op
het gevaar dat door de grote financiële inspanningen
voor de bewapening de uitgaven voor kulturele doel-
einden onder de maat bleven waardoor "wij bezig zijn
de strijd te verliezen op het allerbelangrijkste front:
dat van de beschaving zelf,"
Nadien hebben vele besprekingen in het Verbond
plaats gehad n.a,v. het dreigende oorlogsgevaar vooral
toen de aanwezigheid van de moderne wapenen haar
invloed deed gelden. Dit is uitgemond in een resolutie
die op het kongres te Utrecht in 1965werd aangeno-
men en waarin O.a,stond:
"Het kongres van het Humanistisch Verbond is van
mening:
dat er - naast de beide alternatieven: óf eenzijdige
ontwapening óf handhaving van het "machtseven-
wicht" der atoommachten -nog een derde mogelijk-
heid bestaat, nl. het bereiken van algemene en alzijdi-
ge, gekontroleerde ontwapening via een aantal tussen-
stadia, en dat op deze derde mogelijkheid de aktivitei-
ten van de humanisten gericht moeten zijn, waarbij
tegelijkertijd het ekonomische aspekt en het aspekt
van de kollektieve veiligheid niet uit het oog verloren
mogen worden:
Het kongres geeft als zijn gezindheid te kennen
dat het de mensheid onwaardig is -waar ook ter we-
reld, door welke natie of groep van naties en in welke
situatie ook - nukleaire of biologische en chemische
wapens daadwerkelijk-militair te gebruiken, omdat
dit gebruik - door de vernietigende uitwerking op de
burgerbevolkingen van de oorlogvoerende en niet-
oorlogvoerende landen, maar vooral ook door de bij-
en nawerking van kerneksplosies tot in het nageslacht
- redelijk, noch zedelijk te verantwoorden is."
Men vergist zich als men meent dat het Humanistisch
Verbond zich voornamelijk heeft uitgeput in het op-
stellen van openbare publikaties. Daarnaast werd een
grote hoeveelheid praktisch werk - praktisch huma-
nisme - verzet. Om een enkel voorbeeld te noemen:
In 1949 ontstond het Buitenkerkelijk Bureau voor
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pleegkinderen door welker bemoeiing honderden
franse en duitse kinderen voor maanden naar Neder-
land werden gebracht om daar te herstellen van de li-
chamelijke en psychische gevolgen van de oorlog, in
1953, bij de watersnoodramp, werkten geestelijke ver-
zorgers van het Humanistisch Verbond daadwerkelijk
mee aan de verzachting van de gevolgen van de ramp,
in 1956 verbleven hongaarse vluchtelingen vele maan-
den op het konferentie-oord van het Humanistisch
Verbond te Nunspeet.
Het praktisch werk van het Humanistisch Verbond
kreeg echter vooral zijn vorm in de uitbouw van de
Dienst Geestelijke Verzorging terwijl de pedagogische
taak van het Verbond zich in de laatste jaren vooral
toespitst in de opzet van het z.g. Vormingsonderwijs.
Daarnaast wordt in de humanistische vereniging Hu-
manitas een zeer omvangrijk maatschappelijk werk
verricht.
Alvorens echter aan deze praktische zijde meer aan-
dacht te wijden moeten we nog een ogenblik stilstaan
bij enkele belangrijke rapporten.
Er zijn vele rapporten van het Humanistisch Verbond
maar op enkele ervan willen we speciaal de aandacht
vestigen. Omdat het onmogelijk is deze rapporten hier
uitvoerig te bespreken geven we enkele kenmerkende
citaten.
Rapport (eigenlijk een kongresresolutie) radiovraag-
stuk 1948:
"Het toekomstig bestel zal voor het Humanistisch Ver_
bond meer aannemelijk zijn:
naarmate het verlangen naar de vrije meningsuiting
daarin beter - binnen de grenzen door de wet te stel-
len - tot zijn recht zal komen, en naarmate in dat be-
stel de samenbindende krachten in ons geestelijk en
maatschappelijk leven zullen worden versterkt, mede
doordat ten aanzien van belangrijke vragen van leven
en wereld in de "gesproken woord" uitzendingen het
hoor en wederhoor uitgebreider toepassing zal vin-
den."
Rapport: Bijbel en Openbare school:
"Het Humanistisch Verbond, hoewel uiteraard gods-
dienstonderwijs in beginsel niet op prijs stellend, wil
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zoveel mogelijk bevorderen dat de openbare school de
school voor allen kan zijn, en aanvaardt derhalve, dat
op de openbare school de gelegenheid tot het volgen
van godsdienstonderwijs wordt gegeven, en wel op de
voet, waarop dat tot dusver gewoonlijk het geval was.
Er dient echter tegen gewaakt te worden, dat leerlin-
gen op onzakelijke gronden tot het volgen van dit
godsdienstonderwijs worden gebracht. Men geve dan
ook het godsdienstonderwijs volgens art. 26 slechts
aan hen, die dit wensen, niet aan hen die nalaten er
bezwaar tegen aan te tekenen.
Waar wij allen deel hebben aan de Westerse kultuur,
zullen bijbelse verhalen in het onderwijs van de klas-
seonderwijzer tot hun recht behoren te komen. Niet
alleen echter bijbelse verhalen, maar eveneens verha-
len uit niet-christelijke kulturen. Voor een afzonder-
lijk vak bijbelkennis is in deze gedachtengang geen
plaats."
Rapport: Echtscheiding
Opvatting van het huwelijk: Het huwelijk mag in hu_
manistische zin gekarakteriseerd worden als een po-
ging om in toewijding aan en in eerbiediging van el-
kaars individuele bestaan de biologische, zakelijke, ze-
delijke, en geestelijke mogelijkheden, die in elk der
partners gegeven zijn te ontplooien. Daarin ligt dan
zowel besloten het volledig inzetten van de gehele
persoonlijkheid in het hUW1:!lijk,als de oriëntering van
het huwelijk op ,de gemeenschap. Zo is het huwelijk
voor de humanist een in beginsel duurzame levensge-
meenschap. Zowel de menselijke waardigheid, als de
ontplooiingsmogelijkheden van elk der gezinsleden,
als de belangen der samenleving zijn daarbij richt-
snoeren.
Standpunt t.a.v. de echtscheiding: Voor de humanist is
het huwelijk in beginsel niet onontbindbaar. Want
zonder trouw in het huwelijk als een zeer belangrijke
faktor VOorzijn instandhouding te miskennen en haar
verhouding tot de liefdesverbondenheid te verwaarlo-
zen, ziet hij in de laatste de krachtigste grondslag van
het huwelijk.
De duur van de verbondenheid valt echter, hoezeer
men ook streeft naar haar blijvende verwerkelijking,
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niet altijd samen met de levensduur. Het wegvallen
van deze grondslag wordt dan door de aanwezigheid
van de trouw niet altijd gekompenseerd, met name
niet wanneer afwezigheid van liefdesverbondenheid
leidt tot schade voor persoonlijkheid en menselijke
waardigheid. Zo kunnen er gevallen voorkomen,
waarbij voortzetting van het huwelijk de ontkenning
betekent van de waarden, die het huwelijk dient te
bevorderen. In die gevallen is echtscheiding in princi-
pe een zedelijke eis."
In het rapport "Humanisme en Arbeid" stelt een kom-
missie:
Voorop staat in de humanistische gedachtenvorming
over de arbeid, dat de mens een persoonlijke waarde
heeft, een waarde die wel kan blijken in zijn arbeid,
maar niet bepaald wordt door zijn arbeid of daarvan
moet worden afgeleid. Die intrinsieke waarde van de
mens gaat uit boven de waarde van zijn arbeid, in elk
geval boven de waarde van zijn arbeidsprestatie in
ekonomische zin. Deze waarde mag echter niet preva-
leren boven de waarde van de medemens, daar de hu-
manist alle mensen gelijkwaardig acht. Zij zijn allen
in dezelfde mate mens, van principieel dezelfde soort
en moeten als zodanig worden geëerbiedigd.
De kommissie heeft in het uitgangspunt van de men-
selijke waarde, die aan de samenleving de eis van
menselijkheid en medemenselijkheid stelt, een drietal
grondslagen, beginselen of waardemaatstaven gevon-
den - vrijheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijk-
heid - waaraan zij de waargenomen werkelijkheid
van het arbeidsbestel bij haar poging tot humanisti-
sche waardering wil toetsen.
De beslissende vragen zijn daarbij:
1. geeft het moderne arbeidsbestel voldoende ruimte
aan de mens voor het tot gelding brengen van zijn
menselijke waarde in en door zijn arbeid?
2. vindt de erkenning van de menselijke gelijkwaar-
digheid in het moderne arbeidsbestel voldoende toe-
passing in een evenredige verdeling van bestaans- en
ontplooiingsmogelijkheden?
3. wordt het moderne arbeidsbestel voldoende geken-
merkt door wederzijdse verantwoordelijkheid?
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Als het antwoord op deze vragen onbevredigend is
mogen humanisten daarin niet berusten.

Het humanisme is in deze tijd van moeilijkheden en
spanningen niet denkbaar zonder een werkelijke be-
kommernis om de mens in nood.
Dit heeft reeds vroeg in het bestaan van het Humanis-
tisch Verbond geleid tot het in het leven roepen van
een Dienst Geestelijke Verzorging.
Reeds in 1947 en 1948 hadden in het Humanistisch
Verbond de eerste gesprekken plaats over inhoud en
vormgeving van deze verzorging en over de aanspraak
die de humanisten ten deze t.a.v. de overheid zouden
kunnen doen gelden.
Sindsdien heeft dit onderwerp een groot deel van de
energie van het Verbond opgeëist terwijl in de Neder-
landse politiek de vraag om erkenning van het Huma-
nistisch Verbond in de geestelijke verzorging binnen
de door de overheid bestuurde instituten (arbeiders-
kampen, ziekenhuizen, kazernes, gevangenissen en
huizen van bewaring, enz.) tot steeds terugkerende
en vaak bewogen debatten heeft geleid.
Het is duidelijk dat in deze strijd voortdurend twee
standpunten tegenover elkaar hebben gestaan, het
eerste dat Nederland in feite een christelijke natie zou
zijn waarin het de taak van de overheid is de verkon-
diging van de evangelische boodschap haar steun te
geven en waarbij andere gedachten op zijn best op een
tweede plan zouden kunnen meespelen, en de gedach-
te dat Nederland een werkelijk demokratische staat is
waarin alle burgers door de overheid gelijkberechtigd
behoren te worden behandeld en waarin de overheid
geen voorkeursrechten verleent aan bepaalde groepe-
ringen.
Voor de eerste maal is deze strijd fel opgelaaid toen de
toenmalige minister van justitie, Mr. Mulderije, op 18
december 1951in de Tweede Kamer bij de bespreking
van de Beginselenwet-Gevangeniswezen verklaarde:
"Wanneer nu het Humanistisch Verbond zich met be-
trekking tot de geestelijke verzorging een taak toe~
kent, kan het zich in de eerste plaats richten tot de on-
kerkelijken, dus tot diegenen die gebroken hebben
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met de Kerk of van haar niet willen weten. Ik meen,
dat, wanneer het dit doet uit een oogmerk van geeste-
lijke verzorging, als bedoeld in artikel 39,het dan deze
mensen "stenen voor brood" geeft en dat daarom hier,
naar mijn overtuiging, niet een taak voor het Huma-
nistisch Verbond ligt."

In de Tweede Kamer werd reeds direkt tegen deze
diskriminerende uitspraak heftig geprotesteerd, het
Humanistisch Verbond kwam op korte termijn uit met
een brochure getiteld "Stenen vo'OrBrood", die eindig-
de met de veelbetekenende woorden: "... het is uitge-
sloten, dat thans nog een minister aanvaardbaar is, die
het bestaat om een belangrijk en achtbaar deel van
het Nederlandse volk dermate diep te grieven in zijn
behoefte te gehoorzamen aan een zo ernstig beleefde
verantwoordelijkheid. "
Op het kongres dat het Humanistisch Verbond in
maart van het volgend jaar te Gouda hield werd op
deze kwestie uitvoerig ingegaan. Hoe geladen het kon-
gres was blijkt uit de woorden van haar voorzitter:
"Het gaat hier thans om de staatsburgerlijke rechten
van de buitenkerkelijken. En in dit verband is slechts
aan de orde de vraag of buitenkerkelijken het recht
hebben a. om van de godsdienstige verzorging niet ge-
diend te zijn, en b. om in plaats daarvan een eigen
verzorging te hebben. Geen godsdienstig mens -bin-
nen- of buitenkerkelijk - zal daardoor van zijn gees-
telijke verzorging worden afgehouden, geen buiten-
kerkelijke, die van de humanistische verzorging niet
gediend is, zal deze worden opgedrongen. De aard van
het humanisme en de bedoelingen van het Verbond
staan daar borg voor. Ik wil er geen twijfel over laten
bestaan: de humanistische geestelijke verzorging komt
er, dat staat voor mij als een paal boven water. Maar
de vraag is of zij er zal komen in onderling overleg en
met besef van onze gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid, of wel dat zij het resultaat zal zijn van een
verbitterde strijd, die onze volksgemeenschap voor ja-
ren verscheuren za1."
In deze jaren werden met name in de zuidelijke Ka-
tholieke pers vaak felle aanvallen op het moderne
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humanisme gepubliceerd.
In 1954laaide de strijd opnieuw op toen bij de behan-
deling van de begroting van sociale zaken door Mag.
Stokman van de K.V.P. een motie werd ingediend
waarin werd voorgesteld om een verhoging van subsi-
die voor de geestelijke verzorging van het Humanis-
tisch Verbond in de z.g. D.U.W.kampen voorlopig niet
toe te kennen.
Het Humanistisch Verbond belegde een drietal pro-
testvergaderingen die door ruim drieduizend mensen
werden bezocht.
Gelukkig bleek het mogelijk de aandacht VOOrdit
vraagstuk te verleggen van de praktische strijd naar
de theoretische bezinning.
Nog in het jaar 1954kwam een rapport uit van het
RK.Centrum voor Staatkundige Vorming dat zeker
nog geen objektieve beschouwing van het humanisme
opbracht maar dat toch de zaak in redelijker banen
bracht door te stellen dat de overheid zijn steun aan
de humanistische verzorging niet zou behoeven te ont_
houden als de arbeid van het Humanistisch Verbond
in de vrije sektor van het maatschappelijk leven zou
hebben aangetoond dat aan humanistische verzorging
behoefte bestond.
Het Nederlands Gespreks Centrum kwam met een pu-
blikatie waaraan door vooraanstaande katholieken,
protestanten en humanisten was medegewerkt getiteld
"Het Samenleven in Nederland" waarin heel duidelijk
werd gesteld: "Voor de overheid dient in beginsel ge-
lijkberechtiging voor elke levensovertuiging te gelden,
behoudens voor die vormen van beleving die het
stempel der achtbaarheid ontberen; ten aanzien hier-
van kan de taak der overheid als handhaafster van het
recht zelfs medebrengen, dat zij daadwerkelijk in-
grijpt."
Ook van de kant van de hervormde synode kwamen
duidelijke uitspraken die de toepassing van recht en
verdraagzaamheid t.a.v. het humanisme en de huma-
nistische verzorging onomwonden poneerden.
Er waren ook meer incidentele getuigenissen die grote
invloed uitoefenden. Zo schreef Prof. H. Kraemer een
boekje "Kerk en Humanisme" waarin hij zonder ver-
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doezeling van het verschil in standpunten een ver-
draagzame houding tussen christenen en humanisten
bepleitte. Prof. A. A. Ruler gaf een brochure "Over-
heid en Humanisme" uit, waarin hij als konklusie stel-
de: "Naar mijn inzicht zal men in een praktisch kom-
promis de beide gezichtspunten van enerzijds de mo-
dern-demokratische organisatie van onze Nederlandse
Staat en samenleving en anderzijds de staatsrechtelij-
ke erkenning van God als feit uit de historische reali-
teit moeten trachten te verenigen. Men doet dat, wan-
neer men het Humanistisch Verbond toelaat tot de
geestelijke verzorging in het leger, de gevangenissen
en de kampen onder precies dezelfde voorwaarden als
de kerken, alleen onder een aparte titel. Praktisch
geeft men aan de geestelijke raadsman dan kompleet
dezelfde positie als aan de aalmoezenier en de leger-
predikant.
Men stelt dan praktisch God en niet-God eenvoudig
naast elkaar. Ik vraag: Kan dat modern-demokratisch
anders, nu dat geheel nieuw verschijnsel van het Hu-
manistisch Verbond zich voordoet met zijn pretenties
van allesomvaUendheid en publiek-politieke beteke-
nis?"
In 1961belegde de Nijmeegse wijsgerige fakulteitsver-
eniging "Thaumasia" een gesprek tussen vooraan-
staande katholieken, protestanten en humanisten
waarin met grote openheid en eerbied werd getracht
een gezamenlijk beeld van het moderne humanisme te
ontwerpen. Als gevolg van dit gesprek werd een boek_
je uitgegeven onder de titel "Modern niet-godsdiensti-
ge humanisme".
De laatste fase van de strijd voltrok zich rond de toe_
lating van de humanistische geestelijke verzorging in
de Nederlandse Strijdkrachten.
In het parlement werd hierover uitvoerig gediskus-
sieerd. In 1962werd door minister Visser een kommis-
sie ingesteld samengesteld uit katholieken, protestan-
ten en humanisten met de opdracht advies uit te bren-
gen over de invoering van de humanistische geestelij-
ke verzorging.
Het resultaat is geweest dat in 1964een hoofdraads-
man en vier raadslieden in de Strijdkrachten werden
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aangesteld met een proefperiode van drie jaar.
Na afloop van deze proefperiode volgde een definitie-
ve erkenning en een geleidelijke groei, waarbij in 1971
een aantal van 14 raadslieden werd bereikt, plus 2
vormingsleiders in het humanistische vormingscen-
trum voor militairen te Driebergen.
Een overeenkomstig resultaat werd bereikt in de in-
richtingen van justitie. Nadat gedurende dertien jaar
door een 60-tal vrijwilligers geestelijke verzorgingsar_
beid werd verricht in de gevangenissen konden in
1968voor dit werk een tiental beroepskrachten wor-
den aangesteld, waarvan het aantal in 1971steeg tot
veertien.
Bij het bereiken van deze posities hebben twee fak-
toren een grote rol gespeeld, in de eerste plaats de on-
verzettelijke ernst en waardigheid waarmede de hu-
manisten deze zaak hebben aangepakt en volgehouden
en in de tweede plaats het feit dat het overgrote deel
van de leiders van de katholieke en protestante bevol-
kingsgroepen in ons land metterdaad hebben getoond
een waarlijk demokratische gezindheid te bezitten.
Misschien werd de situatie in 1965 het best geken-
merkt door het feit dat het nieuw optredende ministe-
rie CaIs in haar regerings-verklaring met nadruk ge-
tuigde te willen stoelen op een traditie die door chris-
telijke én humanistische motieven is beïnvloed.
In dit verband mag ook worden herinnerd aan de
oprichting, in 1968, van een Kontaktorgaan van
levensovertuigingen, waarin naast het Humanistisch
Verbond deelnemen de R.K.-Kerk en verschillende
Vrijzinnige Protestantse kerkgenootschappen. Dit
Kontaktorgaan beschouwt het als zijn taak om de
samenwerking op maatschappelijk en levensbeschou-
welijk gebied tussen de godsdienstige en levensbe-
schouwelijke groeperingen te bevorderen. Verder be-
schouwt het Kontaktorgaan het als zijn taak kwesties
welke tussen de godsdienstige en niet-godsdienstige
levensbeschouwelijke groeperingen bestaan of ont-
staan in goed overleg te behandelen.

