
“Een humanistische kijk op vreedzaam samenleven" 

  

Vreedzaam samenleven met de ander. Niets lijkt simpeler. Niets is moeilijker. 

Niets is waardevoller. "To be human is to be in relationship". Deze krachtige 

uitspraak van dr.Desmond Tutu verwijst naar onze wezenlijke sociale aard en 

onderlinge afhankelijkheid. Ons diep innerlijk verlangen en noodzaak is, om 

erkend te worden door anderen. Dan pas kunnen we mens zijn.  
  

Vanuit humanistisch perspectief betekent dat een voortdurende openheid en 

bereidheid je in denken en doen in dit leven, te verantwoorden. Zorg ik wel goed 

voor mezelf? Durf ik zelf te kiezen? Ben ik er voor de ander? Ben ik trouw aan 

mezelf en anderen?  
 

Onze gemeenschappelijke menselijke conditie van kwetsbaarheid en sterfelijkheid, 

zijn kenmerken waar we niet altijd bij willen en kunnen stilstaan. In mijn werk als 

geestelijk begeleider word ik dagelijks geconfronteerd met de kwetsbare kanten van 

het menselijk bestaan. Mijn ervaring is dat er kracht en vertrouwen ontstaan, als 

mensen zich gehoord en gezien voelen in hun unieke levensverhaal. Ik word 

geraakt door deze verhalen. Tragedies brengen ons in één klap het besef terug, dat 

een goed leven van veel welwillendheid van anderen afhankelijk is: van liefde, 

vriendschap, humor, trouw en goede zorg. 
 

Zorgverleners kiezen doorgaans voor het vak vanuit een diep verlangen anderen te 

willen helpen. Onlangs verwoordde een arts het als volgt: "Iedere dokter moet iets 

met mensen hebben. Dat je nabij mag zijn als mensen kwetsbaar zijn. Dat je een 

beetje hoop en perspectief kunt bieden". De verbondenheid tussen mensen kan een 

drijfveer zijn om tot grootse daden te komen en alles uit jezelf te halen. 
  

Vreedzaam samenleven is het onder ogen komen van onze gedeelde kwetsbaarheid 

én kracht. Het betekent in dialoog de ander tegemoet treden vanuit liefde voor 

jezelf en voor de ander. Laat uw hart spreken en heb werkelijk aandacht voor 

elkaar. "To be human is to be in relationship". 
 


