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Inleiding 
Het Humanistisch Verbond heeft dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van Gerard 
van Roon hebben we zojuist al kunnen opmaken hoe levendig, actueel en actief het 
humanisme is in deze regio is. Ik zie dit voor het gehele Verbond, in Nederland. Het 
Humanistisch Verbond groeit de laatste aantal jaren in ledental maar ook in zichtbaarheid. 
Het humanisme, een humanistische levensbeschouwing is nog even actueel EN nodig als bij 
de oprichting in 1946. 
 
Verwijzing locatie bijeenkomst (verzetsmuseum) en oprichting 
Het is bijzonder dat we hier bijeen zijn gekomen in het verzetsmuseum.  
Het georganiseerde humanisme in Nederland dateert van vlak na de 2e Wereldoorlog.  
Deze oorlog had een enorme klap toegebracht aan het vertrouwen van de mens in zichzelf 
en zijn beschaving, groeide het georganiseerde humanisme. In een wereld na de 
verschrikkingen van de 2de wereldoorlog, was de behoefte aan een geluid voor menselijkheid 
sterk aanwezig. 
Bij de oprichting van het Humanistisch Verbond op 17 februari 1946 sprak Jaap van Praag 
over de kleine en de grote strijd.  
De grote strijd ging bij Van Praag om verheffing en het geestelijk weerbaar maken van 
‘buitenkerkelijken’, om te voorkomen dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 
zich zouden herhalen. De naoorlogse humanisten stond  vooral een tegengeluid tegen 
normloosheid en nihilisme als gevolg van modernisering en ontkerkelijking voor ogen. Ze 
wilden de nieuwe generatie weerbaar maken en hen een nieuw levensbeschouwelijk huis 
bieden.  
Ze richten zich vooral op het realiseren van ‘eigen’ voorzieningen zoals de geestelijke 
verzorging, vormingsonderwijs, uitvaartbegeleiding, een omroep en een beroepsopleiding/ 
universiteit.  
De ‘grote strijd’ is tot de dag van vandaag actueel ; ook al zijn de maatschappelijke 
omstandigheden ingrijpend anders.  
Het gaat nu vooral om een weerwoord vinden tegen doorgeschoten individualisme, 
vervlakking van het denken, uitholling van het culturele leven en groeiende populisme in 
Nederland.  
 
Traditie en heden  
Het humanisme heeft diepe wortels in de  samenleving die veel verder gaan dan 1946. . 
Historisch gezien heeft het humanistisme onze samenleving gevormd, en ook in ons 
dagelijks leven hanteren we – vaak ongemerkt – belangrijke begrippen die in het humanisme 
op de voorgrond staan. Denk alleen al aan vrijheid, gelijkheid en aan de behoefte ‘jezelf’ te 
zijn, je mening te vormen en iets van je leven te maken.  
 
De waarden en idealen die we als samenleving delen zijn niet vanzelfsprekend. Ze moeten 
steeds opnieuw worden doordacht en omarmt.  Dat geldt ook voor het humanisme. Iedere 
tijd, heeft eigen ‘vragen’ en uitdagingen voor het humanisme om een antwoord op te vinden. 
We zullen steeds opnieuw dienen te definieren wat de basis van het humanisme voor ons, 
hier en nu, is. Daarvoor grijpen we terug op onze traditie, op wat generaties voor ons 
waardevol hebben gevonden. En we kijken hoe deze traditie een plek kan krijgen in de 
vragen van vandaag.  
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Hedendaagse vraagstukken 
Ik denk natuurlijk aan het huidige kabinet. Niet voor niets levert de gedoog-steun van de PVV 
veel onrust op. We zien CDA prominenten die het politieke programma van de PVV niet 
kunnen verenigen met hun eigen geweten en de essentie van hun gedachtegoed 
enoppositiepartijen die zoekend zijn naar de invulling van hun rol. Het huidige 
regeringsbeleid laat zien hoe fundamentele uitgangspunten – waaronder de vrijheid van 
levensbeschouwing en de fundamentele gelijkheid van ieder individu ongeacht religie, 
nationaliteit, seksuele geaardheid - steeds opnieuw ter discussie komen te staan. Deze 
discussie is relevant en vraagt ook van ons om steeds opnieuw te formuleren waarom 
bepaalde uitgangspunten zo belangrijk zijn.  
 