Wat is nu eigenlijk humanistisch geestelijke ver-
zorging?
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In het Humanistisch Verbond wordt daarvoor als re-
gel de formulering gebruikt die door Prof. Dr. J. p. v.
Praag in zijn boekje Geestelijke Verzorging op huma-
nistische grondslag" is gegeven. Deze formulering
luidt: "Onder humanistische geestelijke verzorging
wordt verstaan de systematische ambtshalve bemoeie-
nis met de mens in zijn geestelijke moeilijkheden en
bij de ontplooiing van zijn mens-zijn, teneinde de
krachten te aktiveren die hem in staat stellen zelf-
standig een levensvisie te hanteren, waardoor hij met
zijn totale zijn betrokken is op het totaal van zijn be-
staansverhoudingen. ,.
De geestelijk verzorger verricht zijn arbeid dus niet
toevallig of van tijd tot tijd maar hij vat die op als een
ambt. een beroep en hij tracht het regelmatig en sy-
stematisch te verrichten.
Dit ambt houdt in een bemoeienis met de mede-mens.
Het spreekt vanzelf dat dit dient te geschieden op ba-
sis van vrijwilligheid, de raadsman (dat is de naam
van een humanistisch geestelijk verzorger) dringt zich
niet op. hij biedt hulp aan mensen die dat zelf willen.
Er wordt daarbij onderscheiden in tweeërlei vorm van
hulp:
hulp bij geestelijke moeilijkheden
hulp bij de ontplooiing van het mens-zijn.
Er wordt daarbij van uit gegaan dat het kenmerkend
is voor iedere mens dat hij zijn plaats in de menselijke
samenleving wil ontdekken en dat hij bovendien de
behoefte heeft zich bepaalde opvattingen over het
mens-zijn en het leven eigen te maken.
In deze moeilijkheden wil de raadsman zijn mede-
mens helpend tegemoet treden.
Dat helpen betekent dan echter geenszins dat de
raadsman tracht de moeilijkheden van de ander op te
lossen of dat hij deze een bepaalde levensvisie wil
overdragen.
Het gaat er nu juist in de humanistische geestelijke
verzorging om in die ander de krachten te aktiveren
die hem in staat stellen deze tweeledige taak zelf aan
te pakken. En wel zodanig dat het resultaat is dat die
ander zich op den duur met zijn gehele wezen betrok-
ken gevoelt op de hem omringende wereld.
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Humanistische geestelijke verzorging is dus geen pro-
paganda voor het humanisme, het is een appèl op de
ander om zijn eigen mogelijkheden onder ogen te zien
en zijn eigen weg te gaan.
Er bestaat het misverstand dat zulk een geestelijke
verzorging dan wel erg gemakkelijk moet zijn en ei-
genlijk door een ieder kan geschieden. Niets is echter
minder waar. Een geestelijke verzorging waarbij de
volledige eerbiediging van de ander in zijn persoon-
lijkheid op de voorgrond staat is bijzonder moeilijk. Er
is een lange theoretische en praktische scholing en oe-
fening nodig alvorens men dit vak een klein beetje
verstaat.
In we~en vraagt het die ander te voeren of terug te
voeren tot eigen zelfstandigheid. En om eerbiediging
daarvan.
Een raadsman heeft daarvoor een grondige scholing,
een veelheid van methoden en technieken en voor al-
les een innerlijke gezindheid nodig die hem tot dit al-
les in staat stellen.
Het doel van de humanistische geestelijke verzorging
is, in overeenstemming met de inhoud van het huma-
nisme, een poging de mens te voeren tot dat wat door
de humanisten altijd als het wezenlijke van het men-
selijk leven is onderkend: het zelfstandig mens zijn.
De humanistische raadslieden zijn niet blind voor de
duizenden belemmeringen die iedere mens ondervindt
op deze weg. Daardoor is hun beroep vol van zorg en
teleurstelling. Wie echter soms in een ander een her-
stel of een ontwaken van echte menselijke zeUstandig-
heid mag meemaken ervaart een vreugde die tegen
veel zorg en teleurstelling is opgewassen.
Er heeft zich in de loop der jaren een eigen methodiek
van de humanistische geestelijke verzorging ontwik-
keld. Daarin spelen zending en propaganda uiteraard
geen rol terwijl ook de toespraak en de kauserie
slechts bij uitzondering worden gebruikt. Zowel in de
individuele verzorging als in de groepsverzorging is
het moderne gesprek waaraan gelijkwaardige partners
deelnemen de hoofdvorm van geestelijke verzorging
geworden. In zulke gesprekken is, ook en vooral voor
de raadsman, het aandachtig luisteren vaak belangrij-
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ker dan het spreken.
De kern van zo'n gesprek is veelal het feit dat de deel_
nemers daardoor op eigen mogelijkheden attent wor-
den gemaakt, dat zich nieuw uitzicht opent. Natuurlijk
is het lang niet altijd mogelijk de moeilijkheden die
een mens ondervindt te overwinnen maar ook als men
met zorgen en moeilijkheden moet verder leven is het
niet onverschillig op welke wijze men dat doet. De
Dienst Geestelijke Verzorging van het Humanistisch
Verbond telt thans een groot aantal beroepskrachten
en vrijwilligers die zowel in de vrije maatschappij als
in talrijke overheidsinstituten hun werk verrichten.

In de laatste jaren is in het Humanistisch Verbond een
sterke aandacht ontstaan voor het z.g. vormingsonder-
wijs.
Het is niet verwonderlijk dat in humanistische krin-
gen grote belangstelling bestaat voor problemen van
opvoeding en vorming, het humanisme immers is ge-
richt op de mogelijkheden tot menselijke ontplooiing
en deze krijgen in de opvoeding en de vorming hun
eerste en beste kans.
In een boekje "Humanisme en Opvoeding" dat reeds
in het begin der vijftiger jaren werd uitgegeven had
een onderzoek plaats naar de konsekwenties die een
humanistische levensovertuiging in de opvoeding be-
hoorde mede te brengen. In dit boekje ontstond een
eerste schets van een humanistische opvoeding d.w.z.
de opvoeding tot zelfstandige en v€rantwoordelijke
mensen.
Deze opvoeding beoogt evenmin als de humanistische
geestelijke verzorging de verkondiging van humanisti-
sche beginselen, de zelf denkende en handelende mens
die zijn €igen levensweg en levensvisie ontwerpt staat
in het middelpunt van de opvoedingspogingen. Huma-
nistische opvoedingsarbeid is altijd een appèl op de
mogelijkheden tot zelfstandigheid.
Het spreekt wel vanzelf dat ook de humanistische op-
voeder weet dat een mens niet meer zelfstandigheid
kan dragen dan leeftijd en kapaciteiten toelaten. Op-
voeden is dus stellig ook een begeleiden, en soms een
leiden van nog niet geheel zelfstandigen. De kunst van
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de opvoeding is nu juist om dat leiden en begeleiden
niet zodanig te laten geschieden dat de toekomstige
zelfstandigheid daardoor wordt verhinderd.
Dit geldt ook voor het z.g. vormingsonderwijs.
Het vormingsonderwijs kan gezien worden als een
aanvulling van het normale onderwijs dat ieder mens
ontvangt. Het gaat uit van de gedachte dat het voor
iedere mens noodzakelijk is om op een bepaalde leef-
tijd binnengeleid te worden in de wereld van het
levensbeschouwelijke denken, om kennis te maken
met de grote geestelijke stromingen en met de door-
denking van levensproblemen om daarin tenslotte een
eigen weg en een eigen visie te vinden.
Het ligt in de bedoeling van het Humanistisch Ver-
bond dat dit aanvullend onderwijs in de toekomst,
voorzover daarvoor be1:lngstellingbestaat bij de leer-
lingen en hun ouders, aan verschillende schooltypen
wordt gegeven, de nieuwe wetgeving (de mammoet-
wet) op het onderwijs schept daarvoor in principe de
gelegenheid. Helaas is het tot dusver in het voortgezet
onderwijs vrijwel beperkt gebleven tot het principe.
Door het uitblijven van de noodzakelijke uitvoerings-
beschikkingen kan het humanistisch vormingsonder-
wijs bij het voortgezet onderwijs, behalve bij de peda-
gogische akademies, niet tot uitvoering worden ge-
bracht. Wel is er een toenemende belangstelling voor
dit onderwijs bij het basisonderwijS'.
Dit onderwijs zal uiteraard moeten worden aangepast
aan de mogelijkheden van de leerlingen die een be-
paald schooltype bezoeken.
Het humanistisch vormingsonderwijs richt zich dus in
de eerste plaats tot ongodsdienstige jonge mensen
maar het wil deze bepaald niet alleen inzicht geven in
de humanistische levensstromingen, een werkelijke
oriëntatie vraagt een bredere informatie.
Om de lezers enig inzicht te geven in wat het huma-
nistisch vormingsonderwijs bedoelt geven we hier een
schema zoals dat is ontworpen voor een kursus vor-
mingsonderwijs in de bovenbouw van het V.H.M.O.

Humanisme:
a. de mens als individu
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te behandelen o.a. geestelijke zelfstandigheid, wat is
waarheid, hoe komen we tot waarheid, de mens als
drager van verantwoordelijkheid, leven en dood,
angst, geluk, leed, menselijk tekort, trouw aan de si-
tuatie, zelfkennis, moed, geloof en ongeloof.
b. de mens in de gemeenschap
te behandelen o.a. verdraagzaamheid, medemenselijk-
heid, praktische levensvragen in relatie tot anderen,
c. de mens in de wereld
te behandelen o.a. wereldbeeld, religiositeit, natuw' en
boven-natuur, eerbied voor het leven en het zijn, de
menselijke situatie in het universum.

Niet-christelijke religies:
te behandelen o.a. Het Hindoeïstisch denken, de figuur
van Boeddha, het Chinese denken, het Joodse denken,
de Islam.

Het Christelijk denken:
te behandelen o.a. De Messiasgedachte, de Openba-
ringsgedachte, de natuur van de mens, reformatie en
kontra-reformatie, katholiciteit en oekumene.

Het moderne denken:
te behandelen o.a. de astronomie, de evolutietheorie,
maatschappij en techniek, marxisme en kommunisme,
de anthropologie.
Het bovenstaande geeft uiteraard slechts het rationeel
aspekt van het vormingsonderwijs, de kern ervan is de
bezielde docent die in zijn leerlingen de belangstelling
VOOrde grote levensproblemen, en de plaats van het
individu daarin, weet te wekken.
In vetvolg op het vormingswerk, bestemd voor jonge
mensen, heeft het Humanistisch Verbond ook een
meer systematische aanpak van vormingswerk met
volwassenen op haar programma geplaatst, dat in een-
voudiger vormen, zoals het organiseren van gespreks-
groepen, overigens reeds vele jaren bestaat.
Alle vormingsaktiviteiten van het verbond zijn onder-
gebracht in een afzonderlijke stichting: het

Centrum voor Humanistische Vorming.
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De officiële doelstelling van deze stichting luidt:
De stichting heeft ten doel vorming vanuit een huma-
nistische achtergrond te bevorderen. Onder vorming
wordt daarbij verstaan het stelselmatig bezig zijn om
mensen te helpen zichzelf te ontplooien in relatie tot
anderen en de samenleving.
In de uitvoering van dit vormingswerk ontwikkelden
zich al spoedig twee stromingen. Eén stroming wilde
vooral de nadruk leggen op de geestelijke vorming in
de zin van het leren opbouwen en hanteren van een
levensovertuiging. De andere stroming kan de maat-
schappij-kritische worden genoemd, die onder een
speciale aktien3am: HASH, dat is Humanistisch Ak-
tie-Sentrum Holland, de samenleving wil doorlichten
in zijn organisatievormen op haar machtsfaktoren en
daardoor de verandering van de samenleving wil hel-
pen voorbereiden in de richting van een menswaardi-
ger en leefbaarder samenleving.
Naast het Centrum voor Humanistische Vorming heeft
het Humanistisch Verbond verschillende andere in-
stellingen opgericht, die belast zijn met speciale taken.
Wij noemen achtereenvolgens:

Humanistisch Opleidings Instituut
Dit Instituut werd in het leven geroepen door Huma-
nistisch verbond en Humanistisch Thuisfront en heeft
tot doel de opleiding van humanistische raadslieden
en vormingsleiders.
Als eis voor toelating tot dit instituut wordt gesteld:
het voltooid hebben van een middelbare school met
een daarop gevolgde verdere studie van ongeveer vier
jaren.
De opleiding zelf duurt drie jaren, er worden colleges
gegeven in: humanistiek (de theorie van het humanis-
me), filosofie, agogiek, godsdienst (zowel christendom
als andere godsdiensten), sociologie en groepstech-
niek. De colleges worden op zaterdag gegeven en kun-
nen dus naast een werkkring worden gevolgd.

Humanistische Stichting Socrates
Door het Humanistisch Verbond in het leven geroepen
heeft deze stichting tot doel "de bevordering van we-
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tenschap en cultuur, in het bijzonder met betrekking
tot de humanistische levens- en wereldbeschouwing".
Deze Stichting heeft bijzondere leerstoelen in de hu-
manistiek ingesteld aan de universiteiten van Delft en
Leiden. Zij streeft haar doel verder na door het orga-
niseren van studie-conferenties en het publiceren van
wetenschappelijke rapporten. Daarnaast geeft zij het
driemaandelijks tijdschrift "Rekenschap" uit.

Humanistische Stichting voor de Geestelijke Volksge-
zondheid,
waarvan de doelstelling luidt: Van een humanistische
achtergrond uit bij te dragen tot de gedachtenvorming
omtrent en de bevordering van aktiviteiten op het ge-
bied van de geestelijke volksgezondheid.
Onder deze stichting vallen tegenwoordig alle aktivi-
teiten op het gebied van de geestelijke verzorging en
bovendien wordt via deze stichting een bestuurlijke
bijdrage geleverd op het omvangrijke terrein van
werkzaamheden gericht op de geestelijke volksgezond-
heid.

Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwer-
king.
Aangezien de partikuliere ontwikkelingshulp vrijwel
geheel in handen was van kerkelijke organisaties in
aansluiting op het reeds eeuwenlange werk van missie
en zending, bestonden er VOOr het buitenkerkelijk
volksdeel geen eigen mogelijkheden om bestuurlijk en
financieel een bijdrage te leveren aan de ontwik-
kelingshulp. waarvan de noodzaak ook in die kringen
duidelijk werd beseft. Daarom is in 1968 opgericht het
Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikke-
lingssamenwerking.
In enkele jaren heeft het Hivos reeds vele kontakten
gelegd in het binnen- en buitenland en enkele projek-
ten uitgevoerd. Thans is in voorbereiding een aparte
stichting voor geboorteregelingsaktiviteiten in ont-
wikkelingslanden.

Het Humanistisch Jongeren Sentrum stelt zich ten
doel het bevorderen van kreatieve, algemeen geestelij-
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ke en sociaal-kulturele aktiviteiten, die leiden tot zelf-
bestemming in verbondenheid, ten behoeve van niet-
godsdienstige jongeren tot en met 25 jaar. De stichting
heeft als uitgangspunt voor haar werkzaamheden mo-
dern humanisme.
Bij het H.J.S. zijn verschillende humanistisch gerichte
jongerengroepen aangesloten, waarvan wij met name
noemen de Studentenvereniging op Humanistische
Grondsla.g "Socrates" en een in 1970 nieuw opgeko-
men humanistische jongerengroep genaamd HUMUS.

Tenslotte noemen wij nog het Steunfonds Praktisch
Humanisme, dat zich richt op het verzamelen van gel-
den ter financiering van de vele humanistische aktivi-
teiten, die slechts ten dele worden gesubsidieerd.

