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Alle rechten voorbehouden. Niets uit
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Voorwoord
Met groot genoegen ben ik ingegaan op het verzoek om als voorzitter van het bestuur
van het Humanistisch Opleidings Instituut en de Universiteit voor Humanistiek een
voorwoord te schrijven b ij dezeinteressante uitgave. Dit te meer omdat ik positieve
herinneringen heb aan de periode waarin ik zelf cursist was aan het Humanistisch
Opleidings Instituut. Toen ik in l972de cursus ging volgen, was de opleiding al volop in discussie en ontwikkeling.
Ik ben een voorbeeld van iemand die, zoals dat in dit boek wordt beschreven, de opjaren
leiding zocht uit de behoefte aan'persoonlijke groei'. De cursus heeft me in die
intensieve
verdieping,
Lev"nsbeschouwelijke
,oCht.
ruimsihoots geboden wat ik
persoonlijke Jontacten en een grote stimulans voor mijn werk als leerlingbegeleider
in het voórtgezet onderwijs. Dàarbij is mij het geestelijk raadswerk gaan boeien via
jaren door zijn lessen hustages en tijàefijk parttime werk. Jaap van Praag was in die
Door Carel Uitenfiguur.
bepalende
persoon
de
malnistiek èn dóoizijn inspirerende

bogaard werd nadrukkelijk aandaóht besteed aan het karakter van het geestelijk
werk.
Het waren niet alleen studenten, zoals ik, die de persoonlijke groei centrale aandacht
gaven, maar ook de docenten. De opleiding was in deze zin een produkt van de toen
Éeersende tij dgeest . Achteraf reatsèer ik me dat ik net in een overgangsfase de opleijonge docending volgde. Hit was in die periode (omstreeks L97 6-1977) dat nielwe
bepalende
een
Zijzouden
oren.
Mo
Hein
teniich àandienden zoals Ton Jorna en Jan
name
wat beook
als
rol gaan spelen op zowel het gebied van de organisatie
9i T:t
van de
opzet
duidelijke
een
en
trei de introuaefjke doordenking van de opleiding
geestelijk
van
het
beroep
van
opleiding. Het b-ouwen aan de professionaliteit
werkende kwam daarbij centraal te staan.
Toen ik in 1980 in het beituur kwam, had de opleiding een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De cursus was in L977 omgezet in een driejarige HBO-opleiding en deze
vervolgens, enige jaren later, in een vierjarige HBO-opleiding' Het is Éoeiend àrnde ontwikkelingen zoals ze in dit boek worden beschreven te volgen. Deze ontwikkelingen worden onder andere geschetst tegen de achtergrond van
íaatschappelijke veranderingen. Daarnaast - en dat heb ik als bestuurslid mogen
óen eigen ptoc". in het HOI gaande geweest dat sericht was op doorvolgen - it
"t
den-king van de essentie van het beroep van geestelijk werkende, en specifiek ook
,hei geestelijke'. Het is onmiskenbaar dat het gehele proces heeft geleid tot een
van

g"íroctuieerde opleiding. Zowel binnen de opleiding als bij de studenten
kwam-het accent mindeite liggén op 'persoonlijke groei'. Het doel werd veel sterker
gericht op de voorbereiding óp t a-Ut van geestelijk werkende..Het persoonlijke
"t het werd ingebouwd in de doelstellingen van de
éI"-"ot Uteef - en terecht - maar
gehele opleiding. De humanistisch geestelijk werkende treedt met zdn persoon in
éen gefijÈwaardige relatie met zijn cliënten. Daarom blijven onder andere het veraandachtspunten.
-ogèn tot'zelfreflectie' en'zelfkennis' essentiële
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Een positieve ervaring is het ook steeds geweest te merken hoe men binnen het team
aandacht besteedde aan hetgezamenlijk denken overde aard vanhet geestelijkwerk
en over de meest geschikte opleiding als voorbereiding op de ambtsuitoefening. In
feite is er nooit stilstand geweest in deze ontwikkeling.
Inmiddels ontstonden de eerste ideeën voor een universitaire opleiding. Ook dit
proces wordt in dit boek beschreven. In dit verband spreek ik grote bewondering uit
voor de denkkracht, de creativiteit en het doorzettingsveÍmogen van het team van
het HoI. Immers deze gehele langdurige en soms ook bewogen voorbereiding moest
geschieden naast de doorgaande zorg voor de lopende Hol-opleiding
ldoor midoet
van veel extra werk en inzet).
om het proces in gang tezettenen zeker ook op een kritiek moment na afwijzing
van de eerste aanvraag in gang te houden was vertrouwen nodig in het recht óp dé
universitaire opleiding en op de goede afloop. Hier met name ook speelde Ton Jórna
een centrale rol, doordat hij steeds in de realisering van de universiteit bleef 'geloven'. Het is daarbij kenmerkend dat er het voortdurend streven is geweest in goed
onderling overleg de uitgangspunten en de opzet van de te stichten universitairè op-

-

-

leiding te ontwikkelen.
De universiteit die in januari 1989 van start is gegaan, biedt door haar langere en intensieve opleiding voor studenten en door de ruimte die er is voor wetensóhappelijk
onderzoek op het gebied van het geestelijk werk en levensbeschouwelijke
", de-autschappelijke items meer mogelijkheden. Het allereerste doel blijft nog sieeds
studenten adekwaat op te leiden tot het ambt van geestelijk werkende. Gezien vanuit dit
perspectief komt dit boek op eenzeeÍ geschikt moment. Dit jaar bestaat het Humanistisch Qpleidings Instituut 25 jaar en het hier gepresenteerde historisch overzicht
van de ontwikkelingen is een hommage aan allen die daarbij een rol speelden. Daarnaast wordt delezer een inzicht geboden in inhoudelijke aspecten van de bezinning
die heeft plaatsgevonden ten aanzien van het geestelijk werk. De visies en uitgangs:
punten die in het kader van de opbouw van het HOI werden geformuleerd, wordin
meegenomen in de Universiteit voor Humanistiek.
Ongetwijfeld zal er in vergelijking met het HOI veel veranderen in de organisatie, de
opzet, de mogelijkheden en de inhoud. Mogelijk komen er bovendien andere werkterreinen voor afgestudeerden dan de huidige bekende werkvelden. Echter, geestelijk werk als zodanig verandert niet in zijn essentie en intentie. Naast alle veranderingen zal ditgegeven er ongetwijfeld toe leiden dat ervan een doorgaande lijn sprake is
in de ontwikkelingen, waarbij de binnen het HoI ontwikkelde dinkwijzàn hun vertaling hebben gevonden en geïntegreerd zijn binnen de Universiteit voor Humanistiek.
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Inleiding
ln 1964 werd de Stichting Humanistisch Opleidings Instituut opgericht, nadat één
jaar eerder met de eerste officiële cursus voor humanistische vormingsleiders en humanistische raadslieden was begonnen. Een kwart eeuw later, in L989, gaat het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI) op in de nieuwe Universiteit voor Humanistiek. Het 25-jarig bestaan van de Stichting HOI en de oprichting van de Universiteit
voor Humanistiek vormden samen de aanleiding om een blik terug te werpen op het
ontstaan en de ontwikkeling van de beroepssoort humanistisch geestelijk werkende
en de rol van het HOI daarbij.
Een terugblik op de geschiedenis van het HOI bevestigt de vaker gehoorde uitspraak
dat het humanisme, zoals dat vorm kriigt aan het HOI een humanisme in beweging is.
Maarniet alleen hethumanisme, ook detaakopvatting overhethumanistischgeestelijk werk is voortdurend in beweging en vooral ook in ontwikkeling gebleven sedert
in 1949 de eerste humanistische raadsman werd toegelaten in een arbeiderskamp.
De erkenningvanhetwerkvan dehumanistischgeestelijkwerkende en de professionalisering van het beroep lopen als een rode draad door de geschiedenis van die ontwikkeling heen.

De beroepssoort humanistisch geestelijk werk omvat het beroep van geestelijk
raadsman/vrouw, van geestelijk vormingsleider en later dat van docent humanistisch vormingsonderwijs. Het onderscheid tussen de functie van raadsman en vormingsleider was in de jaren vijftig betrekkelijk gering. Raadslieden deden toen ook
het werk van vormingsleiders. Verdiept men zich in de geschiedenis van het beroep,
dan dient men in elk geval te bedenken dat het beroep zich in twee geheel verschillende periodes ontwikkelde. Die periodes kan men het best omschrijven als de periode van de verzuilde samenleving en die van de verzorgingsstaat. De eerste ging in de
loop van de jaren zestig over in de tweede.
Waarom het onderscheid tussen die twee periodes? Probeert men het beroep van
humanistisch geestelijk werkende maatschappelijk te situeren, dan kan men vaststellen dat het geplaatst kan worden in het terrein dat we het best kunnen omschrijven als
'werken aan het welzijn van de mens'. Het hele complex van de geestelijke gezondheidszorg en het welzijnswerk is in beide periodes verschillend georganiseerd geweest. Bovendien is zijn maatschappelijke betekenis veranderd. Het spreekt welhaast voor zichzelf dat daardoor de ontwikkeling van de beroepssoort humanistisch
geestelijk werk beïnvloed is.

Ontstaan en ontwikkeling van de beroepssoort humanistisch geestelijk werk kan
men vanuit verschillende gezichtspunten bestuderen. In de eerste plaats is er het aspect van de strijd om de erkenning van het beroep. Welke wegen hebben het Humanistisch Verbond en het HOI moeten bewandelen om erkenning te vinden voor het
humanistisch geestelijk werk?
In de tweede plaats is er het aspect van de professionalisering. Het humanistisch
geestelijk werk werd aanvankelijk hoofdzakelijk door vrijwilligers gedaan, maar

evolueerde in veertig jaar tijd tot een zelfstandig beroep. Hoe is dat proces van professionalisering verlopen?
Die vraag brengt ons bij het HOI zelf. Een onderdeel van het professionaliseringsproces is immers de scholing en opleiding van humanistisch geestelijk werkende.
Men kan echter ook de scholing en de opleiding als een zelfstandig aspect in de ontwikkeling van het geestelijk werk zien. De Stichting HoI werd in 1964 opgericht, nadat twee jaar eerder met een spoedcursus voor raadslieden was begonnen. In nog
geen dertig jaar tijd evolueerde die spoedcursus, via een eigen cursus van het Verbond in de periode 1963-197 6 en via een door de overheid vanaf 197 7 bekostigde
Hoger Beroepsopleiding, naar een lJniversiteit voor Humanistiek. In hoeverre is die
ontwikkeling te verklaren uit de ideeën omtrent het beroep van het geestelijk werk
zoals die zich tot 1963 in de praktijk van het werk en nadien aan het HOI ontwikkelden?
Ten slotte is er nog een factor waarop gewezen dient te worden: de onmiskenbare invloed dieJaap van Praagop de ontwikkelingvan hetgeestelijkwerk en hetHOI heeft
gehad. Van Praag kan beschouwd worden als de grondlegger van de naoorlogse Nederlandse humanistische beweging. Jarenlang heeft hij zichingezetom het gedachtengoed van het Humanistisch verbond te verspreiden. In het najaar van 1980
schreef Van Praag: 'Ik beschouw het HOI als het belangrijkste instituut, dat ik binnen de humanistische beweging heb helpen opzetten.'r Van Praags belangstelling
voor het geestelijk werk was groot. ln 197 6 vertelde hij tijdens een interview: 'Ik heb
me eigenlijk op den duur helemaal geconcentreerd op datgene wat ik nu doe, omdat
het mijn eigen specifieke belangstelling heeft: de geestelijke verzorging.'2 Zijninteresse voor het geestelijk werk kon hijjuist aan het HOI vorm geven. Van Praags
ideeën omtrent geestelijk werk en vooral het belang dat hij bij dit werk aan de levensbeschouwing toekende, zijn in het gedachtengoed van het Instituut duidelijk terug te
vinden. Het zou echter een misvattingzijnte denken dat het HOI alleen maar een
produkt is van van Praags ideeën. In de loop derjaren hebben vele docenten en cursisten (in latere jaren studenten genoemd) op verschillende manieren een bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van het Instituut, zowel op organisatorisch vlak als op
het gebied van de ideeënvorming. Soms ontwikkelden die ideeën zich ook in een andere richting dan Van Praaggraaghad gezien. Maar uiteindelijk hadden ze alletot
doel de beroepssoort geestelijk werk verder te ontwikkelen.
In de volgende hoofdstukken wordt op de bovengestelde vragen en opmerkingen
verder ingegaan. Deels gebeurt dat chronologisch en deels, daar waar het de duidelijkheid van het verhaal ten goede komt, thematisch.
Het ontstaan en de ontwikkeling van het humanistisch geestelijk werk in de jaren
vijftig en zestig worden in hoofdstuk 1 besproken. De ideële achtergrond van het
werk en de emancipatiestrijd ten opzichte van de confessionelen komen daarbij met
name aan bod.
In hoofdstuk 2 ligt de nadruk op de scholing van de raadslieden en vormingsleiders
zoals die in de jaren vijftig plaatsvond en de wijze waarop deze uitmondde in de oprichting van het HOI. Bovendien worden de eerste jaren uit de geschiedenis van het
HOI beschreven.
8
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Het HOl-gebouw aan de Van Asch van Wijckskade te Utrecht.

In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de periode 1968-t976. In deze periode
veranderden de opvattingen over de taak en de opleiding van de geestelijk werkende. Achteraf bezien waren dit de 'moeilijke jaren' van het HOI.
De periode 1977-1985 wordt in hoofdstuk 4 beschreven. In deze periode kreeg de
opleiding haar huidige structuur en ging het HOI zich bezinnen op de beroepsidentiteit van de humanistisch geestelijk werkende.
Hoofdstuk 5 schetst ten slotte kort de redenen van het HOI om te streven naar de status van een Universiteit voor Humanistiek en de weg die daartoe werd bewandeld.
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Hoofdstuk I
Ontstaan en ontwikkeling van het
humanistisch geesteliik werk L946- 1968

Wie op zoek is naar het moment waarop het humanistisch geestelijk werk ontstaan is,

komt al spoedigterechtbijhet jaar lg4g.HetHumanistischVerbond kreegtoenvan
de overheid toestemming om aan geestelijke vorming te doen onder arbeiders in de
werkverschaffingsprojecten. De ideeën over de taak en de functie van het humanistisch geestelijkwerkwaren echter alinde jaren daarvoor geboren, niet langna de oprichting van het Verbond. Vele ontwikkelingen die het humanistisch geestelijk werk
in de loop der tijd heeft doorgemaakt zijn slechts te begrijpen tegen de achtergrond
van de ontstaansgeschiedenis van het Humanistisch Verbond. Een terugblik op die
ontstaansgeschiedenis is dan ook op zijn plaats.
Ontstaan van het Humanistisch Verbond
Op 17 februari 1946 werd te Amsterdam het Humanistisch Verbond opgericht. H.J.
Roethof, in de jaren zestig bestuurslid van de Stichting Humanistisch Opleidings Instituut, omschreef, bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het Humanistisch
Verbond, de gevoelens die vlak na de Tweede Wereldoorlog de aanleiding vormden
tot het opnieuw organiseren van de humanistische beweging als volgt: 'Er was reeds
ettelijke jaren, ook al lang voor de oorlog, sprake geweest van een ernstige crisis van
de cultuur. En vaststaat, dat op de puinhopen van de bezettingstijd alom in ons land
de overtuiging gerijpt was, dat alleen een radicale vernieuwing van de samenleving
ertoe zou kunnen bijdragen het ongunstige getij te keren.'3
Nationaal-socialisme, fascisme en oorlog hadden in 1945 hun littekens nagelaten.
Maar ook de sociale verhoudingen in de vooroorlogse samenleving waren na de bevrijding allerminst vergeten. De economische crisis en vooral het verzuilde maatschappelijk bestel hadden in de jaren dertig geleid tot een star geestelijk en politiek
klimaat. Elke zuil had haar eigen culturele, politieke en maatschappelijke organisaties waar de leden elkaar ontmoetten; contacten met leden van andere zuilen waren,
sedert de verzuiling in 1.920 grondig doorzette, sporadisch geworden. De hokjesgeest, zoals de Nederlanders het in die dagen noemden, van liberalen, confessionelen en socialisten belemmerde in hoge mate de ontwikkeling van gemeenschappeltjke nieuwe ideeën. De leden van elke zuil lazen hun eigen krant, damesmodeblad en
jeugdblaadje, luisterden naar hun eigen radio-omroep, verzekerden hun leven bij de
eigen verzekeringsmaatschapprj, beoefenden hun sport met gelijkgezinden en gingen, indien mogelijk, naar de eigen onderwijsinstelling. Bovenal had het zuilenstelsel
echter decennia lang een politieke hegemonie van de christelijke en de liberale partijen in stand gehouden. De sociaal-democraten waren tot 1939 buiten de regering
gebleven.
L1

Tijdens de oorlog stond bij de Nederlanders de strijd tegen de gemeenschappelijke
vijand, de bezetter voorop. De tegenstellingen tussen de zuilen waren daardoor minder voelbaar. Politieke leiders, verzetsstrijders en anderen leerden in die tijd over de
grenzen van hun eigen zuil heen te kijken. wachtende op de bevrijding hadden zij
zich dan ook bezonnen op de mogelijkheden om na de oorlog het maatschappelijk
bestel te vernieuwen. Vooral in sociaal-democratische kring voelde men veel voor
de zogenaamde doorbraakgedachte: niet meer iemands levensbeschouwing moest
centraal staan bij de keuze van een politieke partij, maar het politiek beleid dat hij
voorstond. Op deze wijze hoopten de vernieuwers de vooroorlogse verzuilde samenleving te doorbreken. Het waren dan ook de sociaal-democraten die, nadat de naam
van hun partij van Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was veranderd in
Partij van de Arbeid, in rap tempo hun zuil probeerden te ontmantelen. Alle formele
banden met jeugdorganisaties, vormingsinstituten, socialistische fanfares en dergelijke werden doorgesneden. De confessionelen voelden er echter weinig voor om
hun machtsposities ten behoeve van de doorbraakgedachte op te geven. Nog sneller
dan de Partij van de Arbeid haar zuil probeerde te ontbinden herstelden zij hun zui-

len. Het betekende dat van de verwachte ontzuiling en doorbraak niets terecht
kwam.
In dat politiek-maatschappelijk klimaat werd in 1946 het Humanistisch Verbond
gesticht. voor de oorlog was een aantal humanisten reeds verenigd geweest in De
Dageraad, die in 1856 was opgericht en van een tamelijk conservatieve vereniging
langzaam maar zeker veranderde in een socialistisch-anarchistische organisatie.
Daarnaast bestond er een tijdlang De Nieuwe Gedachte, in 1916 gesticht als een humanistische vereniging van algemene aard, die na aanvankelijk succesvol te hebben
gewerkt in de loop der jaren dertig aan belangstelling inboette. De meeste humanisten waren echter niet actief in de humanistische organisaties, maar in de socialistische beweging, die onder haar leden een hoog percentage buitenkerkelijken telde.
Nu er na de oorlog de tendens bestond om politiek en levensbeschouwing te scheiden, wilden de oprichters van het Humanistisch verbond een organisatie opbouwen
waar al deze humanisten gezamenlijk de mogelijkheid zouden hebben om zich op
basis van hun levensbeschouwing te bezinnen op de waarde en betekenis van het
menselijk bestaan. De humanisten wilden de levensbeschouwelijke visie uitdiepen
buiten het politieke strijdtoneel. De sociaal-democraten streefden ernaar het levensbeschouwelijke ondergeschikt te maken aan het politieke. Het waren twee methodes
om de doorbraakgedachte vorm te geven. Deze hoefden echter niet noodzakelijkerwijs samen te gaan en in de praktijk bleken ze dan ook regelmatig op gespannen voet
te staan. Want wie bepaalde waar de levensbeschouwelijke verantwoordelijkheid
ophield en de politieke begon? En: wanneer was er sprake van een levensbeschouwelijk waagstuk en wanneer van een politieke kwestie?
Enerzijds voelden de humanisten op hun wijze dus veel voor de gedachte van de
doorbraak, anderzijds werden ze geconfronteerd met de confessionelen die niet op
zoek waren naar de dialoog enzichterugtrokken in hun zuilen. Het betekende dat
een aantal ideeën, samenhangend met de maatschappelijke positiebepaling van het
nieuwe verbond, bij de oprichtingzeer zorgvuldig moest worden geformuleerd om
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te voorkomen dat men in conflict met de confessionelen of de sociaal-democraten
zou geraken.
In de eerste plaats zagen de oprichters de positie van het Humanistisch Verbond
nóóst die van de kerken en niet daartegenover. Dit leidde meteen al tot het opstappen van een groep radicalere humanisten, die terugkeerden naar De Dageraad om
daar hun strijd tegen de kerk voort te zetten. Wel besloot het Religieus Humanistisch
Verbond (na de oorlog aanvankelijk apart opgericht) zich aan te sluiten, nadat de
'beleving van het kosmische' uitdrukkelijk door het Humanistisch Verbond in de beginselverklaring werd erkend. Er ontstond daardoor een organisatie met een rijke
schakering van benaderingen van het humanisme. Er was een stroming die het humanisme vanuit een rationeel-intellectuele hoek benaderde, een stroming die het
humanisme vanuit een politiek engagementbenaderde en een stromingwaarvoor de
spiritualiteit van het humanisme een belangrijke inspiratiebron vormde. Pluriformi
teit zou altijd een van de kenmerken van het humanisme in het Verbond blijven.
In de tweede plaats wilden de oprichters van het Verbond geen organisatorische
banden met een politieke partij en in het verlengde daarvan wilden ze ook uitspraken
op politiek terrein vermijden. Ze beschouwden het Humanistisch Verbond zeer bewust als een groepering die werkzaam was op levensbeschouwelijk vlak en niet op
politiek terrein. Uit de geschiedenis van het Verbond blijkt dat die keuze in de praktijk telkens weer problemen opleverde.Zeker toen er in de jaren zestig steeds meer
jonge leden kwamen, die meer dan de oudere generatie vanuit een politiek-maatschappelijk engagement dachten. 'Politiek is een groter taboe binnen het Verbond
dan sex', verzuchtte ooit één van de voorzitters.
Ten slotte wilde het Verbond zich richten op de vorming en geestelijke verzorging
van de buitenkerkelijken. In de beginselverklaring vant946 stond onder meer: 'Het
Humanistisch Verbond streeft ernaar een organisatie op te bouwen, die in staat is in
geestelijk en cultureel, paedagogisch en sociaal opzicht leiding te geven aan het buitenkerkelijk deel van het Nederlands volk.' Deze ruime formulering was, zo bleek
spoedig, een doorn in het oog van de kerkelijken. Buitenkerkelijken waren immers
niet per definitie'verloren'voor het geloof. De kerken zouden allerlei pogingen ondernemen om het Humanistisch Verbond terug te dringen naar een positie, waarin
het Verbond (dat zijn ledental in de loop der jaren zou zien uitgroeien van 2000 naar
17.000) alleen humanisten tot zijn doelgroep zou mogen rekenen. Een aanzienlijk
kleinere groep dus dan de 17% buitenkerkelijken die er volgens de volkstelling van

1947 waren.

Het Praktisch Humanisme
De vraag is vervolgens op welke wijze het Verbond leiding wilde geven aan het buitenkerkelijk volksdeel. Een aantal Verbondsleden wilde dat het Verbond meer zou
worden dan alleen een bezinnend centrum. Zij hechtten er grote waarde aan om het
zogenaamde 'Praktisch Humanisme' te ontwikkelen. Het praktisch humanisme was
een verzamelbegrip voor allerlei activiteiten, die tot doel hadden het bezinnend-intellectueel humanisme om te zetten in daden. Eén van de specifieke doelen was om
niet alleen aan eigen leden, maar aan alle buitenkerkelijken de mogelijkheid te bie13

den om gebruik te maken van de maatschappelijke dienstverlening en de geestelijke
verzorging en vorming die het Verbond bood. In de loop van de jaren vijftig en het
begin van de jaren zestig zou het Verbond op verschillende terreinen het praktisch
humanisme gaan concretiseren: ziekenbezoek, geestelijke vorming en verzorging in
het leger, de gevangenissen en de arbeiderskampen, maatschappelijk werk voor gezinnen, de organisatievanvakantiekampenvoorkinderen, huwelijksbemiddeling en
ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast was men ook zeer actief op het gebied van
het humanistisch vormingsonderwijs.
Tegen welke ideële achtergrond moeten we de wens om het praktisch humanisme te
ontwikkelen plaatsen? In'1987 onderzocht H. Kromhout de ideeën die in de jaren
veertig en vijftig de leidraad in het denken van de humanisten vormden.a Zij concludeerde onder meer dat de humanisten zichna de oorlog niet alleen georganiseerd
hadden uit een oprechte bewogenheid met de menselijke verhoudingen en problematiek in de Nederlandse samenleving, maar ook uit angst voor de gevolgen van een
waarneembare tendens tot secularisatie en, daarmee samenhangend, de bezorgdheid dat andere ideologische groeperingen, zowel kerkelijke als fascistische en communistische greep zouden krijgen op de buitenkerkelijke mens. Daarom was er niet
alleen sprake van een emancipatorische beweging, maar tevens (ook waar het het
praktisch humanisme betrof) van een streven naar maatschappelijke beheersing, dat
conservatieve trekken vertoonde.
Deze conclusie, die Kromhout aan dehandvanvelevoorbeelden staaft, is opzichzelf
juist. We dienen daarbij echter wel te bedenken dat de oorlogservaringen een belangrijke rol speelden in de wijze waarop het Verbond aan zijn ideeën en idealen
vorm gaf. Die ervaringen sterkten de humanisten in de overtuiging dat de bestrdding
van het geestelijk nihilisme in de samenleving de hoogste prioriteit verdiende. Het
humanisme werd beschouwd als een middel om de 'ontwortelde' mens weer op het
rechte pad te krijgen. Zo schreef C.H. Schonk, één van de eerste raadslieden van het
Verbond, in de jaren vijftig een artikel waarin hij het doel van het praktisch humanisme uitlegde. Het humanisme wilde 'in het gesprek met de groep een besef voor
geestelijke en zedelijke waarden wekken en onderhouden, en een stimulans voor bezinning op de levenswagen zijn. Aldus wil het zijn bijdrage leveren in de strijd tegen
onverschilligheid en nihilisme, in de overtuiging, dat díe mens eerst sterk in het leven
staat, die zijn plaats en taak daarin herkent en zich, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden, een levensovertuiging heeft eigen gemaakt, die hem tot krachtbron en
richtsnoer kan zijn.'s
De bestrijding van het nihilisme was een vaak terugkerend thema bij degenen die
zich met het praktisch humanisme bezighielden. Van Praag schreef in 1953 een brochure voor aankomende raadslieden. In zijn inleiding zette hij zich af tegen het nihilisme. Hij vond dat de groep nihilisten met de toenemingvan de onkerkelijkheid snel
groter werd: 'Deze situatie vormt een voortdurende bron van individuele nood, in
het bijzonder wanneer de moderne mens in een levenscrisis raakt. Maar er schuilt
ook een culturele bedreiging in, omdat de al of niet bewuste behoefte aan een zinvolle levensvisie vatbaar maakt voor daemonische verleidingen, die op hun wijze vervulling van die behoefte beloven.'6 De individuele mens werd in de brochure van
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Van Praag niet alleen beschouwd als een slachtoffer van zijn situatie, maar ook als
een potentieel gevaar voor de waarden van de Westerse cultuur. In dat opzicht

krijgt

de conclusie uit de studie van Kromhout enig perspectief. Nihilisme dat zou leiden
tot ongewenst maatschappelijk gedrag vormde ook voor de humanisten een bedreiging. Voor het praktisch humanisme zaghetVerbond, behalve het bieden van een
helpende hand, dan ook een opvoedende taak ten aanzien van de buitenkerkelijken
weggelegd. Het was óók zaak voor het praktisch humanisme om de mens te leren zijn
plaats in de samenleving te vinden.
Als oorzaken voor de mogelijke groei van het geestelijk nihilisme noemde men onder andere de mechanisering en de toenemende'massaliteit' in de samenleving. In
1 9 5 2 schreef Schonk in M ens en W er e ld, het orgaan van het Humanistisch Verbond,
dat het humanisme 'een nieuw geloof (heeft) te vestigen in de zinrijkheid van het bestaan, maar ontdaan van wat het met de waarheid in strijd acht. Het beschouwt dat
als een historische opgave, te klemmender te vervullen naarmate duidelijker wordt,
dat het bestaan van de mens als geestelijk-zedelijk wezen wordt bedreigd door tendenties van massalisering en mechanisering, die een eigen leven schijnen te gaan leiden en zich dreigen te onttrekken aan de controle van de mens zelf dieze in het leven
riep.'7
Juist in de jaren vijftig speelde de mechanisering een belangrijke rol. De Wederopbouw werd met behulp van de harmoniegedachte (het beheersbaar houden van arbeidsconflicten die de economische groei zouden kunnen verstoren) na de Tweede
Wereldoorlog tot stand gebracht. Hij zorgde voor een verdergaande industrialisering; zover zelfs, dat men later is gaan spreken van een tweede industriële revolutie.
De maatschappelijke veranderingen die plaatsvonden sedert de eerste industriële
revolutie in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen was,
zettenversterkt door. De mechanisering van de landbouw leidde ertoe dat de mensen naar de steden trokken om daar in de industrie en later in de dienstensector werk
te zoeken. Dit had weer tot gevolg dat de verstedeldking van de samenleving steeds
duidelijker vormen aannam. De beslotenheid en de geborgenheid van de oude negentiende eeuwse leefgemeenschappen verdween. In plaats daarvan ontwikkelde
zich in de loop van de twintigste eeuw steeds meer een massacultuur die door de opkomst en verbreiding van allerlei nieuwe communicatiemiddelen nog verder bevorderd werd. Niet iedereen beoordeelde deze ontwikkelingen even positief.
Ook Van Praagzagde'massalisering' als één van de elementen die de samenleving
ernstig bedreigden. Aan het einde van de jaren vijftig schreef hij daarover: 'Deze samenleving kan vóór alles worden gekarakteriseerd door het ene woord: Massalisering. Dat betekent niet alleen dat in de grote bevolkingscentra grote bevolkingsmassa's zijn samengebracht. Het betekent vooral, dat de leden van onze maatschapptj
niet meer leven in een werkelijke samenleving. Iedere mens in onze maatschappij is
in meerdere of mindere mate ontworteld. Niet alleen de handarbeider, de onderne-

mer, de middenstander, ook de intellectueel. In tegenstelling tot vroegere maatschappijvormen leven wij niet meer in gesloten gemeenschapsgroepen, wij zijn geen
delen meer van een organisch geheel, min of meer eenvormig van geestelijke structuur, waarin het individu zich een deel van het grotere geheel voelt, waarin hij die in
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nood verkeert door de leden van de gemeenschap geholpen wordt.
Gesteld kan worden dat in dejaren veertig en vijftig de strijd tegen het geestelijk nihilisme als één van de belangrijkste taken werd gezien voor het georganiseerde humanisme. Het Verbond wilde door middel van het praktisch humanisme aan die strijd

vorm geven.