De humanistische levensbeschouwing kan op heel veel verschillende manieren worden 
ingevuld en aangeduid. We hebben geen eenduidig omschreven traditie, maar talloze 
bronnen die mogelijkheden bieden voor inspiratie en die richting kunnen geven aan ons 
leven.  
Voor een beeld van die diversiteit en rijke traditie verwijs ik graag naar onze digitale 
humanistische canon, die het meer dan waard is eens te bezoeken.  
 
Centrale begrippen in de humanistische levensbeschouwing zijn zingeving en 
humanisering. Zingeving is de manier waarop mensen hun houding tegenover het leven en 
de samenleving bepalen. Humanisering richt zich op het bevorderen van meer menselijke 
maatschappelijke omstandigheden en verhoudingen.  
En hoe divers de bronnen en tradities ook zijn, er zijn drie terugkerende elementen te 
onderscheiden:  

1. de grondslag: een humanistische visie op de wereld en de mens,  
2. de maatschappelijke component: een visie op de samenleving gericht op 

humanisering.   
3. de persoonlijke component, een visie op een goed, zinvol en mooi persoonlijk leven. 

 
Deze elementen zijn uitgewerkt in het basisdocument Eigentijds Humanisme, de slijpsteen 

waarop we onze  standpunten en visies kunnen scherpen.  
 
Kort iets zeggen over de levensvisie en enkele actuele maatschappelijke thema’s waar we 
als HV ons voor inzetten. 
  
De grondslag, een humanistische visie op de wereld en de mens 
Het humanisme is een experiment om een goed en mooi leven te leiden, zonder een beroep 
te doen op een God. We moeten het met dit leven en deze wereld doen. Dit is voor ons een 
uitgangspunt voor groei en ontwikkeling en niet een beperking.  
Humanisten leven in déze realiteit. En we willen deze realiteit, onze wereld, begrijpen met 
uitsluitend menselijke vermogens.  
Voor ons hebben levensbeschouwingen en religies altijd een menselijke oorsprong. Dat 
betekent ook dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan over onze levensbeschouwing. We 
kunnen en mogen kritiek leveren, we kunnen en mogen elkaar aanspreken.  
In dit gesprek is het humanisme open en onderzoekend. Ons mensbeeld nodigt uit tot 
nieuwsgierigheid en dialoog. Omdat ik besef dat ík de waarheid niet in pacht heb, ben ik 
nieuwsgierig, omdat ik besef dat jíj de waarheid niet in pacht heb, ben ik kritisch.  
 
Religiekritiek wordt nogal eens uitgelegd als anti-religieus. Het humanisme dat we voorstaan 
is echter niet antireligieus: ons doel is niet de samenleving te bevrijden van religie en 
godsdiensten. Maar religies en godsdiensten zijn mensenwerk, en ze kunnen daarom geen 
status aparte krijgen. Alleen als religies verheven worden boven andere visies, of als 
mensen hun religie zo interpreteren dat voor ons fundamentele waarden zoals autonomie, 
vrijheid, gelijkheid onder druk komen te staan dan verzetten we ons daartegen. Het recht op 
een zelfgekozen levenseinde is daar een mooi voorbeeld van.  
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Samengevat: in de humanistische visie draait om het vertrouwen op menselijke vermogens, 
en het besef dat we het met déze wereld moeten doen.  
 
Humanisme als een politiek-moreel streven 
Het humanisme heeft ook idealen. We willen iets met de wereld, we streven ergens naar. De 
wereld zoals we die iedere dag aantreffen is niet zomaar een feit, we hebben er invloed op. 
Misschien is dit wel een van de meest fundamentele uitgangspunten van het humanisme; het 
vertrouwen op onze eigen mogelijkheid om mee te bepalen hoe we met elkaar leven.  
 
Dit besef van onze eigen kracht, gaat gepaard met een besef van verantwoordelijkheid.  
Zonder vertrouwen in je eigen vermogens kun je geen verantwoordelijk nemen.  
Het is een van de kerntaken van het hedendaags humanisme om gevoelens van onmacht 
om te zetten in macht en weerbaarheid.  
 
Humanisten streven een humane samenleving na waar ieder de vrijheid heeft om zélf te 
denken en de motivatie voelt om sámen te leven. Die combinatie van zelf denken en samen 
leven, komt het best tot zijn recht in een democratische rechtsstaat en vraagt de actieve 
inzet van burgers. De democratische rechtsstaat en morele waarden als vrijheid en 
gelijkheid, moeten onderhouden worden. En wel door ons.  
 
