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Deze tekst gaat over de vraag ‘In hoeverre ben ik een uniek wezen?’ 
 
 
TWEE UITERSTE OPVATTINGEN 
De uniciteit van de mens is niet te bewijzen. Wel zijn er opvattingen over, 
zéér verschillende zelfs.  
Een moleculair bioloog zal bijvoorbeeld uitgaan van de hypothese ‘gedrag 
wordt bepaald door genetische reproductie’. Hij zou kunnen beweren, dat ge-
nen de neiging hebben zichzelf te reproduceren. Van daaruit kan veel gedrag 
worden verklaard, bijvoorbeeld waarom ouders voor hun eigen kinderen wél en 
voor anderen níet door het vuur gaan.  Dat het samenleven met de niet-
genetisch afhankelijken toch nog redelijk lukt, zou dan komen door het inzicht 
dat je sociale afspraken moet maken om ook voor jezélf de nodige ‘leefruim-
te’ te creëren (door sommigen ‘welbegrepen eigenbelang’ genoemd). In deze 
biologistische opvatting ligt alles van te voren vast: heel je leven is voorge-
programmeerd in je genen. Je leven ontrolt zich volgens een van te voren 
gemaakt draaiboek. Het is een illusie te denken, dat je uniek bent. 
De tegengestelde opvatting valt onder andere te beluisteren bij het behavio-
risme: je hebt niets vanuit jezelf. Alles wordt van buítenaf aangedragen. Je 
wordt volledig door anderen, ouders en leerkrachten voorop, geprogram-
meerd. Jouw gedrag is slechts een respons op de stimuli die jou door opvoe-
ders worden toegediend. Opvoeding is conditioneren of zelfs dresseren. Het 
zal duidelijk zijn, dat ook híer geen plaats is voor uniciteit. 
 
 
EEN MIDDENWEG? 
‘Geloof in uniciteit’ is misschien niet aan de beide randen van het spectrum 
(’aanleg’ en ‘milieu’) te vinden, maar ergens in het midden, in het humanisme 
bijvoorbeeld of in het ‘hart’ van de geloofstradities. 
Zij lijken hiervoor een zesde zintuig ontwikkeld te hebben: de mens wordt ge-
zien als een mysterie, als een wonderlijk samengaan van ‘bepaald zijn’ én ‘vrij 
zijn’. Het gaat dan om een onvoorspelbaar en boeiend ontwikkelingsproces 
van elk mens, waarin zijn uniciteit zichtbaar wordt. Velen die zo denken, zijn 
gefascineerd door wat ín en uít een mens allemaal tot ontwikkeling kan ko-
men. Ieder mens heeft verborgen talenten in zich. Opvoeden is een heerlijke 
bezigheid: ruimte geven aan en stimulerend inwerken op wat elk kind aan ei-
gen mogelijkheden in zich heeft. 
 
ZEVENDE ZINTUIG 
Gelovige christenen blijken een zevende zintuig te hebben. Zij funderen de 
uniciteit van ieder mens in wat nóg dieper gaat, in de onuitsprekelijke ‘grond’ 
onder en achter heel het bestaan: God. Beelden schieten tekort om deze die-
pe werkelijkheid uit te drukken. Enkele voorbeelden: 



* De mens is beeld van God (gen.1,26). Ieder mens is dat op eígen wijze. 
De mens hoeft zichzelf niet krampachtig te bewijzen, omdat hij zich gedragen 
weet door wat zijn eigen inspanningen overstijgt. Alleen dáárom al mag hij zijn 
wie hij is. 
* God als Vader betekent onder andere: de mens wordt bemind nog vóór 
hij die liefde ‘verdiend’ heeft. 
* De naam van ieder mens staat geschreven in de palm van Gods hand. 
* Christenen geloven, dat God op bijzondere wijze zichtbaar is geworden 
in het leven van Jezus, juist dáár waar mensen niet als soort maar als uniek, 
onherhaalbaar individu werden gezien en bevestigd.  
 In Matt.8,5-11 wordt daarvan een prachtig voorbeeld gegeven: Jezus 
wordt benaderd door een Romeinse officier. Dat is ongehoord: Romeinen zijn 
heidenen en daar horen gelovige Joden niet mee om te gaan. Die officier 
breekt door dat vooroordeel heen, omdat hij ervan overtuigd is, dat Jezus zijn 
bediende, die ernstig ziek is, kan genezen. Jezus staat hiervan versteld, laat 
zich overhalen en stelt zelfs het geloof van de Romeinse officier aan zijn eígen 
volksgenoten ten voorbeeld! 
 
 
MEER DAN HET GEWONE 
De uniciteit van de mens is wetenschappelijk niet te bewijzen: het is een ge-
loof. Humanisten, christenen en andere gelovigen dragen dit hoog in hun 
vaandel. Gelukkig maar! Wie gelóóft dat de mens uniek is, handelt ánders dan 
wie de mens slechts ziet als een willekeurig exemplaar van de soort. 
Wie er oog voor heeft, ziet méér dan het gewone: kunstenaars bijvoorbeeld 
die zichzelf overstijgen in hun werk. En hoeveel moois is er, dankzij unieke ta-
lenten, niet te genieten aan muziek, dans, architectuur, film en schilderkunst? 
Het unieke hoeft niet ‘groots’ of ‘indrukwekkend’ te zijn. Het schuilt óók in 
het ogenschijnlijk gewone. Neem de kinderen waar wij dagelijks mee omgaan. 
Zij kunnen soms uitspraken doen die onverwacht diep en persoonlijk zijn. Zij 
kunnen soms een creativiteit aan de dag leggen waarmee zij de Schepper naar 
de kroon steken! En is het niet genieten om het vrije en onbevangen spel van 
kleuters gade te slaan? Soms ontdekken we we zelfs talenten van kinderen in 
onze klas die we niet vermoed of voor mogelijk hadden gehouden! 
Het unieke schuilt, omdat het zo menselijk en dus van alle tijden is, ook in de 
historie, in de eenmalige, onherhaalbare gebeurtenissen uit het verleden. 
Daarvan spreken veel ‘stille getuigen’: museale objecten, familiefoto’s, straat-
namen, familienamen, stratenpatronen, landschapsinrichting enzovoort.  
 
 
SAMENVATTING 
 
Wie ben ik? Hoe weet ik dat ik ‘ik’ ben? Ben ik over twintig jaar nog dezelfde als nu? Ben ik 
louter DNA-structuur? Ben ik écht uniek? Of koester ik een illusie? Is de mens vrij? Ben ik me-
zelf wel? Houd ik van mezelf? 
 



Elk mens, elk kind heeft iets eigens, niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Signalen van die 
eigenheid zijn er legio: gestalte, voorgeschiedenis, voor- en achternaam, karakter, gedragin-
gen, stemmingen, wensen, talenten, hobby’s, leerprestaties enzovoort. 
 
Uniciteit  is niet te bewijzen: het is een geloof. Maar wil je wel geloven, dat de naam van ieder 
mens in de palm van Gods hand geschreven staat? Christenen wéten, dat de uniciteit van ie-
der mens haar diepste grond vindt in God als Schepper, als Vader. Een katholieke school mag 
uit deze bron naar believen putten. 
 