Yerzuilde maatschappeliike instellingen
In hoeverre was de doelstelling van het Verbond om door middel van het praktisch
humanisme het geestelijk nihilisme in de samenleving te bestrijden uniek? Om die
vraag te beantwoorden moeten we nogmaals een blik op de vooroorlogse samenleving werpen.
Vóór de Tweede Wereldoorlog was het particuliere initiatief de belangrijkste bron
voor het ontstaan van organisaties op het terrein dat wij tegenwoordig met de term
'welzijn' zouden aanduiden. De overheidsbemoeienis op dit gebied was betrekkelijk
gering. Gevolg van dat particulier initiatief was dat de verzuiling in deze sector van
het maatschappelijk leven sterk merkbaar was. Elke zuil werkte daarbij vanuit haar
eigen specifieke ideologie. De neutrale organisaties, van meestal sociaal-liberale sig-

natuur, deden dit werk om de minder bedeelden naar een hoger materieel en immaterieel niveau te verheffen. Zijhooptenzo de waarden en normen van de maatschappelijke bovenlaag te kunnen overdragen op de ongeschoolde 'massa'. Ook voor
socialisten was de verbetering van het materiële en immateriële bestaan van de arbeiders het doel van hun werk. In tegenstelling tot de liberale organisaties gebeurde dit
echter niet vanuit een filantropische optiek, maar vanuit de gedachte dat de arbeiders een emancipatiestrijd voor hun rechten moesten voeren. De confessionelen
werkten ten slotte sterk vanuit hun geloof, dat hun gebood zich te bekommeren om
de medemens: de caritas.
Hoewel alle zuilen vanuit een eigen specifieke ideologie werkten speelde bij elk van
hen in meer of mindere mate ook de bestrijding van het nihilisme een rol. In dat opzicht was de doelstelling van het praktisch humanisme een voortzetting van vooroorlogse tradities. Wat echter voor de één nihilisme was, hoefde dat voor de ander nog
niet te zijn. Voor de kerken waren bijvoorbeeld alle buitenkerkelijken in wezen nihilisten. Wil men de bestrijding van het nihilisme door het Verbond in een bepaalde
maatschappelijke traditie plaatsen danzal men toch eerder moeten denken aan het
sociaal-liberalisme en het socialisme dan aan het katholicisme en protestantisme. De
verbetering van het immateriële bestaan kreeg bij de humanisten echter eenmtaarder accent dan bij de sociaal-liberalen en socialisten.
Het herstel van de verzuilde samenleving na de oorlog betekende dat vrijwel alle
confessionele maatschappelijke organisaties terugkeerden. Ook een groot aantal socialistische organisaties werd opnieuw opgericht, zijhetdat de banden met partij en
vakbeweging minder strak waren dan voor de Tweede Wereldoorlog. Jeugdvorming, gezinshulp, sport, vorming van volwassenen, er was nauwelijks een terrein
denkbaar waar geen verzuilde organisatie actief was. Het Verbond, dat aan het praktisch humanisme vorm wilde geven, had feitelijk geen andere keuze dan zich aan te
passen aandeze situatie. In tegenstelling tot de kerken, die zich hoofdzakelijk op de
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Op dat moment zagYanPraag als meest ideale mogelijkheid voor die scholing het
de kaderscholing en vorming van de leden van de SDAP en het NW had v erzor gd. D eze nevenorganisatie van de SDAP was na de oorlog één van de organisaties die door de
Partij van de Arbeid, in het kader van de doorbraakpolitiek, terzijde werden geschoven. Het lag dan ook voor de hand met dit Instituut te gaan onderhandelen over
eventuele samenwerking. Het bezat immers een uitgebreide ervaring in het scholen
van kaderleden.
Het was niet alleen het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling zelf waar Van Praag
veel in zag,maar ook de persoon die het organiseerde en leidde: Cees de Boer. De
Boer was betrokken bij de oprichting van het Humanistisch Verbond, maar voelde
zich desondanks in de eerste plaats socialist. Direct na de oorlog overlegde Van
Praag met hem. Hrj getroostte zich veel moeite om De Boer over te halen. Later herinnerde Van Praag zich dat tijdens een bijeenkomst met het Instituut voorArbeiders
Ontwikkeling één van de aanwezigen naar hem toekwam. Deze'boog zich toen
vooroverenfluisterde metoenin mijn oor: jeweettochwel dat Cees deBoermet een
grammofoonnaald is ingeënt ! Dat was het, j e kon praten wat j e wou maar er kwam altijd weer hetzelfde antwoord, er was geen voortgang in de diskussie.'ll
Wellicht was de geschiedenis van het Humanistisch Opleidings Instituut heel anders
geweest als Van Praag er in 1946 inwas geslaagd het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling aan het Humanistisch Verbond te binden. Het overleg leverde echter uiteindelijk niets op. Het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling wenste zijn sociaal-democratisch uitgangspunt niet prijs te geven en te vervangen door een humanistische
grondslag. Het Humanistisch Verbond restte toen niets anders dan het overleg met
het Instituut te staken. Dit voorbeeld tekent hoe sterk de humanisten aan hun politieke ongebondenheid vast wilden houden. Een te sterke identificatie met de sociaaldemocratie wilde het Verbond hoe dan ook voorkomen. Het gevolg van die beslissing was dat het Verbond zelf een apparaat voor het vormings- en verzorgingswerk
moest gaan opzetten en dat men voorlopig van adequate opleidingsmogelijkheden
verstoken bleef.

InstituutvoorArbeiders Ontwikkeling, datvoordeTweedeWereldoorlog

De Bureaus voor Levens. en Gezinsmoeiliikheden
Terwijl Van Praag in zijn boek Modern humanisme, een renaissance? al duidelijke
ideeën ontwikkelde over devormingvan de'massa'blekenzijnideeën overgeestelijke verzorging niet of nauwelijks ontwikkeld te zijn. Wel lanceerde hij in het boek de
gedachte om plaatselijke adviesbureaus op te zetten. Van Praag vond dat deze bureaus zich bezig moesten gaan houden met eenvoudige psychische moeilijkheden,
seksuele voorlichting, hygiënische adviezen, voedingsleer en dergelijke. Voor de
oorlog waren de katholiekenalzeer actief geweest met het opzetten van gelijknamige bureaus op dit terrein van wat later zou gaan heten 'ambulante geestelijke gezondheidszorg'. Het was het katholieke antwoord op de groeiende betekenis van de
Nieuw-Malthusiaanse Bond, de latere Nederlandse Vereniging voor Sexuele Her-

vorming.l2
De bureaus hadden eerder eentaak op het gebied van maatschappelijke dienstverle19

ning dan op het terrein van de geestelijke verzorging. Het is niet ondenkbaar dat het

Humanistisch Verbond die maatschappelijke kant intensief zou hebben geëxploreerd, ware het niet dat vlak na de oorlog ook Humanitas, een vereniging voor maatschappelijke hulp op humanistische grondslag, was opgericht. Het initiatief tot die
oprichting kwam in 1945 uit sociaal-democratische hoek. Een samengaan van het
Humanistisch Verbond en Humanitas behoorde aanvankelijk tot de mogelijkheden.
Pogingen om tot zo'n fusie te komen mislukten echter, omdat het Verbond wilde dat
Humanitas volledig in het Verbond zou opgaan. Daar voelden de leden van Humanitas, in tegenstelling tot hun bestuur, niets voor. Samenwerking tussen de besturen
bleek van begin af aan echter wel goed mogelijk. Zowerdin 1948 door hetVerbond
en enkele leden van Humanitas de Stichting Mens en Wereld opgericht met als doel
financiële steun te verlenen aan buitenkerkelijke jonge mensen bij hun opleiding en
vorming tot verzorging van buitenkerkelijken. Humanitas trad in 1950 officieel toe
tot het bestuur van Mens en Wereld. De verhouding tussen het Verbond en Humanitas was toen inmiddels genormaliseerd, omdat Humanitas had verklaard dat haar
humanistisch uitgangspunt belangrijker was dan haar sociaal-democratisch beginsel.

Tussen Humanitas enhet HumanistischVerbond goldtoenmin of meerde afspraak,
dat Humanitas zich zou richten op de maatschappelijke dienstverlening en het Verbond op de geestelijke verzorging en vorming. In de praktijk zou die grens tussen
maatschappelijk en geestelijk werk vaak niet duidelijk te trekken zijn. Het Verbond
ging er immers vanuit dat ook het maatschappelijk werk een geestelijke component

had. De Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden waren daar een duidelijk
voorbeeld van.
Aanvankelijk namen de ideeën over de ontwikkeling van de Bureaus voor Levensen Gezinsmoeilijkheden binnen het Verbond nog een prominente plaats in. Tijdens
de eerste conferentie van het Verbond over het opzetten van de geestelijke yerzoÍging, die in 1948 te Amersfoort werd gehouden, bestond er een sterke neiging om
deze bureaus te zien als de centrale plek voor de ontwikkeling van het humanistisch
geestelijk werk. Het Verbond wilde aan deze bureaus een maatschappelijk werker,
een psycholoog en een humanistisch geestelijk raadsman verbinden. Feitelijk waarborgde deze laatste het humanistisch karakter van de bureaus, want de maatschappelijk werker en de psychiater hoefden geen lid van het Verbond te zijn. De bureaus
vertoonden qua opzet een sterke gelijkenis met soortgelijke confessioneleenneutrale bureaus.
De humanistische bureaus, die na L950 werden opgericht, waren de eerste schrede
van het Verbond en Humanitas op het pad van de verzuilde maatschappelijke hulpverlening. Het bestrijden van het geestelijk nihilisme vormde ook hier de belangrijkste reden om vanuit een levensbeschouwelijke visie te werken: 'Uit een ingesteld
onderzoek is gebleken, dat de gezinnen, die, uit het spoor geraakt, om hulp komen
aankloppen, in het algemeen de volgende kenmerken vertonen:
1. een verzwakt normbesef;
2. een tekort aan gemeenschapszin, zich uitend in een min of meer a-sociale instelling;
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3. een geestelijke passiviteit;
4. een verloren gaan van het begrip voor hogere waarden, m.a.w. een plat-materialistische levenshouding.
Wil men deze gezinnen werkelijk helpen, danzaldus vooral aandacht zijn te schenken aan deversterkingvan normbesef en gemeenschapszin, aanhetprikkelenvan de
geestelijke activiteit en aan het bijbrengen van begrip voor hogere levenswaarden.
Wanneer daarbij niet een levensbeschouwing op de achtergrond staat, lijkt dit welhaast een onmogelijkheid. En ook dan nog is het moeilijk genoeg.'13
Het Verbond en Humanitas wilden voor de bureaus gekwalificeerde medewerkers
opleiden. Op 10 oktober 1950 begon de Stichting Mens en Wereld daarom in Den
Haag met de eerste scholingscursus voor 45 vrijwillige maatschappelijk werkers en
werksters. De cursus werd geopend met een les waarin het geestelijk fundament
waarop het maatschappelijk werk voor humanisten berustte uitvoerig werd behandeld. Het eerste cursusjaar bestond uit een zestigtal lesuren in de avond. Onderwerpen waren: een algemene inleiding over de achtergronden van en begrippen in het
maatschappelijk werk, de praktijk van het huisbezoek en het rapporteren daarover,
kinderbescherming en psychiatrie voor de maatschappelijk werker.la
De humanistische Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden verspreidden zich
niet in snel tempo over Nederland. In L958 waren er alleen bureaus in Amsterdam,
Eindhoven, Haarlem en Utrecht. In de jaren zestig zouden ze uiteindelijk opgaan in
algemene organisaties voor ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Het humanistisch geestelijk werk zou nch uiteindelijk niet zozeer rond de bureaus
uitkristalliseren, maar via andere wegen ontwikkeld worden. Om die ontwikkeling te
schetsen moeten we terugkeren naar de eerste conferentie over de geestelijke ver-

zorging.

De eerste conferentie over geesteliike verzorging
Spoedig na de oprichting van het Humanistisch Verbon d in L946 ging men zich bezinnen op welkewijzehet praktisch humanisme, metname degeestelijkeverzorging,
vorm moest krijgen. Van enige traditie of ervaring met het werk was geen sprake. In
augustus 1948 werd daarom te Amersfoort een conferentiebelegd overdewaaghoe
het werk van de geestelijke steun en verzorging van buitenkerkelijken aangepakt
moest worden. Van Praag hield op deze conferentie een inleiding over wat een
geestelijk raadsman zijns inziens in de praktijk zou moeten doen. Reeds nu, zoals later ook vele malen, waarschuwde hij aankomende raadslieden ervoor zich in te laten
met cliënten die in psychische moeilijkheden verkeerden. Hij achtte hier geen taak
voor de humanistisch geestelijk raadsman weggelegd. Ook benadrukte hij dat de
raadsman zich niet mocht laten misbruiken door de cliënt: 'Dikwijls zal men stuiten
cip de "klaploper" op maatschappelijk gebied wel bekend. Hij wil de raadsman benutten om zijn gebrek aan sociale aanpassingen te vergoeden; eventueel hem voor
zijn karretje te spannen.'15 Tegelijkertijd drukte hij de raadsman op het hart zelf de
juiste houding aan te nemen: 'Niet wat de raadsman doet of zegt, is beslissend, maar
wat hij is. Wat hij wezen moet is een wijs mens. De sfeer van harmonie die hij om zich
heen weet te scheppen bepaalt de vruchtbaarheid van het werk. Waarop berust zijn
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gezag? Niet op zijn voortreffelijkheid, maar hierop dat de vrijheid, de menselijke
zelfontplooiing in allen werkt, ongescheiden. Allen zijn daarom verantwoordelijk

voor alles. In deze zin is geestelijk werk inderdaad dienen, het dienen van de menselijke ontplooiing in ieder mens. En wie zich wijdt aan deze dienst late alle zelfingenomenheid varen. Hij trekke zijn schoenen van zijn voeten, want hij staat op heilige
grond.'
Tijdens de conferentie werden de kernproblemen die de ontwikkeling van het humanistisch geestelijk werk met zich meebracht, al spoedig duideldk. In de eerste plaats
werd vastgesteld dat de geestelijke zorgop humanistische grondslag een eigen stijl
vereiste. Het eenvoudigweg imiteren van de werkzaamheden van dominees of pastoors had geen zin. Zij wilden immers vooral het woord Gods verkondigen, waarnaar de gelovige zijn leven moest richten. De humanisten wilden echter het humanisme niet prediken, maar gebruiken als een levensbeschouwelijke achtergrond om de
buitenkerkelijken te behoeden voor geestelijk nihilisme en om hen aan te zettentot
nadenken over hun plaats in het leven. De humanistische geestelijke verzorging
moest, zo meenden de bezoekers van de conferentie, daarom naar een eigen identiteit streven. Vooralsnog bleef echter onduidelijk welke die identiteit moest zijn.
In de tweede plaats werd duidelijk dat er een groot gebrek aan geld was. Aangezien
bezoldiging van de raadslieden door de overheid op dat moment niet mogelijk was
en het Verbond zelf over te weinig financiële middelen beschikte, besloten de conferentiegangers dat het werk voorlopig met wijwilligers gedaan moest worden. Dat betekende dat het Verbond in elk geval de verantwoordelijkheid op zich moest nemen
voor de scholing van de wijwilligers. Maar tegelijkertijd werd er geconstateerd dat
de wijwilligers ook geacht werden door zelfstudie, zelfkritiek en zelfanalyse hun eigen bekwaamheden verder te ontwikkelen.
In de derde plaats werd vastgesteld dat het Verbond hoge eisen zou moeten gaan
stellen aan de raadslieden. De naam van het Humanistisch Verbond, onder welks
paraplu het werk zou worden uitgevoerd, was er immers mee gemoeid. Het Verbond
zou voorlopig kunnen overgaan tot het verlenen van een gedeeltelijke bevoegdheid
aan vrijwillig werkende raadslieden om namens het Humanistisch Verbond op te
treden, zo vonden de aanwezigen op de conferentie. Daarbij werd gedacht aan 'catechisatie', 'wijding' bij huwelijk, geboorte en dood, cel- en ziekenhuisbezoek, werk in
kampen en onder militairen en individuele hulp.
Tijdens deze eerste conferentie was men zich ervan bewust dat de ontwikkeling van
de geestelijke verzorging grote moeilijkheden met zich mee zou brengen. De bezoekers van de conferentie concludeerden dan ook dat het verbond op dit gebied het
schijnbaar onmogelijke mogelijk moest maken. Zou men er immers niet toe overgaan dit werkterrein verder te ont\ryikkelen, dan liep het Verbond het risico zijn aanspraak om het geestelijk centrum te zijn van het onkerkelijk volksdeel te verspelen.
De belangrijkste resultaten van de bijeenkomst in 1948 waren de vaststelling dat het
Verbond, door de nood gedwongen, met wijwilligers moest gaan werken en de bepaling op welke terreinen de raadslieden actief moesten worden. In de jaren daarna
zou het Verbond ervaren hoe groot de weerstand van confessionele zijde was tegen
de komst van de humanistische raadslieden.
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De striid om de erkenning
In hun onderzoek naar de geschiedenis van het Humanistisch Verbond concluderen
Flokstra en Wieling dat de eerste twintig jaar van het bestaan van het Verbond werden gedomineerd door de strijd om de erkenning van de geestelijke verzorging.16
Het Verbond wilde net als de kerken, zo was op de conferentie gebleken, de mogelijkheid krijgen om geestelijke verzorging te kunnen verlenen in het leger, in de gevangenissen en in de arbeiderskampen. Bestond er aanvankelijk nog wel enig optimisme over de kans dat de rol van het Verbond in deze werkvelden erkend zou worden, spoedig bleek dat men die erkenning krachtig moest gaan opeisen. Het zou uiteindelijk leiden tot een langdurig politiek gevecht, waarbij vooral de ministers van
confessionele huize het Humanistisch Verbond telkens dwars zaten. Het geduld van
het Verbond en de raadslieden werd eindeloos op de proef gesteld en herhaaldelijk
kwam de opgekropte woede over de onheuse bejegening tot uitbarsting.
De erkenning van het humanistisch geestelijk raadswerk werd niet gelijktijdig in de
verschillende werkvelden (het leger, de arbeiderskampen, de inrichtingen van justitie en de ziekenhuizen) bereikt. In het streven naar erkenning kunnen verschillende
stappen onderscheiden worden. In de eerste plaats wilde het Verbond erkenning afdwingen door in de instituties toegelaten te worden. Bij de arbeiderskampen, het leger en de inrichtingen van justitie lag dat anders dan bij de ziekenhuizen. De eerste
drie werkvelden vielen onder het gezagvande centrale overheid en de weg naar erkenning van het humanistisch geestelijk raadswerk verliep hier dan ook via de betreffende ministeries. De ziekenhuizen werden echter beheerd door particuliere besturen of lokale overheden. Het Verbond kon hier op centraal niveau geen erkenning afdwingen, maar moest dat bij iedere instelling afzonderlijk doen. Bij de twee
volgende stappen speelde dit probleem eveneens. De tweede stap in het streven naar
erkenning bestond uit het verkrijgen van bezoldigde functies voor de humanistische
raadslieden. De derde stap was het streven naar een bezoldiging die gelijk was aan
die van de confessionele verzorgers. Dat laatste zou praktisch gezien een definitieve
erkenning van de gelijkstelling van humanisten en confessionelen inhouden.
Elk van de werkvelden kende natuurlijk, los van de organisatorische problemen, zijn
eigen inhoudelijke problematiek. Wie in een ziekenhuis werkte werd met andere
geestelijke problemen geconfronteerd dan iemand in de arbeiderskampen. Uiteindelijk werkten echter alle raadslieden vanuit dezelfde gedachte: het was zaak om de
mens aan te zetten tot het nadenken over zijn plaats in het leven.
Na de conferentie over de geestelijke verzorging begon het Verbond daadwerkelijk
pogingen te ondernemen om in deverschillendewerkvelden raadslieden geplaatstte
krijgen. In 1949 kon hetVerbondsbestuur aan het congres mededelen dat de contacten met twee ministers van oorlog weliswaar nog niet tot resultaten hadden geleid,
maar dat de minister van wederopbouw zich bereid toonde het Humanistisch Verbond te laten deelnemen aan de geestelijke verzorging van de arbeiders in de weder-

opbouwkampen.
Spoedig daarna slaagde het Verbond erdaadwerkelijk in om geestelijk werkers in de
arbeiderskampen van de Rijksdienst Uitvoerende Werken (DLIW) te plaatsen. De-

ze arbeiderskampen, in de volksmond gekarakteriseerd als 'Door Uitputting tot
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wanhoop', werden direct na de Tweede wereldoorlog door de overheid opgezet om
werklozen zwaar grondwerk te laten verrichten. Feitelijk waren ze eelvoortzetting
van de werkverschaffingsprojecten uit de vooroorlogse crisisjaren. Ze waren alles
behalve geliefd bij de arbeiders. De arbeiders konden alleen in de weekeinden naar
hun gezin. Hun sociale en financiële omstandigheden waren over het algemeen niet
rooskleurig. Het was dan ook begrijpelijk dat het Verbond hier voor zijn raadslieden
een taak zag weggelegd.
weliswaar bestond er van de zijde van de kerken enige weerstand tegen de komst
van de humanisten in de arbeiderskampen, maar deminister die besliste over de toelating van raadslieden was mr. J. in 't Veld, die in verschillende functies bij enkele humanistische organisaties betrokken was. In 1949 mocht het Humanistisch Verbond
cultureel werk, dat wil zeggen vormingswerk, onder de arbeiders verrichten en op 1
november 1950 werd de eerste door de overheid bekostigde humanistisch geestelijk
raadsman aangesteld: C.H. Schonk. De eerste kleine stap op weg naar de erkenning
was daarmee gezet en de raadslieden kregen in de arbeiderskampen de kans om hun
bestaansrecht te bewijzen.
Niet iedereen kon of wilde zich echter een voorstelling maken van wat de humanistische raadslieden van plan waren. Zo schreef het katholieke blad De Tijd in 1,952 sar-

castisch: 'Wat zijn humanisten?

Dit zijn verbazend lieftallige mensen, die over-

vloeien van optimisme en welwillendheid, die niets liever zouden willen zien dan dat
deze weerbarstige aarde voor iedereen onmiddellijk in een paradijs werd omgetoverd. waren zij niet zulke deftige heren, professoren en zo, dan zouden zij terstond
bereid zijn uit louter menslievendheid, hier voor een zieke vrouw de vloer te gaan
dweilen, daar voor een overbelaste moeder luiers te gaan spoelen, elders voor een
sukkelende vader sigaretten te gaan draaien.' Het klopte inderdaad dat het Humanistisch Verbond zijn leden aanvankelijk voornamelijk onder intellectuelen vond. Er
waren meer professoren dan arbeiders lid van het Verbond. Maar juist de geestelijke
vorming en verzorging waren bedoeld om het intellectuele humanisme op een begrijpelijke manier in de praktijk nuttig te maken.
Meer dan eens verdedigde de raadsman in de arbeiderskampen, Schonk, daarom in
de kolommenvan Mens enWereldde stelling dat het humanisme ook door arbeiders
werd begrepen. Op dezewijzebestreed hij de mening dat het humanisme alleen een
bezigheid van intellectuelen was. Zijn stijl eigen maakte hij daarbij graag gebruik van
voorbeelden:'Laat ik U nog een ander voorbeeld geven, waaruit blijkt, dat de buitenkerkelijke arbeiders in dehumanistischegedachtenwereldhun eigendenk- engevoelswereld terugvinden : Een j onge ongeschoolde arbeider dubt over de vraag of hij
een vak zal gaan leren op een rijkswerkplaats. Zijn inkomen zal dan lange tijd veel lager zijnenz'n meisje en hij hebben trouwplannen. Het huwelijk zal dan moeten worden uitgesteld. Maar de mogelijkheden voor later zullen groter zijn. Hij weet het nog
niet. De raadsman had hem voor een moeilijk probleem gesteld. Ik moet er nog eens
over nadenken, zegt hij karakteristiek. Ik moet het nog eens van alle kanten bekijken
en er ook met mijn meisje over spreken. En dan zullen we samen moeten beslissen. Is
die denkwijze, bij deze niet-godsdienstige jongeman, iets anders dan de humanisti
sche aanpak van zijn levensprobleem? Hij moet erover denken. Dat wil zeggen: hij
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weet zich op zijn menselijke denkvermogen aangewezen bij de oplossing van zijn
probleem. Hij wil ook zijn verantwoordelijkheid naar alle kanten laten gelden. En hij
weet dat hij zelf, samen met zijn meisje, zal moeten beslissen. Je kunt dat nàtuurlijk
ook veel ingewikkeld er zegge\zoals je dat in het beginselprogramma doet. Dan zeg
je: Het humanisme eist de bereidheid van de mens om zich in denken en doen redelijk en zedelijk te verantwoorden. Maar't is hetzelfde.'l7
Hoewel van confessionelezijde het humanistische werk in de arbeiderskampen met
lede ogen werd aangezien, leidde het binnen de kampen nooit tot echte problemen
met de kerkelijke verzorgers. [n7954 meldde Schonk zelfs triomfantelijk dat de arbeiders in de kampenwelnaardehumanistischeraadsliedenvroegen, maarniet naar
de dominee of pastoor.ls
Veel meer moeilijkheden werden ondervonden bij pogingen om ook bij defensie en
justitie raadslieden geplaatst te krijgen. Het verzet van confessionele zijde hiertegen
was groot. In 1948 deed Humanitas, die in die dagen nog geen hechte samenwerking
met het Verbond had, zonder succes een poging om humanistische geestelijke vorming en verzorging in het leger te introduceren. Minister W. Schokking zei bij die gelegenheid, dat indien men de statuten van Humanitas las, duidelijk werd dat de humanisten zonder geloof aan een persoonlijke Godheid zich wilden richten naar hetgeen in de mens is. Dat beschouwde Schokking als iets van een andere orde dan de
geestelijke verzorgSng,welke hij exclusief een taak voor de godsdienst achtte.le Duidelijk was dat de confessionelen de humanistische geestelijke verzorging niet als gelijkwaardig aan de godsdienstige wilden erkennen. Daarbij speelde ook dat de kerken een gelijkstelling van de humanistische levensovertuiging aan de godsdienstige
levensbeschouwing principieel afwezen.

