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Wat maakt ons mens? Wat onderscheidt ons van andere wezens? Dat we ons in de tijd 

onderweg weten; en dat we als sterfelijke wezens naar de betekenis van dit vergankelijke 

bestaan kunnen vragen. Die vergankelijkheid is een hard en onontkoombaar gegeven. Toch 

kan het besef daarvan ook een voorrecht zijn. ‘Het weten van de dood, dat is de eigen dood, 

verleent het leven juist zijn volle intensiteit,’ schreef Jaap van Praag, mede-oprichter van het 

Humanistisch Verbond. Besef van tijd en onze sterfelijkheid schenkt ons namelijk de 

mogelijkheid om ons leven bewust vorm en zin te geven; en het opent ons voor de kwetsbare 

schoonheid van een eenmalig ogenblik.  

 

Who wants to live forever? luidt de titel van een beroemde song van Queen. Inderdaad, 

zolang we gezond blijven zouden we misschien graag ietsje langer leven dan we mogen 

verwachten. Maar voor altijd? Als je geen tijd meer kunt verspillen en alles kunt uitstellen, lijkt 

het, komt het er niet meer op aan wat je nu doet. Of anders: pas wie beseft dat ons leven  

eindig is, leert zijn bestaan zien als een eenmalig avontuur, als een onvoorspelbare, 

eenmalige zoektocht naar betekenis en zin.  

 

Daarmee is vergankelijkheid een dubbelzinnig thema. Ons besef van tijd en van onze eigen 

dood is bron van  vrijheid: in het aandachtig geleefde heden, tussen verleden en open 

toekomst, (her)ontdekken we onze plek in de wereld, leren we er verantwoordelijkheid 

nemen voor onze eigen weg. Maar datzelfde besef maakt ons ook kwetsbaar en confronteert 

ons met oncontroleerbare kanten van het bestaan: de tijd verstrijkt en dwingt ons tot 

afscheid; voorwerpen en relaties vergaan; onze dood is onontkoombaar; we verliezen 

dierbare anderen. Het humanisme biedt daarvoor geen vanzelfsprekende troost. Zonder 

uitzicht op een hiernamaals, zonder leven na de dood, moeten we het leven aanvaarden, 

verduren en omarmen zoals het is. Die visie is soms hard, maar biedt (daarom) ook ruimte 

voor een levensrijke affirmatie van ons vergankelijke bestaan: het leven is niet gewoon goed, 

maar ondanks alles goed; het is soms verschrikkelijk, maar ook verschrikkelijk mooi. 

 

Levensbeschouwingen zijn evenzovele pogingen om de menselijke conditie te onderzoeken 

en een zinvolle omgang daarmee te duiden. In het humanisme gebeurt dat dus zonder te 

verwijzen naar een ander bestaan dan het nu geleefde. Voor een omarming van het leven, 

en een verzoening daarmee, zijn we op onszelf, elkaar en het moment zelf aangewezen. 

Ook kunst kan daarbij helpen. Want wat beeldt onze situatie, worsteling en hoop beter uit 

dan  kunst? Voor zover kunst een taak heeft, ligt die dan niet ook in een verzoening met ons 



eindige bestaan, een verzoening die ons opnieuw openstelt voor de mogelijkheden van het 

eigen leven? 

 

Het humanisme legt een sterke nadruk op menselijke vrijheid en nog ongerealiseerde 

mogelijkheden. Tegelijk ligt die vrijheid niet in een soevereine zeggenschap óver de tijd, maar 

in een bewuste ómgang daarmee. Want de tijd zelf is niet in ons eigen beheer te  dwingen. 

De kunst is niet om de tijd vast te houden, noch om er een speelbal van te worden, maar om 

er op een eigen, zinvolle manier mee om te gaan. Een levensbeschouwing die dat uitdraagt, 

verhoudt zich kritisch tot de massale poging om in een opgerekt heden jong en thuis te zijn. 

Misschien zijn we als cultuur wel te veel gericht op jeugdigheid, vitaliteit en verjonging, en 

daarmee minder (voor)bereid  om met de oncontroleerbare, slijtende en eindige kant van het 

bestaan om te gaan. Pas wanneer we die kant ook zien, nemen we verantwoordelijkheid 

voor onze situatie zoals die is en blijven we openstaan voor de verrassende schoonheid van 

een onvoorspelbaar ogenblik. 

 

Voor degenen die niet in de eeuwigheid geloven, valt er dan misschien  een ander soort 

eeuwigheid te ontdekken: niet de oneindig durende tijd, maar de eeuwigheid van een 

ogenblik. In het ogenblik, op het scharnierpunt tussen verleden en toekomst, concentreert 

zich immers alle tijd. Wie dat beseft, ervaart de tijd zelf soms zo intens dat zij stil lijkt te 

staan, al is het maar voor even. 
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