De Nederlandse Vermiging
voor maatschappelijk werk
"Humanitas"
Deze vereniging legt zich, zoals haar naa.m aanduidt,
toe op het verrichten van maatschappelijk werk en zij
doet dat op een humanistische basis.
Er is over het humanistisch karakter van Humanitas
in de loop der jaren nog al wat te doen geweest en in
het volgende wordt dus eerst het voornaamste artikel
van de statuten van de vereniging weergegeven opdat
de lezer zelf kan beoordelen hoe het principe door Hu-
m3nitas wordt geformuleerd:

Art. 2:
,,1. De Vereniging stelt zich ten doel het verrichten
van maatschappelijk werk in de ruimste zin en staat
daarbij open voor allen, die behoefte gevoelen aan een
tegemoet treden vrij van elke leerstelligheid, waarbij
in het bijzonder gedacht wordt aa.n de buitenkerkelij-
ken.
Zij erkent evenwel de noodzaak om zich bij haar ar-
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beid te laten leiden door enkele richtinggevende be-
ginselen.
Daartoe behoort in de eerste plaats het algemeen~hu-
manistisch beginsel van de eerbiediging van de men-
selijke persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende
erkenning van het recht op en de plicht tot zelfbe-
stemming en zelfontplooiing voor ieder mens, zij het
binnen de grenzen, door het belang van de gemeen-
schap getrokken.
Daarvan uitgaande, staat zij op het standpunt:
a. dat het maatschappelijk werk behoort te worden
gedragen door een in gemeenschap wortelend besef
van verantwoordelijkheid zowel voor het lot van de
naaste als voor het welzijn van de samenleving;
b. dat in de praktijk van het maatschappelijk werk
een overwegende plaats behoort te worden toegekend
aan het aankweken van verantwoordelijkheidsbesef,
niet alleen met betrekking tot de eigen levensvervul-
ling, maar ook ten opzichte van de groepen, waarvan
de mens deel uitmaakt;
c. dat het maatschappelijk werk een bijdrage behoort
te leveren tot een in alle opzichten gezond maatschap-
pelijk leven.
2. Zij streeft voorts naar koördinatie van alle maat-
schappelijk werk en wenst daar toe de samenwerking
met instellingen, welke op dit terrein werkzaam zijn,
te bevorderen, voorzover dit zonder aantasting van
het eigen karakter van de Vereniging mogelijk blijkt.

De vraag kan worden gesteld in hoeverre de in dit ar-
tikel geformuleerde principes, ondanks het gebruik
van het woord algemeen-humanistisch, nog typisch
humanistisch genoemd mogen worden.
Er is weleens getracht om de beginselverklaring van
het Humanistisch Verbond als een beknopte wereldbe_
schouwing te zien, de beginselverklaring van Humani~
tas zou dan meer een mensbeschouwing zijn.
Dit onderscheid is stellig niet juist. Wie de beginsel-
verklaring van het Humanistisch Verbond aandachtig
leest vindt ook daar niet meer dan een mensbeschou-
wing.
Wel zou gesteld kunnen worden dat Humanitas in
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haar beginselverklaring de nadruk legt op de sociale
elementen in de humanistische levensbeschouwing.
Dat was voor het doel van Humanitas, het verrichten
van maatschappelijk werk, ook het belangrijkst.
Nu is het verder zo dat in sommige vrijzinnig-christe-
lijke groeperingen uit de daar aanwezige mensbe-
schouwing sociale konsekwenties worden getrokken
die praktisch geen verschil vertonen met dat wat door
Humanitas wordt gesteld.
Het blijkt dat cr een praktisch, sociaallevensbesef
mogelijk is dat zowel een ongodsdienstig als een gods-
dienstig humanisme tot achtergrond kan hebben.
Zo kan Humanitas door haar praktische instelling die
bij het verrichten van maatschappelijk werk zowel
geoorloofd als noodzakelijk is de ontmoetingsplaats
zijn van ongodsdienstige en godsdienstige humanisten
die, wat de eerste groep betreft, veelal lid zijn van het
Humanistich Verbond of daarmede sympathiseren en,
wat de tweede groep betreft behoren tot de kleine
vrijzinnige kerkgenootschappen.
Dit neemt niet weg dat Humanitas toch een vereni-
ging is in een humanistisch klimaat en dat men zich
dat ook terdege bewust moet blijven, maatschappelijk
werk is nl. in deze tijd veel meer een algemene hulp
bij maatschappelijk herstel dan een materiële bijstand
hetgeen betekent dat werkelijk levensbeschouwelijke
elementen ieder ogenblik bij het maatschappelijk
werk kunnen optreden.
Op deze grond kan ook een gezonde samenwerking
tussen maatschappelijke werkers en geestelijke ver-
zorgers worden bepleit, de te behandelen mens heeft
soms gelijktijdig maatschappelijk hulp en geestelijke
verzorging nodig!
Humanitas is opgericht in mei 1945 direkt na de be-
vrijding, het Humanistisch Verbond in februari 1946,
de diakonie is dus aan de kerk voorafgegaan. Beide
organisaties waren voorbereid in het laatste oorlogs-
jaar maar in verschillende kringen die van elkaars ak-
tiviteiten nauwelijks op de hoogte waren. Het Huma-
nistisch Verbond is voorbereid door een aantal voor-
aanstaande, buitenkerkelijke, intellektuelen, het ini-
tiatief voor Humanitas stamt uit de kring van de mo-
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derne arbeidersbeweging waar men het gemis van een
eigen organisatie voor maatschappelijk werk ten zeer-
ste gevoelde. Toch is Humanitas geen socialistische or-
ganisatie geworden, de organisatoren beseften dat de
grondslag voor het maatschappelijk werk niet van po-
litieke maar van levensbeschouwelijke aard moest zijn,
Zo zijn twee humanistische organisaties ontstaan met
duidelijke verschillen in doelstelling, werkwijze en sa..•
menstelling maar die toch beide ontsproten zijn uit
een visie op de mens die met recht humanistisch ge-
noemd kan worden.
Humanitas telt op het ogenblik 35.000leden, heeft on-
geveer 150 beroepsmaatschappelijke werkers en 1200
gezinsverzorgsters en bejaardenhelpsters in dienst. Het
is een vereniging van belang geworden in het domein
van het maatschappelijk werk. De arbeid die wordt
verricht op het terrein van kinderbescherming en
voogdij is omvangrijk, de vereniging bezit o.a. een ei-
gen kindertehuis te Ellecom, het reklasseringswerk is
van grote betekenis en wordt verricht binnen het
raam van het Nederlandse Genootschap voor Reklas-
sering omdat Humanitas naast deze algemene vereni-
ging niet nog een eigen orgaan voor de reklassering
wilde oprichten. Humanitas gaf daarmede blijk van
het feit dat ze, hoewel haar eigen karakter bewarende,
de verzuiling niet verder wilde uitbreiden dan strikt
noodzakelijk was. Humanitas heeft zich reeds spoedig
ingelaten met de verzorging van bejaarden, in een
aantal plaatsen - o.a. Hengelo en Beverwijk - kwa-
men eigen bejaarden-centra terwijl later in samen-
werking met het Humanistisch Verbond en de vereni-
ging de Vrije Gedachte een eigen stichting in het le-
ven werd geroepen voor de huisvesting van bejaarden.
Dat oudere mensen daardoor niet langer verplicht
worden om tegen hun zin in een kerkelijk centnun
hun laatste jaren te slijten is een zaak die ongetwijfeld
van groot maatschappelijk en psychologisch belang is.
Vele afdelingen van Humanitas hebben een eigen or-
gaan voor gezinsverzorging in het leven geroepen.
Hier ligt stellig een terrein waar samenwerking met
godsdienstige en neutrale organisaties mogelijk is en
Humanitas is daar ook steeds toe bereid.
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Naast deze speciale takken van maatschappelijk werk
is er het algemeen maatschappelijk werk, de hulp aan
de mens in sociale nood, dat een groot deel van de
energie van Humanitas vraagt.
De laatste jaren is op het terrein van de maatschappe-
lijke dienstverlening, waar vele instituten werkzaam
zijn, een duidelijke beweging gaande om te komen tot
een ver gaande samenwerking bij de praktische uitvoe-
ring van het werk. Humanitas is bereid aan het tot
stand brengen van deze samenwerkingsvormen van
harte mede te werken.
Tegelijkertijd is men zich de laatste jaren bij alle vor-
men van persoonlijke dienstverlening meer bewust
geworden dan voorheen, dat vele persoonlijke noden
en zelfs ziekten maatschappelijke oorzaken hebben.
Dat leidt tot de opvatting dat het noodzakelijk is niet
alleen te werken aan de persoonlijke problematiek
maar tevens de bron aan te vatten en te komen tot
verbetering van de maatschappelijke verhoudingen.
Deze aktiviteiten vinden plaats onder de naam: "sa-
menlevingsopbouw" en Humanitas is bezig ook op dit
werkterrein een goede bijdrage te leveren.
Het werk van Humanitas heeft mede vorm gegeven
aan het verschijnsel van het praktisch humanisme
d.w.z. aan de omzetting van de humanistische gezind-
heid in een humanistische levenspraktijk.
Voor de verdieping en verbreiding van de humanisti-
sche idee is dat van groot belang.

Humanistisch thuisfront
De stichting Humanistisch Thuisfront met de neven-
stichting Militaire Tehuizen is een zelfstandige organi_
satie naast Humanistisch Verbond en Humanitas.
Deze stichting werd opgericht in de dagen van de poli-
tionele akties om door briefwisseling en pakkettenver-
zending kontakt te houden met de Nederlandse mili-
tairen.
Na de beëindiging van deze akties heeft het Thuis-
front haar aktiviteiten verlegd naar Nederland en
heeft het zich sindsdien bezig gehouden met de geeste_
lijke, kulturele en sociale verzorging van militairen en
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met de oprichting van militaire tehuizen.
In 1952werd het Humanistische Vormingscentrum op-
gericht, aanvankelijk te Nunspeet, sinds 1960 in het
Coornherthuis te Driebergen. In dit centrum kunnen
militairen driedaagse bezinningsbijeenkomsten bijwo-
nen. Het centrum wordt thans door bijna 3000militai-
ren per jaar bezocht.
In 1964werd de humanistische geestelijke verzorging
in de Strijdkrachten door de minister van defensie
toegelaten, er zijn thans één hoofdraadsman en dertien
raadslieden. In hetzelfde jaar werd de geestelijke ver-
zorging voor militairen en het Humanistisch Vor-
mingscentrum door het Thuisfront overgedragen aan
het Humanistisch Verbond zodat het Thuisfront zich
nu voornamelijk toelegt op de oprichting en instand-
houding van militaire tehuizen. Daarvan zijn er thans
vier in Nederland en één voor Nederlandse militairen
in West-Duitsland.
Sinds 1971legt het Humanistisch Thuisfront zich ook
toe, in samenwerking met Humanitas en andere orga-
nisaties op het in leven roepen van informatie-cen-
tra voor militairen.

Humanistische stichting voor
huisvesting van bejaarden
Deze stichting werd opgericht door Humanistisch Ver_
bond, Humanitas en De Vrije Gedachte (de vroegere
vrijdenkersvereniging De Dageraad) en heeft ten
doel: "het bevorderen van de totstandkoming van be-
jaardentehuizen op humanistische grondslag, in het
bijzonder ten behoeve van bejaarden die niet geacht
willen worden tot enig kerkgenootschap te behoren".
Er zijn thans twintig bejaardentehuizen in gebruik
plus nog bijna veertig in aanbouw of voorbereiding.
In de reeds in gebruik zijnde huizen plus de huizen
in aanbouw draagt de HSHB thans zorg voor een in-
vesteringsprogramma van ruim vijfhonderd miljoen
gulden.
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cianisme en Boeddhisme. In de 20e eeuw ontmoeten
beschavingen die vooral gevoed zijn uit christendom
en westers humanisme en beschavingen die veel meer
onder invloed stonden van de oosterse filosofie elkaar.
Dat geeft ook aan het humanisme nieuwe impulsen,
het bevestigd het universele karakter ervan en het
maakt de aanspraak tot iedere mens duidelijk en kon-
kreet.
Het reveil van het humanisme in deze eeuwen met
name na de tweede wereldoorlog draagt dan ook een
duidelijk internationaal karakter. Internationaal geldt
het door Julian Huxley op het eerste internationale
humanistisch congres in 1952 te Amsterdam gestelde:
dat de godsdienstige fase in de geestelijke evolutie van
de mensheid ten einde loopt en dat de wereld nu de
"nieuwe religie" nodig heeft, beantwoordend aan de
noden van de tijd en van de toekomst: een universele
mobilisatie van alle menselijke krachten en ideeën om
de mens naar zijn hoogste bestemming te voeren, dat
is de hoogst mogelijke zelfverwerkelijking die in dit
stadium van zijn intel1ektuele, psychische en geestelij~
ke evolutie mogelijk is. De nieuwe religie zal ondog-
matisch zijn en haar eigenlijke toetssteen vinden in de
wetenschap" .
Merkwaardigerwijze heeft in dit internationaal reveil
het kleine Nederland een belangrijke rol gespeeld.
Reeds in de tweede helft van de vorige eeuw ontstond
in ons land de vrijdenkersvereniging "De Dageraad"
die onder invloed van de heersende stromingen een
rationalistisch-dogmatisch en anti-godsdienstig karak-
ter kreeg. Toch heeft de Dageraad in zijn beste tijd
vele buitenkerkelijken tot de overtuiging gebracht dat
een eigen niet-godsdienstige levensvisie mogelijk en
gerechtvaardigd was. In het midden van deze eeuw
was de wervingskracht van deze vrijdenkersvereni-
ging praktisch tot een einde gekomen en na de oprich-
ting van het Humanistisch Verbond in 1946 bemerkt
men, afgezien van een enkele radio- of t.v.-uitzending,
nauwelijks nog iets van de vereniging "De Vrije Ge-
dachte" die ondertussen de Dageraad heeft vervangen.
In andere landen bestonden en bestaan dergelijke or-
ganisaties, in Frankrijk b.V. de Union des Libres Pen-
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5. Internationaal humanisme

Het hwnanisme is een internationaal verschijnsel. De
ontwikkeling van de humanistische gedachte vanuit
de Griekse oudheid heeft zich nimmer gebonden aan
de grenzen van een nationale eenheid, denkers van al-
lerlei landen en nationaliteiten hebben hun bijdragen
geleverd. De gedachte zelf, de eerbiediging van de
mens op grond van de in de mens aanwezige kwalitei-
ten en mogelijkheden kan zich ook nimmer beperken
tot afgebakende groeperingen. Uit de aard van hun
overtuiging hebben humanisten zich altijd en overal
verzet tegen verhovaardiging of diskriminatie op
grond van verschillen betreffende ras, nationaliteit of
sociale status. Het humanisme erkent en verdedigt de
aanspraak van iedere mens op zo volledig mogelijke
ontplooiing van zijn mens-zijn. De erkenning van het
feit dat mensen, individueel gezien, verschillend zijn
in intelligentie, temperament en karakter is daarmede
niet in strijd. Natuurlijk zullen mensen bij gelijke kan-
sen verschillende resultaten bereiken. Deze verscheiM
denheid van menselijke kwaliteiten staat een gezonde
menselijke samenleving niet in de weg, integendeel
een harmonische opbouw wordt er eerder door bevor-
derd. Maar dat is geheel iets anders dan de gedachte
dat bepaalde rassen, klassen of naties superieur zou-
den zijn aan anderen. Een dergelijke pretentie berust
zeker niet op werkelijk wetenschappelijke gegevens
zoals nu en dan wordt beweerd.
Het humanisme erkent de aanspraak van iedere mens
op de ontwikkeling tot een werkelijk menswaardig be-
staan. Het is universeel en internationaal omdat het
over alle grenzen heen de méns wil benaderen en om-
dat het vertrouwen van het humanisme in de mens
betrekking heeft op ieder individu. Hoewel het waar
is dat in het in dit boek gegeven overzicht van de ge-
schiedenis van het humanisme vooral gesproken moest
worden van een westers humanisme is toch ook reeds
aangeduid dat van oudsher humanistische gedachten
aanwezig waren in wereldbeschouwingen als Confu-
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seurs terwijl in Engeland vroeger de Rationalist Press
een soortgelijke funktie vervulde hoewel in een meer
literaire vorm.
Met name in Amerika en Engeland bestaan sinds het
laatste kwart van de vorige eeuw bovendien de z.g.
ethica 1 societies, organisaties op een niet-kerkelijke
ethisch-religieuze grondslag.
Stellig waren er dus in de humanistische wereld reeds
allerlei vormen van organisatie vóór het Nederlands
Humanistisch Verbond in 1946 werd opgericht. Maar
de verdienste van de oprichters van de Nederlandse
organisatie is dat zij doelbewust een negatieve anti-
godsdienstigheid hebben vermeden en anderzijds heb-
ben geweigerd zich te laten verstrikken in duistere ir-
rationaliteit. Daardoor was het mogelijk een positief,
klaar en helder -uitgangspunt, het humanisme, te ma-
ken tot grondslag van een internationale beweging die
nu reeds haar grote betekenis heeft in de wereld der
buitenkerkelijkheid.
Na een eerste verkenning, o.a. een kennismaking met
het Congres te Rome in 1949 van de World Union of
Free Thinkers, stond het vast dat er een nieuwe inter-
nationale organisatie zou moeten komen.
Deze werd, vooral door de aktiviteiten van het Neder-
lands Humanistisch Verbond, opgericht te Amsterdam
in 1952.
De International Humanist en Ethical Union (lHEU)
ontstond door samenwerking van: de American Ethi-
cal Union, de American Humanist Association, de Bri-
tish Humanist Association, het Gesellschaft für Ethi-
sche Kultur uit Wenen, het Humanistisch Verbond uit
België, het Humanistisch Verbond uit Nederland en de
Radical Humanist Association -uit India. De oud-Unes-
co-directeur Sir Julian Huxley sprak op het congres te
Amsterdam zijn reeds geciteerde rede uit en er werd
een "humanistisch manifest" samengesteld dat men
als de beginselverklaring van de IHEU kan beschou-
wen.
Dit manifest luidt:
"Humanisme is, als alternatief tegenover de open ba-
ringsgodsdiensten enerzijds en de totalitaire systemen
anderzijds, het resultaat van een lange geestelijke tra-
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ditie en inspiratiebron van denken, kunst en weten-
schap. Ethisch Humanisme verenigt allen die hWl
overtuiging willen baseren op eerbied VOOrde mens
als een geestelijk en zedelijk wezen. De grondslagen
van het moderne ethische humanisme zijn:
1. Het is demokratisch. Het streeft naar een zo volle-
dig mogelijke ontwikkeling van ieder mens. Het stelt,
dat dit een kwestie van recht is.
2. Het poogt een scheppend en niet een vernietigend
gebruik te maken van de wetenschap.
3. Het legt de nadruk op de waardigheid van de mens
en het recht van het individu op de grootst mogelijke
vrijheid van ontwikkeling, die te verenigen is met de
rechten van anderen.
4. Het legt er de nadruk op, dat persoonlijke vrijheid
een doel is, dat moet \/orden gekombineerd met socia-
le verantwoordelijkheid om te verhinderen, dat zij
wordt opgeofferd aan de verbetering van de materiële
welstand. Omwille van de individuele vrijheid is het
humanisme ondogmatisch en legt het geen geloof op
aan zijn aanhangers.
Opvoeding moet vrij zijn van leerstelligheid.
5. Het humanisme is een levenshouding, die streeft
naar de grootst mogelijke ontploo:ing door het bevor-
deren van een ethische en scheppende levenswijze".