In 1949verdedigdeVanPraaginreactieophetkerkelijkestandpuntin

MensenWereldde stelling dat geestelijk werk zowel humanistisch als godsdienstig van aard kon
zijn. Ook in de jaren daarna zouden de humanisten deze stelling blijven verdedigen.
De nadruk werdweltelkens gelegd op het verschil in levensbeschouwing datveroorzaakte dat de aard en inhoudvan het humanistisch geestelijk werkverschildevan dat
van de kerkelijke Àelszorg. Het maakte niet echt indruk op de confessionelen. In
1951 pookte minister van justitie, H. Mulderije, nog eens in het smeulend vuurtje.
Hij verklaarde dat zijns inziens de humanistische raadslieden 'stenen voor brood' gaven. Dat leidde tot grote verontwaardiging binnen het Verbond. Van Praag hield op
het congres van het Humanistisch Verbond op 29 maafi 1952 een openingsrede.
Daarin pleitte hij, in reactie op de opmerking van Mulderije, voor erkenning van de
humanistische geestelijke verzorging aan buitenkerkelijken in het leger en de gevangenissen. Bovendien stelde hij dat het Humanistisch Verbond door de overheid erkend diende te worden als de organisatie die deze geestelijke verzorging onder haar
hoede zou hebben.
Het verzet van de confessionelen had Humanitas en het Humanistisch Verbond er
niet van weerhouden om gezamenlijk het Thuisfront Humanitas, later omgedoopt
tot Humanistisch Thuisfront, op te richten. Het Thuisfront wilde onder militairen en
demobilisanten uit Indonesië, waar Nederland verwikkeld was in de politionele acties, aan geestelijke vorming en verzorging doen.
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In de loop van 1952 ontstond er plotseling enig optimisme binnen het Verbond,
want de nieuwe confessionele minister van oorlog, mr. E. 's-Jacob, bleek aan het
principiële onderscheid tussen humanistische en confessionele verzorging niet zo
star vast te willen houden als zijn voorganger. Indien er vormen te bedenken waren
voor geestelijke verzorging van buitenkerkelijke militairen, was hij bereid zijn medewerking aan de toelating van humanistische raadslieden te verlenen. Mens en Wereld
meende toen dat het niet lang meer zou duren alvorens aalmoezenier en prediker
hun nieuwe collega zouden mogen ontvangen.
De verwachtingen bleken hoger gespannen dan het resultaat rechtvaardigde. De opvolger van 's-Jacob wilde minder ver gaan dan zijn voorganger. Hij was bereid om
aan het Thuisfront een kleine overheidssubsidie te geven om onder een beperkt aantal militairen aan humanistische vorming te doen. Humanistische geestelijkeverzoÍging binnen de kazernemuren bleef echter verboden. Over de eerste vormingsbijeenkomsten van militairen, die in het conferentie-oord van het Verbond (De Ark te

De

Ark
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te Nunspeet, het conferentie-oord van het Humanistisch Verbond.

Nunspeet) werden gehouden, berichtte Mens en Wereldin december 1952 dat als
onderwerpen onder andere werden behandeld: 'Wat is Humanisme', 'De betekenis
van verdraagzaamheid in theorie en practijk', 'Opvoedingsproblemen', 'Welke betekenis heeft de Bijbel voor ons', 'Humanisme, Liberalisme en Socialisme' en 'Verdraagzaamheid, geweld en militarisme'. Uit angst voor kritiek van confessionele zijde benadrukte het Verbond dat het hier geen propagandabijeenkomsten betrof,
maar slechts een poging tot persoonlijke bezinning in humanistisch klimaat. Enkele
jaren later constateerde men zelfs met vreugde dat op debijeenkomstenvan het Humanistisch Thuisfront ook enkele katholieken en protestanten kwamen.
Toch bestond er onder de leden van het Verbond ook kritiek op het werk van het
Humanistisch Thuisfront. [n hoeverre mocht het Humanistisch Verbond zijn medewerking verlenen aan het militair apparaat? In 1950 had Van Praag naar aanleiding
van die kritiek nog gezegd dat het Thuisfront een burgerlijke organisatie was ter behartiging van de geestelijke en sociale belangen van militairen en demobilisanten. Er
zou volgens hem geen sprake zijn van een meewerken aan het militair apparaat.
De twijfel bleef echter. Veel humanisten waren principieel tegen het leger en voelden
niets voor geestelijk raadswerk onder militairen. Toen het Thuisfront in 1952 daadwerkelijk aan de slag ging,zag Mens enWereldzichgenoodzaakt hetwerkwederom
te verdedigen tegen de kritiek: 'De geestelijke verzorging, want daarom gaat het hier
toch, richt zich tot de mens in een bepaald verband zonder zich daarbij uit te spreken
over de waarde van dat verband. Om een duidelijk voorbeeld te noemen: onze
geestelijke verzorging van arbeiders in de D.U.W.-kampen betekent geen uitspraak
van Humanistische zijde voor of tegen het handhaven van D.U.W.-kampen. Het is
niet de taak van de verzorgingsapparaten om zich daarover uit te spreken. Zobete'
kent dan ook een geestelijke verzorging van militairen niet een uitspraak voor of tegen de handhaving van een leger en ook niet een uitspraak voor of tegen de juistheid
van een of andere politiek in wier dienst zulk een leger wellicht zou kunnen worden
gebruikt. Humanistische geestelijke verzorging betekent niet meer of niet minder
dan de erkenning van het feit dat de individuele mens in vele gevallen bij zijn persoonlijke, geestelijke, zedelijke en levensbeschouwelijke ontplooiing en zelftrandhaving de hulp van anderen niet kan ontberen en dat nu juist een bepaalde situatie zulk
een hulp extra nodig kan maken.'20
De werkelijkheid lag uiteraard complexer. Immers de vormingsleiders, en later de
raadslieden, vielen weliswaar niet formeel onderhet militair gezag, maar ze moesten
terdege met dit gezag rekening houden. Een al te ernstig conflict zou hun zojuist verworven positie in gevaar kunnen brengen. Een enkele maal werd de kritiek naar
buiten toe geformuleerd. Een briefschrijver, die een bezinningsbijeenkomst in 1954
bezocht, meende in de opstelling van H. Lips, die het humanistisch werk in het leger
opzette, een angst voor het militair gezagtebespeuren. Toen het onderwerp homoseksualiteit, in die dagen nog niet het meest populaire discussiepunt in het leger, ter
sprake kwam wilde Lips daarop niet ingaan.
Dekritiek op het werkenin hetlegerzou telkens, tot op de dagvanvandaag, weerterugkeren. Veelhumanisten zijn principieel antimilitaristisch enwijzen elkevormvan
medewerking aan het leger af.
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Net als bij het leger duurde het ook jaren alvorens het humanistisch geestelijk raadswerk bij justitie erkend werd en het een gelijkwaardige positie verwieif aan die van de
confessionele verzorging. De erkenning van de raadslieden volgde in de inrichtingen
van justitie telkens, nadat het verbond erin geslaagd was om in het leger *"", é",
stap verder te komen. Daardoor stond de strijd om erkenning door justitie enigszins
in de schaduw van de ontwikkelingen bij defensie, waar de erkenning het felsiwerd
bevochten. In wezen stuitte het Verbond bij justitie echter op dezelfde onwil van de
confessionelen om de humanisten naast zich te dulden.
ln 1954 werden de eerste wijwillig werkende humanistische raadslieden toegelaten
in de strafinrichtingen. Hun aantal zou in de loop derjaren snel toenemen. De erkenning dat de raadslieden ei voor alle buitenkerkelijken waren ontbrak echter, want in
de gevangenissen moesten gedetineerden nog nadrukkelijk om humanistische
geestelijke verzorging vragen.
In de strafinrichtingen stonden de individuen nog veel sterker dan elders buiten de
samenleving. Het ging hier bij uitstek om de 'ontwortelde' mens die weer op het
rechte pad moest worden geholpen. Welke taak zag het Humanistisch Verbondvoor
de humanistisch geestelijk raadsman in de gevangenissen weggelegd? p.A. pols, die
het werk bij justitie jarenlang coördineerde, hield in de loop van 1955 onder de titel
Geestelijk werk in de strafgestichteneenrede voor de vARA-radiomicrofoon. Hij
zei daain onder meer: 'De buitenkerkelijke geestelijke raadsman van het Humanistisch Verbond stelt zich voor dit werk beschikbaar uit bekommernis om de nood van
een beduidend aantal gedetineerden, die als gevolg van hun niet-godsdienstige levenshouding onvoldoende of in't geheel geen contact kunnen krijgen met de godsdienstige geestelijke verzorgers en in de overtuiging, dat hij hen behulpzaam kan zijn
bij het zoeken van een oplossing, op grond van zijn visie op de mens a1s geestelijk ón
zedelijk wezen (...) In persoonlijke gesprekken kan hij de gedetineerde helpen tot het
inzicht te komen, dat ook in hem aanwezig is de innerlijke noodzaak tót zedelijk
waarderen en zedelijk handelen, kan hij hem, zodra de weg daartoe is wijgemaakt,
helpen bij zijn pogingen tot verdieping van levensinzicht en hem, de gedàiineerde,
zoveelzelfvertrouwen schenten, dat hd de moed krijgt zich rekenschap te geven van
hetgeen hij doet en nalaat.'21
Pols benadrukte regelmatig dat de gevangene ontmoedigd werd in zijn omgeving en
daarom extra veel aandacht verdiende. voor pols stond, net als voor de andere
raadslieden, echter niet het prediken van het humanisme voorop. Tijdens een studiedag over het vraagstuk 'Hoe benaderen wij de delinquent?', georganiseerd door het
gewest Utrecht, vatte een verslaggever v an Mens en Wereldpols' visie op het werk als
volgt samen. 'Het gaat om de ontdekking van de mogelijkheid tot zelfontplooiing
door de gedetineerde. Er kan bij hem iets van medemenselijkheid gaan dagen. Als
men naar hem luistert kan dit al rustgevend werken. De moeilijkheden en beperktheden bij dit werk wil Pols niet wegredeneren. Een delinquent kan iedereen en zich
zelf beduvelen. Wat de humanistische geestelijke verzorger wil is niet "het humanisme prediken", maaÍ het op gang brengen van het geestelijk proces in de delinqtent.'22
De intensiteit die het werk in de gevangenissen met zich meebracht leidde ertoe dat
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de vrijwillig werkende raadslieden regelmatig klaagden over een gebrek aan tijd en
mankracht. Feitelijk was dat al een teken dat een professionalisering van het werk
noodzakelijk was.
Het vierde werkveld van geestelijke verzorging dat het Verbond in de jaren vijftig
probeerde te ontwikkelen was het zieken- en bejaardenwerk. Het werk onder zieken
was in 1950 begonnen in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Het gebeurde vanuit de Plaatselijke Gemeenschappen, die het Verbond overal in het land voor zijn leden had gesticht. In vergelijking met het werk in de andere werkvelden kend ehetzie-

kenbezoek een eigen ontwikkeling. Dat had verschillende oorzaken.
In de eerste plaats hing dat samen met het feit dat erkenning van het humanistisch
geestelijk werk bij elk ziekenhuis apart verworven moest worden. Het Verbond kon
die erkenning niet centraal via een ministerie afdwingen. De centrale overheid had
relatief weinig van doen met het beleid van de verschillende ziekenhuizen, die zelf
voor het welzijn van hun patiënten verantwoordelijk waren. De ziekenhuizen verleenden echter nauwelijks medewerking aan het Verbond. Sommige weigerden de
raadslieden toe te laten, andere verleenden geen medewerking bij het doorgeven van
patiëntenlijsten aan de Plaatselijke Gemeenschappen. Tegenwerking was er niet alleen van de kant van confessionele ziekenhuizen. In 1954 werd in hetjaarverslag van
het Humanistisch Verbond geconstateerd dat ook de algemene en openbare ziekenhuizen vaak geen medewerking verleenden.
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In de tweede plaats bestond er in dit werk een algemene traditie van vrijwilligerswerk. Daarom werd het werk minder 'zwaar' beoordeeld dan in de drie andere werkvelden. Van Praag schreef in 1953 in de brochure Geestelijke verzorging op humanistische grondslag dan ook dat de geestelijke verzorging in ziekenhuizen zich
hoofdzakelijk moest beperken tot het regelmatig bezoeken van patiënten, het voeren van eenvoudige gesprekken en het bewijzen van kleine diensten. Het had meer
het karakter van maatschappelijk werk dan van geestelijke verzorging.
De vrijwilligers stonden onder toezicht van de door het Humanistisch Verbond aangestelde hoofdraadslieden. In 1958 waren er circa vijftig vrijwilligsters actief, het
merendeel vrouwen, omdat, zo constateerde het Verbond, de mannen over het algemeen overdag geen tijd hadden. Die verklaringzeg!echter niet alles. Ziekenbezoek
was traditioneel meer een aangelegenheid voor vrouwen. Zij waren in de andere
werkvelden, die meer een 'mannenzaak' waren, veel minder vertegenwoordigd. Van
de vrijwilligsters werd verwacht, net als van de raadslieden in de andere werkvelden,
dat ze scholingsbijeenkomsten volgden en ook op andere manieren contacten onderhielden met de overige ziekenhuisbezoeksters.23
De specifieke situatie van het werkveld ziekenhuizen bracht met zich mee, dat het
nogvelejaren zou duren alvorens hetVerbond op een structurele maniervoet aande
grond zou krijgen binnen deze instituties.
Ondanks de vele moeilijkheden die het Verbond in het midden van de jaren vijftig
ondervond bij zijn streven naar erkenning was er ook wel reden om met enige tevredenheid terug te blikken. De raadslieden waren druk doende om het werk in de
praktijk te ontwikkelen. De eerste stap op weg naar erkenning, het binnentreden in
de instituties, was gezet. De tweede stap, het verwerven van door de overheid gefinancierde functies, was in elk geval in de arbeiderskampen gezet. Bovendien bleek er
ook een grote belangstelling aan de vraagzijde te bestaan. In de DUW-kampen werden bijvoorbeeld jaarlijks gemiddeld zo'n 500 cliënten geholpen en in de gevangenissen maakte in de loop der tijd ongeveer 33"/o van de buitenkerkelijken gebruik
van de diensten van een geestelijk verzorger. Het optimisme dat in 1948 bestond
over de ontwikkeling van het werk werd echter getemperd door het herstel van de
verzuilde samenleving.
Humanisme en verzuiling
Het Humanistisch Verbond had zijn positie dusdanig ontwikkeld dat in de sociaalhistorische wetenschappelijke analyses over de verzuiling, die in het midden van de
jaren vijftig opgangbegonnen te maken, hetVerbondwerd gezien als een opkomende'dwergzuil'. Het Verbond had zich, door de situatie gedwongen, aangepast aan de
verzuilde samenleving en dreigde daardoor in sommige opzichten ook het karakter
van een zuil te krijgen. Wat dat betreft zat men in een tamelijk ongelukkige positie.
Enerzijds was het de verzuiling die de erkenning van het humanistisch geestelijk
werk in de weg stond en in dat opzicht diende het zuilenstelsel bestreden te worden;
anderzijds zou de ontwikkeling van een humanistische zuil wellicht een krachtig
middel kunnen zijn om het humanisme te emanciperen ten opzichte van het geloof.
Waarom zouden humanisten niet ook hun eigen scholen gaan oprichten? Het Ver30

bond heeft in zijn geschiedenis wel eens gedreigd dit te doen, maar meer uit woede
over de opstelling van de confessionelen dan dat men dit dreigement daadwerkelijk
ten uitvoer wilde brengen. De stem tegen de verzuiling was altijd luider dan de roep
om een humanistische zuil.
Het was dan ook onaangenaam voor de humanisten dat in het midden van de jaren
vijftig met name van katholieke zijde krampachtig werd gepoogd de verzuiling in
stand te houden ten kostevan de positie van andere groeperingen in de samenleving.
In het Bisschoppelijk Mandement van 1954 werd onder andere het onaanvaardbaar
uitgesproken over de gelijkstelling van kerkelijke en humanistische geestelijke verzorging. Het Humanistisch Verbond verzette zich in die jaren met kracht tegen de
gevolgen van de verzuiling. Zo stond in de nieuwjaarsbrief van het Humanistisch
Verbond in 1954 telezer: '... het is goed dat men onderscheid maakt tussen tweeërlei opvattingen van zuilenbegrip. Onder "zuil" wordt namelijk enerzijds verstaan
een geestelijke stroming die een bepaaldvolksdeelvoortstuwt en anderzijds een stelsel van organisaties en instellingen die gebaseerd zijnop de levensovertuiging van
zo'n volksdeel. In deze laatste betekenis leidt het zuilensysteem tot de beruchte opdeling van alle maatschappelijke organen, zodat ten laatste ieder volksdeel een eigen, min of meer afgesloten sector van het volksleven voor zich gereserveerd heeft.
Dat leidt veelal tot diebijnavolledige afsluiting dervolksgroepen, tot die argwaan en
miskenning van andersdenkenden en tot die kunstmatige beginselstrijd, die iedere
spontane ontplooiing binnen de gemeenschap vaak dreigt te verstikken. Tegen deze
opvatting neemt de humanist met beslistheid stelling. Hij voelt niets voor een humanistische school, nog minder voor een humanistische geitenfokvereniging...'24
Uit de nieuwjaarsbrief sprak de opgekropte woedevan het Verbond, datweermerkte dat de confessionelen hun machtspositie gebruikten om de aanspraken van het
Verbond te negeren.

Verbondsleden en het praktisch humanisme
Dat de confessionelen het streven naar gelijkstelling van de humanistische raadslieden niet zouden steunen was te venvachten. Diegenen die binnen het Humanistisch
Verbond actief bezig waren met het geestelijk raads- en vormingswerk hadden echter vaak ook het gevoel dat hun arbeid bij de Verbondsleden onvoldoende steun en
erkenning vond. Dat bleek onder andere uit de kritiek op het werk in het leger. Maar
naast die kritiek bestond er ook desinteresse bij veel leden van het Verbond.
In 1954 gaf D. Heroma-Meilink, lid van de Verbondscommissie Praktisch Humanisme, in Mens en Wereldeen beschrijving van hetgeen het gemiddelde lid van het
Humanistisch Verbond volgens haar dacht over het geestelijk werk. Datzag, meende zij, het praktisch werk als een typische opgave voor Humanitas. Volgens haar
meenden de meeste leden dat het Verbond alleen een functie op het gebied van de
geestelijke bezinning en verdieping had en niet op het terrein van de geestelijke verzorging en vorming. Nadat ze geconstateerd had dat het moderne humanisme aanvankelijk vooral gericht was geweest op verspreiding van zijn ideeën via lezingen en
bezinningsbijeenkomsten, pleitte ze ervoor dat er meer ruimte voor het praktisch humanisme gecreëerd moest worden. De bezinning moest worden omgezet in daden en
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het praktisch humanisme had tot doel demedemens door onderling direct contact te
helpen: 'Danzal er moeten ontstaan een contact tussen mensen, waardoor het humanisme iets gaat betekenen als levensleer, waardoor de humanisten met elkaar een
gemeenschap gaan vormen, die méér is dan de som der leden. Deze gemeenschap
moet een open verhouding scheppen met die vele mensen om haar heen, die hun
eenzaamheid ervaren als levensmoeilijkheden hen treffen. Die, door welke reden
dan ook, langzamerhand iedere binding hebben verloren, in zekere zin ontworteld
zijn.'zs Haar pleidooi voor meer erkenning en steun van het praktisch humanisme
herhaalde ze inlater jaren nog enkele keren.
Door de gehele geschiedenis van het Verbond kan men beluisteren dat degenen die
bezig waren met het praktisch humanisme over het algemeen vonden, dat er te weinig begrip en erkenning bij de Verbondsleden voor het geestelijk werk bestond. De
'Praktisch Humanisten' zagen de geestelijke vorming en verzorging echter als één
van de belangrijkste taken voor hetHumanistisch Verbond. Tijdens de viering van
het tienjarig jubileum in 1956, constateerden zij: 'In de tien jaren dat het Verbond
bestaat, heeft, dat kan men rustig zeggen, de bewustwording van de gtote centrale
taak welke er ligt op het terrein van het z.g. Praktisch Humanisme, een keerpunt betekend.'26 Maar het Verbond moest bekennen dat het zich bij de oprichting nauwelijks een beeld had kunnen vormen van de consequenties daarvan. De praktijk was
een harde leerschool voor het idealisme geworden.
Enerzijds was er bij het tienjarig bestaan wel reden tot optimisme. Het Verbond was
er immers in geslaagd in elk geval toegang te krijgen tot de arbeiderskampen, de inrichtingen van justitie en defensie. Anderzijds waren het vooral vrijwilligers die het
werk moesten doen. Zolang het werk van de raadslieden niet erkend werd als gelijkwaardig aan dat van de pastoor en de dominee, dat wil zeggen ook tot uitdrukking
komend in een (gelijke) bezoldiging en in een opheffing van de beperkende maatregelen die voor de humanisten golden, kon er geen sprake van zijn dat het emancipa-

tieproces voltooid was.

Op weg naar verdere erkenning
Het emancipatieproces zou in het tweede decennium van het bestaan van het Verbond deels afgerond worden. Weliswaar slaagde men er nog niet in een volledige
gelijkberechtiging met de confessionele verzorgers te verkrijgen, maar de tweede
stap (de bezoldiging van de raadslieden) werd in deze periode in elk geval gezet. Het
verzeÍ van de confessionelen lvas er echter niet minder om.
Na de watersnoodramp van 1953, waarbij Schonk en Lips ook raadsliedenwerk ver-

richtten, breidde men het werk in de DUW-kampen verder uit naar andere arbeiderskampen, zoals die van de Deltawerken en de kampen van oogstarbeiders. Doch
ook hier voelden de raadslieden zich nog steeds achtergesteld ten opzichte van de
confessionelen. Rond 1960 maakte men een lange lijst op van punten waarop de humanistische raadslieden in de jaren vijftig in vergelijking met de confessionelen anders behandeld werden. In de arbeiderskampen had het Verbond een aantal formele
garanties moeten geven die van de kerken niet gevraagd waren. Zo werd van het
Verbond geëist dat het ordeverstoringen niet zou bevorderen, zichzot onthouden
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van antigodsdienstig optreden dan wel het kwetsen van iemand in zijn godsdienstige
overtuiging en dat het geen claim zou leggen op alle buitenkerkelijken.2T
Ook in de gevangenissen voelden de vrijwillig werkende raadslieden de tegenwerking. In 1961 schreef Roethof daarover: "'Kijk, daar staat de afuallige",zeieengestichtspredikant, sprekende over een gedetineerde, cliënt van een raadsman van het
Humanistisch Verbond. En een collega kerkelijke geestelijke yeÍzorger sprak over
de humanisten als over "nietsnutten", die hij "node" moest "dulden". Nu raken ons
dergelijke denigrerende opmerkingen de koude kleren niet, maar zij getuigen toch
wel van bijzonder weinig begrip voor het humanisme en de humanistische geestelijke
verzorging.'z8
De gesprekken met de ministers over de officiële erkenning van de raadslieden gingen door, maar de resultaten lieten nog altijd op zich wachten. In 1960 hadden Roethof en Van Praag een gesprek met de toenmalige minister van defensie. Het moet
een weinig opwekkend gesprek zijn geweest, want in hun verslag schrevenze:'Deze
minister is een mengeling van naïviteit en grofheid (bluf;.'2e
Pas in L96L lukte het om een opening te scheppen in de patstelling. De minister van
defensie wees toen een verzoek tot instelling van humanistische geestelijke verzorging in het leger niet meer af op principiële gronden, maar met het argument dat er
zijns inziens geen behoefte aan was. Dat opende voor het Humanistisch Verbond de
weg om op 21 september L961 een handtekeningenactie te starten teneinde aan te
tonen dat er wel degelijk vraag was naar geestelijke verzorging in de strijdkrachten.
Aanvankelijk leek die actie niet het gewenste effect te hebben. Zo meldde Mens en
Wereldinhetvoorjaar van 1962, datminister van defensie ir. S.H. Visser andermaal
'in de dwalingen zijns weegs' scheen te volharden. Bij de behandeling van de begroting van defensie in de Tweede Kamer verklaarde hij pas aan het verlangen naar humanistische geestelijke verzorging tegemoet te willen komen, nadat gebleken was
dat er onder militairen een duidelijke en qua omvang voldoende behoefte bestond
aan dergelijke verzorging. Bovendien vond hij dat die geestelijke verzorging niet in
strijd mocht zijn met de verantwoordelijkheid van de ouders. Minderjarigen, in die
tijd lag de grens nog bij 21jaar, dienden aan hun ouders een schriftelijk bewijs van
geen bezwaar tegen humanistische hulp te vragen.
Toch gingen er ook in confessionele kring langzaam maar zeker stemmen op om de
humanistische verzorging te erkennen. Het verzet daartegen zou in de eerste helft
van de jaren zestig verdwijnen. Uiteindelijk zwichtte ook de minister. In 1964 werden de eerste humanistische raadslieden in het leger toegelaten. Zij moesten hun bestaansrecht de volgende drie jaar bewijzen, waarna definitieve erkenning volgde.
Eén van de eerste raadsmannen herinnerde zich later dat sommige beroepsmilitairen en enkele dominees de humanistische raadslieden met leedwezen de kazernemuren zagen binnenkomen en dat zeker niet onder stoelen of banken staken.3o Eén
van die dominees was de gereformeerde hoofdlegerpredikant ds. A. Bos, die in een
brief aan legerpredikanten liet weten dat hij de komst van de humanisten betreurde.
Het werkte versnippering in de hand en'... hij kenschetst datgene wat de hoofdraadsman H.J.J. Lips, te brengen heeft als "armoedig", als "anti-evangelistisch", als
een "troosteloos getuigenis" en als "stenen voor brood".'31
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Maar ook in eigen kring was, net als in 1952 toen het Humanistisch Thuisfront zijn
activiteiten in het leger startte, niet iedereen even blij met de aanstelling van de
raadslieden. Nadat Lips in Mens en Werelddetoelating van de humanistische raadslieden had toegejuicht, volgden er opnieuw al spoedig reacties. De briefschrijvers
waren het oneens met Lips. Zij vreesden vooral dat het humanisme zich moest conformeren aan de grenzen die door de militaire instanties zouden worden gesteld.32
Lips wees hen er echter opnieuw op dat de humanistische raadslieden niet de strijdkrachten in gingen om standpunten te verkondigen of te verdedigen, maar om militairen die daar prijs op stelden behulpzaam te zijn bij het vormen van een eigen levensvisie.33

In het midden van de jaren zestig werden ook krachtige pogingen ondernomen om
het werk van humanistische raadslieden bij justitie officieel erkend te krijgen. Nu de
raadslieden erin geslaagd waren om bij defensie aan de slag te gaan verplaatste het
strijdtoneel zich naar justitie. In een congresresolutie uit 1965 heette het: 'Het congres van het Humanistisch Verbond, op 10 en 11 april te Utrecht bijeen, spreekt uit:
dat de gelijkgerechtigheid der burgers in Nederland vergt dat de overheid de humanistische geestelijke verzorging en vorming op dezelfde voet behandelt als die der
kerken en dat dit recht op de kortst mogelijke termijn dient te worden verwerkelijkt;
dat het onaanvaardbaar is dat de humanistische geestelijke verzorging in het algemeen en die in de inrichtingen van justitie voor minderjarigen en meerderjarigen in
het bijzonder belemmerd wordt in haar vrije ontplooiing, daar deze humanistische
geestelijke verzorging voor de geestelijke volksgezondheid van het buitenkerkelijke
volksdeel, voor zover dat daarvan gediend is, van wezenlijk belang is.'3a
ln 1966lukte het inderdaad om bij justitie erkenning te vinden voor het werk van de
humanistische raadslieden. Mede daardoor ontstond er binnen het Humanistisch

Verbond een zeer optimistische stemming, die vooral tot uitdrukking kwam in de
brochure Uitdaging en Antwoord De brochure bevatte een drietal lezingen, gehouden ter gelegenheid van het twintigfarig bestaan van het Humanistisch Verbond. In

deinleiding constateerde men onder meer: '...

de eerste

twintigjaarvanhetVerbond

stonden vooral in het tekenvan de strijd tegen discriminatievan het buitenkerkelijke
volksdeel; in de naaste toekomst moeten alle krachten worden gemotriliseerd om het
antwoord te geven op de uitdaging, die de moderne samenleving de mens stelt.'
Toch was de erkenning van de humanistisch raadslieden nog niet volledig. De derde
stap, de gelijke bezoldiging van confessionelen en humanisten, was nog niet gezet.
Toen tijdens een bijeenkomst in het Jaarbeursgebouw te Utrecht op 6 januari 1968
de eerste tien bezoldigde humanistische raadslieden bij de instellingen van justitie
werden aangesteld en afscheid werd genomen van de zestig vrijwilligers die het werk
tot dan toe hadden gedaan, maakte Van Praag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de ongelijkheid in vergelijking met de godsdienstige geestelijke verzorging:
'Het Humanistisch Verbond acht het namelijk niet aanvaardbaar dat de humanisti
sche beroepskrachten niet automatisch in dezelfde rang werden aangesteld als godsdienstige raadslieden. Het gaat hier om een ambt, een geestelijke roeping en door
hun mentaliteit en hun wijsheid worden de raadslieden door het Verbond geroepen
geacht.'3s Het feitelijke probleem was, zo zal in het vervolg blijken, dat de scholing en
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opleidingvan de humanistisch geestelijk werkenden formeel gezien lange tijd achter
bleef bij het niveau van de confessionele collega's.

