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Een humisüsche visie op 
natUtlT en milieu 
JAN GLASTRA VAN LOON * 

Humanisten zijn vogels van verschillende 
pluimage. Als ik hier een humanistische visie op 
het milieuvraagstuk vertolk. kan ik dus niet 
zeggen dat ik daarmee alle humanisten aan het 
woord laat komen. Ik weet dat alleen zeker wat 
mijzelf betreft. 

Op heteerste gezicht ziet heternaar uit, dat het voor een 
humanist nogal eenvoudig moet zijn om een standpunt 
te formuleren over de verantwoordelijkheid van de 
mens voor de natuur. Voor een humanist is de mens 
immers primair een deel van de natuur, maakt hij deel 
uitvan datgroteregeheel. Daarzou op heteerstgezicht 
niets aan hoeven te worden toegevoegd om te conclu
deren, dat de mens de natuur, als dat grotere geheel 
waarvan hij deel uitmaakt, niet mag misbruiken. Als het 
zo eenvoudig lag, zou ik met hetzelfde recht nog een 
tweede conclusie moeten kunnen trekken, namelijk dat 
een mensdatook,evenmin alseen plantofeen dier,zou 
kunnen doen. 

Van nature cultuurwezens 

Het ligt dus niet zo eenvoudig. Maar hoe dan wel? 
Blijkbaar zijn mensen op een andere manier deel van 
de natuurdan planten en dieren.Alsdatnietzowas,zou 
het milieuprobleem dat hier aan de orde is helemaal 
niet kunnen bestaan. Dan zou, ruimer gezegd, de mens 
niet in die mate waarin dat kennelijk het geval is van 
andere levende wezens zijn onderscheiden door zijn 
vermogen cultuur voort te brengen. Cultuur is niet iets 
datals hetnestvan een vogel, hetwebvan een spin ofde 
galbultvan een insect naar de soort in de wisselwerking 
van het individuele exemplaar met het natuurlijke 
milieu bepaald is, maar iets dat zich manifesteert in 
historisch en zelfs per individu variabele gedrags
wijzen en producten daarvan. We moeten daarom 
zeggen, dat mensen, naar de mate van de variabiliteit 
van hun gedragswijzen en van hun vermogen delen van 
de natuur in hun handelen op te nemen om er tekens, 
gebruiksvoorwerpen en kunstwerken van te maken, 
van nature geen natuur- maar cultuurwezens zijn. 
Daarbij moet de klemtoon even zwaar vallen op van 
nature als op geen natuurwezen. Als het daarbij bleef, 
hadden we niet veel meer dan een paradoxale uit
spraak. Maar hieraan moet worden toegevoegd, dat 
wel het feit dat mensen cultuurwezens zijn van nature is 
bepaald, maar niet hoe en in welke mate zij dat zijn. 

De relatie van de mens tot zijn natuurlijke milieu is 
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cultureel variabel en dus niet alleen op een natuurlijke, 
maar ook op een cultuurhistorische manier bepaald. 
Ook voor een humanist is een puur naturalistische 
analyse van het milieuvraagstuk daarom onmogelijk; 
het milieuvraagstuk vereist een cultuurhistorische be
schouwing en analyse van zijn ontstaan. Daarbij 
springt opnieuw de constatering van de historicus Jan 
Romein in het oog, dat de westerse beschaving in zijn 
ontwikkeling in vergelijking tot alle andere sedert 
ruwweg de reformatie en de wetenschappelijke revo
lutie een knik vertoont die haar tot een afwijking heeft 
gemaakt van het algemeen menselijk beschavingspa
troon (AMP) en dat tot die afwijking ook behoort de 
mate waarin onze levenswijze het ecologische even
wicht verstoort. 

In alle andere culturen dan de onze zien mensen 
zichzelf als deel uitmakend van en behorend tot de hen 
omringende werkelijkheid en beschouwen zij hun le
ven als onderworpen aan de machten en krachten, de 
goden en demonen die het verloop van de gebeurtenis
sen in diewerkelijkheid bepalen. Eris hun daarom alles 
eraan gelegen hun leven zo goed mogelijk in harmonie 
met die werkelijkheid, binnen de grenzen van het door 
de daarin regerende machten toegestane, te voeren. In 
culturen die, zoals die van de grote rivierenrijken, zich 
over grote gebieden hebben kunnen uitbreiden, is het 
bovendien zo dat elitaire opvattingen over de verde
ling van lusten en lasten onder de mensen overheersen, 
mede omdat de heersers over zulke gebieden geacht 
worden intiemere relaties te hebben met de heersers 
over de natuurlijke werkelijkheid dan de anderen. 