Hoe zeer het Nederlandse Humanistisch Verbond haar
stempel op de !HEU drukt blijkt uit het feit dat het
secretariaat van deze internationale organisatie geves-
tigd is te Utrecht, terwijl Prof. dr. J. P. van Praag, de
oud-voorzitter van het Nederlands Humanistisch Ver-
bond, voorzitter van de IHEU is.
De IHEU kent drie soorten van lidmaatschap nl. die
van volledige (stemgerechtigde) leden, leden met
konsuItatieve status en geregistreerde groepen. Ver-
der zijn er nog kontaktgroepen.
De aangesloten organisaties zijn o.a.
The American Ethical Union
The American Humanist Association
Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands
The British Humanist Association
The Rationalist Press Association

139



Humanistisch Verbond België
Humanistisch Verbond Nederland
Indian Radical Humanist Association
Centro Coscienza, Italië
Human-Etisk Forbund, Noorwegen
Humanitas, Nederland
Korean Humanist Association, Zuid-Korea
Ligue Française de l'Enseignement, Frankrijk.
Verder heeft het Humanistisch Verbond nog zusteror-
ganisaties in Oostenrijk, Joego-Slavië, Finland, Ier-
land, Canada, Argentinië, Nigerië, Oost-Pakistan, de
Filippijnen, Japan en Nw. Zeeland.
De IHEU belegt haar congressen om de vier of vijf
jaar, het tweede vond plaats in 1957 te Londen, het
derde in 1962 te Oslo, het vierde in 1966 te Parijs,
het vijfde in 1970te Boston.
Sinds 1968voert de IHEU een dialoog met het Vati-
kaanse Sekretariaat voor de ongelovigen en sinds 1969
met marxisten uit Oost-Europa.
De bij de IHEU aangesloten organisaties zijn vaak
heel verschillend van karakter en oorsprong. In de
verschillende delen van de wereld hebben de varian-
ten van het moderne humanisme een eigen ontwikke-
ling gehad waarbij bovendien de bijzondere kwalitei-
ten van het werelddeel of het land van herkomst een
belangrijke rol hebben gespeeld. We willen trachten
enkele punten nader aan te geven.

Amerika
In de eerste plaats moet er op worden gewezen dat
een ontwikkeling van humanistische gedachten alleen
heeft plaats gehad in de landen van Noord-Amerika,
om heel konkreet te zijn: in de Verenigde Staten en
Canada. In de landen van Latüns-Amerika speelde het
humanisme tot voor kort geen rol, in 1965kwamen
echter humanistische organisaties tot stand in Argen-
tinië, Brazilië en Uruguay. Deze organisaties hebben
reeds kontakt opgenomen met de IHEU.
De verspreiding van de humanistische organisaties
over de wereld is heel duidelijk: een sterke koncentra-
tie in het oude Europa, duidelijke vertakkingen in
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Noord-Amerika en Australië, opkomende organisatie~
in de verst ontwikkelde Aziatische landen. In de
landen achter het ijzeren gordijn zullen ongetwijfeld
humanistische gedachten een rol spelen, met name in
de Sowjet-Unie, Polen en Tsjecho-Slowakije wordt
het woordt humanisme soms bewust gebruikt, een na-
dere oriëntatie zal, als de toegang tot deze landen wat
gemakkelijker wordt nodig zijn om vast te stellen in
hoeverre hier van een werkelijke geestverwantschap
kan worden gesproken.
Er zijn op dit ogenblik reeds nauwe kontakten met
humanisten uit Joego-Slavië en Roemenië.
In de Verenigde Staten dateren de zgn. Ethical So-
cieties reeds vanaf 1876. In dat jaar richtte de wijsgeer
Felix Adler de eerste Society te New York op. Doordat
dit voorbeeld in andere steden werd nagevolgd kon
reeds in 1889 de Ethical Union worden opgericht, het
federaal verband van de plaatselijke Societies.
Het ontstaan van de Societies kan worden gezien als
een ontmoeting van in het positivisme geschoolde in-
tellektuelen met figuren uit christelijke vrijzinnigheid
die de dogmatische vormen van de religie achter zich
wensten te laten. De Ethical Union heeft deze vereni-
ging van positivistische, wetenschappelijke belangstel-
ling en religieuze toewijding eigenlijk steeds weten te
behouden en ze is waarschijnlijk ook wel typisch voor
het Amerikaanse geestelijke klimaat.
Deze religieuze toewijding moet dan echter heel na-
drukkelijk worden gezien als een humanistische reli-
giositeit en niet als een terugkeer tot godsdienstige
VOrmen en inhouden.
Het is duidelijk dat in een dergelijke organisatie de
mogelijkheid tot beleving van de overtuiging een ster-
ke rol moet spelen en dat is dan ook in de Ethical 80-
cieties steeds het geval geweest, de samenkomsten
hebben een bepaald gewijd karakter, er is een vorm
van gemeenschappelijke meditatie, men zingt geza-
menlijk de zg. ethica 1 songs. Men houdt ook diensten
bij huwelijk, begrafenis, enz. Er is aandacht voor al-
lerlei vormen van maatschappelijk werk, men houdt
zich intensief bezig met het onderwijs, de Union heeft
eigen scholen! Onder de leden van de Societies leeft
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een sterk gevoel van onderlinge verbondenheid, er is
een korps van geschoolde leiders vaar het ethisch-so-
ciaal werk, deze treden op als leiders van de bijeen-
komsten maar ook als onderwijzers en maatschappelij-
ke werkers in dienst van de Union. Kortom een huma-
nistische organisatie met een duidelijke wetenschap-
pelijke, sociale en religieuze belangstelling. .
Van een wat ander kaliber is de American Humanist
Association.
Hier speelt het intellektualisme een belangrijker rol,
de Association had ook aanvankelijk vooral aan de
Amerikaanse Wliversiteiten haar aanhang. Vanzelf
traden allerlei wijsgerige stromingen in dit milieu
naar voren terwijl toch ook religieuze elementen, een
erkenning vooral van de natuur als een ondoorgron-
delijk mysterie, een rol speelden.
De Associationwerd in 1928opgericht en heeft zich er
na de Tweede Wer~ldoorlog,onder invloed van het re-
veil van het humanisme in Europa, op toegelegd een
wat bredere organisatie te worden. Er zijn thans aller-
lei plaatselijke groeperingen waarin het bezinnend ge-
sprek en een deelname aan publieke aktiviteiten een
rol spelen. Uiteraard is ook in deze organisatie een
grote aandacht voor problemen van onderwijs. Samen
met de Ethical Union heeft de Association zich verzet
tegen de regeringssteun aan konfessionele scholen.
Bovendien hebben ze gezamenlijk het Joint Washing-
ton Office for Sodal Concern opgericht.
In de verbitterde strijd om de rassendiskriminatie die
Amerika na de oorlog zo heeft gekenmerkt hebben
humanistische organisaties een duidelijk standpunt in-
genomen; zij hebben zich in woord en daad ondubbel-
zinnig tegen deze diskriminatie uitgesproken.
Naast de twee genoemde organisaties is er ook nog de
Fellowship of Religious Humanists. Deze groep die on-
der haar leden ook leden van AEU en AHA telt, wil
vooral een bezinnigscentrum zijn.

Engeland
Het initiatief van Felix Adier te New York vond el-
ders navolging, er werden ethical societies opgericht
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in Engeland en bv. ook in Duitsland en Oostenrijk. Dit
had tot gevolg dat reeds in 1896de International Ethi-
cal Union kon worden opgericht die dus, na ruim een
halve eeuw te hebben bestaan, in 1952is opgegaan in
de IHEU. In Engeland hebben de ethica 1societies een
wat rationalistischer inslag gekregen dan in Amerika
hoewel het verband met de kerk er toch sterker werd
gevoeld, tot 1914zijn de societies als uiterst vrijzinnige
stroming zelfs deel van de Engelse staatskerk geble-
ven.
Aan de andere kant stond echter de beïnvloeding door
de intellektuelen van de Rationalist Press. Deze groe-
pering was in 1899 ontstaan uit het initiatief van een
uitgever om wetenschappelijke boeken te publiceren
ter bestrijding van de godsdienst. De bekende Ber-
trand Russell was tot zijn dood in 1970de onbetwiste
leider van deze organisatie. Vanuit haar aanvankelijk
beperkte, literaire doeleinden heeft zij zich, vooral ook
weer na de tweede Wereldoorlog, ontwikkeld tot een
bredere organisatie, de Rationalist Press Association,
die een volledig humanistische beweging wil zijn. De
veranderde opzet spreekt duidelijk uit de naamsver-
andering van het blad van de organisatie, The Litera-
ry Guide werd veranderd in The Humanist.

Frankry"k
De grote Franse organisatie die aangesloten is bij de
IHEU is de Ligue Française de l'Enseignement, die
over 34.000plaatselijke afdelingen verdeeld ongeveer
drie millioen leden telt. Deze Ligue werd opgericht in
1866en had aanvankelijk de bevordering van het on-
derwijs in niet-konfessionele zin tot doel. Hoewel dit
doel ook vandaag nog volledig is gehandhaafd heeft
het werkterrein van de Ligue zich belangrijk uitge-
breid, de bevordering van een niet-konfessionele op-
voeding in het algemeen behoort tot de werkzaamhe-
den van de Ligue en daarmede samengaand een breed
terrein van aktiviteiten op het gebied van kulturele
ontwikkeling, lektuurverspreiding, sport en vrije-
tijdsbesteding. Onder invloed van het humanistisch
reveil in Europa hebben levensbeschouwelijke over-
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wegingen in moderne stijl ook meer aandacht gekre-
gen in de Ligue zodat in 1961 aansluiting volgde bij de
IHEU.
De grote betekenis van deze aansluiting voor de
IHEU ligt, naast het grote aantal leden dat de Ligue
inbracht, vooral in het feit dat daardoor het wat een-
zijdig aksent van de Angelsaksische landen doorbro-
ken werd en verwacht mag worden dat ook het Franse
denken daardoor in het internationaal humanisme de
haar toekomende rol zal gaan spelen.
De Ligue is in Frankrijk een belangrijke organisatie,
samen met zestien andere verenigingen die op het
zelfde terrein werkzaam zijn vormt zij de grote in-
vloed hebbende "Confédération Générale des Oeuvres
LaÏques".
Een kleine maar aktieve organisatie die nog niet zo
lang bij de IHEU is aangesloten, is het Institut de
I'Homme. Deze groep, die openstaat voor dialoog,
heeft haar leden vooral in universiteitskringen.

Duitsland
In West-Duitsland is bij de IHEU aangesloten de Bund
Freireligiöser Gemeinden Deutschlands.
Vóór het revolutiejaar 1848was er in Duitsland, onder
invloed van de priester Johannes Ronge, een beweging
onder rationalistisch gezinde katholieken en protestan-
ten om tot vernieuwing van het godsdienstig denken
te komen. Uit wat er na de revolutie van deze bewe-
ging over was werd in 1859 de Bund Freireligiöser
Gemeinden Deutschlands gesticht en in deze nieuwe
organisatie ontwikkelde de vernieuwing van het reli-
gieus denken zich al spoedig tot een ongodsdienstige,
ethisch-religieuze stroming die zich zeer nadrukkelijk
verzette tegen de hegemonie van het politieke. Duitse
Christendom.
In de plaatselijke afdelingen van de Bond bestaat een
zeker religieus ritueel bij de zondagse samenkomsten
en bij gelegenheid van geboorte, huwelijkssluiting en
overlijden.

De laatste jaren heeft het niet-godsdienstig, humanis-
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tisch streven in Duitsland een impuls gekregen door
de literaire werkzaamheden van dr. Gerhard Szczesny
en anderen. Het boek van Szczesny .,De Toekomst van
het Ongeloof" heeft wijde bekendheid gekregen, de er
uit voortgevloeide schriftelijke diskussie tussen Szczes-
ny en de katholieke prof. dr. Friedrich Heer heeft in
vele landen indruk gemaakt.
Door het Szczesny- Verlag in München wordt sinds
1963 de zg. "Club Voltaire" uitgegeven, een jaarlijkse
bloemlezing van kritische, humanistische literatuur.

België
Mede op instigatie van het Nederlands Hwnanistisch
Verbond werd in België in 1952het Humanistisch Ver-
bond opgericht. Hoewel er duidelijke verwantschap is
met de Nederlandse organisatie heeft het Belgisch Hu-
manistisch Verbond door de typisch Belgische om-
standigheden toch een geheel eigen karakter. In de
eerste plaats strekt haar invloed zich slechts uit tot
het Vlaamse gedeelte van België. met als kern een
aantal hoogleraren van de universiteit van Gent.
Daarnaast, hoe kon het anders in België, heeft het
Verbond een duidelijk anti-klerikaal karakter.
De belangrijkste van haar werkzaamheden is haar be-
moeienis met de bekende lessen in de zedeleer die aan
de Belgische scholen naast het traditionele godsdienst-
onderwijs kunnen worden gegeven (een zeker pen-
dant dus van het zich in Nederland ontwikkelende hu.
manistische vormingsonderwijs). In 1954 werd, mede
op initiatief van het Belgische Humanistische Ver-
bond, de Werkgemeenschap van Leraars in de Ethiek
opgericht dat een volwaardig en gelijkwaardig pro-
gramma in de lekenmoraal nastreeft. Dr. A. R. van
Cauwelaert geeft aan de Gentse universiteit kolleges
over de didaktiek van de moraal voor deze leraren.
Men tracht de laatste jaren in België, ter navolging
van het Nederlandse voorbeeld, ook allerlei vormen
van praktisch humanisme tot ontwikkeling te bren-
gen.
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India
In India is er van oudsher de Indian Radical Humanist
Association en sinds kort ook een nieuwe organisatie
de Humanist Union.
De Radical Humanist Association is een van de weinige
humanistische organisaties die duidelijk politiek is ge-
richt. Zij komt voort uit het radikaal-politieke denken
(o.a. van M. N. Roy), dat in tegenstelling tot de vaak
levensontkennende stromingen in het oude India, mo-
derne, sociaal-politieke standpunten inneemt, De
IRHA wil het politieke denken en handelen in India
inspireren tot een streven naar eerbiediging van de
menselijke persoonlijkheid. Daarbij spelen gedachten
omtrent een koöperatieve en federalistische opbouw
van de staatkundige eenheden een sterke rol.

Australië
In Australië zijn enkele onafhankelijke, ieder bij de
IHEU aangesloten, humanistische organisaties.
Zo werd bv. de New South Wales Humanist Society in
1960 opgericht. Meteen kreeg de organisatie een heel
duidelijke taak nl. de strijd om de religieuze opvoe-
ding die de kinderen op de scholen wordt gegeven te
brengen in een richting die niet-specifiek christelijk
is.
Het lijkt er op dal deze pogingen inderdaad sukses
zullen hebben, er is op het ogenblik door het ministerie
van onderwijs in NSW een schema voor deze lessen
ontworpen waarin naast christelijke elementen ook
meer algemeen religieuze en wijsgerige bestanddelen
zijn opgenomen, Onder de "grote figuren" die voor be-
handeling door de onderwijzer in aanmerking komen
worden genoemd: Confucius, Lao-Tse, Socrates, Mo-
hammed, Boeddha, Tagore, Ghandi, Einstein, Schweit-
zeI'.

We mogen dit hoofdstuk besluiten door nog enige in-
formatie te verstrekken over de werkzaamheden van
de IHEU zelf. Naast de koördinerende werkzaamhe-
den wil de IHEU ook zelf een woord spreken en be-
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paalde aktiviteiten bevordE:ren.
Om dit duidelijk te maken kunnen twee resultaten
worden genoemd van het kongres dat in 1962te Oslo
werd gehouden. Op dit kongres werd een resolutie
aangenomen betr"effende de wereldpolitiek en werd
tevens besloten dat de humanistische organisaties in
de gehele wereld gezamenlijk -:en projekt van prakti-
sche menselijke hulpverlenining ter hand zullen ne-
men. In deze beide besluiten komt het tweeledig ka-
rakter ook van de IHEU nl. de bevordering van de hu-
manisering van het menselijk denken en handelen en
de daarbij behorende praktische werkzaamheden dui-
delijk tot uiting. We laten daarom de genoemde reso-
lutie hier volgen en geven tot slot een korte samenvat_
ting van het Biharprojekt.

Humanisten roepen op tot een nieuw perspectief in de
internationale samenleving

De ontwikkeling van de beschaafde wereld is meer
gericht op samengaan dan op een afzondering van na-
tionale gemeenschappen. De grote humanistische tra-
titie van verdraagzaamheid is nooit alleen maar een
middel tot het doel geweest, zij belichaamt respekt
voor de eisen van anderen, en een verplichting om te
streven naar overeenstemming. De geschiedenis recht-
vaardigt dit praktisch vertrouwen in de mens. De pro-
blemen van ieder volk zijn in zekere zin de problemen
van allen geworden, en de huidige behoefte aan we-
derzijdse verdraagzaamheid, die tot uiting komt in
zelfbeheersing en in internationale samenwerking,
wordt in brede kring erkend.
Geen enkele ekonomische of politieke formule kan
overal worden toegepast, ook niet in de toekomst. De
Amerikaanse demokratie is niet identiek aan de Brit-
se. India heeft andere regelingen nodig dan Frankrijk.
Niettemin is elk echt demokratisch streven gericht op
het totstandbrengen van meer open, rechtvaardige en
doelmatige samenlevingen.
Veroveren is uit de tijd, en zelfs Grote Mogendheden
beginnen dit in te zien. Hoezeer men ook de voorkeur
zou geven aan spoedige en volledige ontwapening,
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toch moet erkend worden, dat dit slechts een uiteinde-
lijk doel kan zijn, te bereiken via ekonomische en poli-
tieke pogingen tot verbetering. Pogingen om andere
regeringen te overtroeven, zijn van oudsher be-
schouwd als een wettig streven. Het bevredigt psycho_
logische behoeften, maar geeft tegelijkertijd blijk van
innerlijke onzekerheid. De stelling dat het alleen maar
mogelijk is voordeel te behalen door anderen te bena-
delen moet worden herzien. In feite is dit ten dele
reeds gebeurd. Iedere menselijke overeenkomst, hetzij
moreel of materieel, kan zo opgesteld worden, dat zij
voordeel oplevert voor .alle betrokken partijen, We
moeten er naar streven dit te maken tot een algemeen
geldend kriterium.
De volgende periode van tien jaar zal waarschijnlijk
beheerst worden door overgangstechnieken in inter-
nationale betrekkingen. De geneigdheid tot de taktiek
van het overtroeven zal niet verdwijnen, maar kan ge-
matigd worden. Heden ten dage is er een krachtige
tendentie, die er op gericht is de mensheid bekrompen
politieke, ekonomische en regieuze dogma's te doen
overwinnen en het vertrouwen in de menselijkheid
die de gehele mensheid gemeen heeft te bevorderen.
Deze tendentie dient versterkt te worden, opdat de
nieuwe aanpak zijn bruikbaarheid kan bewijzen nu
kortzichtige methoden in diskrediet zijn geraakt.
De humanistische beweging doet een beroep op alle
mannen en vrouwen, die de feiten en behoeften van
onze tijd erkennen om hun krachten in te zetten voor
de voorlichting en zelfbevrijding die de geestelijke
voorwaarden varanen voor een wereldbestel zonder
hetwelk de mensheid niet kan gedijen en misschien
mogelijk niet kan voortbestaan.