Voorlopige uitkomst
De'sociaal-pedagogische taaktenaanzienvan de massa', diehet HumanistischVerbond zich in L946 stelde, lijkt nogal paternalistisch, maar in de jaren veertig en vijftig
waren de sociale verhoudingen en de mentaliteit van dien aard dat in die termen
werd gedacht. In dat opzicht is het wel aardig om te wijzen op een'debatje' dat in de
jaren
vijftig tussen Schonk, de raadsman in de arbeiderskampen, en een verontruste
-briefschrijver
in de kolommen van Mens en Wereldwerd gevoerd. De briefschrijver
een U-jij toon ten aanzien van de arbeiders in de kampen te b ezigen.
Schonk
verweet
zich door te stellen, dat arbeiders enerzijds nu eenmaal de geverdedigde
Schonk
tegen een raadsman te zeggen en anderzijds niet gewend waom
U
hadden
woonte

ren om zelf met U te worden aangesproken.36
De opvoedende taak en de bestrijding van het nihilisme waren in wezen een voortzetting van de taak die de zuilen zich reeds voor de oorlog hadden gesteld. Toch was
de benaderingswijze van het Verbond in zekere zin nieuw, vanwege de zware nadruk
die op de humanistische levensbeschouwing werd gelegd. De scheiding die met name in sociaal-democratische kring na de oorlog tussen politiek en levensbeschouwing werd gelegd, schiep voor het Verbond de mogelijkheid om expliciet vanuit de
levensbeschouwelijke kant te werken. Het hield zich zo ver mogelijk van het politieke strijdtoneel, hoewel het Verbond in zijn streven naar erkenning van het humanistisch geestelijk werk daarmee wel degelijk geconfronteerd werd.
De stiijd tegèn het geestelijk nihilisme werd gevoerd door middel van het praktisch
humanisme-. De eigen levensbeschouwing werd daarbij om tweeërlei reden van belang geacht. In de èerste plaats diende zij om de geestelijk werker zelf zekerheid te
vericÍaffen in de hulpverlenende situatie; hem of haar 'te behoeden tegen de dwalingen van de cliënt'. In de tweede plaats was men ervan overtuigd dat de hulpvrag"rae ook zelf uit een levensbeschouwing voldoende kracht kon putten om zijn
plaats in het leven te vinden.
be ontwikkelingvan devormwaarin met name de geestelijkeverzorging plaatsvond
vertoonde, zo zottook Van Praag later in zijn boek Grondslagen van het Humanis'
metoegeven, sterke overeenkomsten met die van de kerkelijke zielszotg.31 De terminologie waarin de taken van de geestelijk raadsman tijdens de eerste conferentie
over hei geestelijk werk werden geformuleerd, onder andere 'wijding' bij huwelijken
(hetgeen in de jaren vijftig meermaals daadwerkelijk ten uitvoer werd gebracht) en
àatàchisatie', gaven al aan dat men een sterke vergelijking trok met confessionelen.
In zijn streven naar erkenning van het werk van de humanistische raadslieden was
het Verbond erin geslaagd de eerste twee stappen tezetten. Het was de raadslieden
gelukt om de instituties binnen te komen en hun werk naast dat van de kerkelijke veriorgers te verrichten. De derde stap, een volledige gelijkstelling met de confessionelen, was echter nog niet met succes gezet. Dit laatste had onder meer te maken met de

scholing van de raadslieden, die nog achterbleef bij die van de confessionelen. De
scholing zou mede een bijdrage aan de professionalisering van het werk moeten leve35

r-

ren. De professionalisering op haar beurt zou meer vonn aan de eigen identiteit van
het beroep moeten geven.

t
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Naast de erkenningvan de humanistische raadslieden speelde deprofessionalisering
van het beroep een rol bij de ontwikkeling van het humanistisch geestelijk werk. In
dat proces van professionalisering kwam een aantal vragen naar voren. In de eerste
plaats was er de vraag in welke mate het werk op basis van wijwilligheid moest worden gedaan, want spoedig bleek dat de professionalisering van het werk vereiste dat
de raadslieden bezoldigde functies zouden krijgen. In de tweede plaats bestond er de
vraag hoe door scholing, het volgen van een opleiding en de ontwikkeling van een
bruikbare methodiek de vakbekwaamheid van de geestelijk werkers vergroot kon
worden. In de derde plaats lag er al in 1948 de vraag naar de eigen beroepsidentiteit
van de humanistische raadslieden. We hebben in het voorafgaande reeds gezien dat
die beroepsidentiteit nog niet echt ontwikkeld was. Uiteindelijk zou men er pas in de
jaren zeventig aan toe komen om die vraag systematisch te gaan beantwoorden.
Teneinde de professionaliteit te vergroten werd er in de jaren vijftig scholing aan de
vrijwilligers gegeven en begon het Verbond in het begin van de jaren zestig met een
eigen opleiding: het Humanistisch Opleidings Instituut.

Vrijwillig of professioneel
1.960 was het aantal raadslieden al redelijk groot. Schonk en zijn assistent werkten
met twintig vrijwilligers in de arbeiderskampen. In de gevangenissen waren 45 onbezoldigde raadslieden actief en in de ziekenhuizen deden al meer dan veertig ziekenbezoeksters hun werk. Op plaatselijk niveau'waren er, behalve D.Th.F. d'Angremond en zijn assistent wier taak het was om het geestelijk werk buiten leger, inrichtingen van justitie en arbeiderskampen te organiseren, nog zeventien vrijwilligers
bezig met geestelijk werk dat vanuit de Gemeenschappen werd verricht.
Het humanistisch geestelijk werk in de arbeiderskampen, de inrichtingen van justitie, het leger en de ziekenhuizen was in de jaren vijftig in hoge mate aftrankelijk van
de inzet van vrijwilligers. Over die inzet had het Verbond over het algemeen geen
klagen. Bekend is het verhaal van de bakker die één keer per week 's avonds naar
'zijn' mannen ging in een arbeiderskamp om daar tot 1- uur 's nachts zijn werk te doen
en vervolgens twee uur later weer in de bakkerij achter de ovens te staan.38 Natuurhjk verwachtte het Verbond niet van elke wijwillig werkende raadsman en raadsvrouw zulk een opofferingsgezindheid, maarzonder hen had het praktisch humanisme geen vorm kunnen krijgeó. De levensovertuiging werd bij het doen van het wij-

In

willigerswerk als de belangrijkste inspiratiebron gezien: '... de levensovertuiging
speelt (...) een grote rol bij het werven van wijwilligers en bij het wekken van de offerbereidheid die nodig is om de werkzaamheden ook materieel mogelijk te maken.
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Het is mede daardoor dat de confessionele organen voor praktische arbeid zo'n grote vlucht hebben genomen en de "neutrale" organen hebben overvleugeld.'3e De
keuze van het Verbond om te werken met vrijwilligers werd, afgezienvan de financiële noodzaak, dus ook geïnspireerd door het succes dat de confessionele organisaties daarmee hadden.
Het feit dat het raadswerk met vrijwilligers moest worden gedaan betekende niet dat
er sprakewas van het uitoefenen van eenvrijblijvendevrijetijdsbesteding. Tijdens de
eerste conferentie in 1948 over het praktisch humanisme was er al sterk de nadruk
gelegd op de wens om hoge eisen aan de vrijwillig werkende raadslieden te stellen.
Van die eis is het Verbond nooit afgestapt. D. Heroma-Meilink, lid van de Verbondscommissie 'Praktisch Humanisme', zeiin 1954 in Mens en Werelddaarover
onder meer: 'Liefhebberen in geestelijke verzorging is een uiterst gevaarlijke zaak
(...) Voor de geestelijke raadsman is de benadering van en de steun aan de medemens een professionele zaak, waarbij hij zijn levenservaring, de warmte van zijn persoonlijkheid en de rijpheid van zijn inzicht, maar bovenal zijn kundigheid als helper
zalinzetten. Het gaat er immers bij humanistische geestelijke verzorging vooral om
de mens weer "op eigen benen te zetten", hem zover te brengen dat hij zelf zijn moeilijkheden weer aankan en een eigen plaats heeft veroverd in de situatie, die voor hem
nu eenmaal geldt. Dit is niet altijd gemakkelijk. Om iemand werkelijk te helpen in die
zin, moet men over kennis en ervaring beschikken, welke een geestelijk raadsman
zich heeft verworven (en nog dagelijks verwerft!).'40
De keuze van het Verbond om met wijwilligers te werken betekende niet zonder
meer dat men dit ook de enig juiste weg vond. In de praktijk bleek het werk veel meer
tijd en moeite te kosten dan de initiatiefnemers zich aanvankelijk konden voorstellen. Het opbouwen van een organisatie, waar tenminste een aantal betaalde krachten volledig beschikbaar was, bleek een absolute noodzaak. Met enige afgunst keek
het Verbond dan ook naar de confessionele verzorgers, die feitelijk een professioneel apparaat hadden opgebouwd. Hun werk werd door de overheid gefinancierd,
hun theologische faculteiten leidden academici op die het werk konden doen. Daartegenover stak de organisatie van het Verbond nog schriel af. Met veel moeite waren
de raadslieden er in de loop van de jaren vijftig in geslaagd de instituties binnen te komen, maar verder werden zij stelselmatig achtergesteld bij de kerkelijke verzorgers.
Meer erkenning vereiste een verdergaande professionalisering. Professionalisering
vereiste een betere scholing, het liefst een eigen opleidingsinstituut op academisch
niveau. Scholing en opleidingsinstituut kostten geld. En geld had het Verbond altijd

te weinig.
Daarnaast speelde ook nog het probleem van de ontwikkeling van een eigen beroepsidentiteit. Dat men anders wilde zijn dan de confessionele geestelijk verzorgers
was duidelijk. Maar in welk opzicht anders bleef onduidelijk; behalve dan dat de humanistische raadslieden uiteraard van een fundamenteel andere levensovertuiging
uitgingen. De pogingen om aan de ontwikkeling van die eigen identiteit en het opzetten van een opleiding iets te doen bleven over het algemeen steken. Zo circuleerde er
eind jaren vijftig een notitie binnen het Verbond, waarin de opzet van een universitaire opleiding uiteen werd gezet. In de nota werden psychologie, maatschappelijk
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werk, cultuur, filosofie, religie en humanistiek als te doceren vakken genoemd. Belangrijk was dat aan zo'n universitaire opleiding ook een eigen humanistische pastorale methode zou moeten worden ontwikkeld.al Ook hier zorgden geldgebrek en het
gebrek aan erkenning door de overheid ervoor dat het plan in de ijskast werd gezet.
Het begin van het proces van professionalisering viel feitelijk samen met de tweede
stap in de erkenning van het werk. Het verwerven van bezoldigde functies betekende
automatisch een verdergaande professionalisering, maar maakte de behoefte aan
een eigen opleiding ook groter. In de jaren vijftig moest het verbond zichbeperken
tot incidentele scholingsbijeenkomsten. De belangstelling voor die scholing zou uiteindelijk uitmonden in de oprichting van het HOI.

De scholing in de iaren viiftig
Het Humanistisch Verbond hechtte in

de jaren vijftig groot belang aan de scholing
van humanistisch geestelijk werkenden. Het feit dat de vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van het Verbond werkten, bracht met zich mee dat het Verbond ook
verantwoordelijk was voor een goede opleiding. In tegenstelling tot de confessionelen, die konden voortbouwen op een langere traditie, bezat het Verbond nauwelijks
ervaring in het werk. Het vak moest dan ook in de praktijk geleerd worden. De scholing van raadslieden gebeurde in de jaren vijftig overwegend tijdens conferenties en
door onderlinge mondelinge en schriftelijke contacten te onderhouden. De bezoldigde raadslieden namen daarbij al gauw de functie van'leermeester' op zich.
In 1953 werd, om in de groeiende behoefte aan scholingsmateriaal te voorzien, de
eerste schriftelijke cursus gepubliceerd: Geesteliike verzorging op humanistische
grondslag. De cursus, die aanvankelijk verscheen in stencilvorm en later als brochure, was geschreven onder redactie van Van Praag. In de aanbiedingsbrief werd de
Gemeenschapsbesturen in overweging gegeven voor raadslieden en ziekenhuisbezoeksters zonodig de abonnementsprijs uit de gemeenschapskas te voldoen, zodat
zoveel mogelijk Verbondsleden, die volledig of deels werkzaam waren op het gebied
van de geestelijke verzorging, in de gelegenheid zouden worden gesteld de cursus te
volgen.
Van Praag schreef over de waarde van de brochure bij het scholingsproces onder

meer: 'Opwelkewijzekaneenschriftelijkeuiteenzettingaanknopingspuntenbieden
voor een verdieping van de practische arbeid die meer betekent dan uiterlijke toepassing van oppervlakkige kennis? Het wezen van de vorming van geestelijke raadslieden is een zodanig intensieve, duurzame en oprechte verwerking van psychologische en levensbeschouwelijke motieven, dat daardoor een innerlijke groei en rijping
tot stand komt. Wat voor alle scholing geldt, is hierbij in bijzondere mate van toepassing: leren is zich zelf leren.'42 Van Praag legde daarmee nogmaals de nadruk op het
feit dat de geestelijk werker nooit volleerd zou zijn en voortdurend kritisch naar zichzelf moest blijven kijken.
Ook na het verschijnen van de schriftelijke cursus bleven de raadslieden bijeenkomen in zowel algemene conferenties voor raadslieden als specifieke bijeenkomsten
voor de verschillende werkvelden. Behalve de eigen raadslieden hielden ook anderen lezingen tijdens de conferenties. Zo sprak in 1954 D.R. Mansholt, directeur van
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de DUW-kampen, op de conferentie voor raadslieden in de arbeiderskampen. Tijdens de bijeenkomsten stonden meestal de theorie en praktijk van de humanistische

geestelijke verzorgingcentraal. Het programma-aanbod en de gebruikte scholingsmethodieken tvaren gevarieerd. 'In een intensieve gedachtenwisseling in de vorm
van een "leergesprek", hebben de raadslieden zich in het meest wezenlijke van hun

geestelijke verzorgingsarbeid verdiept: humanistische geestelijke verzorging is in
laatste instantie gericht op de doorbraak naar een vollediger mens-zijn, waardoor de
mens in levensmoeilijkheden sterker komt te staan.'43 Behalve de leergesprekken
hielden de voormannen van het verbond algemeen vormende lezingen, van Praag
bijvoorbeeld onder de titel: De Boodschap van het Humanisme. Tijdens de bijeenkomsten, die vaak in de Ark te Nunspeet werden gehouden, werden's avonds soms
films gedraaid, zoals in 1955 toen de film Nous sommes tous des assassinswerd ver-

toond.
Schonk, die in 1958 tijdens een interview nogmaals het belang van de scholing van de
vrijwilligers benadrukte, vertelde wat er tijdens de scholingsbijeenkomst en zoal ge-

beurde: 'Zo worden hun verscheidene gesprekstechnieken bijgebracht; daarnaast
natuurlijk de algemene vorming (...) Daarbij maakt men dankbaar gebruik van de
modernste hulpmiddelen: een gesprek tussen een raadsman en arbeiders, dat op een
bandrecorder is opgenomen, wordt op zo'n conferentie afgedraaid. Men zal zich
kunnen voorstellen dat dit een voortreffelijke basis is voor een zeer vruchtbare discussie.'44

De scholing ging in de loop der jaren vijftig een steeds belangrijker plaats innemen,
mede omdat het aantal vrijwilligers snel toenam. Eén van de belangrijkste waagstukken voor het praktisch humanisme was, zo constateerde men in Mens en Wereldin
1956, de eigen scholing en de methodiek van het werk. En in 1958 herhaalde het
Verbond in Mens en Wereldwederom dat op den duur eigenlijk een eigen opleiding
voor de raadslieden, net als een omvangrijker kader van bezoldigde raadslieden, onmisbaar zolu zijn. Door de financiële toestand van het Humanistisch Verbond viel
echter nog steeds niet te denken aan een eigen opleidingsinstituut. Het werk, zo werd
verwacht, zou waarschijnlijk nog lange tijd door moeten gaan met vrijwillige werksters en werkers. De noodzaak van verdergaande professionalisering door de oprichting van een eigen opleidingsinstituut werd, zo blijkt uit verschillende notities,
onderkend, maar de middelen daartoe ontbraken.as
De scholing bleef vooralsnog beperkt tot een aantal conferenties. Zo werd in oktober
en november 1959 tijdens een conferentie een cursus gegeven, die er uiteindelijk
mede toe zou bijdragen dat de knoop tot de oprichting van een eigen opleiding zou
worden doorgehakt. 's Middags hield Van Praag daar onder de titel Rekenschap van
de mens eenlezing. De belangstelling was zo groot dat niet iedereen zijn toespraak
kon bijwonen. Dat was voldoende aanleiding om in 1961 dit initiatief voort te zetten
onder de titel Raadsliedencursus; aspecten der geestelijke verzorging. Enkele raadslieden traden als docenten op. Pols, Schonk en d'Angremond behandelden de methodiek van de geestelijke verzorging respectievelijk in de gevangenissen, in de arbeiderskampen en in en vanuit de gemeenschappen. De mensen uit de praktijk waren nog steeds de beste leermeesters.
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De grote belangstelling voor de cursussen en de verwachting dat er spoedig humanistische raadslieden bij defensie zouden kunnen worden geplaatst leidden ten slotte tot
de definitieve beslissing om een Humanistisch Opleidings Centrum, zoals men het
aanvankelijk noemde, te stichten.

De oprichting van het HOI
Eind 1961 begon een aantal mensen, onder wie Van Praag en Lips, met de voorbereiding voor een'seminariumopleiding'. De keuze van dit woord liet zien dat men
een vergelijking trok met de confessionele opleidingen. Formeel tvaren het Humanistisch Verbond en het Humanistisch Thuisfront de initiatiefnemers. De laatst genoemde was erbij betrokken, omdat enkele bezoldigde humanistische raadslieden in
1962 de kazernepoorten zouden worden binnengelaten. Later, toen het Thuisfront
geen verantwoordelijkheid meer droeg voor de geestelijke verzorging in het leger,
trok het zich terug uit het bestuur van de opleiding.
ln 1962 startte een spoedcursus om aan de vraag naar humanistische raadslieden in
het leger te kunnen voldoen. Van de dertien cursisten belandde het grootste deel
spoedig daarna inderdaad in het leger. De initiatiefnemers van de cursus besloten in
1963 despoedcursusvoort tezettenineenpermanenteopleiding. Het Humanistisch
Opleidings Instituut, zoals men het toen ging noemen, was geboren. Eén jaar later
werd dit bekrachtigd door de oprichting van de Stichting Humanistisch Opleidings
Instituut.
Erwas, behalve hetbelangdat het Verbond aan de scholing en deprofessionalisering
hechtte, nog een andere reden voor de oprichting van het HOI. Ina Kerkhof, jarenlang als coördinatrice van de cursus betrokken bij het HOI, verklaarde later dat het
op geldkwaardig niveau brengen van de humanistische raadslieden met de confessionele verzorgers een van de belangrdkste motieven voor dit initiatief was. Daardoor hoopten de oprichters dat ook de honorering op hetzelfde niveau zou worden
gebracht als dat van de aalmoezeniers en veldpredikers.a6 In dat opzicht was de oprichting van het HOI een voortzetting van het emancipatiestreven uit de jaren vijftig.
De oprichters van het HOI wilden op die manier de derde stap in de erkenning, een
gelijke bezoldiging als de kerkelijke verzorgers genoten, laten samenvallen met deze
fase in het proces van professionalisering. Later zou blijken dat dat een misrekening
was.

Aanvankelijk streefden Van Praag en Lips meteen al naar een driejarige opleiding,
maar dat bleek niet realiseerbaar. Het HOI meende voorzichtig te moeten zijn bij het
beroep dat werd gedaan op de tijd van docenten en cursisten en op de financiële
draagkracht van het Humanistisch Verbond. Bovendien had men in 1962 haast,
want de aankomende raadslieden van die cursus moesten zo gauw mogelijk'de kazerne in'. Daarom beperkte men de opleiding tot twee jaar.
Stond bij de spoedcursus de opleiding van raadslieden centraal, in het cursusjaar
1963 lag het in het begin in de bedoeling vooral mensen op te leiden tot humanistisch
vormingsleider. Aan de waag naar raadslieden voor het leger was immers voldaan.
Toch wilden Van Praag enLips ook graagverder gaan met deopleidingvanraadslieden. Daarom werd besloten tot de instelling van twee leergangen, één voor vor-
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mingsleiders en één voor raadslieden. Met het oog op de beperkte financiële middelen en de praktische moeilijkheden die zich bij een andere opzet zouden voordoen
werd echter ook besloten de lessenvan beide leergangenvoor eenbelangrijk deel samen te laten vallen.
In latere jaren is er vaak gediscussieerd over de doelstellingen van het HOI. Daarbij
werd er veelal vanuit gegaan dat het HOI van oorsprong was opgericht als een opleidingsinstituut voor raadslieden. Het was echter, toen het in 1963 officieel van start
ging, in eerste instantie gedacht als een opleiding voor vormingsleiders. Slechts door
een 'kunstgreep' werd ook de mogelijkheid geopend om, door het volgen van een
aantal extra vakken, opgeleid te worden tot geestelijk raadsman. Dat later de opvatting postvatte dat de opleiding vooral bedoeld was voor raadslieden is voor een belangrijk deel te verklaren uit het feit dat het studieprogramma een tamelijk academisch karakter had en al spoedig niet meer aansloot bij de in de sociale wetenschappen ontwikkelde moderne opvattingen over de opleiding van vormingswerkers. De
betekenis die het HOI hadvoor devormingswerkers zou daardoor spoedig onduide-

lijk worden.
Op 20 april 1963 verscheen de eerste advertentie van het HOI in Mens en Wereld
Gegadigden werden opgeroepen zich te meldenvoor de opleidingvan humanistisch
vormingsleider of geestelijk raadsman. Als hoofdvakken werden genoemd: humanistiek, filosofie, psychologie, pedagogie, groepswerk, bijbelkennis, christendom en
andere godsdiensten. In grote lijnen zouden datjarenlang de hoofdvakken blijven.
Voor raadslieden gold bovendien, dat zij de vakken sociologie en maatschappelijk
werk moesten volgen. De minimumleeftijd voor cursisten was 25 jaar en een jaar
later werd de maximum leeftijd op 35 jaar gesteld. Als vooropleiding was middelbare
school en enige verdere studie (ter beoordeling van het Curatorium) vereist. In
tegenstelling tot de cursisten van 1.962 moesten degenen die de opleiding in 1963
startten de cursus afsluiten met een scriptie. Op de lijst met mogelijke scriptie-onderwerpen prijkten thema's als 'De hoofdkenmerken van het denken van Sartre', 'Een
uiteenzetting van het humanisme van de 18e en 19e eeuw', 'Uitwerken van de begrippen: autonomie, vrijheid en verant'woordelijkheid, zoals die in het huidige humanisme worden verstaan' en 'Een sociologie van de militaire samenleving'.
De opleiding begon in september. Colleges werden elke veertien dagen, op zaterdagen, in het Erasmushuis aan de Oude Gracht in Utrecht gegeven. De zalen, langgerekte pijpela's met een slechte akoestiek, waren niet echt geschikt. De financiële
middelen om elders betere ruimte te huren ontbraken. De onderlinge contacten
tussen de cursisten van de verschillende cursusjaren waren, als gevolg van de gebrekkige huisvesting, over het algemeen gering. Zezagenelkaar hooguit incidenteel, tijdens de pauzes.

Het HOI begon zdn werk dus onder tamelijk 'primitieve' omstandigheden. De financiële middelen, die deels door het Verbond en deels door de cursisten zelf werden
opgebracht, lieten betere omstandigheden niet toe. Probeert men de eerste bestaansjaren van het HOI te karakteriseren dan moet men toch in de eerste plaats denken aan een cursus die door het enthousiasme van enkelen gedragen werd. Er was
aanvankelijk zeker geen sprake van een hecht georganiseerd Instituut. De opleiding
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was feitelijk een verzameling hoorcolleges en achteraf kan men vaststellen dat bestuur en docenten niet echt opgewassen waren tegen de problemen die de organisa-

tie van een onderwijsinstelling met zich meebracht.
Er bleek bij het HOI in de eerste vijf jaar van zijn bestaan telkens weer een drietal
problemen op te duiken. In de eerste plaats had de cursus een te semi-academisch
karakter. Enerzijds weerspiegelde dat de opvatting die de oprichters hadden over de
taak van de aankomende raadslieden en vormingswerkers, namelijk vooral werken
vanuit een algemene intellectuele achtergrond. Anderzijds betekende het ook dat de
relatie tussen theorie en praktijk, tot ongenoegen van de cursisten, aanvankelijk in
het geheel niet werd gelegd. In de tweede plaats bleek het rendement van de opleiding, dat wil zeggen het aantal mensen dat afstudeerde en daarna iets met de opgèdane kennis ging doen binnen het verbond, zeer gering. En in de derde plaats wèrd er
ook gestreefd naar een universitaire opleiding, waardoor de status van de cursus aan
het HOI niet altijd even duidelijk was.

Theorie en praktijk

o. varkevisser-de Boer was één van de cursisten in 1963; zij volgde de cursus vanwege het vormingsaspect in de opleiding en herinnert zich: 'Het was toentertijd nog
een ongedifferentieerde cursus. Hij was zowel voor vormingsleiders als raadslieden.
Niet alle colleges rvaren even interessant. Maar in z'n algemeenheid vond ik de cursus goed. Er gaven allerlei bekende mensen les: Van Praag, Van Gelder, Sperna
Weiland en Schillebeeckx. ze hadden gewichtige lieden aangetrokken. Ik had ook
het idee dat ik er veel van opstak. Niet zozeer over het humanistisch vormingswerk
als wel over humanistiek en allerlei godsdienstigs (...) Het waren allemaal hoorcolle-

ges. De praktische colleges moesten nog worden uitgevonden. Ik weet dat dat een
van de punten was, waar ik het later moeilijk mee had. Ik heb allerlei applicatiecursussen geleid en daar merkte ik dat het eigenlijk niet kon zoals ik het zelf op het HOI
had geleerd.'47

Weinig cursisten realiseerden zichdatde studie zulk een semi-academisch karakter
had en dat daardoor veel van hen geëist werd. De cursusleiding wist daar aanvankelijkgeenraadmee.In 1965 schreef detoenmaligedirecteurvanhet HOI, L. Esmijer,
aan één van de docenten dat de cursisten minder geneigd waren tot het opnemen van
'collegedictaat' dan over het algemeen van studenten verwacht zou kunnen worden.
Hij meende dat een groot aantal cursisten zich als'volleerd'beschouwde. Een paar
ervaringen rijker besloot het bestuur in 1965 dan ook bij de selectie van nieuwe cursisten een grotere nadruk op de studiebereidheid te gaan leggen en op de noodzaak
de cursus zorgvuldig en tot het einde toe te volgen. Het baatte weinig, want in 1967
voelde Esmijer zich nogmaals genoodzaakt in zijn openingstoespraak aan het begin
van het cursusjaar te benadrukken dat van de cursisten een universitaire instelling
werd verwacht. Hii wees er nadrukkelijk op dat studiecontrole achterwege zou blijven.

Het semi-academisch karakter van de opleiding bracht met zich mee dat er naar het
gevoel van veel studenten te weinig aandacht voor de praktijk was. 'vrijwel algemeen is de verzuchting, dat men bij het HoI toch niet geschoold behoeft te worden
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tot filosoof , noteerde een bestuurslid aan het einde van

de

jaren zestig.a8 De theore-

tische vakken waren boeiend, maar wat moest je ermee in de beroepspraktijk? In het
jaarverslag van 1,967 heette het dat een cursist ermee ophield 'met de motivering dat
deze leergang van het H.O.I. een ervaren vormingsleider te weinig te bieden heeft.'4e
Docenten en bestuur meenden aanvankelijk dat het probleem gezocht moest wor-

denin dekwaliteitvan de cursisten, vanwie sommigen ongeschiktwerden geachtom
het raadmanschap of de functie van vormingsleider uit te oefenen. Het bestuur overwoog dan ook om de cursus eveneens als een opleidingvoortopkaderfuncties op bestuurlijk niveau binnen het Verbond te beschouwen. In de praktijk was het inder-

daad zo dat enkele kaderleden uit belangstelling de opleiding volgden; voor hen
stond het beroepsperspectief minder centraal. Trouwens, doordat het humanistisch
geestelijk werk deels nog gebeurde in de wijwilligerssfeer leidde het HOI ook niet
per definitie op voor een beroep. ln 1969 onderzocht de cursusleiding waar de 1.L7
cursisten die het HOI hadden gevolgd of nog volgden, terechtkwamen. Van 57 (ex-)
cursisten van wie men dat kon achterhalen bleken 25 als beroepskracht en 32 als wijwilliger te werken. Voor een deel van de cursisten vormde de opleiding slechts een
aanvullende bijscholingscursus, bijvoorbeeld om de tweedegraadsbevoegdheid die
het HOI sedert 1967 mocht verlenen voor humanistisch vormingsonderwijs te ver-

krijgen. Er zat dan ook een gemèleerd gezelschap bijeen: vormingswerkers,
kaderleden, raadslieden, docenten humanistisch vormingsonderwijs en gewone belangstellenden.