Fundamentele veranderingen 

In beide opzichten treden in onze beschaving funda
mentele veranderingen op vanaf de reformatie en de 
wetenschappelijke revolutie, d.w.z. vanaf de tijd dat 
het verzet tegen de hellenisering van het Christendom 
de overhand krijgt. Vanaf die periode wordt de mens 
niet meer, zoals dat voor Albertus Magnus en Thomas 
van Aquino het geval was, gezien als in de eerste en 
bovenste plaats een rationeel wezen dat als zodanig 
deel uitmaakt van een alles omvattend kosmisch ratio
neel geheel; hij ziet zich van nu af als een wezen dat in 
staat is tot goed en kwaad, dat gekenmerkt is door een 
wilsvermogen en dat daarmee als een voor zijn eigen 
daden verantwoordelijk individu tegenover de hem 
omringende natuurlijkewerkelijkheid staat, daarvan is 
wezen juist geen deel uitmaakt. De mens is geschapen 
naarhetevenbeeld van deenegod die ook de schepper 
is van de natuur, de stoffelijke wereld die hem ter 
beschikking is gesteld als de bodem waarop en het 
gebied waarin hij zijn tijdelijke bestaan moet voeren. 

19 



20 

Deel van het systeem 

De mens die zichzelf zo beschouwt, is er niet zoals de 
helleense mens op uit door het laten afsterven van zijn 
wil en streven op te gaan in een eeuwige, onpersoonlij
ke zijnsorde; die mens heeft zorg om en is er verleer op 
uit door de uitoefening van zijn wil zichzelf en anderen 
te bewijzen wie en wat hij eigenlijk is : géén cel ofatoom 
van de natuurlijke werkelijkheid, maar een wezen van 
een fundamenteel andere aarde en orde. 

Op basis van het in de late middeleeuwen begin
nende en in de reformatie tot volle doorbraak komende 
onthelleniseringsstreven opent zich de mogelijkheid 
van een nieuwe combinatie, een nieuw huwelijk van 
Christelijk voluntarisme en Grieks rationalisme. In de 
middeleeuwse pogingen tot het combineren van die 
twee eigenlijk onverenigbare opvattingen van de mens 
en de wereld was men ervan uitgegaan, dat het op
perwezen in zijn volmaaktheid zijn rationaliteit in zich 
besloten moest houden en dat de wereldorde dus ook 
een rationele orde moest zijn. In zoverre werden mens 
en natuur dan ook nog gezien als schepsels van dezelf
de aard en signatuur, onderworpen aan één en dezelf
de orde. Aangezien men zich orde alleen als een 
hiërarchische orde kon voorstellen werd hiërarchie als 
een zowel de scheppingsorde als de maatschappij 
alsook het innerlijke leven van mensen beheersend 
beginsel beschouwd. 

De hellenisering van de cultuur, de terugkeer naar de 
bronnen van het christelijk geloof, bracht ook een 
omkering met zich van de van de verhouding tussen wil 
en rede in de beschouwing van de mens en de schep
ping en daarmee een fundamentele verandering in de 
verhouding waarin men zichzelf zag tot de natuurlijke 
werkelijkheid. Het accent ligt nu niet meer op de 
volmaaktheid van de schepper maar op zijn almachten 
dus op zijn aan niets, ook nietaan geboden en eisen van 
rationaliteit of rationele, logische noodzakelijkheid, 
gebonden zijn. Hij verschijnt nu ook niet meer als de 
hoogste in een hiërarchie waartoe ook engelen, heili
gen, zaligen, mensen en dieren behoren, die in zijn 
goedheid alle dingen onderhoudt en naar wiens voor
beeld ook wij dus naar onze vermogens de dingen 
moeten onderhouden. Hij wordt nu integendeel be-

schouwd als de onbereikbare, ondoorgrondelijke, al
léén doorzijn zelfopenbaring kenbare Deus abscondi
fus, de tot een totaal andere dan het wereldlijke rijk 
behorende, niet hoogste maar enige en onbeperkte, 
absolute heerser over alles en allen. 

