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Geachte dames en heren, 

 

Allereerst wil ik hartelijk dank zeggen voor de uitnodiging om hier een kort woordje te 

doen over compassie in het humanisme.  

 

Één van de kernwaarden van het humanisme is verbondenheid. Menselijk leven 

betekent leven in gemeenschap. Wij zijn met elkaar op de wereld en die 

verbondenheid leidt tot onderlinge saamhorigheid en wederzijdse 

verantwoordelijkheid.  

 

Voor mij als humanist betekent compassie niet precies hetzelfde als medelijden. 

Medelijden kan ook een negatieve betekenis hebben: bijvoorbeeld dat je de ander 

zielig vindt, omdat hij minder heeft of kan dan jij. Volgens humanisten ontleent ieder 

mens aan zijn mens-zijn juist dat hij principieel gelijkwaardig is met andere mensen. 

Verbondenheid met anderen als gelijken brengt compassie mee.  

 

Humanisten streven naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, 

verdraagzaamheid en eerbied voor de menselijke waardigheid centraal staan. 

Compassie met anderen kan niet alleen leidend zijn voor ons persoonlijk contact met 

de ander, maar ook voor ons handelen in het algemeen. Wat betekent dat praktisch? 

Ik geef twee voorbeelden.  

 

Het eerste voorbeeld gaat over onze portemonnee en onze vrijetijdsbesteding.  

Onze verzorgingsstaat wordt door bezuinigingen aan verschillende kanten 

afgebroken. De maatschappij wordt complexer, zekerheden vallen weg en velen 

moeten het doen met minder inkomsten. Tegelijkertijd staan mensen er meer en 

meer alleen voor. Als je niet zelf in zijn levensonderhoud kunt voorzien, wordt je dat 

tegenwoordig bijna als persoonlijk falen aangerekend, zelfs als dat het gevolg is van 

maatschappelijke ontwikkelingen of ziekte. Natuurlijk: Armoede en een gebrek aan 

zelfredzaamheid kunnen verband houden met iemands karakter of levenshouding. 

Ieder mens maakt namelijk fouten, en soms heeft dat grote gevolgen. Maar de 



meeste mensen houden niet voor hun plezier hun hand op. Het is vaak frustrerend, 

beangstigend, onzeker en pijnlijk om afhankelijk van een ander te moeten zijn.  

  Mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, hebben er baat bij dat een 

medemens helpt met het weer op de rails krijgen van hun leven, desnoods keer op 

keer. Compassie betekent voor mij dan, dat je naast iemand staat, waarbij je begaan 

bent met iemand’s persoonlijke situatie. 

 Wel is daarbij belangrijk dat ieder mens zich bewust wordt van zijn eigen gedrag 

en zichzelf onderzoekt. Het zien van de ander als gelijkwaardig, brengt mee dat je 

iedereen kunt vragen: Welke verantwoordelijkheid kun jij, in jouw situatie, voor jezelf, 

nemen? Je kunt die vraag dus stellen aan mensen die om wat voor reden dan ook 

hulp kunnen gebruiken om hun leven weer ‘op de rit’ te krijgen. 

 Een uitvloeisel van de wederzijdse verantwoordelijkheid die ik aan het begin van 

dit verhaal noemde, is voor mij in dit kader ook, dat we proberen af en toe om ons 

heen te kijken en dan de ander die het minder goed heeft, ook te zien.  

 

Mijn tweede voorbeeld gaat over in gesprek zijn en blijven met andersdenkenden.  

Verbondenheid betekent niet dat we allemaal hetzelfde moeten denken. Natuurlijk 

kan mijn standpunt ‘beter’ zijn dan dat van jou (bijvoorbeeld als ik heel lang 

gestudeerd heb op een bepaald probleem, of van hele wijze mensen begrepen heb 

hoe het zit, of misschien zijn dingen zelfs wel aan mij geopenbaard). Als iemand 

‘verkeerde denkbeelden’ heeft, kan dat bovendien ernstige gevolgen hebben. 

Misschien gaat iemand die het verkeerd ziet, daardoor wel ten onder.  

 Het humanisme houdt –ook in zo’n geval- vast aan de mens als een vrij en 

redelijk denkend wezen. Mensen hebben de vrijheid over zichzelf te beschikken. Ze 

kunnen zeker wel worden aangesproken op hun denkbeelden en keuzes, maar het 

staat ze vrij om zelf te denken wat ze willen denken. De grens daarbij is de ander: 

zelf denken, samen leven is een bekende slogan van het Humanistisch Verbond.  
Dat is een gewichtige, maar geen gemakkelijke opgave. Hoe compassievol kun je 

bijvoorbeeld nog zijn als de ander heel anders is dan jij?  

 Compassie met de ander betekent ook: respect voor mensen die anders denken. 

Compassie met de ander is een houding die ruimte biedt om de dialoog met anderen 

op gelijkwaardige wijze aan te gaan.  

 

Martine Boonk 