Dat de cursus onmogelijk aan de verschillende verwachtingen kon voldoen bleek uit
het lage percentage cursisten dat de studie afmaakte. Dat gold overigens niet voor de
spoedcursus in 1962. Die cursisten had een duidelijk doel voor ogen gestaan: raadsman worden in het leger. Van de dertien cursisten die de spoedcursus volgden,
maakten negen hun studie af. De meesten van hen kwamen, zoals in de bedoeling
lag, als geestelijk raadsman bij de strijdkrachten terecht. Het hoge percentage afgestudeerden van de spoedcursus zou men in latere jaren bij lange na niet halen. Cijfers
uit april 1969 toonden aan dat van de 81 cursisten, die in de periode 1962-7966 met
de opleiding begonnen waren, slechts 33 hun studie hadden afgerond.so Als reden
voor het grote aantal studiestakers gaf het bestuur op : 'Het ontbreken van voldoende
affiniteit tot het Verbond of tot het soort werk dat van afgestudeerden wordt verwacht.'51 Het lage rendement was voor het Verbond in elk geval aanleiding om zich
in de loop der tijd steeds meer af te vragen welk belang het had bij de opleiding. Het
Verbond verwachtte van de cursisten dat ze de genoten opleiding, als vrijwilligers of
als professionele krachten, ten dienste van het Verbond zouden stellen. Het rendement van de studie bleef daarom een voortdurend aandachtspunt.
Teneinde een betere samenhang tussen de theorie en de praktijk te bewerkstelligen
besloot het bestuur om een stage in te voeren. ln t967 werd de cursus daarom driejarig. In eerste instantie dacht men aan de invoering van een stage van circa tien
maanden die bij voldoende belangstelling ook door de reeds begonnen cursisten kon
worden gevolgd. Vormingsleiders zouden inzo'njaartwee gespreksgroepen moeten
leiden en raadslieden drie cliënten moeten begeleiden. Het lukte echter niet om de
stages van de grond te tillen. De cursisten begonnen dan ook hun onwede te uiten.
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'Hun indruk was', zo berichtte Pols, die naast zijn werk bij de inrichtingen van justitie
ook nauw bij het HoI betrokken was, 'dat in het eerste cursusjaar geen verband
wordt gelegd met het vak waartoezijworden opgeleid. Het tweede jaar is weliswaar
minder "verbaal", maar ook daarin ontbreekt het verband (...) De direkte oriëntatie
op de praktijk kan een grotere verwantschap doen ontstaan met het ambacht. En al
doende ontstaat bovendien een grotere behoefte om lacunes in eigen kennis aan te
vullen.'52 Deze kritiek lokte nogal wat discussie uit in het bestuur, dat een kritische
houding van de cursisten ten opzichte van het onderwijsprogramma nog niet erg gewend was. Het bestuur kon echter niet anders dan beamen, dat de doelstellingen van
de cursus op zijn minst niet echt helder waren. Besloten werd om tijdens het oriëntatieweekeinde, dat sedert 1965 jaarlijks werd gehouden, meer aandacht te gaan besteden aan de verwachtingen ten aanzien van cursus en beroep. Tot 1968 hadden de
cursisten de gebreken in de opleiding min of meer gelaten geaccepteerd, maar nadien was dat afgelopen. In hetjaarverslag over 1968 constateerde Ina Kerkhof, de
toenmalige studiecoördinatrice aan het HOI: 'In het cursusprogramma werden bovendien veranderingen aangebracht, die de opleiding in overeenstemming brachten
met de eisen der praktijk en, de "Fundamentaldemokratisierung" breekt allerwegen
baan, de rwensen der cursisten.'s3
Daar waar aan de sociale academies in de eerste helft van de jaren zestig steeds meer
het idee postvatte dat studenten door middel van praktijkcolleges en stages aan hun
opleiding vorm moesten geven bleef men bij het HOI lange tijd nog uitgaan van een
meer academische opvatting. In wezen was dat niet weemd. Het HOI vergeleek zich
zelf in deze periode met een'seminariumopleiding', niet met een sociale academie.
De identificatie met het werk van de kerkelijke verzorgers was groter dan de identificatie met het algemene maatschappelijk werk. Bovendien werden de docenten
hoofdzakelijk gerecruteerd onder de professoren die lid waren van het verbond.
Voor hen was de cursus vooral een ontmoeting met gelijkgezinden. Hun academische instelling had uiteraard zijn weerslag op de lesmethodiek. Daar kwam ten slotte
nog bij dat er steeds de drang bestond om een universitaire opleiding te willen zijn
teneinde de humanistische geestelijke verzorging formeel naar hetzelfde niveau te
verheffen als de confessionele verzorging.
ii;:N.§ffii;

Ina Kerkhof, jarenlang één van
krachten achter het HOI.
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de stuwende

Een universitaire opleiding?
Het HOI was in 1962 weliswaar

als een cursus gestart, maar daarwaren de oprichters
niet tevreden mee. Men bleef wel degelijk streven naar een universitaire status. Zonodig zou er naast het HOI een universitaire opleiding moeten komen. Het was op
zichzelf niet zo vreemd dat het HOI juist in de tweede helft van de jaren zestig op
zoek ging naar een universitaire status. Gebleken was dat de humanistische raadslieden vanwege hun opleiding niet op dezelfde manier bezoldigd werden als de kerkelijke verzorgers, want het HOI werd door de minister van justitie niet erkend als een
opleiding gelijk aan universitair kandidaatsniveau: 'Naar het oordeel van de minister
staat die opleiding weliswaar kwalitatief op een hoog peil, maar blijft de omvang der
lessen achter bij het candidaatsexamen theologie', zo vernam het bestuur.sa De strijd
voor de gelijkberechtigingwas daardoornognietbeslecht. Van Praagbracht ditpunt
dan ook bij de installatie van de bezoldigde raadslieden bij justitie in 1968, zoals wij
reeds zagen, nog eens uitdrukkelijk naar voren.
Het HOI onderzocht verschillende mogelijkheden om tot een erkende universitaire
opleiding te komen. Reeds eind 1966 had het HOl-bestuur gesprekken gevoerd met
de Protestanten Bond om te kijken of er eventueel gezamenlijk een universitaire opleiding voor geestelijk werk kon worden opgericht.In 1967 was echter duidelijk geworden, dat daarover geen overeenstemming bereikt kon worden. Daarom besloot
het HOl-bestuur om aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar Van Praag sedert 1965
de bijzondere leerstoel Humanistiek bezette, een opleiding voor humanistische
raadslieden te starten. In eerste instantie wilde men dat doen binnen de Centrale Interfaculteit, om zich dan later te gaan beraden over de vraag of men een vrije studierichting moest instellen of dat men nauwerwilde samenwerken met deTheologische
Faculteit.
In september 1968 begon men met de universitaire opleiding. Het bestuur van het
HOI beraadde zich toen op de waag hoe het college moest worden aangekondigd:
'Op het ogenblik moeten wij onze gedachten laten gaan over de mogelijkheden tot
het geven van publiciteit. In de Leidse studiegids zou b.v. de volgende tekst kunnen
worden opgenomen:
Humanistiek en wijsgerige antropologie van het humanisme
Hoogleraar: Prof. dr. J.P. van Praag
Colleges: Inleiding in de humanistiek; Marx en Sartre.'55
Niet iedereen vond overigens de keuze voor twee opleidingen, èn het HOI èn de universiteit, even gelukkig. Een universitaire opleiding vormde immers een bedreiging
voor het HOI. Wie wilde straks nog een HOl-gediplomeerde als men ook academici
kon krijgen? Anderentwijfelden echteraan denoodzaakvan hoog opgeleide geestelijke verzorgers. 'Sprak een academicus wel de taal van de gewone man of vrouw?',
zo vroeg menigeen zich af.
De belangstelling voor de universitaire cursus bleef uiterst gering, zeker voor zover
het de optie betrof om raadsman te worden. Niemand maakte van die mogelijkheid
gebruik, maar vijftien jaar later zou de opvolger van Van Praag, M. Fresco, dit initiatief gebruiken om zijn eigen aspiraties tot het ontrvikkelen van een universitaire opleiding voor geestelijke verzorgers te onderbouwen.
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Op het breukvlak van twee generaties
Waren de motieven om het HOI op te zetten (de noodzaak van professionele raadslieden in het leger, gelijke bezoldiging als de confessionele verzorgers en een betere
scholing van de geestelijk werkers) wel duidelijk, de doelstellingen van de studie waren dat veel minder. Moest de cursus een academische opleiding zijn of worden? Tot
welke beroepen moest de studie opleiden? Welke criteria moesten worden gehanteerd bij de toelating van cursisten? Op al die vragen was bij de oprichting geen ondubbelzinnig antwoord gegeven. Er bestonden weliswaar noties over, maar zeker
geen vastomlijnde plannen.
Achteraf bezien zouden die onduidelijkheden het HOI een groot aantal jaren parten
gaan spelen. Niet alleen bleek de studie niet goed afgestemd op de praktijk, ook het
rendement was uiterst laag. Het ontbreken van een concreet beroepsperspectief was
één van de oorzaken. Een andere oorzaak moet wellicht gezocht worden in het nog
steeds ontbreken van een duidelijke beroepsidentiteit. De status van de geestelijk
werker was weliswaar in het leger, de inrichtingen van justitie en de arbeiderskampen duidelijk, maar daarbuiten was die status nog niet gevestigd. De vergelijking met
alleen de confessionele geestelijk werkers begon in toenemende mate onvoldoende
te worden, want er ontwikkelde zich in de loop van de jaren zestig een groeiende geseculariseerde hulpverlening, die in bepaalde opzichten'concurrent' werd van het
geestelijk werk.
De ontwikkeling van een eigen methodiek, die de identiteit vorm kon geven was nog
steeds niet goed van de grond gekomen. Het HOI was voorlopig nog niet de geschikte plaats om die te ontwikkelen. De structuur van de opleiding leende zich daar niet
voor, omdat het meer een cursus dan eeninstituut was. Tochwerd de roep omeen eigen methodiek aan het einde van de jaren zestig steeds luider. De raadsliedenvan het
Humanistisch Verbond begonnen zich toen af te vragen of een herbezinning op het
humanistisch geestelijk werk noodzakelijk was. Sedert in L964 de raadslieden in het
leger waren gekomen en in 1968 de vrijwilligers in de gevangenissen waren vervangen door bezoldigde krachten was het werk immers verder geprofessionaliseerd.
Ook het HOl-bestuur drong er bij het Verbond op aan om geld wij te maken voor de
verdere ontwikkeling van de methodiek. 'Binnen en buiten het Verbond doen zich
ontwikkelingen voor, die een hernieuwde bezinning op de grondslagen van vorming
en verzorging noodzakelijk maken. In eigen kring, b.v. op topraadsliedenconferenties, zijn inzichten over fundering en methodiek der geestelijke verzorging aan een
voortdurende bespreking onderworpen. Toch is het de vraag of alleen deze conferenties de mogelijkheid bieden tot een systematische doordenking van deze voor de
geestelijke volksgezondheid zo belangrijke activiteit. Het zou de taak van de wetenschappelijk medewerker kunnen zijn om, geruggesteund door de topraadslieden,
deze studie aan te vatten. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de geestelijke verzorgrng.'s6

Feitelijk stond het praktischhumanismerond 1968 op eenbreukvlak. Datis deelsterug te voeren op een'generatieconflict' dat zichindeze jaren zowel binnen het HOI
als het Verbond begon af te tekenen. Aan de ene kant stond de oudere generatie, die
het praktisch humanisme van de grond had getild en die onder andere door middel
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van de opleiding het gedachtengoed wilde overbrengen op dejongere generatie.Zij
had jarenlang moeten opboksen tegen de achterstelling bij de confessionelen en in
het midden van de jaren zestig was bij haar het idee gegroeid dat die strijd resultaat
had opgeleverd. Dat bleek ook uit de eerder aangehaalde brochure Uitdaging en
Antwoord Tegenover de oudere generatie stond de jonge generatie, die de emanci-

patiestrijd nietzo sterkbeleefd had enhaarblik naareldersin demaatschappij wendde. Zij begon meer een vergelijking te trekken met de neutrale maatschappelijke
dienstverlening en de onderwijsmethodieken die daar werden gebruikt. Daardoor
zou ook de vanzelfsprekendheid dat het werk een voÍm van veredeld vrijwilligerswerk betrof, een opvatting die bij een deel van de oudere generatie leefde,langzaam
ter discussie komen te staan.
Als gevolg van die ontwikkelingen zou de humanistische grondslag van het werk in
de eerste helft van de jaren zeventig tijdelijk naar de achtergrond verschuiven. In dat
licht bezien waren de woorden die Van Praag in L968 sprak toen hij als voorzitter en
bestuurslid van de Stichting Humanistisch Opleidings Instituut terugtrad welhaast
profetisch. Bij die gelegenheid noteerde de notulist ondermeer: 'Een volgend probleem, dat door de voorzitter aan de orde wordt gesteld, is de wenselijkheid dat iemand zich gaat bekwamen in het vak humanistiek, de bezinning van de kernvragen
van het humanisme, teneinde hem t.z.t. als "ideoloog" te kunnen opvolgen. De voorzitter spreekt er zijn verontrusting over uit, dat het geen eenvoudige zaak lijkt te ziin,

om hierin te voorzien.'s7
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Hoofdstuk 3
De ontwikkeling van de verzorgingsstaat en de
plaats van het HOI 1968-1976
De periode 1968-1976is achteraf bezien voor het HOI één van de moeilijkste in zijn
bestaan geweest. De maatschappelijke ontwikkelingen in deze tijd beïnvloedden in
hoge mate de discussies op het Instituut. De doelstellingen van het HOI speelden in
die discussies een centrale rol. De jongere generatie cursisten bleek al spoedig een
heel andere visie op die doelstellingen te hebben dan de oudere generatie. De 'nieuwe garde' werd daarbij geinspireerd door de vernieuwende maatschappelijke tendensen in de jaren zestig en zeventig.

Maatschappeliike ontwikkelingen L968-1976
In de loop van de jaren zestig naderde de naoorlogse Wederopbouw z'n voltooiing.
Vanaf dat moment kon aan de verdere opbouw van de verzorgingsstaat gewerkt
worden, een proces dat zijn afronding vond in het midden van de jaren zeventig. De
harmoniegedachte, die zolarrg gehanteerd was om de Wederopbouw mogelijk te
maken, boette in de loop van de jaren zestig aan kracht in. Autoritaire structuren
werden, onder meer door de Provo's en door de studentenbeweging, ter discussie
gesteld. Daar waar de oudere generatie op zoek was geweest naar haar plaats in de
samenleving, streefde de nieuwere generatie naar een bewustwording die het de
mens mogelijk zou maken zichzelf tebevrijden uitwatveelal de'burgermanscultuur'

werd genoemd.
Studenten zetten hun waagtekens bij de bestaande studieprogramma's en gingen op
zoeknaar alternatieven voor datgene wat hun tot dan toe werd aangeleerd. Nieuwe
visies en andere werkvormen vonden hun weg naar de opleidingen. De dichtgeslibde
opleidingsstructuren werden opengebroken, soms op zulk een heftige wijze dat het
leek alsof alleen het nieuwe goed genoeg was, terwijl men daar later bij nadere beschouwing toch wel waagtekens bij ging zetteu
Tegelijkertijd, en in zekere zin samenhangend met deze ontwikkeling, raakten de
oude verzuilde structuren in het ongerede. De ontzuiling, dielangzaam maar zeker
voortschreed, had haar weerslag op allerlei terreinen. Eén van die terreinen was het
maatschappelijk werk. Dat werk was in de jaren vijftig nog voornamelijk georganiseerd geweest op basis van het particulier initiatief. Het betekende dat het maatschappelijk werk in het algemeen niet slechts het puur 'technisch' welzijn van de
mens behartigde, maar dat het ook oog had voor zijn geestelijk welzijn, of dat vraagstukken van levensbeschouwelijke aard een rol speelden binnen het maatschappelijk
werk. Die levensbeschouwelijke component bestond niet alleen bij het confessioneel
georiënteerde maatschappelijk werk, maar ook (zij het vanuit een heel andere sfeer)
bij het praktisch humanisme.
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De ontzuiling in het maatschappelijk werk leidde tot het vervagen van de levensbeschouwelijke component in dit werk. In de opleidingen voor maatschappelijk
werkenden werden nog meer dan voorheen sociaal-wetenschappelijke analyses
geïncorporeerd en de nadruk kwammeer en meerteliggen op eenmethodische aanpakvan de geconstateerdeproblemen. Tegelijkertijdvoltrokzich een proceswaarbij
de overheid, die in het begin van dejaren zestig was begonnen om een eigen taak ten
aanzien van het welzijn van de burgers te formuleren, steeds meer betrokken raakte
bij het welzijnswerk. Het betekende dat er een versterkte tendens ontstond om het
welzijnswerk uit te breiden en verder te professionaliseren. De maatschappelijke
dienstverlening van de jaren vijftig werd in de loop van de jaren zestig omgevormd
tot het algemene welzijnswerk, dat in het midden van de jaren zeventig een stabiel
geheel was geworden in de vorm van een wijdvertakt welzijnsnetlverk, dat een belangrijke pijler vormde van de bloeiende verzorgingsstaat. Voordat die stabiele vorm
gevonden was moest er echter nog heel wat werk verzet worden. In de beginfase van
de ontwikkeling van het algemeen welzijnswerk stonden twee zaken centraal: het
definiëren van de functie van het werk (wat houdt ons werk in?) en het ontwikkelen
van een methode van werken (hoe v.oeren we ons werk uit?). Zaken als politisering,
zelfontplooiing en democratiseringvormden belangrijke elementen in diemethodologie-discussie. Ook de ontwikkelingen aan het HOI werden door die discussies
beïnvloed.

DemocratiseÍing van het Verbond
Aan het einde van dejaren zestig begon dejonge generatie de oude waarden en normen ter discussie te stellen en ontwikkelde zij een ander politiek bewustzijn, waarin
het begrip democratisering een centrale plaats innam en waarin de soms paternalistische en autoritaire houding van de oudere generatie niet meer geaccepteerd werd.
Deze maatschappelijke tendens liet noch het Humanistisch Verbond noch het HOI
onberoerd. Er meldde zich een generatie binnen het Humanistisch Verbond en het
HOI, die vanuit een nieuwe politieke achtergrond en minder gevormd door de verzuilde samenleving haar eisen en wensen formuleerde.
Met name de jongere functionarissen binnen het Verbond vonden dat ze onvqldoende zeggenschap over de gang van zaken hadden. Zijhaddenmoeite met de geringe
veranderingsgezindheid binnen het Verbond. Dezejonge functionarissen stonden
niet alleen, maar vonden ook steun bij een groep HOl-cursisten, die zich ook wel onder de naam HOI'66 manifesteerde. Dat de jonge functionarissen juist hier steun
vonden is in wezen niet zo weemd. Enkelen van hen volgden op dat moment zelf de
studie aan het HOI.
In oktober 1968 stuurde HOI'66 een brief naar het Humanistisch Verbond, waarin
de groep ernstige kritiek uitte op het democratisch functioneren van het Verbond.
Opvallendis echter demildetoonvan de brief, zekerwanneermen dievergelijktmet
soortgelijke kritiek die op dat moment elders in de samenleving werd geuit. De gevoelens van onvrede werden in vijf punten samengebracht:
'L. De verstarring in het Humanistisch Verbond wekt bij ons de vrees, dat te weinig
rekening gehouden zal worden met de eigen persoonlijke inbreng, en dat in onvol52

doende mate verdraagzaamheid betracht wordt in officiële menselijke verhoudingen.

lijkt nauwelijks meer misplaatst om te constateren dat in deze tijd bevordering
lWij krijgen de invan samenwerking ook met andersdenkenden van levensbelang is.
2. Het

druk, dat het Hoofdbestuur hieraan in onvoldoende mate aandacht besteedt, terwijl
het lijkt alsof er door het Hoofdbestuur teveelbelanggehechtwordt aan consolidatie
van de humanistische stroming.
3. WI menen dat een humanistische bijdrage tot een gezamenlijke toekomstvisie
even belangrijk is als de grote nadruk op het humanistische eigene nu.
4. Ondanks de in aanleg democratische opzet van het Verbond komt het ons voor,
dat de democratisering van het Verbond in onvoldoende mate verwezenlijkt is. Dit
geldt in het bijzonder voor de volgende punten:
- een gezonde doorstroming van bestuursleden;
- de cumulatie van functies in het Verbond en aanverwante organisaties.
5. Wij zijn ons bewust dat benoeming van functionarissen (bv. aan overheidsinstellingen) een moeilijke zaak is welke het uiterste van het Humanistisch Verbond vergt.
Wij menen echter dat het beleid op dit punt voor verbetering vatbaar is.
Voorkomen zou moeten worden dat door een onzakelijke aanpak ongewenste situaties ontstaan, welke toekomstige kandidaten zouden kunnen afschrikken.'58
In de daaropvolgende gesprekken met Verbondsvoorzitter M. Rood bleek dat de
cursisten ook grote argwaan ten aanzien van het interne personeelsbeleid van het
Verbond hadden. HOI'66 vreesde dat jonge functionarissen geen plaats konden
verwerven binnen het Verbond. Het ontslag van een aantal van hen had HOI'66 in
die mening gesterkt. Men verweet vooral de oudere generatie geen plaats te willen
maken voor de j ongeren : 'In het algemeen vreest men een te grote verstarring van het
HV, een te weinig progressieve lijn, te veel verzuiling e.d. De verstarring wijt men
aan het feit dat te veel mensen te lang op dezelfde plaats zitten. In dit verband noemt
men Van Praag, Pols en Lips, terwijl men ook meent, dat er een maximum-zittingsduur voor h.b. (Hoofdbestuur/schr.) leden moet zijn.'5e
HOI'66 was de eerste groep cursisten die zich organiseerde en kritiek begon te uiten
op het Verbond. De mening dat het Verbond zichzelf had laten vangen in de verzuilde structuur en onvoldoende daadkracht ontwikkelde om daarweeruit tekomen lag
ten grondslag aan die kritiek. De critici wilden een veranderingsproces op gang brengen dat aansloot bij hun opvattingen over de taak van het humanisme. Het sterke politiserende element in die taakopvatting was uiteraard voor de oudere humanisten,
die zelf jarenlang hun best hadden gedaan om niet verstrikt te raken in politieke meningsverschillen, moeilijk te begrijpen. Het HOI kreeg in elk geval, ook door de actie
van HOI'66, de naam van'kritische instelling'binnen het Verbond.
Het zou niet lang duren voordat in de gesprekken tussen HOI'66 en voorzitter Rood,
die tot in het begin van de jaren zeventig voortduurden, ook de kritiek op het HOI
zelf naar boven kwam. Die kritiek werd de opstap naar een veranderingsproces, dat
zich in de eerste helft van de jaren zeventig aan het HOI voltrok. Een veranderingsproces dat echter ook een verwijdering tussen het HOI en het Verbond met zich
meebracht.
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De groeistuipen van het HOI
De vraag is natuurlijk, hoe de ontwikkelingen aan het HoI geplaatst moeten worden
binnen de algemene maatschappelijke ontwikkeling in de jaren zestig en zeventig.
Als gevolg van een toenemendevraag naar humanistische raadsliedeninhetleger en
bij de inrichtingen van justitie (een vraag die nog voortvloeide uit de periode waarin
het maatschappelijk werk een duidelijke geestelijke component had) was in 1962 de
spoedcursus van start gegaan, die de basis vormde voor het ontstaan van het HoI.
Toen het HoI nog maar nauwelijks van de grond gekomen was en zeker nog geen
stabiele basis kende, werd het overvallen door de maatschappeldke golf die hei gevolg was van de hiervoor geschetste ontwikkelingen. De kritiek, die studenten aan
vele opleidingen ventileerden tegen de bestaande onderwijsprogramma's, werd ook
hoorbaar aan het HOI.
Tijdens de gesprekken van Hot'66 met voorzitter Rood spitste de kritiek op de opleidingzich met nametoe op hette academischekaraktervan de cursus, hetteweinig
op de praktijk toegesneden studieprogramma, de slechte organisatie van de stagei
en de autoritaire houding van Van Praag, die tijdens de colleges geen discussie toeliet. Daarnaast vond men de ethische benadering in de studie te dominant. 'Men ervaart duidelijk een vrij grote leerstelligheid bij het ethisch humanisme van Van Praag
en Pols speciaal', noteerde de notulist tijdens de gesprekken.60
Een deel van de'kritiek richtte zich bovendien op deilechte integratie van de programma-onderdelen en de vele overlappingen tussen de verschillende vakken. Belangrijkste oorzaak daarvan was het feit dat er geen structureel overleg tussen de docenten bestond. In de eerstejaren van het bestaan van het HOI gebeurde het overleg
tussen docenten in de wandelgangen. Zewaren immers allemaal actief in het Verbond en kwamen elkaar altijd wel ergens bij een vergadering tegen. Er werden weliswaar lesschema's gemaakt over wat zevanplan waren te gaan doen tijdens de colleges, maar die werden niet besproken: 'uiteindelijk deden ze toch gewoon wa aÍ ze op
dat moment zin in hadden.'61
Ten slottebleken de cursisten ookweinigzichttehebbenop demogelijkheden omna
de opleiding werk te vinden. Dat was voor wim veldhuijzen, die in 1969 Ina Kerkhof als studiecoördinator was opgevolgd, aanleiding om op 4 februari 1970 de raadsliedenschonk, Lips en Polsen de docenthumanistischvormingsonderwijsKoops uit
-Op
te nodigen om de cursisten iets te vertellen over de verschillende werkvelden.
7
maart L970 schetsten de vier genodigden respectievelijk de mogelijkheden bij inrichtingen van justitie, in het leger, de ziekenhuizen en het onderwijs. Geen vanhen
kon voor de cursisten een optimistisch beeld scheppen. Hun verhaal kon de toehoorders slechts sterken in hunvermoeden dat de beroepsperspectieven uiterst slechtwaren.

overigens hadden niet alle cursisten dezelfde kritiek op de opleiding die het HoI
verzorgde. De verschillende wijze waarop cursisten hun kritiek uitten hing samen
met de verschillende verwachtingen en leerdoelen die diverse groepen studenten
hadden. Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen is het nuttlg de uitkomsten te
bestuderen van een onderzoek, dat in 1970 werd uitgevoerd door het Bureau Onderwijsresearch van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
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Yerwachtingen van Hol-cursisten rond 1970
Aan het begin van l9T0verzocht Wim Veldhuijzen de Utréchtse universiteit om na
te gaan in welke mate de HOl-cursus voldeed aan de eisen van de praktijk, de wensen van de cursisten en de toekomstverwachtingen voor de beroepen van vormingsleider en geestelijk raadsman. ln l97l werd het onderzoek, zonder medeweten van
de docenten, gestart. Het bestuur was gewoon vergeten hen in te lichten. Het was één
van de voorbeelden van de gebrekkige communicatie tussen bestuur en docenten in
die jaren. Tot zijn verbazing werd Van Praag op een ochtend opgebeld door een sociologiestudent, met het verzoek hem in het kader van het onderzoek te mogen interviewen. 'Nou, die jongeman die kwam en die begint rrr€ï -ij te praten, het werd tien
uur, elf uur, twaalf uur, het werd één uur en toen zei ik: nou moet ik langzamerhand

gaan eindigen, want ik heb vanmiddag weer een bespreking. Nee, nee dat begreep hij
wel, dat was helemaal niet erg zei hij, maar: zoudt U het erg vinden als ik Uw kolleges
in Leiden ging volgen, want het interesseert me zo levendig wat U er allemaal van
vertelt en het spreekt me zó aan.lkzeg: nee ik vind dat helemaal niet erg en die heeft
hij ook gevolgd. Dat was namelijk: Rob Tielman.'62
Behalve Tielman, die later voorzitter van het Humanistisch Verbond werd, werkte
ook Aline Hendriks-Harmsen aan het onderzoek. Op grond van de door hun uitgevoerde enquète concludeerden zij dat er door de jaren heen een ve.rschuiving in de
mening van de cursisten over een aantal wezenlijke punten was opgetreden, zowel
met betrekking tot de opleiding zelf als met betrekking tot het Humanistisch Verbond in het algemeen.
Tielman en Hendriks-Harmsen onderscheidden twee groepen cursisten en zij beschreven in hun onderzoeksverslag de uiterste polen van beide. Aan het ene uiterste
stond de cursist, die vanzelfsprekend lid was van het Humanistisch Verbond. Deze
cursist was van mening dat het HOI een opleidingbinnen het Verbond moestblijven
en moest opleiden voor functies, die onder auspicièn stonden van het Verbond. Dit
type cursist was niet zozeeÍ gericht op sociale actie als wel op het zich eigen maken
van een levenshouding. Hrj stond wat huiverig tegenover het openstellen van het
Verbond voor christenen, die het met de maatschappijvisie van het Verbond eens
waren. En ten slotte benadrukte deze cursist, dat het Humanistisch Verbond primair
een geestelijk centrum moest blijven voor de leden.
Aan het andere uiterste stond, volgens de onderzoekers, de jonge cursist die vaak
geen lid was van het Verbond. Hij zou het HOI ingebouwd willen zien binnen bestaande instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Het HOI moest vooral opleiden
voor functies in een breder verband dan alleen maar voor functies in dienst van het
Humanistisch Verbond. De jonge cursist was vooral gericht op maatschappijverandering enzagdaarin ook de primaire taak van het Verbond. Bovendien wilde hij in
de opleiding de kennistoepassing in de praktijk een grotere betekenis geven en was
hij van mening, dat de cursisten in de cursusleiding een belangrijke stem moesten

krijgen.