Mechanisering van het wereldbeeld 

Vanuit die voorstelling van god en zijn verhouding tot 
dewereld verschijnt nu ook de mensen zijn verhouding 
tot de natuur in een ander licht. Ook daarin is niet meer 
de rede dominerend, maar de wil en ook daarin , 
overheerst dus niet meer wat beide zou verenigen, 
maar wat hen scheidt: de mens wordt niet meer gezien 
als deel van een geheel, maar als een met wil en 
kenvermogen begaafd wezen tegenover een blinde, 
dode mechanische werkelijkheid. In die verhouding 
treedt de menselijke rede op als een instrument in 
handen van zijn wilsvermogen. Doordat god en het 
goddelijke in deze voorstelling, behalve voorzover hij 
nog in de mens als zijn evenbeeld tegenwoordig is, uit 
de wereld en de natuur zijn weggedacht, is nu ook de 
poort voor de volledige mechanisering van hetwereld
beeld, inclusief de copernicaanse onttroning van de 
aarde als middelpunt van het heelal en de newto
niaanse gelijkschakeling van de bewegingen van he
mellichamen en van die van aardse lichamen wagen
wijd opéngezet. Er zullen dan ook in de komende 
eeuwen karrevrachten wetenschap en techniek door 
die poort worden geloodst. 

Ik ga die ontwikkeling hier niet verder na. U kent de 
geschiedenis van de wetenschappelijke revolutie, een 
gebeurtenis die zijn kiemen en voorlopers heeft in de 
griekse, de egyptische, de babylonische, de indiase, en 
de chinese beschaving, maar die zelf een volstrekt 
uniekeontwikkeling heeftontketend in de geschiedenis 
van de mensheid. U kent, voor een deel uit eigen 
waarneming, de technologische doorbraken en de 
industriële revolutie met alle gevolgen die zij - nu niet 
meer alleen in onze voorstellingen maar ook in de 
werkelijkheid - hebben teweeggebracht. Ik wil nu al
leen nog op twee dingen wijzen. 

Geen maat en geen grens 

In denieuwetijd beschouwen mensen zichzelf niet meer 
als behorend tot een alomvattend hiërarchisch geor
dend geheel, ieder door geboorte thuis op een vaste 
plaats in een bepaalde stand in de maatschappij waar
aan zowel vaste rechten en plichten ten opzichte van 
elkaar als een bepaald levenspatroon waren verbon
den, maar als individuen die ieder in een directe relatie 
staan tot hun schepper en dus ook ten opzichte van 
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elkaar in beginsel gelijke rechten en plichten hebben en 
dat houdt tevens in gelijke rechten op een aandeel van 
de welvaart waarvan zij kunnen profiteren. Waar het 
mij nu om gaat is de vermenigvuldigingsfactor die met 
die gelijkheid van mensen ten opzichte van elkaar 
wordt verbonden aan ieder streven tot verbeteri ng van 
de levensomstandigheden. Het betekent, dat aan het 
streven om de levensomstandigheden te verbeteren 
geen grenzen zijn gesteld en dat wat sommigen aan 
verbetering van hun bestaan hebben bereikt in principe 
ook meteen nastrevenswaardig wordt voor iedereen. 
Er is op die manier een hecht maatschappelijk funda
ment gebouwd onder de massale prod uctie waartoe de 
industrie steeds meer in staat is. Het gedehelleniseerde 
christendom kent geen maat en stelt geen grens aan het 
streven de natuurte onderwerpen aan en dienstbaarte 
maken voor de mens. 

Tegelijkertijd heeft ook het natuurwetenschappelij
ke onderzoek een geheel nieuwe impuls gekregen. De 
ratio van de mens wordt nu immers niet meer gezien als 
een vermogen om de eeuwige en onveranderlijke orde 
der dingen te doorschouwen en onze eigen natuurlijke 
plaats daarin te leren kennen en te bereiken, zodat wij 
daar in zo groot mogelijke harmonie mee zullen kun
nen opgaan. Die ratio wordt nu gezien als een instru
ment dat ons in staat stelt de natuur tot in zijn kleinste 
elementen te ontleden en bestuderen zodat we, als we 
eenmaal hebben uitgevonden hoe die deeltjes krach
tens wetten van de natuur met elkaar samenhangen, 
ook in staat zullen zijn die natuur als een machine voor 
ons aan het werk te zetten. Dat hebben we met veel 
succes en op grote schaal gedaan. 