De behoeften en mogelijkheid om zélf bij te dragen aan een betere, menswaardiger en 
rechtvaardiger samenleving, is voor humanisten een belangrijke bron van zin. De Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens is daarbij een belangrijke morele en politieke 
leidraad. Van humanisten mag je verwachten dat ze zich actief inzetten voor een humane 
rechtvaardige samenleving.  
 
In die zin is onze levensbeschouwing niet vrijblijvend. De idealen van het humanisme berust 
op een traditie van menslievendheid en menswaardigheid. We ervaren 
het als onze plicht een menswaardig leven voor ieder individu te bevorderen. 
Op grond hiervan zetten we ons bijvoorbeeld in voor ‘privacybescherming’, een ‘humaan 
detentiebeleid’ en een ‘menswaardig levenseinde ‘.  
 
 
 
 
Privacybescherming 
Het  HV zich sterk voor privacybescherming. Dat doen we niet zomaar. Mensen hebben 
privacy nodig om zich in vrijheid te kunnen ontwikkelen. Nieuwe wetgeving op het gebied van 
privacy, dreigt niet alleen in te grijpen op hoe mensen handelen – wat gezien de veiligheid 
van ons allen bijzonder belangrijk is – maar ook op hoe mensen denken. Daar trekken 
humanisten een grens. !) 
 
Wat is privacy? Wettelijk gezien slaat privacy op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Het gaat dan om:  

� het beschermen van persoonsgegevens  
� het beschermen van het eigen lichaam  
� het beschermen van de eigen woning  
� het beschermen van het familie en gezinsleven  
� het recht om vertrouwelijk te communicatie via telefoon, brief, email, etc.  

 
Moreel gezien gaat privacy over het recht om in vrijheid te kunnen leven zonder ongewenste 
controle door anderen. De eerste officiele formulering van privacy is het recht om met rust 
gelaten te worden.  
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Privacy betekent dat niet zomaar bekeken, gecontroleerd en gestuurd wordt in je 
persoonlijke denken en doen. Het gaat daarbij met name over de bescherming van het 
lichaam, het huis, het gezinsleven, communicatiegegevens en persoonsgegevens. Je 
persoonlijke leven gaat alleen jou en je naasten aan. Informatie over wie je bent, wat je doet, 
hoe, waarheen en wanneer je reist, welke websites je bezoekt en zo voort, wil je niet altijd 
met iedereen delen. We willen op zijn minst zelf bepalen met wie we deze informatie delen.  
Privacy gaat er onder meer over dat je als persoon vertrouwelijke relaties met anderen moet 
kunnen onderhouden. Deze vertrouwelijke relaties maken het mogelijk je diepste gedachten 
en emoties te delen zonder schaamte of het gevoel te hebben dat iemand meeluistert of 
meekijkt. Privacy gaat over autonomie en onafhankelijkheid. Je wilt zelf je eigen levenskoers 
kunnen bepalen, daar heeft een ander niets mee te maken. Wat vaak uit het oog wordt 
verloren is dat privacy ook zelf een vorm van veiligheid is. Privacy maakt het mogelijk dat we 
kwetsbare informatie over onszelf alleen delen met mensen die we kiezen. Privacy maakt het 
mogelijk dat we in vrijheid kunnen leven zoals we dat zelf willen.  
 
Het thema privacy is voor het Humanistisch Verbond belangrijk vanwege de vrijheid en 
kwetsbaarheid die ermee gepaard gaat. Maar ook omdat we niet willen dat mensen op basis 
van bijvoorbeeld hun levensbeschouwing of religie bij voorbaat gecontroleerd worden op 
mogelijke terroristische neigingen (zoals bij passagiersgegevens in vliegtuigen waar je in 
risicogroepen wordt ingedeeld). In een rechtssysteem moet je niet willen dat bepaalde 
groepen in de gaten worden gehouden alleen omdat ze tot een groep behoren (bijvoorbeeld 
moslim zijn). Mensen worden op hun individuele handelen beoordeeld, niet op hun religie, 
politieke voorkeur, vakbondslidmaatschap, financiële situatie etc.  
 
De behoefte aan controle van burgers betekent ook dat het aloude principe van de rechtstaat 
je bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen wordt omgekeerd; je bent potentieel 
schuldig en wordt dus in de gaten gehouden. Privacy gaat over onze relatie met de overheid.  
 