Bihar-projekt
Op voorstel van de Indian Radical Humanist Associa-
tion werd op het congres te Oslo het plan aanvaard
dat de humanistische organisaties tezamen de gelden
en aktiviteiten zouden bijeenbrengen om de bevolking
in een deel van de staat Bihar in Noord-West India te
helpen in haar ontwikkeling.
Het projekt bevat een streek van nog geen honderd
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kmz, met 54 dorpen en 15.720inwoners. Het doel van
de aktie is:
Een stijging van de produktie en verbetering van de
levensvoorwaarden in deze streek door:
a. de bevolking te onderrichten in de grondslagen van
de koöperatie,
b. ze te scholen in het gebruik van betere landbouw-
methoden, waardoor de opbrengst zal stijgen,
c. het scheppen van algemene projekten voor niet vol-
ledig in gebruik zijnde arbeidstijd.
De organisatie van het projekt zal worden geleid door
de Indian Radical Association die zich reeds heeft ver-
zekerd. van de daadwerkelijke hulp van afgevaardig-
den van de dorpen zelf.
Het plan zal in vijf jaar worden voltooid. Het eerste
jaar zal vooral worden besteed aan de voorbereidende
klimaatsverbeteringen door het organiseren van
bijeenkomsten van de door honger beproefde mensen,
het scheppen van zelfvertrouwen en het scheppen van
een geest van jezelf-helpen en samenwerken. De vol-
gende jaren zullen worden besteed aan het organise-
ren van verbruikers- zowel als producentencoöpera-
ties onder de arme bevolking, teneinde hun een prak-
tische scholing te kunnen geven in moderne en betere
landbouwtechnieken en werktuigen.
Het uiteindelijk doel is dat er voor alle onderpachters
en landarbeiders een stuk grond van ongeveer 2 ha ter
beschikking komt, daarnaast zullen er scholingswerk-
plaatsen komen voor 'schoenmakerij en leerbewerking,
voor matten- en mandenmaken, voor timmer_ en
smidsewerk en voor katoengarenproduktie. Er zal een
kleine 300 ha aan grond worden bevloeid en vrucht-
baar gemaakt.
De benodigde gelden zijn door de organisaties van de
IHEU (en de regering van India) bijeengebracht en
het projekt is in bewerking.
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6. Radikalisering
van de tradities

De periode 1965-1971
Het is een vreemde gewaarwording om nu (eind 1971)
een .boekje te moeten herzien dat in 1965 geschreven
is. Wat is er veel gebeurd en wat is er veel veranderd!
In dit hoofdstuk zal worden getracht een kort, samen-
vattend, beeld te geven van wat er gebeurde en vooral
van wat er veranderde en natuurlijk van de invloed
die dat alles heeft uitgeoefend op het humanisme.
Geen gemakkelijke taak! Het is veel eenvoudiger om
een beeld te geven van gebeurtenissen die honderd ja-
ren geleden plaats vonden dan van dat wat plaats
vindt in je eigen tijd. Je bent er te veel bij betrokken
geweest, het is allemaal nog zo verward, je hebt er
geen afstand van kunnen nemen,
Toen dit boekje in 1965 werd geschreven waren er nog
geen maanreizen, was er nog geen oorlog in Vietnam,
spraken we nog niet over milieu-vervuiling, was Chi-
na zijn opmars als grote mogendheid nog niet begon-
nen, was er nog geen Chinees-Russisch konflikt, was
er nog geen drug-probleem, waren er nog geen stu-
denten-opstanden, vervulden Brezjnew en Nixon nog
slechts runners-up funkties, en was het woord genera-
tie-kloof nog niet in gebruik.
Natuurlijk de aanzet tot dit alles was al wel aanwezig
maar sindsdien hebben grote gebeurtenissen zich vol-
trokken of zijn nog steeds bezig zich te voltrekken en
is het wel een bijzonder moeilijke opgave om in deze
veelheid van gebeurtenissen een paar hoofdlijnen te
ontdekken.
Er zijn twee gebeurtenissen, of beter gezegd reeksen
van gebeurtenissen, die alle andere in de schaduw
zetten, en ze tegelijkertijd ook ten zeerste beïnvloeden,
nl. de opkomst van China, als eerste "gekleurde" na-
tie, onder de dominerende wereldmachten en de kloof
die in de westerse wereld is ontstaan tussen de geves-
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tigde, oudere, generaties en de maatschappij-kritische
voorhoede van de jeugd.
Waarschijnlijk zullen beide reeksen van gebeurtenis-
sen de wereldsamenleving in de komende jaren sterk
beïnvloeden. Ze tonen bovendien een zelfde richting.
De opkomst van China zal waarschijnlijk tot gevolg
hebben dat de wereld, en met name de gehele "ge-
kleurde" wereld, meegevoerd wordt op de weg naar
een socialistische maatschappij-ordening, de opstand
van de westerse jeugd betekent een nieuwe fase in het
likwidatie-proces van de kapitalistische wereld.
De vraag is niet of "men" blij is met de aangegeven
ontwikkelingen, wellicht zullen sommige mensen hun
hart vasthouden. Het zijn ook niet meer dan tenden-
ties, alles kan nog heel anders lopen, wie had in 1965
de dingen kunnen voorspellen die in de afgelopen zes
jaren hebben plaats gehad!, maar toch, vandaag schij-
nen bijna alle feiten in dezelfde richting te wijzen.
Op de voorlaatste bladzijde van het tweede hoofdstuk
van dit boekje vindt de lezer de volgende tekst, die
volledig is overgenomen uit de Je druk van 1965:
"Het oude vraagstuk van individu en gemeenschap is
te omvattend om er hier uitvoerig op in te gaan, maar
zo ergens dan geldt hier de humanistische gedachte
dat vrijheid eerst mogelijk wordt waar eerbied heerst.
Wie de vrijheid wil veroveren desnoods ten koste van
anderen veroorzaakt slechts onvrijheid.
Vrijheid vraagt eerbied d.w.z. gerechtigheid.
In deze zin vindt men de humanistische stellingname
t.O.V.het maatschappelijk leven. De vraag is niet of er
vrijheid kan zijn voor enkelen maar of een maat-
schappelijke ordening kan worden gevonden waarin
de vrijheid tot persoonlijke ontwikkeling voor ieder
individu kan worden veilig gesteld. Het is zeker dat
daarvoor nog vele politieke en maatschappelijke ver-
anderingen zich moeten voltrekken.
Daarbij zullen zowel liberale als socialistische inzich-
ten een rol spelen maar belangrijker is dat uiteindelijk
een werkelijke humanisering plaats heeft d.W.Z. dat
gelijkberechtigde mensen in vrijheid zullen samen-
wonen".
Het lijkt erop dat het socialisme ondertussen bezig is

