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Een nieuw humanisme 

Het jaar 2000 na Christus' geboorte was aanleiding 

om de woorden in herinnering te roepen die Jezus 

voorlas uit Jesaja, toen hij in de synagoge van 

Nazareth (Lucas 4:18-21) zijn missie openbaarde: "om 

aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan 

gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan 

blinclen, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten 

gaan in vrijheid, om l'en genadejaar af te kondigen 

van de Heer." 

Ook na het jaar van dit Grote Jubilaeum, zo zei de 

Paus bij de sluiting ervan op Driekoningen 2001, gaat 

dit door Jezus a(gekoncligde "gen~ldejaar" c1oor. 

Daartoe hebben velen in het millenninmjaar inspi

ratie gevonden: inspiratie voor innerlijke vernieuwing, 

maar ook voor dl' maatschappelijke, cultnrcle en poli

tieke dimensies van die grote missie waaraan christe

nen hun steentje trachten bij te dragen. Voor dl' 

katholieke kerk was dat wat dl' Paus eeIJ 1'llriJimcioJIl' 

del/n I1lC11loriu noemde, l'en zuivering van 11('t 

gehengen. van grote betekenis: dl' erkenning van 

fouten jegens dl' joelen - de Paus noemde hen al 

eerder de "oudere broeders in hel geloof" -, jegells 

medechristenen, jegens andere vo!kerenen culturen. 

Wie werkt'lijk bt'reid is, gemaakte fouten tt' erkennen, 

zal ze niet (egen de misstappen van anderen ,villen 

wegs! repen. maar he! zou goed zijn geweest als staten 

en andere kerken ook hUl1nerzijds meer bereidheid 
h~l(:kl'--'n .I.-~'('tnnncl cle 'A/P'2. vrl1 tp 111;.k("'11 voor ('('n p('rlilk-
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gaan richten op steeels verder geraffineerc!e techni

sche beheersingskennis: "\A/ho is l1ext?" werd 

gevraagd, toen geleerden begin 2001 trots cle suc

cesvolle inbouw van een gen van een kwal in l'en 

aap meldden. Het Jubilaeum van dl' ulliversiteiten, 

waarvoor ook een cloor (katholieke en protestantse) 

Neclerlzmclse academici geschreven boek in Rome 

werd gepresenteerd, opende een ander perspectief. 

Daar werd bepleit de wetl'nsch~lp - ook dl' natuur

wetenschap l'n dl' geneeskunde - in het teken te 

stellen van een "nieuw humanisme". Respect voor de 

persoonlijke waardigheid en cle aanva~\l'ding (tlt 

(hll1rZ~lamheid van cle levende natuur een hogere 

norm is d~111 wimtbejaQ; zijn begiml'lell die niet 

alleen grenzen stellen, maar ook prioriteiten. 

Politiek en bl'stnur zijn hun l'igel1 wetmatigheden 
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Pro): Dr. FM.U. lTirscl1 BuUin 

vvegst repl~l1. lllaar Hl'l zou gpcu LIJ11 gl'VVl'est al~ Sldll'll 

en andere kerken ook hunnerzijds meer bereidheid 

hadden getoond de weg vrij te maken voor l'en eerlijk-
----~ 

cr CJ111g;lng 1111.:1 het \'l'rledcn. :'\og vers in het gL'hl'u~cl1 

ligt l1l't troh gevierde jubileum van dl' (,rondwel van 

JS4S. Verzwegen wl'nl dat onder dil' nieuwe, "wr

Iichtc" grondwet nog vijftien jaar lang dl' slavernij in 

de Nl'derLlndse koloni(;n \\·ercl geh~ll1dhaafd. 

Kenmerkend moet voor de hoorders van deze Blijde 

Boodschap niet zij n het ophouden V;1I1 schone 

schijn, maar L'en werkelijke toewl'nding naar al dege

nen die erkenning en solidariteit mogen verlangen. 

Dl' eigen gemel'nschap, door het verburgerlijkte 

christendom lang als IJl'schermingswal gekoesterd, 

moet op een andere manier hernieuwde waarcll'ring 

vinden: als thuisbasis voor degenen die de oversteek 

wagen na;ll' mensen uit andere gemeenschappen, 

Het universalisme, dat aan hun gl'loof eigen is, heeft 

christen-democraten g('maakt tot mede-grondleggers 

van dl' Europese eenwording. Zonder in een zinloze 

naïviteit te verzinken, zouclen hlln politieke erfgena

men zich eveneens door visie op dl' fllndamen tPie 

waarden van een groter Enropees verband moeten 

laten leiden. DaJrvan hangt af of de Europese Unie 

zich verder ontwikkelt :lh rechtsgemeenschap, of 

terugvalt tot het niveau van l'cn vrijhalHlelszone 

waarvan de lidstatl'n elkaars sociale wetgeving weg

concurreren en de :lrlllL'lT buitenwereld de rug toe

keren. Het eind 2000 geproclameerde Hi/l1ävcst \'(/11 de 

Gnllulrcchtel1 \'UI1 de LlIr(lj1l'sl' Unie baseert met recht en 

reden cle erkenning van individuele, sociaal

economische, politieke en culturele grondrechten op 

cic eerbiedwaardigheid van ieders persoonlijkheid. 

Dl' wetemchap is zich in de vorige eC'uw ongeremd 

alleen grenzen stellen, maar (lok pnontelten. 

Politiek en bestuur zijn hun eigen wetmatigheden 

ga;m volgeIL Dl' angst voor puhlicitaire en politieke 

rejlcITu"il" 111:1;\kt hl'1 voor l1l'stllurders ;\,mtrekkL" 

lijkeI' zich in tc dekken tcgen mogelijke verwijtcn 

d;11l zich ~Jan verantwoordelijk gedrag te wagen. 

f\rgllll1l'nten 0111 iets niet te doen, gevell te vaak dl' 

doorslag: géén voorstel voor l'en betere financiering 

van ck zorg, want cr zijn zOVl'el weerst;mden: géén 

doeltreffende maatregelen tegen criminelen, want er 

zouden wel eens verplaatsingsC'ffccten kunnen zijn; 

g(;én traull1ahelicopters \;ttell vliegen, want cr was 

geen autoriteit dIe toestemming kon geVl'n. Het 

menselijk bestaan blijft echter ond;mks (en soms als 

gevolg van) nieuwe technieken kwetsbaar: drama

tisch scherp bleek dat weer in cle nieuwjaarsn<lcht in 

Volendalll. Publieke ambten moeten met passende 

gedrevenheid worden vervuld. Fen probleem i, 

immers ook een probkem al~ cr géén schijnwerpers 

op staan. 

Daarom moeten politici zich laten leiden door het

zclfde soort nieuwe humanisme als de begin septem

ber in Rome vergaderende wetenschapsmensen werd 

voorgehouden. De primaire oriëntatie van politici 

moet betrekking hebben op dl' mate waarin lllensen 

bescherming ontvangen. Pe criteria waarmee zij 

overheiclsll1a;ltregelen beoordelen, moeten niet op 

bestuurlijk gemak of publicitair voordeeL maar op 

verantwoordelijkheid j,'gcl1s de burgers, berusten. 

Politici dil' dit onderkennen, kunnen uit de ban van 

het incl'Owd-denken komen. Dar zou alleszins passend 

zijn voor wie aanvaardt dat onze tijd van leven deel 

uitmaakt van dat jaar van genade, waarin de ogen 

opengaan voor de ander. 

Prof Dr. 1-.'. M. IT Hirscll HlIllili 
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