 
 
 
 
Humaan vreemdelingen beleid  
Voor de gemiddelde Nederlander is het feit onbekend dat het voor onze overheid vaak niet 
mogelijk is mensen zonder verblijfsvergunning uit te zetten. Het overheersende beeld is dat 
wie zonder papieren opgepakt wordt min of meer direct op het vliegtuig terug naar huis kan. 
Toch is dat niet waar. Er zijn veel obstakels die uitzetting kunnen verhinderen. Soms wordt 
de menselijke waardigheid van mensen zonder verblijfsvergunning met voeten getreden. 
Bijvoorbeeld als ze onuitzetbaar zijn, en desondanks herhaaldelijk gedetineerd worden. Het 
Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor een menswaardig vreemdelingenbeleid en 
verzet zich tegen deze schendingen van de menselijke waardigheid.   
 
Het debat over dit beleid zit echter op slot. Er lijken maar twee posities te zijn: die voor de 
vervolgde vluchteling, of tegen de calculerende gelukszoeker of fraudeur. We missen 
informatie over wie het echt betreft, en over wat er in werkelijkheid aan de hand is. Het 
Humanstisch Verbond wil zich inzetten om de kwaliteit van het debat te verhogen. We 
moeten meer zicht krijgen op de vragen die aan de orde zijn. Niet de juridische vragen, maar 
de Niet de juridische vragen, maar de vraag naar de menselijke maat: zijn we die kwijt?  
En hoe zou een menswaardig vreemdelingenbeleid er dan uit moeten zien? 
Menswaardig levenseinde  
In Nederland bestaat sinds 2001 de euthanasiewet die patiënten het recht geeft om een arts 

te vragen om hulp bij het beëindigen van het eigen leven. De arts mag daarop ingaan 
als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nederland is koploper waar het 
gaat om erkenning van de mogelijke ondraaglijkheid van het bestaan en biedt - mits aan 
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alle wettelijke criteria wordt voldaan - de mogelijkheid het leven met hulp van een arts op 
milde wijze te beëindigen.  

 
Maar daarmee is de kous niet af. In de praktijk blijkt de medische stand veel verzoeken om 

een waardige dood door euthanasie om allerlei redenen niet in te willigen, vaak tot 
bittere teleurstelling van verzoekers en hun omgeving. Nu eens voldoet iemand aan alle 
criteria die de wet stelt, maar heeft de arts moeite met euthanasie. Dan weer 
interpreteren artsen de wet veel beperkter dan hij is bedoeld. In de meeste gevallen 
waarin een dokter wel met euthanasie instemt, gaat het om levensbeëindiging van 
mensen die fysiek of medisch ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Doodswens om andere 
dan strikt medische redenen  

 
En wat gebeurt er met mensen die het leven zelf niet meer verdragen, maar die in medische 

termen gevat niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden? Mogen mensen die in ernstige mate 
psychisch of existentieel lijden, bijvoorbeeld vanwege dementie, eenzaamheid, 
psychische stoornissen, of het gevoel dat het leven voltooid is, dood? In de praktijk 
wordt in deze gevallen zelden hulp verleend bij een waardig levenseinde. Soms mógen 
artsen geen middelen voorschrijven waarmee iemand een mild einde aan het leven kan 
maken, in andere gevallen wíllen ze het niet.   

 
Zonder hulp 
Mensen die tot de overtuiging zijn gekomen dat ze niet verder willen en/of kunnen leven, 

beëindigen veelvuldig vroeger of later toch zelf hun leven. Zonder hulp doen zij dat vaak 
noodgedwongen in eenzaamheid en op een mensonwaardige wijze: voor de trein, van 
een flat, door ophanging, door te stoppen met eten en drinken, door het doorsnijden van 
polsen. Een verschrikking voor henzelf en hun nabestaanden en voor velen die er 
beroepsmatig mee geconfronteerd worden. Het Humanistisch Verbond vindt deze 
situatie schrijnend, inhumaan en liefdeloos en wil het maatschappelijk debat aangaan 
over de mogelijkheden om hulp te bieden aan mensen die in de huidige situatie in de 
kou blijven staan. 

 
Tot slot 
Ik ben begonnen met het belang van onze traditie en sluit er ook graag mee af.  
Zoals u misschien weet, is praktische wijsheid een van de kernwaarden van Aristoteles. 
Praktische wijsheid beweegt zich tussen een ideaal of een theorie enerzijds, en de praktijk 
anderzijds. Wijze mensen zijn geen naïeve idealisten voor wie de werkelijkheid te rommelig 
is. Maar het zijn ook geen techneuten, strategen of pragmatici voor wie alleen het resultaat 
geldt. Wijze mensen bewegen heen en weer tussen hun idealen en de praktijk. Ik wens u en 
ons, dan ook veel praktische wijsheid toe.  
 