Twee levens 

Het een bij het ander gevoegd is een cultuur ontstaan 
die uit is op een onbegrensde vergroting van de heer
schappij van de mens over de natuur ten behoeve van 
de verbetering van de levensomstandigheden van 
ieder individueel. Die cultuur wordt bovendien geken
merktdooreen gespleten voorstelling van de mens. Wij 
zien onszelf als wezens niet uit één, maar uit twee 
stukken; wij voeren een dubbel bestaan, een innerlijk 
en een uiterlijk; wij hebben twee levens, een eeuwig 
onstoffelijk buiten en een tijdelijk stoffelijk in deze 
wereld. De verhouding tussen deze twee is neutraal 
noch symmetrisch. Hetgaat om ons geestelijke innerlij
ke dat moet heersen over ons stoffelijke uiterlijke 
bestaan. Wij zijn ieder een kleine eenheid van beheer
sing van ons lichaam door onze wil; ons lichaam is 
daarbij een instrument voor het beheersen van de ons 
omringende werkelijkheid. 

De gespletenheid van ons bestaan plant zich voort in 

een dubbele moraal: één voor ons innerlijk, een ander 
voor ons uiterlijk bestaan. Bij de beoordeling van ons 
innerlijke leven en de rol van onze wil daarin gaat het 
om de eerlijkheid van onze bedoelingen en de zuiver
heid van onze gezindheid; bij de beoordeling van ons 
uiterlijke bestaan gaat het om onze verantwoordelijk
heid voor de gevolgen van ons handelen en om het 
succes dat wij daarmee boeken. De gezindheidsethiek 
prevaleert in ons privé bestaan, de verantwoordelijk
heidsethiek voor het vuile werk dat in de maatschappij 
moet worden opgeknapt door politici, bestuurders, 
ondernemers en de zulken. Het symbool van het 
hoogste in onze cultuur is niet een fakkel, niet een kruis 
en nieteentempel, maareen politicus die een klein kind 
in zijn armen omhoog houdt. 

Dat symbool vertolkt behalve de gespletenheid ook 
het alsmaar op een betere toekomst gericht zijn van 
onze cultuur. De steeds voortschrijdende beheersing 
van ons natuurlijke en liefst ook ons sociale milieu op 
basis van steeds verder zich ontwikkelende weten
schappen moet leiden tot een steeds verdere stijging 
van ons levenspeil. Oorspronkelijk hield dat laatste 
niet alleen een vergroting in (van productie en con
sumptie), maar ook een verheffing (van het innerlijke 
leven, de moraal, de kunstzin, de kennis en het begrip 
van andere volken en culturen e.d.) van menselijke 
vermogens. Steeds meer is echter alles wat is gericht op 
(lichamelijke, geestelijke, kunstzinnige) vorming, op 
zorg voor en verzorging van personen en hun ontwik
keling naar het tweede plan geschoven ten gunste van 
het vergroten van hun vaardigheden en geschiktheid 
voor bepaalde functies in het produktieproces. Als wij 
'investeren in mensen', dan is dat niet om hen beter in 
staat te stellen iets van hun leven te maken en van hun 
leven te genieten, maar om ook op die manier ons 
collectieve productievermogen verder op te voeren . 
Cultuuroverdracht komt op die manier in diensttestaan 
van productiviteitsverhoging en wel op twee manieren. 
In de eerste plaats moet datgene wat wordt overgedra
gen zoveel en zo direct mogelijk daarop zijn gericht. In 
de tweede plaats moetde manierwaarop cultuurwordt 
overgedragen zelfzo goed mogelijk voldoen aan eisen 
van efficiency. 

Ins~entaUser.Ung 

Onze beschaving wordt gekenmerkt door een direct of 
indirect op het verhogen van prestaties gerichte instru
mentalisering van alle formeel georganiseerde activi
teiten, inclusief de zogenaamde recreatieve. Het per
soon zijn van de mens wordt weggeschoven naar een 
zorgvuldig van het openbare leven afgezonderde 
privé sfeer onder het motto dat ieder zo optimaal 
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zichzelf kan ontplooien, maar metals feitelijk effect dat 
het gros van de mensen de voorbeelden en de spiegels 
die zij voor hun persoonlijkeontplooiing nodig hebben 
van anderen worden onthouden. Individualisering be
tekent in dit kader meestal niet een versterking van 
individuele zelfstandigheid en creativiteit, maar een 
grotere functionele inzetbaarheid . en verwissel
baarheid van mensen als enkelingen in productiepro
cessen. 