Tielman en Harmsen-Hendriks concludeerden vervolgens dat in werkeldkheid de
situatie niet zo in uitersten uiteen lag, maar ze vonden dat de door hun beschreven si-

tuatie wel het kenmerkend patroon was. De door hun geconstateerde tegenstelling
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hoefde niet noodzakelijkerwijs tot een conflict te leiden, omdat de middengroep vrij
sterk was. Wel was de onderzoekers duidelijk geworden dat het bestuur eigenlijk
voor een keuze stond met betrekking tot met name het recruteringsbeleid van nieuwe cursisten. Als de geconstateerde trend onder de nieuwe cursisten zich zou doorzetten, zou de aandrang tot wijziging van de opbouw en de doelstellingen toenemen,
concludeerden de onderzoekers.63
De gelijktijdige aanwezigheid van deze twee groepen cursisten kan verklaard worden uit de eerder aangegeven maatschappelijke omslag, die rond deze tijd plaatsvond. Aan de ene kant stonden de cursisten die nog dachten in de termen van een
verzuilde samenleving, termen waarbinnen het Humanistisch Verbond zijn positie
in de jaren vijftig noodgedwongen had moeten definiëren. Aan de andere kant bevond zich de groep cursisten die zich als gevolg van het afbreken van de autoritaire
structuren en het zoeken naar nieuwe wegen liet inspireren door de ontwikkelingen
die plaatsvonden aan de diverse opleidingen voor welzijnswerkers, zoals de sociale
academies. Evenals bij die opleidingen ging men op zoek naar nieuwe onderwijsmethoden met politiserende elementen, waarin niet alleen de kennisoverdracht maar
ook de persoonlijke ontplooiing aan bod kon komen.
Sommige docenten hadden met name moeite met het politiserende element in de
kritiek van de cursisten. Volgens het onderzoek van Tielman en Hendriks-Harmsen
meende liefst 53% van de HOl-cursisten dat raadslieden hun cliënten moesten aanzetten tot actie tegen de structuren die hen belemmerden. Deze opvatting sloot nauw
aan bij de kritiek op de maatschappelijke dienstverlening die ook onder marxistisch
georiënteerde studenten van de sociale academies leefde. In hun visie werd de hulpverlener door het kapitalisme gebruikt om de 'arbeidersmassa' beheersbaar te houden. De studenten wilden daarom hun werk en kennis juist gaan gebruiken om de
mens tot actie en verzet te bewegen. Het behoeft weinig fantasie om te zien dat deze
ideeën in botsing moesten komen met de opvattingen over hulpverlening zoals die

door het praktisch humanisme in de jaren vijftig waren ontwikkeld.
L. Dijkstra, die aan het HOI sociologie doceerde, was een voorbeeld van een docent
die zich niet kon vinden in die politiserende gedachte.Zijnopvattingen over het vak
stonden haaks op de maatschappijkritische opvattingen van de jongere generatie. In
1972 zette hij zijn standpunten aan de docentenvergadering uiteen. Hij voelde weinig voor de nieuwerwetse opvatting dat: '... de sociologie de theoretische konfiguratie is van het politieke handelen, meer konkreet: van sociale aktie en maatschappijhervorming (verbetering). De sociologie heeft hierbij een tweeledige taak: zij formuleert hoe de maatschappij eruit dient te zien, en zijlevert de aktiemodellen die dit
doel nabij brengen. Deze funktietoewijzing heeft de laatste jaren vaste voet verwor-

ven, niet in het minst vanwege de doordringende geur van vooruitstrevendheid
waarmee zij is omgeven. Men treft een verwachting van dit type ten aanzienvan de
sociologie veelwldig aan onder H.O.I.-kursisten (...) Een sociologie van het aktivistische type pretendeert niet alleen meer dan zij waar kan maken, zij graaft bovendien
haar eigen graf, door het instrumentarium dat voor het bereiken van haar doelstellingen onontbeerlijk is, te vernietigen.'64 Dijkstra concludeerde dan ook dat hij aan die

wensen van de cursisten niet wilde toegeven.
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Behalve de tlvee groepen, de beroepsgerichte en de maatschappijkritische, die Hendriks en Tielman onderscheidden, was er nog een derde groep. Die bestond uit cursisten die met behulp van de HOl-cursus hun kennis of algemene onturikkeling wilden opvijzelen, die in de eerste plaats afkwamen op de interessante colleges die aan
het HOI werden gegeven. Voor hen had het beroepsgerichte aspect van de opleiding
geen prioriteit.

Reacties van bestuur en docenten
De vele Nederlandse onderwijsinstellingen, die te maken kregen met een golf van
studentenkritiek en die ook zelfde noodzaak tot verandering inzagen, hadden een
groot voordeel ten opzichte van het HOI: het waren meestal lang bestaande, stevig
gefundeerde instellingen, die door hun organisatorische opbouw een soort buffer
hadden tegen al te snelle veranderingen. Het jonge HOI bezat een dergelijke buffer
niet, want zijn organisatie was op zijn minst zwak. Reden waarom er nogal ad hoc op
de kritiek gereageerd moest worden.
Pas in februari 1970 leidde de onrust, die al in 1968 onder cursisten was ontstaan, tot
een daadwerkelijk gesprek met het HOl-bestuur. In zijn openingswoord zei HOIbestuursvoorzitter Thoenes dat deze bijeenkomst een historisch moment voor het
HOI was: 'studenten gaan zelf kijken naar hun opleiding, willen praten over wat hun
niet bevalt, willen nieuwe strukturen zoeken en over dit alles in overleg treden met
bestuur en docenten (...) Niet alleen in het H.O.I., ook in het Hum. Verbond in zijn
geheel zien we een verandering optreden. Het lijkt, alsof de eerste fase van het Verbond, de periode die gekenmerkt wordt door idealisme, groot enthousiasme en tegelijk soms door onvermijdelijk dilettantisme, voorbij is. Er komt een nieuwe tijd. Niet
meer de makers, maar de uitvoerders zijnaande beurt, met de konsekwenties van
een wat zakelijker en misschien vakbekwamere aanpak.'65
De cursisten formuleerden daarna hun kritiek, die in grote lijnen overeenkwam met
de eerder in het gesprek met Rood naar voren gekomen punten. De grote discrepantie tussen theorie en praktijk vormde telkens het kernprobleem. 'Het is niet zo', noteerde de notulist, 'dat men geen theoretische vakken meer wil. Het is vaak noodzakelijk om begripsvorming aan te kweken, vgl. filosofie; maar er zijn wel wensen in de
richting van de meer praktijk gerichte vakken. Genoemd wordt agogie, sensitivity
training, voor geestelijke raadslieden: psychologie of hoofdstukken uit de psychiatrie.' De cursisten dachten zelfs aan een zwaardere studie. 'Het diploma heeft zo weinig waarde, kunnen we niet naar een sociale akademie toe?' , zo vroegen zij zich af.
Spoedig daarna zou er ook een overleg tussen de docenten en de cursisten op gang
komen. Tijdens dat overleg werd door de cursisten nogmaals verzocht meer aandacht te besteden aan de vakken voor het vormingswerk. De docenten stonden daar
slechts matig welwillend tegenover. Zij vonden over het algemeen, datzete weinig
collegetijd hadden om aan de wensen van de cursisten te voldoen.
De aanzettot een democratisering van het HOI was aan het eind van de jaren zestig
gegeven. In het jaarverslag van 1970 constateerde men dan ook: 'Om beter alle betrokken partijen bij de beleidsvoorbereiding te betrekken werden gesprekken gevoerd tussen dagelijks bestuur en kursisten, dagelijks bestuur en docenten, docenten
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en kursistenvertegenwoordigers. De evaluatie met de kursisten wordt geintensiveerd, gestreefdwordt naar eenverdere doordenkingvan opleidingsdoelenen -middelen ook door de kursisten.'66 Daarmee was ook een van de kernproblemen duidelijk geworden. De doelstellingen van de opleiding waren onduidelijk. In de eerste
helft van de jaren zeventig zou dit punt telkens weer aan de orde komen.
Op sommige punten zou de democratisering nog de nodige hoofdbrekens kosten.
Verschillende docenten, onder wie Pols, verlieten het HOI, omdat ze de nieuwe ontwikkelingen niet konden waarderen. De positie van studiecoördinator Veldhuijzen
werd onhoudbaar toen hij, buiten het medeweten van docenten en bestuur, met de
cursisten nieuwe studieprogramma's ging ontwerpen. Deze activiteit werd smalend
'de alternatieve opleiding van de functionaris' genoemd.
In het begin van de jaren zeventigwas er een komen en gaanvan docenten en studiecoördinatoren. Op die manier werd de oudere generatie docenten langzaam vervangen door een jongere generatie, die met haar opvattingen dichter bij de cursisten
stond. Zij zou de veranderingen die de cursisten al langer voorstonden grotendeels
wèl doorvoeren. De enige die uiteindelijk van de 'oude garde' overbleef was Van
Praag.

Het HOl-bestuur besloot in 1971in reactie op de kritiek van de cursisten tot een
aanpassing van het studieprogramma. In de samenstelling van het vakkenpakket
kwamen enkele kleine wijzigingen. Er werd meer tijd uitgetrokken voor sociologie,
groepsdynamica en praktijkcolleges (ped)agogie, terwijl voorlopig acht uur werd gereserveerd voor een verkenning van het grensgebied met de psychiatrie. Op verzoek
en voor rekening van de eerstejaars werden bovendien extra trainingsdagen georganiseerd. Het bestuur en de cursusleiding motiveerden dit besluit in het jaarverslag
over 1977 als volgt: 'In een veranderende samenleving moet een opleidingsprogramma steeds ter diskussie staan. Ook de cursisten hebben hieraan behoefte.'67 Tevens werd besloten tot een aanpassing van de selectiecriteria: 'Oorspronkelijk was
het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond een selektie-kriterium. Langzamerhand is het kriterium voor het selekteren van cursisten gewijzigd in: humanitaire
instellingen denken, eventueelzonder dat menlid isvan het HumanistischVerbond.
Leeftijdsgrens: vanaf ongeveer 25 jaar.'
Dat laatste criterium, de leeftijdsgrens, heeft jarenlang alleen gefunctioneerd voor
zover het de minimumleeftijd betrof. Die minimumleeftijd hadden de oprichters van
het HOI gekozen, omdat zijhet werk aan geestelijk rijpere mensen wilden toevertrouwen. De maximumleeftijd van 35 had feitelijk weinig betekenis. Weliswaar stelde het bestuur dat uitzonderingen op die maximumgrens mogelijk waren, maar in
werkelijkheid was de uitzondering vaak regel. In het cursusj aar 1,968-197 llagde gemiddelde leeftijd van de cursisten al op ongeveer 36,5 jaar. De cursusgroep L9701973 benaderde een gemiddelde leeftijd van bijna 39 jaar.68 ln 1975 veranderde
men de formulering dan ook in: '... bij voorkeur niet jonger dan25 jaar'.6e Daarmee
verviel het criterium van de maximumleeftijd.
Daarnaast dienden bestuur en docenten onder druk van de cursisten (analoog aan de
situatie bij andere opleidingen) een antwoord te formuleren op de vraag: wat houdt
ons werk nu eigenlijk in? Het bestuur meldde in het jaarverslag over l972,dat er een
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voortdurende discussie aan de gang was over'... de doelstellingen van het H.O.I.
Oorspronkelijk opgezet als opleiding voor geestelijke raadslieden bij leger en justitie, is langzamerhand tot de doelstellingen van het Humanistisch Opleidings Instituut gaan behoren, de opleiding voor: Geestelijk raadsman voor zieken en bejaarden, vormingsleider, het geven van humanistisch vormingsonderwijs en maatschappijleer, dienstverlening bij allerlei maatschappelijke hulpverleningsinstituten (JAC,
Release, etc.)'70

Ook de docentenvergadering, die regelmatiger dan voorheen bijeenkwam, boog
zich over de opbouw en de doelstellingen van de studie. Tijdens een docentenvergadering deelde één van de aanwezigen mee, dat de doelstellingen van de studie op de
agenda stonden'als gevolg van de evaluaties met de cursisten. Hieruit kunnen verwachtingen worden verduidelijkt. Een mogelijk hieruit voortvloeiende eigen doelstelling van de cursisten kan niet leiden tot het stellen van eisen aan de kursus.'71
Kennelijk leefde bij sommige docenten de angst voor een verdergaande democratisering, die ook betrekking zou kunnen hebben op de lesinhoud. Een andere docent
constateerde, dat er bij de cursisten geen duidelijk beeld bestond van de specifieke
doelstellingen van de HOl-cursus: 'De sociale academies leiden op tot vormingsleider en opbouwwerker, wat is dus het specifieke van de H.O.I.-opleiding?' Eén van
de weinigen die er tijdens deze discussie blijk van gaf wel een duidelijk beeld te hebbenvan despecifieke ladingvande HOl-cursuswasVan Praag, die aangaf dat dielading met name bleek uit de 'principieel andere opvatting van de pastorale taak dan
men bij de kerken aantreft'. Zijn vergelijking van het humanistisch geestelijk werk
met dat van de kerken toont echter aan, dat hij maar een deel van het probleem zag.
De cursisten waren niet zozeeÍ op zoek naar een vergelijking met de kerk, maar stelden hun vragen juist vanuit het secularisatieproces datzich in de jaren zestig en zeventig in de hulpverlening voltrok. Een vergelijking met de sociale academies lag op
dat moment voor de cursisten meer voor de hand dan een zich meten met de kerkelij-

ke opleidingen.

Opkomst van het relationele vormingswerk
Naast de waag wàt het werk waartoe het HOI opleidde nu precies inhield, bestond
de vraag hóe dat werk er uit moest zien. Ook hierin kan men in het begin van de jaren
zeventig een zoeken naar en introduceren van allerlei nieuwe voÍmen constateren.
Een voorbeeld daarvan is de opvatting over de wijze waarop het humanistisch vormingswerk er zou moeten uitzien. Jongere humanisten bleken hier totaal anders over
te denken dan de oudere generatie.
Eén van die jonge humanisten was de vormingswerker Simon Radius, een vertegenwoordiger van de maatschappijkritische beweging. InI972 schreef hij een artikel in
de Humanisr, de opvolger van het tijdschrift Mens en Werel[ dat velen deed opschrikken. 'Na de emansipatie voor de niet-godsdienstigen is', zo meende Radius,
'het uur aangebroken voor emansipatie-behartiging van de mens. De ontmanteling
van de levensbeschouwelijke organisaties is begonneh. Zij zullen daarop een antwoord moeten vinden.'7z Hij wilde dat de kadervorming binnen het Humanistisch
Verbond zowel levensbeschouwelijk, relationeel als politiserend zou worden opge59

zet.'Bezinning, zelfontplooiing enkreativiteitsbevordering kunnen danniet meer de
enige pijlers zijn van het vormingswerk, maar dan zullen sentraler komen te staan
maatschappelijke bewustwording (hoe werkt macht, demokratie, indoktrinatie,
funksie van het parlement, maatschappelijke klassen, etc.), mentaliteitsverandering
(eigen funksioneren krities bekijken, hoeveel risiko's wil je lopen etc.), politisering
(bewustwording van groepsmatig optreden bij de herstrukturering van woon-, leefen werksituaties, strijd tegen de hierarchieën, etc.), en aksie (hetzij binnen- enlof
buitenparlementaire aksie, hetzij uit protest, of als pressie, of als demonstratie).'
Radius hoopte dat de revolutionaire gezindheid van het Verbond zou toenemen, als
het vormingswerk zou veranderen. 'Het hebben van een inspiratie is niet zo belangrijk, maar wel het geïnspireerd bezigzijn',liet hij in het artikel nog weten.
De reactievan Verbondsvoorzitter Rood liet aan duidelijkheid niets te wensen over:
'Daarom is het erger dan een misvatting te menen dat "het hebben van een inspiratie
nietzo belangrijk is, maar het geïnspireerdbezigzijn". Wie dat onnadenkend opschrijft, beseft blijkbaar niet wat het verschil is tussen de waarden en uitgangspunten
die menselijk handelen bepalen en dat handelen zelf.lkvrees dat de concentratiekampbewakers of hun hoogste chef Himmler zeker geïnspireerd bezig waren. Men
zaltoch bezwaarlijk kunnen volhouden dat het daarom ging en niet om wat hun inspireerde (...) Het behoort niet tot de taak van vormingswerkers en al helemaal niet
van een dergelijke werker binnen het H.V. om mensen op revolutie voor te bereiden
of "uit te gaan van een revolutiebegÍip".'tz
Radius was ook één van de pleitbezorgers van het relationele werk. Het relationele
werkwerd in het beginvan de jaren zeventigbinnen hetVerbond vooral doorAlbert
Nieuwland gepropageerd. Relationeel vormingswerk was een verzamelnaam voor
allerlei groepswerk dat gericht was op een vrijere en bewustere beleving van onderlinge menselijke relaties. Nieuwland leidde bij het Amsterdamse Raadsliedenwerk
gespreksgroepen. Verdere training in dat werk bracht hem en de andere raadslieden
in contact met het relationele groepswerk.
Het relationele werk stoelde voor een belangrijk deel op de 'humanistic psychology'
van Abraham Maslow en Carl Rogers. Het begrip 'humanistic psychology'werd al
spoedig vertaald met de term humanistische psychologie, hoewel de Engelse term
'humanistic', het tegenovergestelde van natuur-wetenschappelijk, iets anders betekent dan de Nederlandse term humanistisch. Kort samengevat had deze theorie als
uitgangspunt, dat de mens van nature goed is. Nadat de mens eenmaal zijn primaire
behoeften heeft bevredigd kan hij, volgens deze theorie, op een hoger niveau verder
groeien, dat wil zeggen zijn talenten, vaardigheden, wijsheid, creativiteit en karakter
verder ontwikkelen. De humanistische psychologie'probeert de mens in zijn totaliteit te begrijpen', schreef Nieuwland in de Humanist,'enonderzoekt de omstandigheden waarbinnen mensen tot een rijkerinnerlijk leven, tot zelfuerwerkelijking kunnen komen.'74
Op basis van de humanistische psychologie wilde men allerlei nieuwe groepsprocessen binnen het vormingswerk beproeven. zo pleitte Nieuwland in het begin van de
jaren zeventig in de Humanistvoor mengvoÍmen van enerzijds zogenaamde zuivere
communicatiegroepen, die tot doel hadden deelnemers bewust te maken van het
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groepsproces, en anderzijds actiegroepen, gespreksgroepen en dergelijke:'Deze
vorm van vormingswerk kan door iedereen en door iedere organisatie opgezet worden, waarom dan speciaal door het Humanistisch Verbond? Omdat het direct aansluit bij de humanistische gedachtengang, omdat het in deze tijd van sterke maatschappelijke verandering, crisis zo U wilt, niet genoeg gedaan kan worden en tenslotte omdat het de missing link biedt tussen het louter bezinnend-individueel en
louter actief-maatschappelijke aspect van het humanistische vormingswerk, dat
zonder groepswerk als zuurdesem op zijn retour lijkt te zijn.'7s Nieuwlands pleidooi
voor het relationele werk werd vanuit dezelfde maatschappijkritische gedachte geformuleerd als die van Radius. Maar bij Nieuwland lag een veel zttraarder accent op
de persoonlijke ontplooiing.
Het relationele vormingswerk vond vooral plaats in de vorm van praatgroepen, ontmoetingsgroepen en sensitivity-trainingen. Het werk was omstreden binnen het Humanistisch Verbond. Menigeen vreesde, dat het minder de intermenselijke relaties
zou bevorderen dan dat het huwelijken te gronde zou richten.
Het relationele vormingswerk werd door Albert Nieuwland, toen hij in7973 als docent werd benoemd, ook aan het HOI geïntroduceerd. Studiecoördinatrice Gerdi
van der Pols, de opvolgster van Wim Veldhuijzen, en Nieuwland vonden dat het relationele werk onvoldoende was ontwikkeld op het HOI. Later relativeerde Nieuwland zijn oorspronkelijk enthousiasme: 'Het relationele werk is op een ongecontroleerde manier binnen het HOI gekomen. Het gebeurde in weekends ('n stuk of vier).
Gerdi plande daar ook relationele ontmoetingsweekends in. Dan waren er'n stuk of
veertig cursisten. Dat was altijd heel spannend en heftig. Achteraf denk ik dat men
niet meer zicht heeft gekregen daardoor op dat relationele. Het was meer de spanning die de mensen een kick gaf.'76
En zo ervoeren de studenten dat ook: 'Het introductieweekend was de eerste kennismaking met het HOI. Je kwam plotseling in een heel andere cultuur terecht. Je
ontdekte een gemeenschappelijke noemer. Het was een soort verbroederende tweedaagse. Je werd uitgenodigd om over jezelf te praten, over je gevoelens. Die weekends waren zowel eng als plezierig. Je voelde je beschermd.'77
Het gegeven dat het nog jonge HOI zo snel werd meegesleept in de golf van heftige
veranderingen en daardoor moeite had een balans te vinden, verklaart waarom de
introductie van dit werk zo stormachtig kon verlopen. Bovendien bestond er in het
midden van de jaren zeventig in de samenleving een algemene tendens om grote aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het persoonlijke. De feministische beweging bijvoorbeeld voerde de leuze 'Het persoonlijke is politiek' hoog in haar vaandel.
En ook op hele andere terreinen, zoals de opkomst van de Bhagwan beweging, was
het centraal stellen van het'persoonlijke'goed merkbaar. In dat opzicht kan er dan
ook niet gesproken worden van een geïsoleerd verschijnsel aan het HOI.
Van Praag had aanvankelijk grote bezwaren tegen het relationeel vormingswerk. De
humanistic psychology van Carl Rogers, die in het begin van de jaren zeventig door
velen werd 'ontdekt', werd volgens Van Praag al aan het eind van de jaren vijftig
door de Nederlandse humanisten gebruikt.
Van Praag greep dus ook terug op de humanistic psychology. Bij hem ging het echter
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om een bepaalde vorrn van relationeel werk. Van Praag vond dat mensen primair
een levensbeschouwelijk denkpatroon moesten ontwikkelen en van daaruit aan hun
geestelijke vorming moesten werken. In Nieuwlands optie stond echter in de eerste
plaats de persoonlijkheidsvorming centraal en daarna pas de levensbeschouwelijke
ontwikkeling. In wezen ging het om de vraag of persoonlijke vorming door relationeel vormingswerk een methodiek was om cursisten op te leiden, of dat het slechts
als een vaardigheid van het beroep moest worden gezien, die tijdens de studie moest
worden aangeleerd. In eerste instantie leek het eerste antwoord langzamerhand de
overhand te krijgen. Het psychologiserende element verdrong daardoor het levensbeschouwelijke naar de achtergrond.
Uiteindelijk stond Van Praag voor de introductie van het relationeel vormingswerk
aan het HOI wel open. Maar hij bleef ernstige bezwaren koesteren tegen de uitwassen die hij zag. Met name de latente neiging om psychotherapie te gaan bedrijven in
het vormingswerk, stond haaks op zijn opvattingen over het raads- en vormingswerk.

Andere vernieuwingen in het Hol-onderwiis
Jos Schuermans, die in 1973 samen met Nieuwland het vak 'kommunikatietraining'
doceerde, gaf op een heel andere wijze gehoor aan de eisen tot vernieuwing. Hij was
degene die met name allerlei nieuwe praktisch gerichte vakken wilde invoeren:
werken met groepen, agogiek, empathie, gesprekstechniek en dergelijke. Al die vakken waren aanvankelijk min of meer aan elkaar gekoppeld en vielen onder Schuermans' noemer. Hij gaf door de introductie van die nieuwe, op de praktijk gerichte
vakken, aan het relationeel werk een eigen vorm binnen de studie.
Ook in de meer academische vakken traden er inhoudelijke verschuivingen op. Met
de komst van Karel van der Leeuw bijvoorbeeld veranderde de inhoud van het vak
filosofie aanzienlijk. Het werd minder theoretisch gedoceerd en was meer op praktische bruikbaarheid gericht. ZobegonYan der Leeuw, docent filosofie, zijn colleges
met een stuk argumentatieleer om te laten zien hoe taal kon worden gebruikt om
mensen te misleiden.T8
De lijst vakken zou vanaf L97 3 aanÀenlijk uitgebreid worden. Behalve humanistiek,
filosofie, westerse godsdienst en sociologie, die al vanaf de oprichting van het HOI
werden gegeven, kwamen er vanaf het begin van dejaren zeventig onder andere de
volgende vakken bij: humanisme en maatschappijvisie, algemene en sociale psychologie, humanistische psychologie, humanistische geestelijke verzorging en vorming,
humanistisch vormingsonderwijs, empathie en gesprekstechniek, werken in en met
groepen, cases en creatief spel. Daarbovenop kwam dan nog een sedeÍt L973 min of
meer verplichte stage. Uit de lijst blijkt dat er aan het HOt een veranderingsproces
gaande was, waarin meer aansluiting gezocht werd bij de moderne opvattingen over

maatschappelijke dienstverlening.
De toename van het aantal praktijkcolleges betekende dat langzaam het monopolie
van de filosofische, inhoudelijke en ethische benadering in de studie werd teruggedrongen. Er kwam een andere benadering bij, die zich meer richtte op het emotionele, relationele en intuïtieve van de mens. Die tweede benadering sloot meer aan op de
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Leren aan het HOI: het vak empathie en gesprekstechniek wordt sedert het begin
van de jaren zeventig gedoceerd.

ontwikkelingen in het welzijnswerk, waarin het levensbeschouwelijke aspect, het
zoeken naar zingeving, steeds minder centraal was komen te staan. De druk van cursisten op docenten om tijdens colleges bezig te gaan met de persoonlijke problematiek was groot. Hoewel niet alle docenten daaraan toe wilden geven (bij het vak empathie en gesprekstechniek dat gedoceerd werd door Denijs Bru werd bijvoorbeeld

een zakelijke aanpak voorgestaan), kreeg het psychologiserende element een tijdlang steeds meer gewicht binnen de studie.