151



de wereld te veroveren en vooral m belangrijke delen
van de jongere generaties steeds meer aanslaat. Zon-
der dat dat overigens tot sympathie leidt voor de so-
cialistische politieke partijen van het westen die veel-
eer wordt verweten dat zij gemene zaak hebben ge-
maakt met het burgerlijk konservatisme. Er is een'
revolutionair, anarchistisch eh ethisch getint, socialis-
me aan het ontstaan dat weinig of geen aansluiting
vindt bij de oude socialistische partijen of bij het rus-
sische kommunisme en dat zijn hoop (terecht of ten
onrechte?) stelt op het opkomende China of op ro-
mantische socialistische figuren als Chevara en Cas-
tro.
Het is de vraag of in deze kolkende wereld de oude
humanistische waarde van de persoonlijke vrijheid
nog veel kans maakt.
Dit geldt t:: meer daar het oude liberalisme, eertijds
de politieke kampioen van deze vrijheid, aan beteke-
nis heeft ingeboet. Dat betekent niet dat er geen
echte liberalen meer zijn maar wel dat de liberale
politieke partijen veelal de konservatieve beschermers
van oude ekonomische en sociale voorrechten zijn ge-
worden en nog slechts op politiek minder belangrijke
punten bereid zijn het vrijheidsvaandel te zwaaien.
En dat is een ernstig gemis! Want zo ooit, dan zijn er
nu mensen en groeperingen nodig die de moed en de
inspiratie opbrengen om de gedachte van de persoon-
lijke vrijheid hoog te houden. En dan niet om daarme-
de de handhaving van een verouderd ekonomisch en
sociaal stelsel te verdedigen maar om voor een toe-
komstige, rechtvaardiger, wereld het element van de
vrijheid te bewaren.
Het is de vraag waar de opkomst van China toe leidt.
Het is mogelijk dat China op afzienbare tijd in oorlog
geraakt met Rusland,en dan een groot deel van de we-
reld met zich mee trekt in de nukleaire ondergang.
Maar dat is slechts één mogelijkheid. Het kan ook zijn
dat China's ontwikkeling de inzet wordt van een enor.
me uitbreiding van het socialisme over de wereld, met
name in die grote gebieden die nu nog onderontwik-
keld worden genoemd.
Daarom is wellicht niets zo belangrijk als een onbe-
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vangen studie van wat zich in China ontwikkelt. On-
bevangen en onbevooroordeeld. Want de vooringeno-
men wijze waarop we in het westen jarenlang zijn
voorgelicht over de kommunistische landen wordt
waarschijnlijk slechts geëvenaard door de wijze waar-
op men in die landen is voorgelicht over het westen.
Alleen reeds daarom is het van groot belang dat een
flink deel van de jongere generaties zich maatschap-
pij-kritisch opstelt. Men is niet langer bereid de geijk-
te slogans van de gevestigde orde te aanvaarden, men
stelt zich kritisch op tegen die orde zelf en is bereid op
onderzoek uit te gaan naar wat anderen hebben te
bieden.
Natuurlijk wordt dat vanuit de gevestigde orde als
verraad ervaren waardoor de tegenstellingen in onze
maatschappij zich verwijden en verdiepen. Een polari-
satie die nodig is om tot klaarheid te komen, ondanks
het protest van de vele geschrokkenen die zich inspan-
nen om het gevaar van de polarisatie te bezweren.
De voorhoede van de westerse jeugd is in beweging
gekomen en dat uit zich op vele, soms bijna tegenge-
stelde, wijzen.
Er zijn de jongeren die in niet-aflatende kritiek tot de
kern van onze kapitalistische maatschappij-orde
trachten doo: te dringen en die niet schuwen om onze
samenleving - ondanks alle voortbrengselen van we-
tenschap, techniek en kunst - te ontleden tot een
koude, harde, egoïstische jungle waarin de strijd om
het bestaan feller wordt gevoerd dan waar ook ter we-
reld. En ook onoprechter, immers ged~kt door de scho-
ne leuzen van christendom en humanisme waar we
ons in de praktijk van de maatschappelijke ordening
weinig van aantrekken.
Tegelijkertijd is er de beweging van jongeren die deze
maatschappij te lijf wil gaan door een werkelijke de-
mokratisering in werkplaats, universiteit en scholen
af te dwingen. Het spreekt vanzelf dat deze bewegin-
. gen elkaar ontmoeten en vaak samengaan maar toch
stuit de tweede op meer tegenstand omdat ze onze
maatschappij -ordening meer aantast. Ten slotte is
theoretische, politieke maatschappij-kritiek niet zo ge-
vaarlijk maar erger wordt het als dezelfde mensen, of
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anderen, een werkelijke hervorming in de vorm van
inspraak en medezeggenschap trachten af te dwingen,
daarmede tast men nl. de strukturen van onze maat-
schappij werkelijk aan. Bovendien is deze tweede be-
weging - voor demokratisering - bEter te bestrijden.
Maatschappij-kritiek kan men wel doodzwijgen maar
meestal moeilijk weerleggen, demokratiseringspogin-
gen zijn op allerlei wijzen tot mislukking te brengen,
o.a. door er gedeeltelijk aan toe te geven maar te zor-
gen dat de zaak ten slotte in het moeras terecht komt.
Er zij hier niet beweerd dat dat altijd opzettelijk en
bewust gebeurt.
En dan is er, om het niet te uitvoerig te maken, een
grote groep van jongeren die het geloof in onze wes-
terse samenleving eveneens heeft verloren, ja zelfs
in die mate dat ze het niet meer de moeite waard acht
daar iets aan te doen. Ze heeft eenvoudig afstand ge-
nomen in allerlei subkulturen waárin niet-westerse
elementen als mystiek en drug-gebruik naast een ge-
mis aan arbeidsethos hun duidelijke onverschillig-
heid t.a.v. onze maatschappij kenbaar maken als-
mede hun poging om langs geheel andere wegen tot
bevredigender levenswijzen te komen. Dat dat maar
al te vaak tot mislukking is gedoemd, met name ook
door de agressieve wijze waarop de gevestigde orde
zich tegen zulk soort pogingen opstelt, is duidelijk.
Verder zijn er de verschillende vormen van jonge-
ren-protest geweest zoals wij die in Nederland kennen
onder de namen provo's, kabouters, hippies enz. En
dan niet te vergeten het studenten-verzet dat over de
gehele wereld, tot aan de rand van de revolutie, zich
gekeerd heeft tegen het establishment van de univer-
siteiten, tegen de verweving van wetenschap en geves-
tigde orde en tegen maatschappij-strukturen die eko-
nomisch en sociaal monopoliserend zijn.
Natuurlijk hebben bij dat alles infiltraties van kom-
munistische zijde hier en daar een rol gespeeld maar
wie meent daaruit het geheel te kunnen verklaren
denkt wel heel simplistisch.
Ook de gedachte dat het allemaal wel weer overgaat
lijkt naïef. Natuurlijk gaat er het een en ander over
maar het wordt wel steeds door iets anders gevolgd.
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We zullen er rekening mee moeten houden dat de
strukturen van onze maatschappij zelf het verzet op-
roepen en dat slechts diepgaande veranderingen een
revolutionering van de jongeren zullen kunnen stui-
ten. Is dat een haalbare kaart?
Het is de grote vraag waarvoor we ons gesteld zien en
mede natuurlijk de vraag of de ideeën van christen-
dom en humanisme daarin nog een rol kunnen spelen.
Daarbij moet één ding duidelijk onder ogen worden
gezien nl. dat een groot deel van de huidige generatie
afkerig is van louter theologisch en wijsgerig denken
en praten. Het heeft met name voor de jongeren van
deze tijd niet zoveel zin meer om zich af te vragen of
God bestaat dan wel of de mens uit eigen kracht tot
bepaalde dingen in staat is als dat niet voert tot kon-
krete maatregelen t.a.v. het maatschappelijk leven.
Praten over geloof, liefde, barmhartigheid, verant-
woordelijkheid en vrijheid heeft geen zin meer, men
wil de waarde van deze zaken vastgelegd zien in
maatschappelijke konsepties en de daadwerkelijke ak-
ties daarvoor. Christenen en humanisten die slechts
willen evangeliseren, prediken en diskussiëren zullen
bij de huidige jongere generatie weinig of geen gehoor
vinden.
Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken die de jeugd
op dit punt zo nuchter en zakelijk hebben gemaakt,
waarschijnlijk is de oorlog in Vietnam daarvan één
der belangrij kste.
Het is mogelijk dat in latere geschiedschrijving de
oorlog in Vietnam zal worden genoemd als één der
keerpunten in het menselijk denken van de 20e eeuw.
Meer nog dan de tweede wereldoorlog. Maar wie weet
wat er nog allemaal in deze eeuw kan gebeuren en
wie weet of er wel een latere geschiedschrijving zal
zijn.
Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van de
oorlog in Vietnam te beschrijven, het zou trouwens
een heel moeilijke opgave zijn. Maar op een paar pun-
ten moet toch worden gewezen. Het begon zo simpel
en ongemerkt met het zenden van kleine groepen mi-
litaire instrukteurs en onder het mom van de bescher-
ming van demokratische, vredelievende volkeren tegen
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brute, kommunistische overweldiging. Dat was in de
jaren toen we zulke dingen, hoe bestaat het!, nog ge-
loofden. Maar al spoedig werd toch duidelijk dat we
de meest afschuwelijke en konservatieve groeperin-
gen steunden, dat kommunisten als Ho Tsji Minh in
hun pink meer menselijke waardigheid borgen dan
alle Zuidvietnamese marionetten bij elkaar en dat
we, de Amerikanen, ons niet ontzagen om het meest
afschuwelijk oorlogsgeweld uit te storten over weer-
loze mannen, vrouwen en kinderen.
Hoe we zelfs uiteindelijk in eigen huis, Amerika, tot
bruut geweld tegen onze eigen mensen moesten over-
gaan om de wrede oorlog te kunnen volhouden daar-
bij misdaden als My Lai in de doofpot verwerkend.
En toen kwam de grote ontnuchtering!
Onze eigen beschaving moest gekenmerkt worden als
bruut, agressief en gewetenloos en bovendien bleken
die weerloze mannen, vrouwen en kinderen ook nog
in staat om de oorlog tegen ons vol te houden en ons
zelfs technisch en materieel ten schande te zetten.
Het protest en de verontwaardiging laaiden op onder
de jongeren en toen bleek plotseling iets geweldigs:
met anti-Vietnam-marsen, met kreten Johnson moor-
denaar! - met het onder druk zetten van kranten, te-
levisie, radio en politici bleek de oorlog in Vietnam
kapot te krijgen. De machtige Amerikaanse regering,
met daarachter het Amerikaanse groot-kapitaal, bleek
te moeten zwichten voor het taaie verzet van de Viet-
namezen aan de ene kant en de volhardende veront-
waardiging van een misschien niet eens zo heel groot
deel van de Amerikaanse en westerse jeugd aan de
andere kant.
Sindsdien weet de jeugd van Amerika, het westen (en
ook Japan) dat slechts harde feiten en akties van eni-
ge invloed zijn en niet allerlei predikaties over naas-
tenliefde en mede-menselijkheid.
In deze situatie moeten we leven met elkaar en zijn
we bezig naar begaanbare wegen te zoeken.
Als ons tenminste tijd wordt gelaten. Want hoewel er
op het ogenblik zeker geen algemene oorlogspsychose
in de wereld hangt ("kleine" konflikten als Vietnam-
Laos-Cambodja, het Midden-Oosten en Oost-Pakistan
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dan maar even buiten beschouwing gelaten) we leven
nog altijd onder de dreiging van de aanwezigheid van
onvoorstelbare hoeveelheden van de meest afschuwe-
lijke nukleaire, biologische en chemische wapens. Met
de tegenstelling Amerika - Rusland hebben we ge-
leerd te leven en het ziet er inderdaad niet naar uit
dat uit deze tegenstelling op afzienbare tijd een groot
oorlogskonflikt zal voortkomen maar de ontwikkeling
van China zou de verhoudingen wel weer eens op-
nieuw zeer labiel kunnen maken.
In dit verband is het duidelijk dat er de laatste jaren
in het westen opnieuw een anti-militaristisch klimaat
is gegroeid. Met name weer bij de jongeren, en van
hen moeten de militaire autoriteiten het toch in de
eerste plaats hebben, is een sterke weerzin ontstaan
tegen de militaire machtsposities die men beschouwt
als bolwerken van het verwerpelijke kapitalistische
systeem, waar dan nog bij komt dat de interne ver-
houdingen in de meeste strijdkrachten zo ouderwets
hiërarchiek en autoritair zijn dat ze alleen daarom al
voor moderne mensen niet meer aanvaardbaar zijn.
Als we ons afvragen of we nog tijd hebben wordt van-
daag echter niet uitsluitend aan militaire dreiging ge-
dacht, misschien staat dat zelfs niet eens meer op de
eerste plaats. Achtereenvolgens mogen vier problemen
worden genoemd waarvan de juiste volgorde naar be-
langrijkheid moeilijk kan worden bepaald. In de eer-
ste plaats de ontwikkeling in de Verenigde Staten. De
enorme sociale en politieke spanningen die zich daar
van jaar tot jaar ophopen lijken zich steeds meer te
ontwikkelen in de richting van een komplete burger-
oorlog. Amerika dat in de na-oorlogse jaren steeds
meer de rol van internationale politie-agent op zijn
schouders heeft genomen komt langzamerhand tot de
ontdekking dat het zijn eigen problemen thuis niet of
nauwelij ks aan kan.
Indien het in Amerika tot een werkelij ke eksplosie
komt zullen we er rekening mee moeten houden dat
daardoor de ekonomische, financiële en militaire ver-
houdingen in de wereld volkomen verstoord kunnen
raken. Hoewel dat in theorie zo erg nog niet behoeft te
zijn kan het tot praktische situaties leiden die plotse-
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ling het oorlogsgevaar veel dichter bij brengen.
Nauw daarmede samenhangend ligt er het probleem
van de verhouding tussen het westen en de onderont-
wikkelde wereld. Door de wijze waarop het westen
zijn eigen problemen, en die van anderen, aanpakt
schijnen, als men de ekonomen geloven mag, de ver-
schillen in welvaart steeds groter te worden terwijl de
manier waarop, alweer onder invloed van het westen,
de weinige welvaart in die onderontwikkelde landen
wordt verdeeld bijna de garantie schept dat ook daar-
uit op den duur hevige spanningen zullen voortkomen.
De wijze waarop het probleem van de onderontwik-
kelde landen wordt aangepakt lijkt, goed bedoelende
pogingen van enkelingen daar gelaten, grotendeels
bepaald door het kapitalistische jungle-principe, de
sterkste wint, de zwakke kan kreperen.
Het moet toegegeven worden dat Amerika, en in haar
kielzog West-Europa, wonderen hebben geschapen
van wetenschap en techniek, maar ze zijn tot nu toe
niet in staat en bereid gebleken de daaruit voort-
vloeiende mogelijkheden op een werkelijk menswaar-
dige wijze toe te passen en daarom dreigen alle nieu-
we ontwikkelingen de mensheid eerder naar de onder-
gang dan naar een glorieuze toekomst te voeren.
Bij dit alles is het derde probleem, de bevolkingsaan-
was, steeds beklemmender. Aan de ene kant werpt het
de vraag op of we, ekonomisch gezien, in staat zullen
blijven steeds meer miljarden van mensen een rede-
lijk levenspeil te geven (waarbij het feit dat we dat
nu ook al niet doen de kwestie alleen maar navranter
maakt), aan de andere kant ligt er het feit dat we
door het schrikbarend stijgend aantal mensen, met de
daarbij behorende industrialisatie, stedenbouw, we-
genaanleg enz. onze mogelijkheden tot vrije, kreatieve
levensontplooiing in sommige gebieden van de wereld
op onaanvaardbare wijze inperken.
Een verstandige geboorte-politiek is absolute nood-
zaak maar door vele oorzaken, waaronder ekono-
misch-sociale misstanden en politieke en godsdienstige
opvattingen, komt daar (te) weinig van terecht. En zo
doet de mens zichzelf steeds meer de das om.
In de laatste jaren is ook het vierde grote probleem
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eerst goed onderkend en daarmede meteen van een
wurgende aktualiteit geworden nl. het probleem van
ons onvermogen tot verstandige beheersing van de
welvaart. Daardoor dreigen toestanden te ontstaan die
steeds sterker tot ondergang-profetieën aanleiding ge-
ven.
Sommige mensen lijken daardoor zo geschokt dat ze
welhaast geneigd raken om alle welvaart te verfoeien.
En zo ontstaan bewegingen die wel enige verwant-
schap tonen met de lBe eeuwse, romantische stromin-
gen: terug naar de gezonde, edele natuurstaat!
Een psychisch misschien wel begrij pelij ke reaktie
maar toch niet zo erg gelukkig om het simpele feit dat
we niet terug kunnen al zouden we willen (wat trou-
wens in werkelijkheid, uitzonderingen daar gelaten,
niet het geval is.)
Welvaart is nog altijd een uitstekende zaak maar er
dienen tenminste twee eisen aan te worden gesteld nl.
dat er een redelijke verdeling van die welvaart over
alle mensen plaats vindt en dat een zodanige politiek
wordt gevoerd dat welvaart kan worden omgezet in
werkelijk welzijn.
Het is er mee als met een enkel gezin, als daar een
welvaarts-inkomen zo wordt besteed dat sommige ge-
zinsleden er wel van profiteren en anderen niet dan
zal de aanwezige welvaart vroeger of later tot haat en
nijd aanleiding geven en als dan bovendien de wel-
vaart slechts wordt gebruikt voor de aanschaf van
materiële zaken dan zal men zich wel enige tijd bij-
zonder "rijk" voelen maar al gauw zullen leegheid,
verveling en banaliteit de mogelijkheden tot werke-
lijk welzijn ondermijnen.
Niet de afschaffing van de welvaart maar een redelij-
ke en menselijke beheersing van de welvaart is het
grote, nieuwe probleem waarvoor we staan.
Daarbij heeft in de westerse landen het probleem van
de milieu-vervuiling een bijzondere aandacht gekre-
gen.
Het is een moeilijk, gekompliceerd probleem.
Om de wereldbevolking op redelijke wijze te kunnen
voeden is een bloeiende landbouw nog steeds noodza-
kelijk. De meeste deskundigen gaan er van uit dat
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zo'n landbouw op dit ogenblik niet is te realiseren
zonder een wereldwijde verspreiding van middelen
als D.D.T. maar tegelijkertijd dreigt een zo grootse
verspreiding van deze middelen een desastreus gevolg
te krijgen voor de harmonieuze ontwikkeling van
planten- en dierensoorten. Voor de voeding van de
wereldbevolking is industriële ontwikkeling volgens
alle deskundigen bittere noodzaak maar tegelijkertijd
dreigen op sommige plaatsen de talloze afvalproduk-
ten van die industriële ontwikkeling de levenskansen
van planten, dieren en mensen te belemmeren of zelfs
onmogelijk te maken.
De welvaart dreigt reeds hier en daar het leven onmo-
gelijk te maken nog voor we aan de omzetting van die
welvaart tot welzijn zijn toegekomen. Is het wonder
dat velen, en vooral weer jongeren, in verzet komen?
Steeds sterker wint de mening veld dat het kapitalisti-
sche produktie- en distributie-systeem niet bij machte
is de geweldige problematiek op te lossen. Het gaat
immers om een andere, betere verdeling van de wel-
vaart en om een omzetting van welvaart in welzijn.
Maar de grondslag van het kapitalistische systeem is
nu juist de omzetting van kapitaal in materiële wel-
vaart en de monopolisering daarvan tot kleine bevoor-
rechte groepen.
In deze situatie ligt een bevestiging van één van Marx'
grondstellingen nl. dat de kapitalistische produktie-
wijze de mens zou doen vervreemden van zichzelf nl.
van zijn menszijn. Het is dan ook niet zo vreemd dat
juist in deze tijd, in allerlei kringen, de belangstelling
voor Karl Marx is teruggekeerd. We komen daar in
het vervolg van dit hoofdstuk nog op terug.
We zijn overigens in een uiterst kritieke situatie ge-
raakt.
In de aanwezigheid van Sowjet-Rusland maar vooral
ook in de opkomst van kommunistisch China, alsmede
in de ontwikkeling van een aantal onderontwikkelde
landen dient zich de socialistisohe maatschappij -orde
als een bijna onontkoombare levensnoodzaak aan, het
Westen volhardt in een wellicht gematigd maar nog
overduidelijk kapitalisme dat steeds minder in staat
blijkt de grote.wereldproblemen op te lossen en waar-

160



van de grote voortrekker, de Verenigde Staten, zelf
niet ver af lijkt van een komplete burgeroorlog. On-
dertussen bedreigen ons gevaren als oorlogsgeweld,
overbevolking en milieu-verstikking. De voorhoede
van de westerse jeugd is op revolutionaire wijze, in
subkulturen en velerlei akties, in verzet gekomen te-
gen de gevestigde maatschappij -orde en daarin dienen
zich allerlei elementen, deels kollektivistische, deels
individualistische, deels anarchistische, deels ratione-
le, deels mystieke, van mogelijke nieuwe samenle-
vingsstrukturen aan.
Een bijna chaotisch beeld waarin de meningen bijzon-
der verdeeld zijn. Tegenover de nieuwe denkbeelden
en levenswijzen zijn er de aanhangers van het esta-
blishment die veelal geïrriteerd over al het nieuwe
zweren bij de "oude vormen en gedachten" en in de
handhaving van autoritaire systemen proberen de
doorbraak van het nieuwe te verhinderen. En vooral
is er dan de grote hoeveelheid van gewone mensen
die, profiterende van de gestegen welvaart, tegelijker-
tijd de benauwenis van de tijd ervaren in eigen leven
als onzekerheid, vervreemding en eenzaamheid, de
grote "zwijgende meerderheid", die door handige poli-
tici als doorslaggevend element in de draaikolk van de
politieke strijd tot aan de grens van het onbetamelijke
worden gemanipuleerd.
Het is in deze wereld dat christenenen en humanisten
zich afvragen of en hoe de oude menselijke waarden
nog hun betekenis kunnen bewijzen.

Alvorens op deze vraag, voor wat het humanisme be-
treft, nader in te gaan is het goed de aandacht op en-
kele schrijvers te vestigen wier meningen voor de
beantwoording van de vraag van groot belang zijn.
Er bestaat de laatste jaren een hernieuwde belangstel-
ling voor twee geleerden die in de vorige eeuwen het
begin van deze eeuw grote invloed hebben uitgeoe-
fend nl. S. Freud en K. Marx.
Vooral de herleving van de gedachten van Karl Marx
is daarbij belangrijk. Voor de opkomst van Hitler in
Duitsland werkten in het lnstitut für Sozialforschung
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in Frankfort geleerden samen als Marcuse, Horkhei-
mer, Adorno, Pollock en Neumann. Zij weken uit voor
de nationaal-socialistische bedreiging en werkten in
de jaren 1940-1950allen aan het Institute of Soeial Re-
search te New York.
Van hen is vooral Herbert Marcuse de laatste jaren in
het voetlicht getreden. Men ziet hem als de theoreti-
kus op de achtergrond van het studenten-verzet in
Berlijn en Parijs. Vooral bij hem is een heroriëntering
op Marx duidelijk merkbaar en hetzelfde vindt men
bij de uitgesproken humanistische schrijver (ook al
uit Duitsland afkomstig) Erich Fromm.
Men spreekt in dit verband wel van neo-marxisten of
dialektische sociologen.

Herbert Marcuse (geboren 1898)
Verschillende werken van Herbert Marcuse zijn de
laatste jaren, ook in Nederland tot de algemene litera-
tuur doorgedrongen, we denken daarbij aan: Psychoa-
nalyse en Politiek, De eendimensionale mens, Eros en
Cultuur, Geweld en Vrijheid.
Centrum van Marcuse's beschouwingen is zijn analyse
van de "ontwikkelde industriële samenleving". Hij
ziet deze samenleving als een systeem van macht en
beheersing. De mens was altijd uit op beheersing van
de natuur, in zekere zin kan de gehele beschaving
worden beschouwd als een poging van de mens om de
natuur aan zich te onderwerpen. Volgens Marcuse is
nu het kenmerk van de huidige ontwikkelde indu-
striële samenleving dat niet alleen deze beheersing
van de natuur tot ongekende hoogten is gegroeid
waardoor in technisch-organisatorisch opzicht prak-
tisch alles mogelijk wordt maar dat de beheersing in
de vorm van machtsuitoefening zich ook heeft gewor-
pen op het menselijk bewustzijn en dat de strukturen
van de huidige samenleving in de vorm van admini-
stratie (bureaukratie) en institutionalisering zich zo-
danig hebben ontwikkeld dat een komplete manipula-
tie van het menselijk bewustzijn mogelijk is en in fei-
te ook steeds meer plaats vindt.
In onze maatschappij is langzamerhand geen plaats
meer voor wat Marcuse de marginale vrijheid noemt.

Hcrbert Marcllse geb. 1898



..