De ontpersoonlijking van onze activiteiten is ver in 
onze maatschappij en diep in ieder bestaan doorge
drongen. De industriële productiewijze die wordt ge
kenmerkt door grootsçheepse op maximalisering van 
de productiviteit gerichte productie van gestandaardi
seerde eenheden heeft geen halt gehouden bij de 
poorten van de fabrieken, zij heeft ook landbouw en 
veeteelt onder haar hoede genomen en in de vorm van 
bureaucratisering, commercialisering en standaardi
sering van activiteiten ook het grootste deel van de 
dienstensector aan zich onderworpen. De winsten die 
opdeze manierwerden geboekt waren gigantisch. Het 
algemene welvaartspeil is tot ongekende hoogten 
opgevoerd, allerlei goederen en diensten die eerderàf 
helemaal nietàfalleen voor kleine groepen van welge
stelden betaalbaar en beschikbaar waren, zijn voor 
steeds meer mensen tot het normale consumptiepakket 
gaan behoren, de gemiddelde levensverwachting is 
sterk gestegen. 

Verliezen buiten de boekhouding 

Tegenoverdiesnel stijgende winsten stonden stijgende 
verliezen die echter deels door het enthousiasme over 
de telkens nieuwe mogelijkheden die wetenschap en 
technologie openden, deels omdat zij eenvoudig niet in 
de boekhoudingen waren opgenomen aan de hand 
waarvan de welvaart werd gemeten, onopgemerkt 
bleven of meteen mengsel van optimisme en cynisme in 
de trant van 'Wie dan leeft, wie dan zorgt' buiten 
beschouwing werden gelaten. Tot de buiten de 
boekhoudingen gehouden verliezen horen de uitput
ting en vergiftiging van ons fysieke levensmilieu. Nu zij 
catastofale vormen hebben aangenomen, staan zij 
opeens in het middelpunt van de publiek aandacht. 
Daarmee is echter nog allerminst een beleid gewaar
borgd dat verder gaat dan symptoombestrijding, 
d.w.z. dat berust op een analyse van deze en andere 
kwalen van onze westerse maniervan leven en doen in 
onderlinge samenhang en dat gericht is op de oorza
ken van die kwalen die zo kunnen worden blootgelegd. 

Er is nog een tweede verliespost die aandacht ver
dient, maar daar grotendeels aan ontsnapt en die, als 
hij wel aandacht krijgt, nietofzelden metde beschadig-

ing van ons natuurlijk milieu in verband wordt ge
bracht. Onze in die ruime zin die ik er zojuist aan gaf 
'industriële' manier van produceren heeft niet alleen 
ons fysieke leefmilieu, maar ook onze sociale ' levens
omstandigheden aangetast; zij heeft niet alleen de 
huishouding van de natuur, maar ook onze interne 
gevoelshuishouding ontregeld. De negatieve gevol
gen van onze industriële manier van produceren zijn 
daarmee doorgedrongen tot een gebied waarop van 
buitenaf alleen op een indirecte manier door een 
bepaald beleid invloed kan worden uitgeoefend. Die 
indirecte beïnvloeding van buitenaf moet bovendien 
dooreenvoldoendegrootaantal mensen van binnenuit 
worden gewild om politiek, mogelijk te zijn. Deze 
schadepost zal dus in ieder geval aan zijn oorsprong 
moeten worden opgeheven. Het gaat daarbij niet om 
aanpassingen in onze gedragingen aan nieuw te stel
len eisen die nodig zijn voor de redding van onze 
biosfeer. De ontregeling van onze gevoelshuishouding 
betreft beslist niet alleen zich binnen onszelf afspe
lende en bijvoorbeeld van onze omgang met anderen 
afgescheiden processen. Het gaat daarbij om de hele 
mens rakende culturele processen, maar duidelijker 
dan bij alle andere verliesposten waarmee wij worden 
geconfronteerd staat hierbij het beeld dat wij hebben 
van onszelf, ons mensbeeld, aan de oorsprong van 
onze manieren van doen, van onze omgang met onze 
fysieke omgeving, met anderen en met onszelf. Het 
gaat nu om de zorg die wij in onze eigen ogen verdie
nen (van onszelf en van anderen) en om dezorg die met 
het oog daarop aan onze fysieke omgeving hoort te 
worden gegeven. Dat is in de zelfopvatting van de 
moderne mens bij elkaar niet veel. 