HOI en humanisme
Uiteraard kan men zich afuragen of het toegeven aan de eisen zoals die binnen het
moderne welzijnswerk veelal werden gesteld wel zo'n gelukkige keuze is geweest.
Praktisch betekende het immers dat het levensbeschouwelijke element naar de ach-

tergrond schoof. Van Praag bijvoorbeeld had daar in elk geval grote moeite mee.
Daar waar veel vakken, die aan het HOI gegeven werden, langzaam begonnen te
veranderen, gebeurde dat niet met het door Van Praag gedoceerde vak humanistiek.
In onderwijskundig opzicht bleef Van Praag in deze periode zijn eigen weg volgen.
Veel van de kritiek van studenten en docenten richtte zich dan ook een tijdlang op
hem. Het lag niet in zijn aard om daar altijd diep op in te gaan. Elly Hoogeveen, die in
1973 metdecursus aan het HOI begon en later het vak methodiekvan de geestelijke
verzorging aan de opleiding verzorgde, herinnert zich over de colleges van Van
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Praag: 'YanPraagzette het humanisme heel duidelijk neer en dan kon je vervolgens
uitvechten ofje wel of niet humanist was. Jaap van Praagbegon dan met het opschrijven van postulaten en iedereen dacht dan: dogma. Dat leidde nog wel eens tot felle
discussies en kritiek. Iedereen had in die tijd wel iets van: wil ik me wel humanist noemen? Dat vochten we in die tijd met Jaap van Praag uit. Die zat er dan wat laconiek
bij. Hetwasvoor hem ietsvan: op een gegeven momentwenje erwel aan dat mensen
dat soort vragen gaan stellen. Maar soms kon hij ook hard weerwoord leveren.'7e
Van Praags enigszins laconieke houding ten aanzienvan de kritiek en zijn eigenzinnige opvatting over de wijze waarop het vak humanistiek in de opleiding gedoceerd
moest worden, warenvooreenbelangrijk deelteverklaren uitzijnvrees dat de oplei-

ding onvoldoende de humanistische identiteit aan het raadswerk zou meegeven.
Van Praag ergerde zich in hoge mate aan het gebrek aan humanistische gezindheid
onder cursisten en aan het feit dat sommigen ongemotiveerd halverwege met de studie stopten. Hij vond dat ze van hun morele verplichtingen goed doordrongen moesten worden. Het HOI kostte de humanistische beweging immers veel geld. Bovendien was hij er een sterk voorstander van dat cursisten die raadswerk wilden verrichten ook lid moesten zijn van het Humanistisch Verbond. Herhaaldelijk wees hij
daarop tijdens docentenvergaderingen. Maar binnen het HOI waren er ook mensen,
die het lidmaatschap, en zelfs de humanistische gezindheid minder prominent op de
voorgrond plaatsten.
In 1972 had het bestuur al vastgesteld: 'Het HOI is een vakopleiding die beoogt
mensen op te leiden om (...) vanuit humanistische geest wijwillig of professioneel
werkzaam te kunnen zijn. Cursisten worden geacht zich loyaal t.a.v. deze doelstelling op te stellen ook als zij uit andere achtergrond of motieven de opleiding wensen
tevolgen.'8o Maarhet aantalmensen dat geen lidwasvanhet HumanistischVerbond
nam toe. Gerdi van de Pols, studiecoördinatrice, stak dat ook niet onder stoelen of

banken. In de Humanrsrverklaarde zij:
'Nee, ik ben geen lid van het Humanistisch Verbond. Ik ben er altijd vanuit gegaan
dat ieder lidmaatschap je in je visie beperkt. Ik wil zo open mogelijk staan tegenover
de mensen, die op mij afkomen.'81 En Rob Buitenweg, die de studie in het begin van
de jaren zeventig volgde en later docent humanistiek aan het HOI werd, verklaarde
in 1983 dat hij in het begin van de jaren zeventig nog van het humanisme overtuigd
moest worden: 'Het vakkenpakket sprak me wel aan. De opleiding leek me wel een
ondersteuning voor mijn praktisch hulpverlenend bezig zijn. Het humanistische van
de opleiding nam ik op de koop toe. Wat zei dat humanisme me nou?'82
E,ind 197 4 stuurde Van Praag een brief naar het HOI, waarin hij zich beklaagde over
het gebrek aan humanistische gezindheid onder de cursisten. Op een docentenvergadering, waar Van Praag zelf niet aanwezig was, boog men zich over dit probleem.
De docenten bleken het onderling allerminst eens te zijn over het antwoord op de
vraag in welke mate van cursisten kon worden geëist datzezichachter het humanisme en het Verbond zouden stellen.s3
Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkelingen aan de opleidingen tot welzijnswerker en de ontwikkelingen in het welzijnswerk zelf het maatschappelijkwerk hadden ontdaan van het levensbeschouwelijk element. Doordat het HOI, groeiend in
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een tijd van snelle maatschappelijke ontwikkelingen, sterk beïnvloed werd door de
wijze waarop werd nagedacht over de vorm en inhoud van het welzijnswerk, dreigde
de specifieke humanistische kant van het HOI onbelangrijk te worden. Veel cursisten hadden meer oog voor het psychologiserende dan voor het zingevende aspect.
Aan het eindvan de hierbeschreven periode probeerde men ook aan het HOI zelf te
analyseren wat er eigenlijk gaande was. Eén van de meest duidelijke analyses kwam
van Ina Brouwer, die in L974 Gerdi van der Pols was opgevolgd als studiecoördinatrice. In een in L975 geschreven nota, waarin zij de achtergrond van de bestaande
knelpunten toelichtte, stond onder meer te lezen: 'De knelpunten binnen de oplei
ding hebben hun oorsprong in de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. In deze ontwikkelingen kunnen we de opkomst van een "nieuw" humanisme
signaleren. Het wordt zichtbaar in de tijd van revoltes, eind zestiger jaren. Het zijn
vooral de jongeren die vanuit een impliciete nieuwe levenshouding, een nog niet expliciet geformuleerde levensvisi e, zich keren tegen de mensonterende aspekten van
de hedendaagse maatschapprj (...) De jongere (en niet alleen de jongere) komt in een
identiteitskrisis. Hij ervaart waarden en norÍnen als er niet zijnd, hij ervaart ze dus
niet. Hij ervaart alleen chaos en een wereld waarin de mens niet geteld wordt. En om
uit die chaos te komen gaat hij in eerste instantie ageren.' Verder constateerde ze:
'Lag, toen de opleiding opgericht werd, de nadruk vooral op het bewustworden van
waarden op intellektuele wijze, nu ligt de nadruk even sterk op het belevingsaspekt,
en de wijze waarop dit verwoord kan worden.'84
Later zou het HOI, eenmaal in wat rustiger vaarwater beland, de nuttige elementen
van het algemene welzijnswerk incorporeren en daarnaast opnieuw op zoek gaan
naar het 'extÍa' dat het te bieden had. Op dat moment zou de specifieke waarde van
de humanistiek, die Van Praag zo onverstoorbaar tegen de stroom in bleef onderwijzen, toch weer worden erkend. Voor het zover was moest het HOI echter nog heel
wat klippen omzeilen.

Ontwikkelingen in de werkvelden
Uiteraard werden ook de werkvelden voor humanistische raadslieden beïnvloed
door de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat gebeurde echter niet overal op dezelfde manier. De meest vergaande veranderingen in het werk van humanistische
raadslieden deden zich voor in een werkveld, dat geheel opnieuw ontwikkeld en nu
ook geprofessionaliseerd werd: dat van de ziekenhuizen. In de eerste plaats kwam
vanuit dit werkveld het verlangen naar een meer praktijkgerichte beroepsopleiding
naar voren. Bovendien woegen sommigen zich af, of de humanistische identiteit nu
eigenlijk wel zo belangrijk was. De aan de ziekenhuizen verbonden maatschappelijk
werkers en psychologen werkten niet vanuit een levensbeschouwelijke visie. Voor
veel ziekenhuizen was de aanwezigheid van deze algemeen georiënteerde maatschappelijk werkers voldoende. Humanistische raadslieden werden daarnaast vaak
overbodig geacht. Doordat er anderzijds bij de ziekenhuizen en bejaardentehuizen
wel een toenemende vraag bestond naar raadslieden, kregen ook humanistische
raadslieden hier wel functies. Hun humanist-zijn speelde daarbij niet altijd een even
belangrijke rol. Geen wonder datzichde vraag opdrong of er nog wel behoefte was
65

aan raadslieden met een expliciete levensbeschouwelijke achtergrond, werkend
vanuit een bepaald organisatorisch verband.
Zo verscheen in 1973 een artikel in de HumanistvanMarten Hoekstra, waarin hij

een IJmuidens ziekenhuis beschreef als voorbeeld van een instelling waar humanist,
pastoor en dominee het werk onderling verdeelden. Er ontstond een vorm van
deels
ongedifferentieerd geestelijk werk. Hoekstra pleitte voor een verdergaande ontwikkeling in deze zin, waardoor het Verbond geen organisatorische of béstuurlijke verantwoording meer zou dragen voor het werk. Van Praagverzette zichhieriegen in
een nawoord. Hij vond dat het Humanistisch Verbond een eigen verantwooràelijkheid en inspraak moest behouden bij het benoemen van raadslieden.85
Degene die in dit verband het meest expliciet de eigen identiteit van de humanistische geestelijk werker verdedigde, was C.H. Schonk. ln 1976 ginghij in een reeks artikelen, die gepubliceerd werd in de Humanist, nader in op de problematiek: ,De
geestelijke verzorging verkeert in een identiteitskrisis. Met nàme ii de rechte samenhang van geestelijke verzorgingmet de geloofs- of levensovertuiging voor velen niet
meer duidelijk."u Hij constateerde dat deze identiteitscrisis niet atteèn U4 de confessionelen maar ook bij de humanisten voorkwam. Schonk concludeerde uiteindelijk
dat er wel degelijk behoefte bestond aan de geestelijke verzorging met een eigèn
identiteit en dat katholieken, protestants-christelijken en humanisten daarbij ek éen
eigen taak hadden: 'Men leeft, handelt, neemt stelling, ontleent zijn doeleinden aan
zijn levensovertuiging, tenminste waar het om de wezenlijke dingen van het leven
gaat. De levensovertuiging brengt eenheid, samenhang in dit allei. En, om misverstanden te voorkomen, de levensovertuiging is niet iets los van de mens, waaraan de
mens ondergeschikt is. Maar de mens en zijn levensovertuiging zijn één. De mens is
zrjn levensovertuiging. En, naarmate de levensovertuiging meir'bewust is, hebben
haar funkties grotere kracht.'87
Nadat de arbeiderskampen langzaamaan waren verdwenen, bleven de voornaamste
werkvelden die bij defensie, justitie en de ziekenhuizen. Een poging om een werkveld 'bedrijven' te starten, nadat er in l97l bij de Hoogouer. eà gèestelijk raadsman was geplaatst, mislukte. Bij de beide genoemde'traditionele'werkvelden werd
de noodzaak om vast te houden aan de humanistische identiteit grotergeacht dan bij

het opnieuw ontwikkelde werkveld ziekenhuizen

De financiering van het HOI
Dwars door de hiervoor geschetste inhoudelijke problematiek liepen de financie-

ringsmoeilijkheden, waarmee het HoI te kampen kreeg. In de discuisies over de wijzewaarop de financiering tot stand moest komen werd ook regelmatig aan de nooàzaakvan de eigen humanistische identiteit getwijfeld.
Het Humanistisch Verbond werd steeds ontevredener over het rendement van de
studie. Het HoI moest daarom op zoek gaan naar andere financieringsbronnen. De
vraag of het HOI zijn strevennaareen universitaire opleidingwildehandhaven of dat
men een beroepsopleiding wilde worden speelde daarbij een belangrijke rol. voor
de verdere professionalisering van het beroep was het in elk geval absoluut noodzakelijk dat een eigen vorÍn van opleiding op de een of andere manier behouden bleef.
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De financiering van het HOI was van het begin af aan een groot probleem geweest.

Aanvankelijk betekende dit dat men nauwelijks uitgebreide cursussen kon geven en
aftrankelijk was van welwillende hoogleraren, die in hun vrije tijd een aantal colleges
wilden verzorgen. Ondanks dat had het bestuur van de opleiding in 1969 toch de activiteiten uitgebreid, mede in de hoop dat het Verbond de waarde van de opleiding
zou blijven erkennen. Het HOI had besloten ook de algemene kadervorming in het
Humanistisch Verbond te gaan verzorgen.
In 1970 bleek deze kaderscholing niet te functioneren. De doelstellingen moesten
daarom herzien worden. Maar ook de poging om de kadervorming meer op regio's
en gemeenschappen te richten mislukte. Uiteindelijk kwam van de hele kadervorming nauwelijks iets terecht. Wel richtte het HOI de blik op de nascholing van raadslieden. De raadslieden in het leger en bijjustitie hadden regelmatig bijeenkomsten,
voortgezette opleidingen. Bij het ziekenhuis- en bejaardenwerk lag dat in het begin
van de jaren zeventig moeilijker. Het bestuur hoopte dat het HOI hierin een functie
zou kunnen vervullen, bijvoorbeeld in de vorm van nascholingscursussen.88 Daarmee kon de opleiding ten opzichte van het Humanistisch Verbond haar bestaansrecht bewijzen. Het Humanistisch Verbond ging echter steeds kritischer naar het
HOI kijken, zeker nu het ook niet gelukt was om de kadercursussen van de grond te
krdgen. Bovendien vond het Verbond dat het aantal mensen dat afstudeerde (en
vooral ook het aantal mensen dat uiteindelijk iets met de verworven kennis ging
doen bij het Verbond) te gering was. Tijdens de introductie moesten cursisten min of
meer beloven, datze na de opleiding in de humanistische werkvelden zouden gaan
werken. Maar in werkelijkheid kwam over het algemeen van de belofte weinig terecht. Veel cursisten bleken uiteindelijk minder zeker te zijn van de motieven waarom ze de opleiding begonnen waren dan uit hun belofte kon worden verwacht. In het
Hoofdbestuur van het Verbond speelde toen de vïaag: 'Als die groep zelfontplooiers maar steeds groter wordt, moeten wij dan terwille van die zelfontplooiing zoveel
op tafel leggen?'8e
Voor het HOI werd het duidelijk, dat het beter naar andere financieringsmogelijkheden kon gaan omkijken. In 1970 bereidde het daarom een subsidie-aanvraag bij het
ministerie voor. Tijdens de discussie daarover bleek, dat het bestuur zich omwille
van het verkrijgen van subsidie genoodzaakt voelde om de opleiding duidelijk te
gaan richten op algemene maatschappelijke taken. De specifieke beroepen van humanistisch geestelijk raadsman en docent humanistisch vormingsonderwijs zouden
slechts deelaspecten van de opleiding moeten worden. De doelstellingen zouden
dusdanig moeten worden herschreven, dat het HOI binnen het in Nederland bestaande opleidingsveld zou gaan passen. Ook voelde het bestuur veel voor uitwisseling van ervaring en samenwerking met andere instellingen. Mocht er subsidie vervrorven worden, dan moest het normaal worden dat niet-humanisten de opleiding
geheel of gedeeltelijk konden volgen. Het bestuur concludeerde dat het HOI zich in
zijn onderwijskundige aanpak zou moeten gaan oriënteren op de werkwijze van de
sociale academies. In verband met de salariëring van de afgestudeerden wilde men
echter streven naÍu een universitaire status. Tot een eenduidige keuze kwam men
dus niet.
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Hoe klemmend de financiële nood werd, blijkt uit de vergaande stappen die het
HOl-bestuur bereid was te zetten om de opleiding te redden. De meerdèÀeid van de
aanwezigen bleek er tijdens een bestuursvergadering in 1970 voorstander van te zijn
om de humanistische signatuur te laten vallen. Bovendien gingen er stemmen op om
aansluiting te zoeken bij een bestaande opleiding. Overigens werd wel geconstateerd, dat er eigenlijk geen andere opleiding bestond, die aan de eisen voor samenwerking voldeed.
Op 18 december 1970 werd ten slotte de subsidieaanyraagnaar het ministerie verstuurd. In het jaarverslag over 1971 werd de uitgestippelde koers als volgt samengevat: 'Het bestuur van het HOI gaat ervan uit dat het niet strikt noodzakelijk is, dat de
beroepsopleiding voor humanistische raadslieden en vormingsleiders door het HV
wordt verzorgd. Het staat positief tegenover het idee de opleiding, zo nodig met een
door het HoI te verzorgen applikatie, onder te brengen bij een bestaande opleiding.'eo

Op 29 augustus 1971 hield de Vaste Kamercommissie voor Wetenschapsbeleid en
'wetenschappelijk
onderwijs een hoorzitting. Daarin werd de memorie van antwoord behandeld, waarin de minister zijn visie op het HOI uiteen had gezet. Hierin
stond onder meer: 'Dat aan ondergetekende bekend is, dat aan het genoemde Insti-

tuut onderwijs wordt gegeven door hooggekwalificeerde docenten, zodat mag worden aangenomen dat het onderwijs in elk geval van hoog gehalte is. Toch tiitt het
hem de vraag of voor een opleiding als in dit instituut wordt gegeven een passende
plaats gevonden zou kunnen worden in het universitaire onderwijs als een volledige,
tot een eigen doctoraalexamen opleidende nieuwe studierichting. De zaken staan in
dit geval immers heel anders dan bij het onderwijs en de wetenschapsbeoefening op
het gebied van de theologie, die van meet af aan deel heeft uitgemaakt van de univerl
sitaire traditie. Ook al mocht dit instituut vatbaar blijken voor de ontwikkeling tot
een instelling, diein aanmerkingzoukunnen komenvoorformele erkenningdoórde
overheid als hogeschool, dan zou datnog geengrond opleverenvoorbekostigingvan
die hogeschool uit de openbare kas.'e1
De subsidie-aanvraag werd dus afgewezen, maar het

HoI

had, gezien de penibelefi-

nanciële situatie, weinig andere keuze dan de 'strijd' voort te zetten. Het besloot
daarom zijn standpunt aan kamerleden uiteen tezettenen hen te wij zenopeen aantal punten op grond waarvan subsidie niet geweigerd mocht worden. In de eerste
plaats was dat het gegeven van de toenemendebehoefte aan humanistische raadslieden. In de tweede plaats het feit dat het Hol-diploma een erkende bevoegdheid gaf
voor het geven van lessen in maatschappijleer en kennis van het culturele en maàtschappelijke leven op Mo-A niveau. In de derde plaats was er een wettelijke gelijkstelling van humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs. En tót slot
wees het bestuur erop dat er een wachtlijst van potentiële cursisten bestond.
Op25 september 1973 gingerwederom een verzoek om subsidie naarhetministerie
van onderwijs. Op 8 februari van het daaropvolgende jaar antwoordde de minister.
Hij erkende wel het nut van de studie, maar niet dat van een zelfstandige opleiding:
'Om onderwijskundigeredenen en op grondvan financiële overwegingenaóht ikhèt
echter minder gewenst, dat uw instituut een zelfstandige school zou blijven c.q. wor68

den.'e2 Het advies van de minister luidde aansluiting te zoeken bij een bestaande op-

leiding.

Vanaf L973 begonnen daarom gesprekken met andere onderwijsinstellingen. Er
startte een overleg met de Nederlandse Protestanten Bond om de opleidingen samen
te voegen of om samen te werken. Het HOI zag daar echter uiteindelijk te weinig
voordelen in. Bovendien zou men dan de status verliezen van enige buitenkerkelijke

opleiding voor geestelijke verzorgers en dat perspectief was onaantrekkelijk. In
l974hield men nog vergaande fusiebesprekingen met de Sociale Akademie Karthuizerplantsoen te Amsterdam. Maar ook deze gesprekken verzandden na enige
tijd. Men kon het over een gezamenlijk programma niet eens worden.
Inmiddels raakte het geduld van het Verbond op. Het Verbond noemde de opleiding
'onrendabel' en eiste, dat er vergaande bezuinigingen zouden worden doorgevoerd.
Er werd meegedeeld dat het Verbond binnen twee jaar zou stoppen met de opleiding
als er dan nog geen uitzicht op overheidsbekostiging bestond. De voorzitter van het
HOI, Enno Hommes, reageerde per brief geërgerd op de kritiek van het Verbond:
'U spreekt in uw brief van een onrendabel H.O.I. Wij hebben wel wat moeite met deze typering. Het Humanistisch Verbond heeft in feite voor een belachelijk laag bedrag een kadercursus lopen in de vorm van het H.O.I. en dit kan alleen maar omdat

de bestuurders zonder enige deklaratie werken, docenten onderbetaald worden,
maar uit idealisme doorgaan en de funktionaresse uit idealisme een gehele dagtaak
inzet voor een half-time job. Het H.O.I. is opgezet uit idealistische overwegingen en
wordt gedragen door idealisme. In zo'n setting schiet het gebruik van de term rendabel gegarandeerd velen in het verkeerde keelgat.'e3
De verwijdering, die in het begin van de jaren zeventig tussen HOI en Humanistisch
Verbond was ontstaan, groeide. Het maakte de noodzaak om door de overheid gefinancierd te worden des te noodzakelijker.
In de period e 197 5-197 6 startte het HOI een laatste wanhoopsoffensief om alsnog
door de overheid erkend te worden als een zelfstandige beroepsopleiding. Daartoe
werd onder andere een lobby georganiseerd onder kamerleden. Deze actie zou uiteindelijk tot succes leiden.

Op weg naar een vernieuwd HOI
Al met al stond het HOI er rond 1975 niet al te best voor. Financieel waren er weinig
perspectieven. Inhoudelijk was de opleiding weinig evenwichtig als gevolg van de
snelle introductie van allerlei elementen uit de welzijnsopleidingen. Dat daar meningsverschillen over bestonden was op zichzelf duidelijk, maar de eerste jaren kwamen die niet boven tafel. De humanistische identiteit was in het algemeen ver tezoeken. In plaats daarvan was er een sterke neiging tot psychologiseren ontstaan, hetgèen steeds meer mensen ging ergeren. Er was een losmakingsproces van het Verbond gaande, dat later weer teruggedraaid zou worden. De opleiding was in het begin van de jaren zeventig, ook door de snellewisseling van de studiecoördinatoren, in
een steeds grotere chaos terechtgekomen. De verdergaande professionalisering van
het beroep was daardoor tijdelijk vrijwel stil komen te liggen. Weliswaar had het
HOI aansluiting gevonden bij de moderne opvattingen over hulpverlening, maar dat
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had nog steeds niet geleid tot een eigen visie op de methodiek die een humanistisch
geestelijk werkende moest hanteren.
Het HOI, in de dertien beginjaren van zijn bestaan zó sterk geconfronteerd met de
gevolgen van de maatschappelijke golfbeweging, leek een roemloos eind tegemoet
te gaan. weer dertien jaar later, in 1988, vormde het HOI echter de bakermat voor
een stevig in de steigers staande Universiteit voor Humanistiek. Btjkbaar waren er
krachten werkzaam, die het Instituut in de jaren na 7975 uit het moeras wisten te

trekken.
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Hoofdstuk 4
Herbezinning op de beroepsidentiteit
L976-1985

Men zou de periode van de tweede helft van

de

jaren zeventig en van de jaren tachtig

voor het HOI kunnen karakteriseren als één waarin de problemen, zoals die in de
daaraan voorafgaande jaren manifest waren geworden, grotendeels opgelost werden. Dit opende de mogelijkheid om nieuwe vragen te gaan formuleren en beantwoorden. Deze nieuwe vragen draaiden om de omschrijving van de beroepsidentiteit en de beroepsperspectieven van de aan het HOI geboden opleiding. Het uitwerken van de betekenis van de term'geestelijk' speelde daarbij een belangrijke rol. Het
proces van verdere professionalisering, dat in de eerste helft van de jaren zeventig
maar uiterst langzaam was voortgegaan, zou daardoor nieuwe impulsen krijgen.

De plaats van het geestelijk werk na L976
Het midden van de jaren zeventig was de absolute bloeiperiode van de verzorgingsstaat. We zagen reeds dat het welzijnswerk eelazeer belangrijke rol speelde in deze
constellatie. Er werden nu hoge eisen aan het welzijnswerk gesteld, het moest vooral
door de voltooiing van zijn tot in de details omschreven methodiek een bijdrage leveren aan het goed functioneren van die verzorgingsstaat. Een verzakelijking van het
welzijnswerk was het logische gevolg. Allerlei ideeën als zou het welzijnswerk ook
kunnen bijdragen aan de bewijding van de mens raakten op hun retour.
Ook het HOI kon er niet meer omheen, dat het in zijn eigen gelederen een zekere
verzakelijking moest gaan doorvoeren. Tegelijkertijd ging dit echter gepaard met het
zoeken naar de eigen plaats van de geestelijk werker in het veld van het welzijnswerk.
Nu de verzorgingsstaat de meeste mensen een materiële welvaart kon bieden, die
nognooit eerdervan een zo hoogniveau was geweest, stondde strijd omhetmateriële bestaan voor zeer velen niet meer op de voorgrond. Hierdoor drong de vraag zich
op of deze materiële behoeftebevrediging nu de hele zingeving van het leven kon
zijn, of dat er misschien nog meer was. Het vraagstuk van de eigen identiteit van de
mens trad steeds meer op de voorgrond. Als gevolg van de ontzuiling waren dit soort
vragen niet meer problemen van hele bevolkingsgroepen op zoek naar min of meer
collectieve antwoorden, maar individuele levensvragen waarop individuele antwoorden werden gezocht. Zo verdween in dit verband bijvoorbeeld het begrip 'buitenkerkelijk' in de betekenis zoals dit door het praktisch humanisme met name in de
jaren vijftig was gebruikt. Buitenkerkelijk was niet meer synoniem met niet-gelovig.
Veel gelovigen begonnen hun geloof buiten de kerken om te beleven. Het spreekt
voor zichzelf, dat de humanistisch geestelijke verzorging zich in dat opzicht ook voor
een andere situatie zag geplaatst.
Op het vlak van het geestelijke en levensbeschouwelijke had het neutrale welzijns71

werk weinig te bieden. Maar was dit nu niet het gebied waarop juist het humanisme
de mens iets te bieden had? Er was nu dus ook maatschappelijk gezien een reden om
meer nadrukkelijk aandacht te besteden aan het'humanistische' aspect van het beroep waartoe het HOI opleidde. Het was zaakeenaantal discussies af te ronden en
de opleiding op een zakelijke manieroptezetten.Van daaruit zou verder uitgewerkt
kunnen worden hoe het beroep een eigen humanistische identiteit meegegeven kon
worden. Het zou daardoor de mens nog iets anders te bieden hebben dan het welzijnswerk, namelijk een doordenking van het geestelijk en levensbeschouwelijk aspect van het leven.
Het was Carel Uitenbogaard, docent humanistische geestelijke verzorging en vorming aan het HOI en daarnaast raadsman bij justitie, die met name het vraagstuk van
de eigen beroepsidentiteit nieuw leven inblies . ln 1,97 5 constateerde hij: 'We staan
aan het begin van een nieuwe periode. We lopen nog niet achter, maar als we niet
alert zijn op deze nieuwe periode, zouden we de humanistische boot kunnen gaan
missen. De tijd dat generatieszichverzetten tegen het geestelijk werk is voorbij. Er
komt een gevoel voor bestaansvragen. Er wordt kritiek op de samenleving geuit, die
de menselijke waarden uit het oog verliest. Er komen nieuwe noties die de dadendrang zonder bezinning afremmen. De komende 10- 15 jaar is er een versterkte kans
om vanuit het praktisch humanisme zaken te doen. Het geestelijk werk is zowel een
intellektuele bezigheid als een intentionele bezigheid. Er moet een vernieuwing
plaatsvinden in bepaalde werkvelden in de methode van het raadswerk. Deze methode zou meer moeten verwijzen naar intentionele leermethoden zoals bewustwording.'ea Uitenbogaard wilde de ontstane problemen aan het HOI oplossen vanuit de
positieve vïaag naar de beroepsidentiteit. Zijninzet sloot bovendien aan bij de toenemende belangstelling voor de vraag naar de zin van het bestaan en voor de identiteitsvraagstukken die de mens steeds meer bezig gingen houden.
In tegenstelling totVan PraaggingUitenbogaard minderuit van de abstracte enfilosofische benadering van het vak, hoewel hij uiteindelijk een vrijwel identieke benadering van het beroep voorstond als Van Praag. De mate waarin theoretische noties
konden worden vertaald naar de praktijk van het geestelijk werk vormde het uitgangspunt bij de redeneringen van Uitenbogaard. Hierdoor kon hij, gemakkelijker
dan Van Praag, aansluiting vinden bij de nieuwe generatie cursisten en docenten aan
het HOI. Maar voordat de discussie over de beroepsidentiteit duidelijke vormen
aannam, moest er eerst een aantal organisatorische en inhoudelijke obstakels uit de
weg worden geruimd.

