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Algemeen
Het humanisme is een geestelijke stroming waarbij een grote groep mensen vindt dat de mens zelf bepaalt en
beïnvloedt wat er gebeurt, in plaats van een macht die je niet kunt zien.

 Vraag 1: Welke term past het best bij humanisten?
O Atheïsten

O Agnosten

O Sekte

O Heidenen

Geschiedenis
Het humanisme is net zo oud als andere geloven. Waar mensen in een god geloofden, waren ook mensen die
zich afvroegen of die god wel zou bestaan.

 Vraag 2: Vul in welke nationaliteit de
volgende humanisten of filosofen hadden:
Plato:
Erasmus:
Cicero:
Einstein:

 Vraag 3: Sommige mensen in de geschiedenis zijn gedood omdat zij hardop vroegen of
geloven in een god wel zinnig was? Hadden zij hun mond moeten houden?

Wetten en Voorschriften
 Vraag 4: Geef van de volgende regels aan welke je humanistisch vindt:
O De klassenregels
O Handleiding van de televisie
O Huisregels van “Het Kootertje”
O Huisregels van “Noahs Ark”

O De verkeerswet
O Het jiddische kookboek
O De eed bij scouting afleggen
O De instructie op Chinees vuurwerk

Kalender
Een humanistische kalender is er niet echt, wel zijn er dagen waarop speciale gebeurtenissen worden herdacht
of gevierd, of wat belangrijke personen hebben gezegd.

 Vraag 5: Welke dag is het vandaag:
Zoek eens op welke gebeurtenissen er op deze dag in de geschiedenis zijn geweest:
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Mensen & Namen
Omdat humanisme over de mens zelf gaat, is wat mensen zeggen en doen erg belangrijk voor anderen. Veel
leiders, schrijvers en filosofen worden door anderen bewonderd of zelfs vereerd.

 Vraag 6: Zet de juiste naam achter de eigenschap:
1. Schreef het boek “Max Havelaar”
2. Werd veroordeeld tot het drinken van de gifbeker
3. Zijn boek was het begin van het Humanistisch Verbond
4. Gebruikte veel vergelijkingen om zelfbeeld uit te leggen
5. Schreef het boek “De lof der Zotheid”

 Vraag 7: Zoek informatie van een andere bekende schrijver of filosoof, en geef aan waarom de ideeën
van die persoon bij het humanisme passen:

Heilige Boeken
 Vraag 8: Op 10 december 2008 bestonden de Rechten van de Mens 60 jaar. Welke rechten van de
mens vind jij belangrijk, die niet voor alle mensen op de wereld gelden:

Plaatsen & Gebouwen
Dat het humanisme vooral in de westerse landen voorkomt, zie je ook aan veel namen.
 Vraag 9: Zoek eens op uit welk land deze personen komen:
Jean Paul Sartre
Johann von Goethe
Benedictus de Spinoza
Thomas More

Afsluiting
 Vraag 10: Als je de antwoorden goed invult, lees je een vroege humanistische groep:
1.

Wordt herdacht op 1 mei.

1.

2.

Hoogleraar universiteit.

3.

Weten niet zeker of er goden zijn.

4.

Geheimzinnige vereniging.

5.

Werkte van heel vroeg tot heel laat.

5.

6.

Grote humanistische vereniging

6.

7.

Steeds minder geloof in de maatschappij.

8.

… voor de rechten van het kind.

2.
3.
4.

7.
8.

- Dit is het einde van de opgaven -
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