Meester van zichzelf 

In het beeld dat de moderne mens van zichzelf heeft 
gevormd overheerst het voluntaristische ethos van 
christelijke oorsprong waarin arbeid heel hoog, genot 
- in het bijzonder lichamelijk genot - heel laag wordt 
ingeschaald. Mensen behoren in die visie meester te 
zijn van zichzelf, in het bijzonder van hun lichaam en 
vooral van de daaruit opborrelende driften en begeer
ten - iets beters is daarin volgens deze opvatting niet 
aanwezig; positief te waarderen gevoelens komen van 
elders, zijn geestelijk. Het menselijke lichaam wordt 
gezien ale een moreel ongemak dat alleen mag dienen 
als een instrument. Als instrument moet het goed wor
den onderhouden, maardan alleen met het oog op zijn 
functioneren in dienst van een op hogere dingen ge
richte wil. Indien dat hogere de instandhouding van de 
soort is, dan behoort het zich daarbij opdringende 
genot met uiterste wilsinspanning te worden tegenge-



gaan en onderdrukt. 
Deze draad is al vaak genoeg ver genoeg door 

anderen uitgesponnen. Ik hoef dat niet nog eens te 
doen. Het gaat er mij alleen om een samenhang te 
belichten tussen enkele positieve en negatieve kanten 
van onze cultuur en daarmee te laten zien, hoe zij 
samen voortkomen uit het mensbeeld van waaruit deze 
cultuur is ontwikkeld. Mijn stelling is, dat het menselijke 
wilsvermogen in het moderne mensbeeld zozeer ver
geestelijkt (en dus ontlichamelijkt) en zo dominerend 
gemaakt is, dat alles wat hij op zijn weg kan tegenko
men nog alleen als middel voor een verder gelegen 
doel het zieleheil van de mens is, een betere samenle
vingofsteeds meerwelvaartisten opzichte hiervan van 
ondergeschikte betekenis. De instrumentalisering van 
alles, wat dan ook, dat in zijn leven een rol speelt, is er 
niet minder om. 

Geen grens 

Die instrumentalisering ontmoet in dit mensbeeld geen 
weerstand, zij stuit op geen enkele grens. Zij vindt 
daarin integendeel een onuitputtelijke bron van motie
ven om ervoortgang meete maken, vanaf de mechani
sering van de wereld tot en met de disciplinering van 
ons gevoelsleven in dienst van een industralisering, 
professionalisering, commercialisering en/of bureau
cratisering van steeds meer sectoren van ons samenle
ven en samenhandelen, inclusief recreatie, sport, toe
risme, onderwijs, de zorg voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid en nu ook justitie waarvoor, 
naar een gevleugeld woord van de daarvoor 
verantwoordelijke minister in de kabinetten Lubbers 1 
en 2, nu ookdetijd van het maatwerk voorbij, dievan de 
confectie is aangebroken. 

Erzijn twee manieren waarop dit proces aan een eind 
kan komen: doordat het de bodem waarop het rust 
ondergraaft of doordat wij het zelf ombuigen en om
vormen tot iets anders. Het eerste is op een steeds 
zichtbaarder wordende manier bezig te gebeuren; het 
zou een krachtig motief kunnen worden om over te 
gaan tot het tweede. Het is daarvoor echter niet vol
doende. 

Doemdenken en fundamentalistisch vertrouwen 

Wat in de situatie waarin wij zijn aangeland de meeste 
hoop geeftvoordetoekomst is, dat steeds meer mensen 
zich ervan bewust worden dat die toekomst hopeloos is 
als wij op dezelfde manierverdergaan. Er is vermoede
lijk nooit eerder in de geschiedenis een beschaving 
geweest die dit punt heeft bereikt. Erzijn tijden geweest 
met apocalyptische toekomtverwachtingen, maar 
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daarin wordt de ondergang gezien als onvermijdelijk, 
niet afhankelijk van iets dat wij zelf kunnen doen. Het 
romeinse rijk heeft vermoedelijk in zijn nadagen iets 
gekend van een besef dat leek op het onze en er zullen 
wel meer van die situaties zijn geweest. Het verschil is, 
dat zich toen heteinde aftekende van een rijk en van de 
daarin belichaamde beschaving, terwijl wij bezig zijn 
en beseffen bezig te zijn het einde van de mensheid 
naderbij te brengen. 