Ook in vroegere maatschappij-vormen was er geen
sprake van volledige vrijheid voor de individuën die
tesamen de samenleving vormden maar er bleef toch
altijd een vrij gebied over voor de menselijke geest,
de marginale vrijheid. Deze marginale vrijheid is in
onze samenleving grotendeels verdwenen, de mens
wordt gemanipuleerd door de vele institutionele vor-
men die met de strukturen samenhangen, hij wordt
gemanipuleerd meestal zelfs zonder dat hij zich dat
bewust is. Deze gemanipuleerde mens is in de termi-
nologie van Marcuse de "eendimensionale" mens.
De eendimensionale mens lijdt onder een "vals" be-
wustzijn, er is geen sprake meer van een eigen be-
wustzijn als een individuele kreatie, er is slechts ge-
manipuleerd bewustzijn, de inhoud van ons bewust-
zijn wordt, zelfs zonder dat we het merken, gevuld
vanuit de machtsstrukturen van de samenleving.
In deze "kritische theorie van de maatschappij" wordt
deze be.heersing gezien als een totaal proces, er is de
natuurbeheersing als gevolg van de industriële ont-
wikkeling, de mensbeheersing als gevolg van de
struktuur van het laat-kapitalisme en de rationaliteit
van de formele wetenschap levert, o.a. in de ontwik-
keling van de Z.g.menswetenschappen, de middelen
tot beheersing van de rationaliteit.
Het is juist op dit punt dat Marcuse terugkeert tot de
gedachten van Freud en Marx maar er tegelijkertijd
zijn kritiek op levert.
In de gedachtengang van Marx was de mens tegelij-
kertijd een arbeidend en een behoeftig wezen. In de
behoefte is zijn afhankelijkheid van de natuur gege-
ven, in de arbeid zijn mogelijkheid tot beheersing
daarvan.
Nu is in het kapitalisme de arbeid tot industrie gewor-
den en door deze vorm van geïndustrialiseerde arbeid
raakte de arbeider de relatie tussen zichzelf en het
door hem voortgebrachte produkt kwijt, hij raakte al-
dus de relatie kwijt met zijn behoefte. Dat is de
grondslag van wat in Marx' leer wordt .aangeduid met
het woord "vervreemding". Slechts door het in bezit
nemen van de produktie-middelen (socialisering) zou
de arbeider deze vervreemding kunnen opheffen.
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Marcuse toont nu in zijn analyse aan dat in de maat-
schappelijke ontwikkeling na Marx de arbeider wel
gescheiden bleef van de produktie-middelen, die ble-
ven in partikulier bezit, maar nu juist t.a,v. zijn be-
hoefte-bevrediging op een merkwaardige wijze wordt
gemanipuleerd. De relatie van de arbeid tot de be-
hoefte is nl. duidelijk, de arbeid is uit op behoefte-be_
vrediging. En juist nu, nu technisch-organisatorisch
niets in de weg zou staan van een werkelijke behoef-
te-bevrediging, worden in onze konsumptie-maat-
schappij de behoeften versterkt en opgevoerd door
zodanige manipulaties dat dat proces zelf zich bij
mensen grotendeels onbewust afspeelt.
En op dit punt raakt Marcuse dan ook Freuds theo-
riëen.
In Freud's psychologische gedachten speelt het "onbe-
wuste" een grote rol. Dat onbewuste komt O.a. door
"verdringing" tot stand. Allerlei gevoelens worden
door de mens als onaanvaardbaar verdrongen zodat ze
ten slotte in ons bewuste leven niet meer voorhanden
zijn maar in het onbewuste (dat men zich natuurlijk
niet als een ruimte of plaats moet voorstellen) voort-
durend aanwezig blijven om van daaruit ook ons zgn.
bewuste denken en handelen voortdurend te
beïnvloeden. Dat onbewuste wordt o.a. gevormd door
een pakket driftmatige energie (waarin bij Freud het
seksuele een overheersende plaats inneemt) die door
Freud e.a. werd aangeduid met het woord "libido".
Nu is de gedachte van Freud dat de verdringing van
het onbewuste (het libido) de weg is waarlangs de
mens tot kultuur geraakt. Een onbelemmerde uitle-
ving van de driftmatige energie zou nimmer tot kul-
tuur leiden, eerst doordat mensen zich hun onmiddel-
lijke driftbevrediging ontzeggen komt kultuur tot
stand.
Het is duidelijk dat hier een benauwend proces aan de
gang is, als kultuur slechts ontstaat door verdringing
van het oer-menselijke en als vermeerdering van kul-
tuur ook moet betekenen een verhoging van de ver-
dringing dan is de mens bezig om via de weg van de
kultuurvermeerdering zichzelf als menselijk wezen te
vernietigen.
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Op dit punt gekomen waagt Marcuse een bevrijdende
synthese van het denken van Freud en Marx. De ont-
wikkeling die Freud schetst berust, maatschappelijk
gesproken vooral op twee elementen nl. de "over-
macht van de natuur" en de "ontoereikendheid van de
menselijke instellingen die de onderlinge verhoudin-
gen van mensen regelen". Daarom is een ontsnapping
aan de gedachte van Freud uiteindelijk slechts moge-
lijk door de gedachte aan een veranderende maat-
schappij (die bij Marx wordt gevonden) waardoor het
mogelijk is dat een zich ontwikkelend produktie-appa-
raat een einde maakt zowel aan de overmacht van de
natuur als aan de ontoereikendheid van de menselijke
instellingen. Om het nog een keer in de terminologie
van Freud te zeggen: de ontwikkeling van het produk_
tie-apparaat heeft een zodanige ontwikkeling van kul-
turele mogelijkheden tot stand gebracht dat een ver-
dergaande verdringing van het onbewuste niet langer
noodzakelijk is. Het is een synthese die zowel op de
verandering van het individu als van de samenleving
stoelt.
"Marcuse laat verder zien dat de sociale revolutie in
onze maatschappij als een "bewustwording van de so-
ciale onvrijheden, van het geweld dat deze op macht
en beheersing gefundeerde maatschappij uitoefent,
moet beginnen. In bevrijdende akties zal het uitzicht
op een "gehumaniseerde techniek" moeten doorbre-
ken. Een belangrijke faktor daarbij is dat we in de be-
wustwording onze eigen vervreemding zullen ophef-
fen. Immers de huidige konsumptiemaatschappij ver-
vreemdt ons van onze werkelijke behoeften door een
onwerkelijke opvoering van de konsumptie. Bewust-
wording daarvan is een stap op weg naar bevrijding.
Bij Marx werd al wel het woord "negatie" gebruikt
als een onderkenning van het proces waarin de tegen-
spraken van het bestaande elkaar beïnvloeden en
eventueel opheffen, dit wordt hier en daar bij Marcu-
se doorgetrokken tot een totale negatie in de vorm
van een algehele weigering tot deelname aan de wer-
kelijkheid van het bestaande.
En dan duikt vanzelf de aloude gedachte aan de "uto-
pie" weer op. Maar tegelijkertijd dan ook het einde
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van de utopie, immers de utopie behoeft geen utopie
te blijven, we bezitten vandaag de mogelijkheden om
hem te verwerkelijken, het "rijk der vrijheid" van
Marx kan gerealiseerd worden. We eindigen deze kor-
te bespreking van Marcuse daarom met een kort citaat
uit zijn opstel "Het einde van de utopie": "We kunnen
vandaag de wereld tot een hel maken - we zijn al een
flink eind op weg - we kunnen haar ook in het tegen-
deel veranderen. Dit einde van de utopie, dat wil zeg-
gen de weerlegging van die ideeën en theorieën, waar-
bij voortdurend het begrip utopie werd gehanteerd
om de historisch-sociale mogelijkheden verdacht te
maken, kan nu ook heel bepaald als "einde van de ge-
schiedenis" worden opgevat en wel in die zin, dat de
nieuwe kansen voor een menselijke maatschappij en
een menselijk milieu niet langer als een voortzetting
van het oude, als hetzelfde historische continuüm mo-
gen worden gezien. Deze nieuwe mogelijkheden zijn
het resultaat van een breuk met ons historische
continuüm. Het gaat in wezen om die kwalitatieve
verschillen tussen een vrije maatschappij en de nog
onvrije maatschappij, die volgens Marx alle geschie-
denis van de mensheid tot voorgeschiedenis maken".

Erich Fromm (geb. 1900)
Erich Fromm werd te Frankfort geboren, studeerde
sociologie en psychologie in Münster, Frankfort en
Heidelberg en kreeg een psycho-analytische scholing
O,a. aan het Institut für Psychoanalyse te Berlijn. Hij
emigreerde in 1933 naar de Verenigde Staten, hij werd
Amerikaans staatsburger en is sinds 1951 hoogleraar
aan de nationale universiteit van Mexico. Van zijn
hand zijn verschillende werken bekend: De angst VOor
vrijheid; De zelfstandige mens; Liefhebben, een kunst,
een kunde; De gezonde samenleving; Dromen, sprook_
jes, mythen; Marx' visie op de mens; Marx, Freud en
de vrijheid.
In deze werken openbaart Fromm zich volledig als
een humanistisch denker maar we zullen ons bij de
bespreking bepalen tot de laatste twee werken omdat
daarin zijn samenhang met het in dit hoofdstuk be-
handelde het duidelijkst naar voren komt.
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Hoezeer Fromm zich opnieuw laat inspireren, door de
gedachten van Freud en Marx blijkt uit het feit dat
hij het boek "Marx, Freud en de vrijheid", waarin hij
de gedachten van Marx en Freud vergelijkend analy_
seert, besluit met een persoonlijk credo ("geloofsbelij-
denis"),
Het lijkt goed om de analyse van Fromm te volgen.
Hij begint met enkele persoonlijke antecedenten die
we hier, hoewel interessant genoeg, onbesproken la-
ten. Dan komt hij tot het vaststellen van een gemeen-
schappelijke basis voor het denken van Freud en Marx
die hij vindt in de volgende punten: het werk van bei-
den wordt gekenmerkt door het verlangen en de wil
uit te gaan van de twijfel, twijfel vooral aan bestaan-
de ideologieën, ideeën en idealen omdat deze veelal
een voortbrengsel zijn van de socio-ekonomische
struktuur (Marx) of van de verdringing van het libi-
dineuze (libido = drift matige, onbewuste energie) on-
bewuste van het individu (Freud). Een skeptische,
kritische geest dus bij beiden. In deze ontmaskering
van het "vals" bewustzijn van de mens voltrekt zich
tevens het tweede gemeenschappelijke kenmerk nl. de
wil om strikt wetenschappelijk te werken aan de ont-
hulling van de waarheid. Een derde punt vindt
Fromm in het humanistische element in de gedachten-
gang van beiden in dien zin dat voor beiden iedere
mens de gehele mensheid vertegenwoordigt, wat uit-
eindelijk de "gelijkwaardigheid" van mensen bepaalt.
Zij vertegenwoordigen daardoor beiden het oude
ideaal van de renaissance, de ontplooiing van de volle_
dige, universele mens. In aansluiting daarop konsta-
teert Fromm nog een vierde gemeenschappelijk uit-
gangspunt nI. het dynamische van hun onderzoekin-
gen, beiden zoeken naar de methoder~ waardoor de
verandering van individuen en maatschappijstruktu-
ren mogelijk wordt.
Fromm konstateert dan verder dat beide onderzoekers
bij hun onderzoek uitgaan van de zieke mens in de
zieke samenleving. Bij Marx komt dat vooral neer op
de herkenning van de "vervreemde" mens. Reeds bij
Hegel wordt het begrip vervreemding gebruikt maar
dan vooral als een zelf-vervreemding van God, die im-
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mers als God-in-de-mens van zichzelf is vervreemd en
eerst in het voortgaan van de geschiedenis tot zichzelf
zal terugkeren. Het was Feuerbach die deze opvattin-
gen omkeerde, de mens heeft zijn vermogens overge-
bracht naar God en zo zichzelf van zijn vermogens (en
dus van zichzelf) vervreemd. Onder de indruk van
deze omkering ontwikkelde Marx in zijn vroege ge-
schriften het verschijnsel van de religieuze vervreem-
ding tot de vervreemding van de arbeid, als gevolg
van de ekonomische ontwikkeling wordt de arbeider
vervreemd van het produkt van zijn arbeid. Uiteinde-
lijk loopt dat uit op een vervreemding van de natuur,
van mede-mensen en van het leven zelf. Deze ver-
vreemding is dé ziekte van de mens, waarop het socia-
lisme het enig mogelijke antwoord is. Bij Freud meent
Fromm een soortgelijk ziekte-verschijnsel te vinden
in het individuele leven van de mens dat door Freud
het verschijnsel van de "overdracht" is genoemd.
Freud had opgemerkt dat de patiënt die zich liet ana-
lyseren de neiging had verliefd te worden op de anali-
tikus, bang voor hem te zijn, hem te haten. Hij meen-
de dat in die overdracht het kind in de persoonlijk-
heid van de patiënt zich verhield tot de persoon van
de analytikus als tot zijn vader of moeder, een proces
van individuele vervreemding dus.
Naast het beeld van de zieke mens onderscheidt
Fromm bij Marx èn bij Freud ook het beeld van de
gezondemens. Bij Freud is dat het beeld van de mens
die op grond van de evolutie van zijn libido en mede
daardoor in de evolutie van zijn relaties tot anderen
in staat is tot werken en voortplanten, bij Marx gaat
dit gezondheidsbeeld dieper, het kommunisme is voor
hem de positieve afschaffing van het privé-bezit en
van de zelfvervreemding van de mens en daarom de
waarachtig verwerving van de menselijke natuur door
en voor de mens. Het is daarom de terugkeer van de
mens als een sociaal, dat wil zeggen werkelijk mense-
lijk wezen, een bewuste en volledige terugkeer die
alle rijkdom van d,e voorafgaande ontwikkeling in
zich draagt. Een zeer uitvoerig hoofdstuk in zijn boek
Marx, Freud en de Vrijheid wijdt Fromm aan de ver-
houding van het bewuste en het onbewuste zowel bij
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Freud als bij Marx.
Over het feit van de verdringing van het onbewuste
bij Freud hebben we het in het voorgaande reeds ge-
had. Het is goed daarbij op te merken dat volgens
Freud bij die verdringing niet de neiging zelf wordt
verdrongen maar het besef daarvan. Het zijn daarbij
vooral die driftmatige neigingen die onverenigbaar
zijn met de bestaande zeden en gebruiken in maat-
schappij en gezin die belet worden tot het bewustzijn
door te dringen.
Het psychisch mechanisme waardoor volgens Freud
die verdringing mogelijk is, is de angst. Het bekendste
voorbeeld dat Freud daarbij geeft is de verdringing
door de jongen van zijn incestueuze neigingen tegen-
over zijn moeder (uit vrees voor de vader, de castra-
tie-angst). Verder zijn er de angst niet te worden be-
mind, te worden gedood of in de steek gelaten. Dit al-
les heeft ook een maatschappelijk aspekt. Hoe meer de
maatschappij zich ontwikkelt, tot kultuur komt, hoe
meer instinktieve en driftmatige verlangens onver-
enigbaar zijn met de maatschappelijke normen en dus
moeten worden verdrongen.
In de psycho~analysenu wordt getracht het onbewuste
bewust te maken. Dat is echter niet zo eenvoudig, te-
genover de bewustmaking van het onbewuste blijkt
zich een weerstand te ontwikkelen. Die weerstand is
een poging zichzelf te beschermen tegen een angst die
te vergelijken is met de angst die door een aardbeving
wordt opgeroepen, er is niets veilig, alles kan instor-
ten, ik weet niet wie ik ben of waar ik ben, angst
kortom voor verlies van zekerheid, van identiteit. De-
zeweerstand, en de er achter liggende angst drijven de
mens er toe rationalisaties te bedenken die het doen
lijken alsof hij doet wat hij behoort te doen, hij ver-
schaft zich op deze wijze de illusie van een handelen
naar vrije wil, maar dat is slechts mogelijk op grond
van een vervalst bewustzijn.
Bij dit alles ging Freud er toch vanuit dat het voor de
mens mogelijk is bewust inzicht te krijgen van de
krachten die in hem werken en aldoende het rijk van
de vrijheid te verruimen, te veranderen in een zelf-
bewust en vrij mens die zijn eigen bestemming be-
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paalt en zijn eigen lot in handen neemt.
Bij Marx is de verhouding van het bewuste tot het on-
bewuste een geheel andere. Hij schreef: "Het is niet
het bewustzijn van de mensen dat hnn bestaan be-
paalt, het is integendeel het maatschappelijk bestaan
van de mensen dat hun bewustzijn bepaalt." Natuur-
lijk zijn het wel mensen die hun begrippen, ideeën
enz. produceren, maar dan wel echte, aktieve mensen
zoals zij zijn bepaald door de specifieke ontwikkelinf}
van hun produktieve krachten en van de omgang die
daarmee samenhangt in de meest verregaande vorm.
Rosa Luxemburg drukte de marxistische gedachte op
dit punt heel scherp uit in de volgende zinsnede: "Het
onbewuste gaat aan het bewuste vooraf. De logika van
het historische proces gaat vooraf aan de subjektieve
logika van de menselijke wezens dîe aan dat historisch
proces deelnemen."
Evenals Freud meende Marx dat het bewustzijn van
mensen als regel een "vals" bewustzijn is, mensen
menen wel dat zij zelfstandig hun gedachten uitdruk-
ken maar veelal worden die gevormd door de maat-
schappelijke krachten die om en in hen werken.
Ook in Marx' gedachten werkt de mens met rationali-
saties, met illusies en op grond daarvan is hij onvrij.
Het "rijk der vrijheid" kan eerst worden bereikt door
een hervorming van het bewustzijn.
Het verschil tussen Freud en Marx is dat bij Freud de
krachten die het denken en handelen van de mens be-
palen van biologisch-fysiologische aard zijn en bij
Marx van sociaal-ekonomische aard.
Daaruit vloeit uiteraard een ander verschil voort nl.
dat Freud meende dat de bevrijding van de mens ge-
zocht moest worden in individuele verandering zonder
dat dat een maatschappelijke verandering vereiste
terwijl bij Marx het veranderingsproces in de eerste
plaats van maatschappelijke aard was. In politiek op-
zicht was Freud konservatief en Marx revolutionair.
In aansluiting op wat Fromm vertelt over Marx en
Freud vraagt hij zich dan zelf af; Wat is toch de reden
dat wij het onbewuste in ons verdringen? Hij gelooft
dat de "castratie-angst" zoals die bij Freud voorkomt
niet een volledige verklaring is.
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Fromm zoekt het dan ten slotte in de menselijke angst
voor uitsluiting en isolement. Als ik mij niet konfron-
teer aan de algemeen aanvaarde maatschappelijke ze-
den en gewoonten, als ik mij niet konfronteer met de
bestaande maatschappelijke ordening dan is op den
duur uitsluiting en isolement op allerlei terreinen
mijn deel. Het is de angst daarvoor die mensen brengt
tot de vele rationalisaties waardoor zij zich konfronte-
ren met het bestaande.
Als dat de gehele waarheid was zou het er dus met de
menselijke progressiviteit erg slecht voor staan.
Maar Fromm meent dat er een uitkomst is. Immers al
is het waar dat het bewustzijn van de mens wordt be-
paald door de normen van het bestaande, het onbe-
wuste vertegenwoordigt nu juist de gehele, de univer_
sele mens. Daarom zal een groeiend besef van het on-
bewuste de mens in verzet brengen tegen de barrières
van een maatschappij die het doorbreken naar univer-
sele menselijkheid in de weg staan.
Daarvoor is het echter niet alleen noodzakelijk om te
komen tot besef van wat individueel is verdrongen
maar zal dat besef ook een analyse van het sociaal on-
bewuste moeten omvatten.
Fromm ziet een humanistische sociale kritiek daar-
voor als voorwaarde. Voor Fromm is er een tweezijdig
proces, aan de ene kant zal een analyse van het sociaal
onbewuste de mens tot beter begrip van zichzelf bren-
gen, aan de andere kant zal een analyse van het indi-
vidueel onbewuste ons meer inzicht geven in de maat-
schappelijke ontwikkeling.
Het is duidelijk dat Fromm ten slotte zich meer bij de
gedachten van Marx dan van Freud aansluit, immers
voor Freud was het zo dat een toename van kultuur
een verheviging van het verdringingsproces met zich
mee moest brengen terwij I voor Marx de verdringing
vooral het gevolg was van de tegenstelling van mense-
lijke behoefte en maatschappelijke organisatie d.W.Z.
dat door een hervorming van het maatschappelijk
stelsel het verdringingsproces kan worden opgeheven.
Fromm komt daarna tot het konstateren dat zowel de
psycho-analytische beweging als de humanistisch-so-
cialistische beweging, zoals die van Marx is uitgegaan,

173



historisch hebben gefaald.
Doordat de psycho-analytische beweging vooral een
beweging werd waarin een "aanpassings"psychiatrie
de boventoon ging voeren terwijl zich binnen die be-
weging een duidelijk konserverende, bureaukratische
traditie ontwikkelde was de psycho-analyse niet lan-
ger in staat tot radikale antwoorden.
De humanistisch-socialistische beweging van Marx
ging zowel in het westen als in het oosten verloren, in
het westen ontstond vooral een socialistisch beweging
die zich grotendeels aanpaste aan het kapitalistische
produktiesysteem, in het oosten werd binnen de kom-
munistische wereld ten slotte f'en maatschappij-vorm
ontwikkeld die eerder de naam van staatskapitalisme
dan van socialisme verdient.
Fromm meent dat een reveil van gedachten slechts
kan ontstaan door een humanistische kritiek op wat
zich heeft ontwikkeld.
Voor alles zal daarbij moeten worden terug gegre-
pen op de hartgrondige belangstelling die Marx had
voor de mens. Het ging bij Marx niet alleen om een
begrijpen en interpreteren van de wereld maar om
een zodanige verandering dat de mens als mens tot
zijn recht zou komen. Daarbij zal het nodig zijn om
duidelijk te maken dat VOordeze verandering niet in
de eerste plaats intellekt maar vooral karakter nodig
is, d.w.z. mensen die de moed hebben anders te zijn
dan anderen, anders dan het bestaande. Daarbij dient
vooral ook beseft te worden dat het vermogen tot on-
gehoorzaamheid een even grote deugd is als het ver-
mogen tot gehoorzaamheid. Fromm wijst daarbij met
graagte op personen als Eva en Prometheus en stelt:
"De mens is door daden van ongehoorzaamheid blijven
evolueren." Hij zegt: "Als ongehoorzaamheid het be-
gin van de menselijke geschiedenis vormde dan kan
gehoorzaamheid het einde van de menselijke ge-
schiedenis betekenen."
We sluiten deze uiteenzetting over Fromm af met een
citaat:
"Het alternatief socialisme of barbarisme is vandaag
angstaanjagend geworden omdat de krachten die ten
gunste van dat barbarisme werken sterker lijken dan
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de krachten die zich daartegen verzetten. Maar niet
het "socialisme" van het manager-totalitarisme zal de
wereld van dat barbarisme redden. Dat kan alleen ge-
schieden door de renaissance van het humanisme, het
ontstaan van een nieuwe wereld die haar nieuwe tech-
nische krachten gebruikt ten dienste van de mens en
niet de mens gebruikt ter wille van de dingen; een
nieuwe maatschappij waarin de normen VOOrde ont~
plooiing van de mens de economie beheersen en niet
de sociale en politieke vorderingen worden beheerst
door blinde en bandeloze economischebelangen."