Hoopgevend is kortom de combinatie van een 
groeiend besef van een naderende catastrofe die af
hankelijk is van ons eigen gedrag. Een van de grootste 
gevaren die ons bedreigt is een combinatie van doem
denken en fundamentalistisch vertrouwen in een leven 
na dedood. Een ander, dat het allemaal wel meevalt en 
dat het voldoende is dat anderen sommige dingen wat 
anders doen. Een derde, dat het weliswaar niet mee
valt, maardat een voorzienigheid van andere orde dan 
de onze de dingen in goede banen zal leiden. 

Voor een humanist levert dit enkele duidelijke con
clusies op. In de eerste plaats, dat het lot van de 
mensheid meer dan ooit eerder in de geschiedenis in 
haar (onze) eigen handen ligt. In de tweede plaats, dat 
het noodzakelijk is om de manier waarop wij welvaart 
voortbrengen en beleven veranderen om catastrofes te 
voorkomen. In de derde plaats, dat hetgroeiende besef 
van die noodzaak niet voldoende is om mensen tot 
voldoende i ng ri jpende veranderingen i n hun vertrouw
de manieren van leven en beleven te bewegen. Het is 
daarvoor niet alleen onvoldoende, omdatwe te maken 
hebben met iets dat op een overeenkomstige manier 
ons allen in zijn greep houdt als de levensstijl van een 
verslaafde dat doet met zijn slachtoffer, maar ook 
omdat er minder moeilijke, minder kostbare uit- en 
vluchtwegen zijn uit het dilemma waarvoor we zijn 
gesteld: geloof in een voorzienigheid van bovenmen
selijke statuur, geloof in een beter leven na de dood. 
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Nieuw levensperspectief 

Het voorkomen van iets rampzaligs kan een krachtig 
motief zijn voor het veranderen van een vertrouwde 
manier van doen en van leven, het is daarvoor op 
zichzelf niet voldoende. Het wordt pas dan een 
doorslaggevend motief, a Is het leven zelf - d us zowel in 
zijn oude als in een andere, nieuwe vorm - hoop biedt. 
Hetop een ingrijpende, voldoende ingrijpende manier 
veranderen van het als integraal tot onze beschaving 
behorende en als glorieus ervaren westerse levenspa
troon zal - ook al beseft ieder de noodzaak ervan als 
een middel om een ramp te voorkomen - alleen kunnen 
slagen, a Is het gepaard gaat met de vervangi ng van het 
oude door een nieuw hoopgevend levensperspectief. 

Een humanist zal dat perspectief uit zijn eigen erva
ring willen putten. Dat betekent niet, dat hij zich zal 
opmaken om zich als een baron van Münchausen aan 
zijn haren uit het moeras te trekken. Het betekent, dat hij 
in het besef zowel voortbrengsel als voortbrenger van 
zijn geschiedenis te zijn, zijn blik allereerst daarop zal 
richten om na te gaan hoe wij de nood van nu hebben 
doen ontstaan, ten koste van welke andere mogelijkhe
den dat is gebeurd, welkeveronderstellingen en motie
ven aan het doen en laten van mensen ten grondslag 
hebben gelegen en welke kennis en inzichten onze 
voorgang.ers misten die wij nu bezitten, om daaruit 
conclusies te trekken voor onze eigen toekomst. Hij zal 
dat doen in het besef, dat geschiedenis een aaneen
schakeling is van zowel bedoelde als onbedoelde 
effecten, zodat het toekomstbeeld dat hij aan haar 
ontleent geen definitief en eeuwig geldig perspectief 
kan zijn, maar alleen een tijdelijk, alleen onze eerstvol
gende schreden richting gevend ontwerp. Hij zal zich 
bovendien realiseren, dat de grenzen van onze erva
ring definitief overschrijdende voorstellingen van de 
zin en mogelijkheden van ons bestaan, hoeverheven en 
verlokkend het uitzicht dat zij bieden ook is, geen 
antwoord geven voor de oplossing van de problemen 
waarvoor wij zijn gesteld, zoals zij die in het verleden 
niet hebben kunnen voorkomen, er integendeel zelfs 
hun steentje aan hebben bijgedragen. Hij zal mede op 
grond daarvan het uitzonderlijke van zijn situatie in de 
tijd hierin gelegen zien, dat wij zowel in uitzonderlijke 
matezijn gedwongen als in staat gesteld om onsvan de 
betekenis van onze voorstellingen van onszelf en van 
de wereld voor ons handelen en de selectie van onze 
toekomstmogelijkheden rekenschap te geven. 

Vorming van een ander mensbeeld 

Ik zou zelf, zo tewerk gaande, met Jan Romein in ons 
verleden tekenen zien van een belangrijke afwijking 
van het AMP en een steeds eenzijdiger wordende 
ontwikkeling in onze beschaving van het menselijk 
vermogen om onszelf en onze omgeving te beheersen 
ten koste van wat ons als voortbrengers van cultuur het 
meest van andere levende wezens onderscheidt, ten 
koste namelijk van een op een levendig besef van de 
eindigheid van ons individuele bestaan gebaseerde 
zorg om ons bestaan. Ik zou aan deze constatering de 
conclusie verbinden, dat wij op een cultureel gecondi
tioneerde manier bezig zijn de voorwaarden van 
iedere vorm van cultuur afte breken in plaats van op te 
bouwen, terwijl persoonlijke zorg de grondslagen van 

cultuur, zowel aan de kant van haar voorwerp als aan 
de kant van degenen die haar uitoefenen, versterkt. Ik 
zou daarom mijn aandacht en energie in de eerste 
plaats richten op het scheppen van betere voorwaar
den voorde ontwikkeling van persoonlijke zorg in onze 
maatschappij. 

Voor dat laatste is om te beginnen de vorming van 
een ander mensbeeld nodig; één waarin wii onszelf 
niet zien als ontlichamelijkte, hun activiteiten vooral op 
buiten hun bereik liggende doeleinden richtende wils
subjecten voor wie alles binnen hun bereik voorname
lijk instrumentele betekenis heeft, maar als mensen van 
vlees en bloed voor wie het leven nog iets anders heeft 
te betekenen dan een race met de tijd. De uitwerking 
van zo'n mensbeeld en van een daarmee correspon
derende levensstijl zou in mijn opvatting een verant
woordelijkheid zijn van iedervan ons en ik zou daarom 
ook streven naar zo gunstig mogelijke voorwaarden 
daarvoor, zowel staatkundig als economische. Wat in 
mi j n ogen staatkund ig gunstige voorwaarden zi j n, hoef 
ik op dit moment wel niet te zeggen. Voor het formule
ren van de economische voorwaarden moet ik een 
beroep doen op mijn op dat gebied deskundige broe
ders en zusters. Hueting heeft op dit gebied onmisken
baar belangrijk werk gedaan. Ik mis echter in mijn 
onschuld nog een manier om ook de zorg die ieder aan 
zichzelf (aan zijn eigen lichamelijk en geestelijke ge
zondheid) besteedt economisch zichtbaar te maken en 
een eigen economisch gewicht te geven naast dat van 
ons presteren in het arbeidsproces. De traditionele 
Chinese aanpak van deze zaak - betaal de arts die je 
verzorgt zolang je gezond bent, niet als je ziek bent -
legt de verantwoordelijkheid te sterk bij een anderen te 
weinig bij degeen die zichzelf moeten verzorgen om 
daarvan in onze maatschappij het gewenste effect te 
kunnen verwachten . Premieverhogingen voor verze
kerden die ziek worden zijn te onrechtvaardig in hun 
uitwerking om aanvaardbaar te zijn. Zij bestempelen 
gezondh~id bovendien weer tot een prestatie van eco
nomisch belang en bevestigen daardoor nog eens het 
eenzijdig voluntaristische mensbeeld waar wij vanaf 
moeten. 

Conclusie 

Ik kan tot geen andere conclusie komen, dan dat een 
de-accentuering nodig is van het belang van arbeid en 
prestatie en een opwaardering van persoonlijke zorg 
enverzorging van alleswatdieverzorging nodig heeft: 
van natuurlijk milieu en stedelijk milieu tot en met 
relaties met anderen en de vormgeving van het eigen 
bestaan. Natuurlijk ligt het eerste aanknopingspunt 
hiervoor in opvoeding en onderwijs, maar het is on
waarschijnlijk dat daarmee voldoende kan worden 
bereikt als er geen economisch verlengstuk aan vast 
wordt gemaakt. Het lijkt mij, dat in dat verband het 
toekennen van een basisinkomen het verdient opnieuw 
bekeken te worden. In ieder geval horen ook de onge
wenste effecten van inkomensdenivelleringen in dit 
verband in aanmerking te worden genomen. 