Het is nu zaak om te trachten dit hoofdstuk af te slui-
ten met enkele konkluderende opmerkingen.
Het is opvallend dat noch Marcuse noch Fromrn een
praktijk aanbieden. Dat was anders bij Freud en
Marx. Freud gaf de praktijk van de psycho-analyse .
als mogelijkheid tot individuele rehabilitatie, Marx
wees de weg van het socialisme,waarin opgenomen de
gedachte van de klassenstrijd, als mogelijkheid tot
maatschappelijke omwenteling.
Er was bij beiden, als dat zo genoemd mag worden,
een therapie, een weg tot genezing.
Marcuse en Fromm blijven eigenlijk beiden steken in
de theoretische analyse, al zijn er dan ook bij beiden
enkele aanzetten tot een mogelijke praktijk.
Bij Marcuse vindt men die voornamelijk in de aandui-
ding van de Z.g.subkulturen met de daaruit ontstaan-
de akties die het bestaande verloochenen en in hun
aanwezigheid het toekomende in zich bergen, bij
Fromm blijft het eigenlijk nog vager als hij spreekt
over een humanistische kritiek op het bestaande
waaruit dan, hoe en waar?, het toekomende geboren
zou moeten worden.
En daarmede raken we wel een bijzonder klemmend
punt: in tegenstelling tot de vorige eeuwen het begin
van deze eeuw is er thans, in de tweede helft van de
20e eeuw, geen sprake van een verlossende uitweg.
Vanuit het marxistische socialisme van Marx is in de
vorige eeuw een socialistische wereldbeweging ge-
groeid die tientallen jaren met zijn programma's en
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zijn élan miljoenen mensen heeft voortgestuwd, van-
uit de psycho-analystische gedachten van Freud heeft
zich gedurende vele jaren een ontwikkeling van
mens-wetenschappen (en werkelijk niet alleen van de
wetenschap van de psychologie) voltrokken die niet
alleen grote wetenschappelijke vooruitgang heeft be-
werkstelligd maar tegelijkertijd de hoop van vele
mensen heeft gesteund op een gezonder, menswaardi-
ger bestaan.
Van zulke, wereldomvattende, visionaire bewegingen
lijkt thans geen sprake. Toch zijn er een aantal bijzon-
der belangrijke verschijnselen, voor een deel reeds in
dit hoofdstuk genoemd, die de aandacht opeisen bij de
vraag hoe het humanisme en de humanisten zich van-
daag aan de wereld dienen te presenteren.
We geven ze hier nog eens, kort samengevat, weer:
1. De steeds verder om zich heen grijpende ontwikke-
ling tot ontvoogding van de "gekleurde" volkeren,
waarbij in de Verenigde Staten van Amerika de span-
ningen van jaar tot jaar zodanig toenemen dat men
zich ernstig dient af te vragen of een burgeroorlog
hier nog te voorkomen is.
2. De steeds groeiende afstand tussen de arme en de
rijke landen die door de kapitalistische aanpak van de
zg. ontwikkelingshulp tot katastrofale verwijdering en
spanning dreigt te geraken, waarbij het gebrek aan
beheersing van de bevolkingsgroei een eskalerende
werking heeft.
3. Het verzet in het westen en Japan van de jongere
generaties tegen de strukturen van het maatschappe-
lijk bestel waarbij vooral de strijd tegen het militaris-
me, de uitputting van de energie-voorraden, de onder-
mijning van de natuur en het natuurlijk evenwicht en
de milieuverontreinigiging tot verlerlei akties aanlei-
ding geven.
4. Het over bijna de gehele wereld toenemende verzet
tegen de autoritaire instelling van zowel de westerse
als de kommunistische wereld waarbij eisen van wer-
kelijke demokratisering steeds scherper worden ge-
steld, waarbij ook alternatieve levenshoudingen in de
praktijk worden beoefend terwijl, in het algemeen, de
gevestigde orde daar teg.enoverniet veel meer dan een
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konservatieve, rankuneuze verdediging weet te stel-
len.
5. De ontwikkeling van het socialisme waardoor aan
de ene kant een verdergaande beheersing van het mi-
litaire-industriële kompleks via de weg van socialisa-
tie en daarnaast een verdergaande verdeling van de
aanwezige welvaart via diep ingrijpende sociale maat-
regelen aan de orde worden gesteld maar waardoor
aan de andere kant een verheviging van bureaukratie
en autoriteitshandhaving (Sowjet-Rusland) zich onte-
genzeggelijk doen gelden. Een ontwikkeling die te
meer van belang is omdat in verreweg het grootste
deel van de wereld vormen van socialisme de maat-
schappelijke orde beheersen of op afzienbare termijn
zullen beheersen.

Verschijnselen waarin zich even zovele bedreigingen
voor de menselijke ontplooiing verbergen.
Wat kan het humanisme, wat kunnen humanisten
hier tegenover stellen? Wie meent dat het voldoende
is als humanisten rustig hun bezinnend woord blijven
spreken moet van de omvang en de diepte van de pro-
blemen weinig besef hebben.
Maar wat dan wel?
Nogmaals, een verlossende uitweg wordt door geen
van de denkers van deze tijd geboden maar wie luis-
tert naar mensen als Marcuse en Fromm moet wel tot
de konklusie komen dat één ding in ieder geval nood-
zakelijk is nl. een radikalisering van de humanistische
tradities.
Wat wordt daarmee bedoeld?
Het humanisme zoals dat gestalte heeft gekregen via
de denkende en handelende mensen die in dit boekje
zijn genoemd (en via vele anderen) draagt ongetwij-
feld de oplossing voor vele van de huidige problemen
in zich maar de waarde ervan is te veel verstold in
persoonlijke, ethische levensvormen en gemeenschap-
pelijke bezinningsinstituten waardoor het humanisme,
dat vandaag het zout der aarde zou moeten zijn, te
vaak geworden is tot een smakeloos escapisme dat
zich, terwijl mensen bij miljoenen kreperen onder
oorlogs- en hongergeweld, konformeert met systemen
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en strukturen die het geweld tegen mensen, ondanks
frazen, voortdurend in stand houden.
Uit de traditie van het humanisme zullen door de toe-
gewijde deelname aan maatschappelijke processen van
humanisten de radikale veranderingen moeten groeien
die de huidige wereld nodig heeft om een menswaar-
dige wereld te kunnen worden genoemd.
Radikale humanisten dus. Radikaal in dien zin dat zij
niet zullen rusten voor de grondslagen van het huma-
nisme tot inzet zijn gemaakt van de strijd voor maat-
schappelijke verandering. Radikaal ook in die zin dat
zij weten dat we haast hebben. Er is geen tijd meer
voor afzonderlijke bezinning, de wereld hunkert naar
daden om haar ondergang te voorkomen. Bezinning is
nog slechts geoorloofd als een begeleiding van daden
die zoden aan de dijk zetten.
Wat bedoeld wordt is wellicht het best te illustreren
door wat één man, een humanist, vandaag doet en gis-
teren deed nl. Jean-Paul Sartre. Dat bezinning op zijn
tijd nodig is behoeft Sartre niet verteld te worden. Hij
heeft boeken geschreven die op dat gebied behoren tot
het beste van wat in deze eeuw is geschreven. Hij is
zich er daarbij steeds van bewust geweest, dat is een
der kenmerkende stellingen uit zijn werk, dat de ware
aard van mensen tenslotte niet blijkt uit wat zij schrij-
ven of zeggen maar uit wat ze doen.
Welnu hij heeft de daad bij het woord gevoegd.
In de na-oorlogse jaren is Sartre uitgegroeid tot de
man, de humanist, die de moed en de bekwaamheid
had om in een radikale, konkrete stellingname tegen
het onrecht van de wereld de humanistische tradities
tot gelding en werkzaamheid te brengen. Hij deed dat
in zijn verzet tegen de Franse politiek in Indo-China en
Algerije, hij deed dat door zijn deelname aan het volks-
tribunaal tegen Amerikaanse oorlogsmisdaden in Viet-
nam, hij deed het door zijn partij-kiezen voor het Cu-
baanse socialisme waarin een eind werd gemaakt aan
een korrupt konservatief bewind, maar ook door zijn
partij kiezen tegen Castro vorig jaar toen diens be-
wind de vrijheid van spreken van de dichter Padilla
op gewelddadige wijze onmogelijk maakte, hij doet dat
nu nog door zijn verzet tegen de methoden van de
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Franse justitie en politie die door kneveling een deel
van de linkse pers monddood tracht te maken.
Het is niet de vraag of men het steeds met Sartre eens
is. Het gaat om zijn inzet. Alleen op deze en soortgelij-
ke wijzen is het mogelijk het humanisme weer levend
te maken en daardoor tot een stuwende kracht in de
verandering van de maatschappelijke orde.
Natuurlijk kunnen we niet allen een Sartre zijn. Hij
behoort ongetwijfeld tot de groten. Maar daarom zou
zijn voorbeeld inspirerend moeten werken. Dus uit-
eindelijk een socialistisch humanisme? Dat is onge-
twijfeld de weg die bv. Sartre en Fromm hebben ge-
kozen.
Maar daarom gaat het toch eigenlijk niet. Het is niet
de vraag of het hwnanisme socialistisch is, dat is het
evenmin als het christendom. Maar de vraag is of hu-
manisten zozeer door hun idealen kunnen worden
geïnspireerd dat zij tot werkelijke deelname komen
aan de strijd om verandering van de huidige wereld
tot een wereld waarin menselijkheid een vanzelfspre-
kendheid is en dan ook in de maatschappelijke struk-
turen is gegarandeerd. Hoe dat vandaag de dag anders
zou kunnen dan via de weg van de socialistische maat-
schappij-orde is niet duidelijk. Maar dan wel een so-
cialisme zoals dat bv. door Fromm wordt aangeduid
d.W.Z.een socialisme dat de wezenstrekken van het
humanisme heeft verwerkt.
Daarom is de grote vraag vandaag niet of het huma-
nisme socialistisch zal moeten worden maar of we het
socialisme dat, naar alle feiten uitwijzen, de wereld
gaat beheersen humanistisch kunnen maken. Als dat
niet lukt komen we in de wereld van George Orwell
terecht.
Humanisten dus die een radikaal humanisme in zich
dragen en daarom aanwezig willen zijn in de strijd om
de radikalisering van de maatschappij in menselijk op_
zicht.
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Bevrijdend humanisme
In het voorgaande is een poging gedaan om het huma-
nisme in zijn verschillende aspekten zo zakelijk en ob-
jektief mogelijk te beschrijven.
In deze laatste bladzijden mag een meer persoonlijk
woord doorklinken. Ik zie het hwnanisme als een be-
vrijdende kracht in het menselijk leven. In zijn aan-
sporing tot zelfstandig en redelijk denken ligt een
sterk verweer tegen allerlei vooroordeel. Onze samen-
leving zal moeten worden bevrijd van opvattingen die
historisch en psychologisch wel verklaarbaar zijn
maar die een gezonde ontwikkeling van het maat-
::ichappelijkeleven in de weg staan. Niet langer zal de
nadruk moeten vallen op verschillen in godsdienst,
politiek, klasse en ras maar op het menselijke dat
mensen samenbindt. De oude humanitas-gedachte van
de Romeinse humanisten zal karakteristiek moeten
worden voor de menselijke samenlevingsvormen.
Het is nog een lange weg daar heen. De humanisering
van het maatschappelijk leven vraagt duizenden, klei-
ne, konkrete daden. Daarvoor is veel wijsheid, moed
en geduld nodig. Het humanisme is één van de krach-
ten die daar toe inspireren omdat het het beeld van de
vrije, onbevangen mens in zich draagt.
De bevrijdende kracht van het humanisme werkt ook
in zedelijk opzicht. Wellicht is dit het terrein van de
meest verbreide en meest hardnekkige vooroordelen.
Tegenover vooroordeel en taboes verkondigt het hu-
manisme niet de losbandigheid maar wel de vrijheid
van de individuele, verantwoordelijke mens. Het is in
de voorgaande bladzijden reeds zo vaak gesteld dat
het nauwelijks herhaald behoeft te worden: vrijheid
en verantwoordelijkheid behoren tezamen. Verant-
woordelijkheid voor eigen daden en dus ook verant-
woordelijkheid voor de wijze waarop men een mede-
mens benadert. Het lijdt geen twijfel dat dit behoort te
gebeuren op grond van mede-menselijkheid en naas-
tenliefde. Daarover bestaat ook binnen het humanis-
me geen verschil van mening. De mens kan zich niet
ongestraft losmaken van de liefde tot en de verant-
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woordelijkheid voor de mede-mens. Maar wel kan hij
zich bevrijden van de vele vooroordelen en konventies
die als regel juist deze liefdevolle benadering in de
weg staan. Zijn deze vooroordelen eigenlijk iets anders
dan de vormgeving van al wat aan onredelijkheid,
vrees, jaloezie en haat in het menselijk hart en de
menselijke samenleving aanwezig is? Daarom kan
men vooroordelen nooit zonder meer opruimen. Daar-
VOOris bijna altijd een lange weg nodig van argumen-
tatie, opvoeding en politieke vormgeving. Het huma-
nisme wijst deze weg door de taaie hardnekkigheid
waarmede het trouw blijft aan de zaak van de echte
menselijke ontwikkeling.
Het humanisme heeft ook een bevrijdende werking in
het individuele leven. Wellicht in de eerste plaats door
het evenwicht dat in het humanisme bestaat tussen
het aanvaarden van de mens-zoals-hij-is en zoals-hij-
behoort-te-zijn. De humanist aanvaardt de mens zoals
hij is. Hij weet dat de mens gebonden is aan goed en
kwaad, aan verlangen en tekortschieten, aan vrijheid
en gebondenheid. En hij aanvaardt dat. Daarom krijgt
de mens binnen het humanisme geen gevoel van ver-
worpenheid of zondigheid en dat kan als een bevrij-
ding werken. Maar de mens wordt ook niet in de steek
gelaten. In de konkrete situatie van het tekortschieten
wordt het behoren gesteld als een eis van menselijk-
heid, als de eis om met het tekort schieten geen blij-
vend genoegen te nemen, als het vertrouwen dat reha-
bilitatie altijd mogelijk is. En ook dat heeft een bevrij_
dende werking. Het humanisme, het klinkt wat
vreemd, bevrijdt de mens voortdurend van zichzelf.
Althans van datgene wat hij voor zichzelf aanziet. De
mens is voortdurend in wording. Dit betekent niet dat
de verantwoordelijkheid verloren gaat, de mens blijft
verantwoordelijk voor wat hij in een bepaald stadium
doet en laat. Maar er is het vertrouwen in een verder-
gaande groei, zowel in individueel als maatschappelijk
opzicht. Mens en maatschappij worden nimmer gebon-
den aan een bepaald ontwikkelingsstadium. Er is al-
tijd een bevrijding uit het verleden mogelijk. En deze
bevrijding is het werk van mensen zelf. Zo stelt het
humanisme nimmer het beeld van de volmaakte maar
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wel van de groeiende, wordende mens. En jUist dat
heeft in het individuele leven een bevrijdende kracht,
de konkrete tekort schietende mens wordt niet vastge_
legd op zijn tekort schieten maar hij wordt ook niet
verpletterd door de eis van het volmaakte. Hij wordt
wel gebonden aan de eerstvolgende konkrete stap nl.
de rehabilitatie in dit konkrete tekort schieten. En die
is bijna altijd, soms met behUlp van mede-mensen,
mogelijk. De groeiende wordende mens. Dat houdt in
dat de mens steeds vollediger op het totaal van zijn
bestaandsverhoudingen wordt betrokken.
Er is stellig in het humanisme het besef dat het mens-
zijn uiteindelijk slechts verstaan kan worden als een
deel-zijn. Achter dat besef staan ook bij humanisten
bepaalde ervaringen. Deze kunnen eveneens als een
bevrijdende kracht werken.
Het bevrijdend humanisme voert de mens naar zich-
zelf omdat all~n in de mens de vrijheid en de liefde
kunnen worden gevonden.

Amersfoort, juni - september 1965

November-december 1971.
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