Ruimte voor de aanpak van problemen
De in 1975 op gang gekomen lobby onder kamerleden om erkend te worden

als hol976lietde toenmalige staatssecretaris van onderwijs, G. Klein, officieel weten, dat hij per l januari 1977 voornemens
was het HOI uit 's Rijks kas te bekostigen. Daarmee was de zelfstandigheid van de
opleiding, als parttime hoger beroepsopleiding, gewaarborgd en het financiële probleem voorlopig uit de wereld. In augustus 1980 zou de opleiding van drie jaar verlengd worden tot vier jaar.
ger beroepsopleiding had succes. Op 11 oktob er
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De financiering door de overheid bracht met zich mee dat het karakter van het HOI
sterk veranderde: het overleg tussen docenten werd verbeterd, de huisvesting werd
beter, de staf werd uitgebreid, de selectiecriteria werden opnieuw geformuleerd en
er kwam een zakeldker opgezet studieprogramma. Meer dan voorheen was er sprake
van een geprofessionaliseerd instituut.
Doordat het mogelijkwerd om eenvaste staf van docenten aan tetrekken kon de opzet van de opleiding beter doordacht worden. Docenten hadden, nu ze in vaste
dienst waren, meer tijd om met elkaar te overleggen. Dit gebeurde onder meer door
de instelling van zogeheten docententweedaagsen, die in de periode 197 6-1985 regelmatig werden gehouden. Deze tweedaagsen boden de gelegenheid om af en toe
inhoudelijk van gedachten te wisselen. Bovendien waren ze voor Uitenbogaard en
Van Praag een mogelijkheid om de jongere docenten te vormen.
Het feit dat het HOI nu echt als een zelfstandige onderwijsinstelling moest worden
gezien, werd geaccentueerd door de verhuizing naar een eigen pand. Door de groei
van het aantal studenten was in 1977 een nieuwe behuizing dringend gewenst. Lange
tijd zocht men zonder succes naar een nieuw onderkomen. Een aanbod van het ministerie om in Leusden een nieuw gebouw neer tezettenvond geen doorgang. Burgemeester en wethouders van Leusden staken daar een stokje voor: 'Uw instituut
zotu naaÍ onze mening een onevenredig groot oppervlaktebeslag leggen op de
schaarsebouwgrond.'es Ten slotteverhuisdemen op 5 januari 1978 naarde Ridderstraat te Culemborg, waar het HOI introk bij de daar gevestigde sociale academie.
Nadat de financiële banden tussen het Humanistisch Verbond en het HOI verbroken waren, ontstond er met het vertrek van het HOI uit het Erasmushuis (het hoofdgebouw van het Verbond) nu dus ook een fysieke afstand tussen beide. Aangezien
de personele dwarsverbindingen tussen HOI en Verbond, die tot t972vrij groot
waren geweest, in de loop dertijd sterkverminderd waren, betekende dit ook dat het
Instituut geïsoleerder ten opzichte van het Verbond kwam te staan.
Nu het HOI een parttimeberoepsopleidingwerdkonden ermeerdocenten en stafleden worden aangesteld. Hierdoor kwam er ruimte om een aantal taken beter te vervullen. Dat uitte zich onder meer in de aanstelling van zowel een studiecoördinator
als een stagecoördinatrice. Ton Jorna werd in 1977 studiecoördinator en spoedig
daarna, conform de ministeriële regels, directeur van het HOI. Hij ontpopte zichal
gauw als een persoon die een zakelijke aanpak van de studie voorstond. Ina Brouwer
werd tot stagecoördinatrice benoemd. Zij bedong bij het bestuur, dat ze op voet van

gelijkwaardigheid zou worden behandeld met de studiecoördinator en uit dien
hoofde dus ook de bestuursvergaderingen mocht bijwonen. Gezien het toenemende
belang dat de stage binnen de studie innam was dit een logische en noodzakeldke
stap. De stages, die nog steeds onvoldoende ontwikkeld waren, konden na haar benoeming opnieuw worden opgezet. De stage van 26 dagdelen die tot het moment
van het verkrijgen van de status van hoger beroepsopleiding voor cursisten gebruikelijk was, werd in 1978 uitgebreid tot een stage van twintig uren per week. De organisatie van de stages kon nu dus een volwaardige plaats binnen de studie gaan innemen, conform de eisen die in het hoger beroepsonderwijs gesteld werden.
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HOl-directeur Ton Jorna tijdens een HOl-weekend, 1988.
§electiecriteria aan het HOI
Een nog onopgelost probleem was het lage rendement van de studie. Dit kon alleen
verbeterd worden als de doelstellingen van de opleiding en de selectiecriteria voor
studenten duidelijker geformuleerd zouden worden. In de praktijk wer dentot !977
alleen mensen afgewezen indien zij zeer expliciet een andere levensovertuiging hadden of in psychische problemen verkeerden. over beroepsgerichtheid werd wel gepraat en studenten moesten beloven na de studie in de werkvelden bezig te gaan,
maar weinigen trokken zich daar in de praktijk iets van aan. Feitelijk waren de selectiecriteria vervaagd. Al spoedig nazijnaanstelling schreef Jorna een notitie waarin
hij het doel en de daaruit af te leiden (en wettelijk verplicht gestelde) selectiecriteria
van de opleiding op een rijtje zette: 'De aard van de opleiding, humanistisch, en in
het verlengde hiervan, het doel van de opleiding, raadsman/vormingswerker, vraagt
om specifieke toelatingseisen naast de algemene: vooropleiding en leeftijd. Gedurende de opleiding gaat het derhalve niet louter om existentiële/intellectuele vorming, maar ook om vorming door zelfkonfrontatie.'e6
Aard en doel van de opleiding resulteerden in vijf criteria. In de eerste plaats dienden
potentiële studenten minstens een havo-vooropleiding te hebben. Dat was niet alleen wettelijk verplicht, maar het zou ook de grote niveauverschillen tussen studenten, die de cursus voordien soms parten speelden, verminderen. In de tweede plaats
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werd de minimum leeftijd van25 jaarbevestigd. Later zou die naar 23iaarvetlaagd
worden. In de derde plaats werd gekeken naar de beroepsgerichtheid van de aankomende studenten, zodat mensen die slechts uit persoonlijke motieven de opleiding
wilden volgen niet meer aangenomen zouden worden. In de vierde plaats werd een
humanistische gezindheid geëist. 'Onder humanistische gezindheid verstaan we een
innerlijke betrokkenheid op de vragen van het mens-zijn en het inleven vanuit een
humanistische grondhouding',zo luidde de definitieve omschrijving. Niet iedereen
kon zich in dat laatste criterium vinden. Eén van de aanwezigen merkte tijdens een
vergadering in 1977 ,waar dit selectiecriterium ter sprake kwam, op: 'Je laat de kursist niet vrij. Hij mag geen twijfel hebben. Het is in feite een ahumanistisch kriterium
(...) Ik haat het, dat iemand met een geestelijke instelling, anders dan de humanistische, wordt geweigerd.'e7 Nadien zou het protest tegen de eis van humanistische gezindheid bijna niet meer te horen zijn aan het HOI. Behalve deze criteria werd ook de
eis van persoonlijke geschiktheid van de student tot een selectiecriterium gemaakt.

Professionalisering en verzakelijking
De professionalisering van de studie vereiste strakkere studieprogramma's. Bovendien bracht het feit dat het HOI een door de overheid erkende beroepsopleiding was
met zich mee dat de examens een doorslaggevender karakter kregen in de beoordeling van de studenten. Van Praag, die nog altijd een meer semi-academische variant
van de opleiding voor ogen had, was daar minder gelukkig mee. In november 1980
zou hij nog een korte notitie schrijven waarin hij bezwaar maakte tegen het schoolser
worden van de examens: 'Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het examen bij
ons langzamerhand een schoolse betekenis heeft gekregen die ik sterk betreur. Aanvankelijk heb ik het eindgesprek, niet zonder reden zo genoemd, gezien als een
enigszins ceremoniële afsluiting van de studie.'eS Deze kritiek weerspiegelt misschien het beste welk veranderingsproces zichaanhet HOI aan het voltrekken was.
Van Praag zag de taak van de geestelijk werkende toch nog steeds als een vorm van
veredeld vrijwilligerswerk. In de zakelijke benadering stond echter voorop dat de
studie tot een volwaardig beroep moest opleiden.
De mate waarin die verzakelijking moestworden doorgevoerd leverde aanvankelijk
nog enige discussie op onder de docenten. Niet alleen cursisten, maar ook de docenten werden op hun kwaliteitenbeoordeeld, omzodoendehet onderwijs naareen hoger niveau te tillen. Daarnaast moesten een opnieuw geformuleerde beroepsidentiteit en de zakelijker aanpak van de opleiding erkenning vinden bij het Verbond. Ook
dit laatste was deels een management-technische zaak. Bij het Verbond en de diensten van de werkvelden bestond een negatief beeld van het HOI. De organisatorische chaos in het begin van de jaren zeventig en de dominantie van de persoonlijke
groeibeweging, zoals men de activiteiten van de zelfontplooiers was gaan noemen,
waren niet verborgen gebleven voor het Verbond. Het HOl-diploma, waarvan de
waarde toch al niet overschat mocht worden, verloor daardoor vrijwel elke betekenis. Immers, als de mensen in het eigen Verbond er al geen waarde aan wilden hechten, wie zou dat dan nog wel doen? In het begin van de jaren zeventig meenden de
docenten dat in de samenleving meer op de persoon dan op het diploma werd gelet
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en dat HOl-studenten daarom geen concurrentie hoefden te wezen van de sociale
academies. Steeds duidelijker werd echter dat er wel degelijk naar de diploma,s van

afgestudeerden werd gekeken. Het was voor het HoI dan ook belangrijk om de status van het diploma bevestigd te krijgen door het Verbond.
Afgezien van de management-technische problemen zat het HOI natuurlijk ook met
een aantal grote inhoudelijke problemen, die in het licht van de verzakelijking om
een oplossing vroegen. om toe te komen aan een positieve formulering vàn ai inhoud van de opleiding moest eerst duidelijk worden om wat voor opleiding het hier
nu in feite ging. Daartoe diende men vragen te beantwoorden als: Wat houdt het beroep in? En: In welk opzicht onderscheiden Hol-gediplomeerden zich van afgestudeerden van de sociale academies?
Het HOI vertoonde, zoals reeds werd beschreven, in de jaren zeventig sterke overeenkomsten met de sociale academies. Dit in tegenstelling tot de periode daarvoor,
toen het eerder als een 'seminarium' werd beschouwd. Het eigene, het werken vanuit

een humanistische gezindheid, was daardoor steeds meer op de achtergrond

geraakt. Men stond zo dicht bij de'neutrale'hulpverlening, dat menigeen het ipecifieke van de eigen opleiding ontging. Het opnieuw definiëren en afbakenen van het

beroep werd daarom een absolute noodzaak, wilde het HoI zijn bestaansrecht
bevestigd zien. In wezen zou door het formuleren van de beroepsidentiteit ook de
mogelijkheid ontstaan om het beroep van humanistisch geestelijk werkende definitief een eigen professionele status te geven, naast die van de neutrale hulpverleners.
Pas als ditwas gebeurdkon ereen verdere ontwikkelingvan de specifieke methodiek
van het humanistisch geestelijk werk geformuleerd worden.
Het overheersende van de persoonlijke groeibeweging moest daarom volgens sommige docenten eerst ingedamd worden om de volgende stappen te kunnèn zetten.

Terugdringen van de persoonliike groeibeweging
Het waren met name Jorna en Jan Hein Mooren, docent psychologie,

die

in 1976

een offensief inzetten om een halt toe te roepen aan de persoonlijkegroeibeweging
die vooral gedragen werd door studenten. Niet de zelfontplooiing, maar de zelfconl

frontatie en daadwerkelijke beroepsontwikkeling wilden zij ceniraalstellen. Jorna:
'Ik zaghoe de mensen met elkaar omgingen, vooral ooktijdens het introductieweekeinde. Dat hing van gevoel aan elkaar vast. Ik zag het ook aan de rol die een enkele
docent vervulde. Dat waren toch meer goeroe's. En ik zag het aan de vergaande
overgave van de student aan het doen en laten van de docent. Daar had ik moeite
mee. ook omdat ik van studentzijde hoorde: luister'ns, we zijn een beroepsopleiding. Dat vond ik zelf ook. Trouwens, dat gold eveneens voor Jan Hein Moóren,
Jaap van Praag en Carel Uitenbogaard.'ee
ook Mooren nam in 1976 meer distantie van de persoonldke groeibeweging. weliswaar vond hij de persoonsgerichtheid een belangrijk aspect van de opleiding, maar
hij wilde zich binnen zijn eigen vak, algemene psychologie, toch meer bezigÀouden
met de theorie.1Oo In eerste instantie kwam er kritiek van de andere docenten, die
weesden dat Mooren de inhoud van zijn vak te weinig wilde relateren aan de praktijk. Van Praag steunde Mooren echter in zijn opvatting en mede daardoor ontitond
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een opening om de wijze waarop de persoonsgerichtheid zich ontwikkeld had ter dis-

vanaf 1977 schreef Mooren stukken, waarin hij aangaf hoe de persoonsgerichtheid geïntegreerd kon worden binnen een zakelijker opgezette studie:
'Persoonsgerichtheid betekent aansluiten bij de ervaringen van de cursist, de beleving expliciet tot essentieel onderdeel maken van het leerproces. M.i. vindt een omkering van doelstellingen plaats, wanneer, hetzij door de docent, hetzij door de curcussie te stellen.

sist, persoonsgerichtheid verward wordt met uitwerken van problemen. Dat is een

stap verder, een stap die iedere cursist voor zichzelf moet maken in een setting die
door hem of haar zelf is uitgekozen en op een zelf te bepalen moment. Wanneer het
uitwerken van problemen een programma-onderdeelwordt van de cursus is het risico groot, dat niet de cursist, maar de opleiding bepaalt wie er rvanneer aanzichzelf
werkt, een uitgangssituatie die nooit bevorderend kan zijn voor ontplooiing van
eigen mogelijkheden. Bovendien wordt de situatie onhoudbaar voor cursisten die
daar inderdaad hun eigen weg in gaan en naar de opleidingtoekomen voorhet HOIdiploma.'101
In wezen was het inhoudelijke probleem dat de persoonlijke groeibeweging te sterk
de richting van het psychologiserende was ingeslagen, hiermee boven tafel gehaald.
Tegelijkertijd besefte men aan het HOI ook wel dat in het moderne onderwijs de persoonlijke ontwikkeling van studenten een belangrijke plaats innam. Zeker voor een
instelling als het HOI, die ernaar streefde studenten tot evenwichtige mensen op te
leiden, was het totaal uitbannen van de persoonlijke groei niet wenselijk. Het was
zaak om een juiste balans te vinden tussen een zakelijke opzet van de opleiding en de
mogelijkheid tot persoonlijke groei en zelfconfrontatie van de studenten. Aanvankelijk waren de discussies tijdens de docententweedaagsen gewijd aan het vraagstuk

op welke wijze de persoonlijke vorming van studenten binnen het onderwijs vorm
moest krijgen. Door zich deze vraag te stellen werd een eerste stap gezet op weg naar
het afbakenen van een eigen methodiek binnen een zakelijke inhoud van de beroepsopleiding.
Tijdens de docententweedaagse van7977 werd uitgebreid ingegaan op de persoonlijke groeiproblematiek aan het Instituut. Er werd geconstateerd dat die op een storende wijze de overhand had gekregen. Het belette de beroepsgerichte studenten om
op een behoorlijke wijze aan de studie te werken. Van Praag maakte in de discussie
een onderscheid tussen een confrontatievan geestelijke aard en een confrontatie van
psychische aard. De vraag of er ook sprake was van een maatschappelijke confrontatie ontkenden hij en Carel Uitenbogaard niet, maar vanuit hun gezichtspunt viel dat
onder het begrip 'geestelijke confrontatie'. In elk geval achtte Van Praag de psychische confrontatie geen taak voor het HOI. Daarom was het vak relatietraining al uit
het programma geschrapt en vervangen door twee vrijwillige persoonlijke groeiweekeinden, waarin studenten expliciet aan zichzelf konden werken. Daarmee was
de taak van de opleiding in dat opzicht verduidelijkt.
De conclusie van de docententweedaagse luidde dat persoonlijke problemen niet
meer in lessituaties zouden worden behandeld.102 Hoewel het leek alsof de docenten
het eens waren kwamen zij op de volgende docententweedaagse terug op het probleem naar aanleiding van de vraag: 'Welke rol behoort de confrontatie van de cur77

sist met zichzelf binnen de vakken binnen deze opleiding te spelen?' De mate waarin

de docenten verantwoordelijk waren voor alle effecten die de opleiding teweeg
bracht werd ter discussie gesteld. Een aantal docenten vond dat dit aspect te weinig
belicht werd. Duidelijk was dat sommige docenten die verantwoording verder vonden reiken dan anderen. Tot een echte consensus kwam men op dat moment niet.
Weliswaar was men het er dus over eens dat de persoonlijke groei niet het allesoverheersend element in de opleiding moest zijn, maar tevens was men nog op zoek naar
de plek die het persoonldke aspect dan wèl binnen de opleiding moest innemen.
Ontstaan van de basisleergroep
Naast de docententweedaagsen werd ook in allerlei commissies g ezochtnaar een oplossing voor de vÍaag: Hoe integreer je persoonsvorming in een zaakgerichte opleiding? In één daarvan werd geconstateerd dat er in sommige groepen sprake was van
een voortdurende strijd tussen studenten die de persoonlijkheidsontwikkeling centraal stelden en diegenen die meer gericht waren op kennisopname. Daarom kwam
er een voorstel om in het eerste jaar een basisgroep in te stellen, waar meer aandacht
aan de persoonlijkheidsontwikkeling kon worden geschonken.l03 In het oorspronkelijke idee zou de basisgroep het centrale element in de studie worden. De basisgroep zou als het ware bepalen welke leerstof behandeld moest worden. In wezen
was dat het tegenovergestelde van wat de verzakelijkers voorstonden. Zij vormden
daarom het idee om. Studenten moesten in de basisleergroep, zoals de benaming uiteindelijk luidde, de leerstof op zictrr;elf kunnen betrekken.
De basisleergroep werd in de loop van 1977 definitief ingevoerd. In zo'n groep, die
bestond uit achttien cursisten van een zelfdejaargang, stond het leerproces van de
cursisten centraal. Als doelstellingen werden onder andere genoemd: het leggen van
een vertrouwensbasis tussen de cursisten onderling, het ontwikkelen van democratisch rolgedrag, aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling en aan de ontwikkeling van de studie. De doelstellingen van de basisleergroep hadden het karakter van een compromis. Enerzijds bood het bestaan ervan de cursisten de mogelijkheid om op een minder zaakgerichte manier aan zelfontwikkeling te doen, anderzijds waren sommige doelstellingen juist wel zaakgericht. De begeleiders van deze
groepen hadden het daardoor niet altijd even gemakkelijk. De uiteenlopende functiesvan debasisleergroep, hetbesprekenvan zowel studiealsbeleidvan de opleiding
en persoonlijke problematiek, leidden tot een uiterst ingewikkeld gÍoepsproces.
Menig docent beet hierop de tanden dan ook stuk, hoewel de waarde van de basis-

leergroepen altijd buiten kijf bleef staan.

Het vormingswerk aan het HOI
De wijze waarop aan het HOI het geestelijkvormingswerk moest worden gedoceerd
werd opnieuw ter discussie gesteld. De mate waarin dit werk een therapeutisch dan
wel een bezinnend karakter moest hebben, zowel op het HOI zelf als in het werk van
de vormingsleiders, speelde ook hier een belangrijke rol. Feitelijk vond een herwaardering plaats van het relationeel vormingswerk, dat zich zo sterk had laten inspireren
door de 'humanistic psychology'. Vooral door het relationele vormingswerk was het
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psychologiserende element in de opleiding gekomen. Het psychologiserende had
zich in de loop der tijd echter ook over de andere vakken verspreid. In dat licht
bezien was het logisch dat men juist in het vormingswerk een verzakelijking wilde
doorvoeren.
De docenten waren het er in principe over eens dat het vormingswerk zowel een
relationeel als een individueel aspect in zich droeg. Maar het uitwerken van een
studie-aanbod waarin deze twee zaken in een evenwichtig verband met elkaar werden gebracht, zonder dat het psychologiserende de overhand zou hebben, vereiste
de herwaardering van het levensbeschouwelijk aspect binnen de opleiding.
uitenbogaard formuleerdeinl9TT het'extra'dat het humanisme aan hetvormingswerk, zoals dat door het algemene welzijnswerk werd verzorgd, had toe te voegen als
volgt: 'In de geestelijke verzorging/vorming kan het geestelijk funktioneren van het
groepslid doorgelicht worden. Het gaat niet alleen om psychisch/emotioneel funktioneren maar om de vraag welke geestelijke visie aan deze processen ten grondslag
ligt. Het gaat in het vormingswerk om het analyseren van grondwaarden, het herkennen van de geestelijke merites van de groepsleden. Het ontwikkelen van oriëntatieprocessen op dit gebied.'
Daarmee kwam in de discussie over de eigen specifieke humanistische beroepsiden-

titeit de afbakening van

de taken van het HOI ten opzichte van de sociale academies
aan de orde. Dat betekende bijvoorbeeld, dat men in de praktijk geen rol voor het
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HOI zag weggelegd in het opleiden voor

de begeleiding van zuiver relationele groe-

pen, zoals ontmoetings- en praatgroepen. Daar was teveel specifieke psychologische
kennis voor nodig. De nadruk werd daarentegen sterk gelegd op de humanistische
benadering van dit werk: 'Het vormingswerk zoals wij dat beogen moet het existentiële aspekt benadrukken, d.w.z. moet gericht zijn op het signaleren van bestaansvragen en behulpzaamÀjnbij het omgaan met bestaans- en levensvragen.'104 Als eis aan

de docent werd dan ook onder andere gesteld: 'Het mag niet iemand zijn die lacht
om levensbeschouwing.'lo5
Ook kwam het HOI tot de conclusie dat het vormingswerk niet meermocht worden
gebruikt om problemen bij individuele deelnemers te herkennen. Onder invloed van
het overheersende van de persoonlijke groeibeweging binnen het HOI was het signaleren van en werken aan individuele, psychische levensproblemen zeer centraal komen te staan. Maar humanistisch geestelijk vormingswerk kon meer bieden. Het
bood een levensbeschouwelijk alternatief aan mensen met levensvragen. Nu dus de
psychologiserende benadering binnen de opleiding was teruggedrongen begon dit in
het vakkenpakket op een zakelijke wijze tot uitdrukking te komen.
In de studie zelf werd de nieuwe benadering verder doorgevoerd. Bij het vak werken
in en met groepen, dat gegeven werd omdat geestelijke raadslieden vaak in teamverband moestenwerken en groepen moestenbegeleiden, konden docenten het niet altijd eens worden over de juiste benadering. De ene docent hechtte er waarde aan om
als deelnemer te participeren in de groepen. De andere wilde dat absoluut niet.
Het terugdringen van de ideeën die zich in de j aren zeventig hadden ontwikkeld over
het vormingswerk ging echter wel voort. De persoonlijke groeibeweging aan het
HOI zou spoedigdaarna, door deinstroomvannieuwestudenten en de strengere selectie, vrijwel geheel verdwijnen. Bovendien werd de aanstelling van docenten die
hun lesmethodes niet bijstelden niet verlengd. Zo moest ook Pradiep Buur, volgeling
van Bhagwan Shree Rajneesh, die zijn lesmethodiek omschreef als: meditatieg literatuuren'... waarde groep mebij voor-/nabeschouwingentoeinspireert. Of watme
ter plekke invalt', het veld ruimen.106 'Aan Pradiep Buur is in de vorige evaluatie de
voorwaarde gesteld dat de invulling minder persoonsgericht en meer kennis/inzichtgevend moest worden. Er heeft echter geen merkbare bijstelling plaats gevonden.'107

Het terugdringen van de persoonlijke groeibeweging betekende niet, dat de persoonlijke ontwikkeling van de student geheel naar de achtergrond werd verschoven.
Voor zover het zuiver persoonlijke elementen betrof bleef de basisleergroep daarin
een functie vennrllen. Aan de zelfconfrontatie werd in verschillende vakken aandacht besteed. De in de jaren zeventig ontstane opvatting dat hulpverleners meer
dan vroeger ookhun eigen functioneren moesten analyseren werd daardoor een onderdeel van de methodiek van het beroep.

Herformulering van de beroepsidentiteit
Had het Verbond in de jaren vijftig voor de taak gestaan het praktisch humanisme te
profileren ten opzicht van de confessionele zielszorg, in de loop van dejaren zeventig
was duidelijk geworden dat het ook steeds noodzakelijker werd een eigen positie in
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te nemen ten opzichte van het neutrale welzijnswerk. De discussies aan het HOI over
de beroepsidentiteit, zoals die werd gevoerd in de periode 197 6- 1989 , kenden geen
rechtlijnig verloop. Het uiteindelijk resultaat kwam schoksgewijs tot stand. Toch is
een aantal belangrijke punten aan te wijzen in de discussies. In de eerste plaats betrof
dat de herwaardering van het humanisme aan de opleiding. In de tweede plaats het
uitdiepen van het begrip geestelijk en in de derde plaats de vaststelling dat er slechts

sprake was van één beroep geestelijk werkende. Had het zo resoluut terugdringen
van de persoonlijke groeibeweging toch wel een enigszins negatief karakter gehad,
de discussies over de beroepsidentiteit en de manier waarop die identiteit ingevuld
diende te worden vormden voor alle docenten een belangrijke positieve inspiratie-

bron bij hun onderwijsgevende taak.

In het begin van de jaren zeventig was de humanistische identiteit naar de achtergrond gedrongen. Van Praag zocht in 197 6 de oorzaak daarvan in het al te vakmatig
bezigzijn van veel HOl-docenten: 'Ik moet zeggen dat in we in dat Humanistisch
Opleidings Instituut toch wel een impuls aan het humanisme kunnen meegeven,
vooral doordat er een paar mensen zijn die dat verstaan. Dat is Carel Uitenbogaard
en dat ben ik, nou ja nog een enkel. Maar de meesten zijn ook daar natuurlijk bezig
als vaklui, gesprekstechniek, groepswerk en al dat soort dingen. Dat is eigenlijk altijd
een zwakke kant geweest.'l08 Van Praag meende dat docenten die hun noties enkel
ontleenden aan de 'gewone' sociaal-wetenschappelijke disciplines niet werkten als
humanisten. Het ging Van Praag nu juist om het uitdragen en uitdiepen van een humanistische gezindheid. Bij de vakgerichte docenten miste hij dat. In Uitenbogaard
had hij een man gevonden, met wie hij die denkwijze kon delen. Beiden zouden, tot
aan hun dood in het begin van de jaren tachtig, nog een belangrijke bijdrage leveren
aan de herbezinning op de beroepsidentiteit. Zij dedendit door het levensbeschouwelijke, het specifiek humanistische nadrukkelijk aan te bieden als het extra dat het
HOI bood naast de meer'technische'benadering van menselijke problemen, zoals
die binnen het welzijnswerk werd aangeboden.Zijbrachten feitelijk het humanistische erfgoed terug in de opleiding. Maar het humanistische was niet het enige dat de
beroepsidentiteit kenmerkte. De jonge generatie docenten, die zelf veelal een sociaal-wetenschappelijke achtergrond had, ging de vraag naar die identiteit sterker
benaderen door het begrip'geestelijk'theoretisch en wijsgerig te onderbouwen.
Want wat was het verschil tussen psychisch en geestelijk?
Mooren herinnert zich: 'Heel belangrijk is geweest, dat een aantal'nieuwkomende
docenten geen beeld kon krijgen van wat dat beroep nu inhield: waartoe leidt het op?
Ik heb dan ook uren met Jaap van Praag en Carel Uitenbogaard zitten praten: wat is
nu geestelijk werk, leg me het verschil met therapie nu eens uit. Zowel Jaap van
Praag als Carel Uitenbogaard kwamen daar niet uit.'10e
In eerste instantie ging het om de opheldering van de vïaag wanneer er sprake was
van geestelijk werk en wanneer van psychische hulpverlening. De neutrale hulpverleners baseerden hun methodologie op psycho(patho)logische theorieën, en ontleenden daaraan hun beroepsidentiteit. 'Waaraan ontleenden humanistisch geestelijk werkenden dan hun identiteit, behalve aan het begrip humanistisch? En in welk
opzicht verschilde hun werk van dat van de neutrale hulpverleners?
81

Een tijdlang bogen vrijwel alle docenten aan het HoI zich over de vraag: Wat is het
verschil tussen 'geestelijk' en 'psychisch'? Tot een eensluidende begripsomschrijving
van 'geestelijk' is het, ondanks de discussies, nog niet gekomen. wer verraadden de
verschillende begripsomschrijvingen vaak de wetenschappelijke achtergrond van de
docent. De één legde meer nadruk op het agogische moment, de ander op het onderscheid met het psychische en weer een ander op de filosofische betekenis. Dat laatste
laat zien dat het HOI het begrip geestelijkvanuitverschillende dimensiesbenaderde.
Het feit dat er verschillende omschrijvingen van het begrip geestelijk bestonden betekende niet dat er geen consensus was over de inhoud daarvan. Twee punten waren
daarbij van belang. In de eerste plaats werd het geestelijke niet beschouwd als een aspect van de mens, maar als een begrip dat het totale individu betrof. Marianne Wimmers, docente theorie van het geestelijk werk aan het HoI verwoordde dat in 1985
als volgt: 'Je kunt spreken over psychisch, lichamelijk, sociaal funktioneren. wanneer je het dan ook hebt over geestelijk funktioneren suggereert dat alsof ditverschillende gebieden zijn binnen hetzelfde vlak. Dat is toch een wat misleidend beeld. Het
geestelijke is niet een bepaald aspekt naast andere aspekten, maar duidt op datgene
wat de aspekten samenhang verleent (...) wanneer we spreken over geestelijk funktioneren gaat het dus niet om een bepaald aspekt van de mens, maar om de volledige
mens (dus metzijn te onderscheiden aspekten), in zijn dagelijkselevenwaarinhij zijn
houding moet bepalen en beslissingen moet nemen.'110
Afgezien van het gegeven dat het geestelijke het totale individu betrof was ook van
belang dat het HOI het mogelijk achtte om onafhankelijk van levensovertuiging de
eigen aard van het geestelijke te bestuderen. In dat opzicht was het geestelijk werk
geen zaak van humanisten alleen.
Via de discussies over het geestelijke kwam men weer veel meer bij het zingevende
en levensbeschouwelijke aspect van de opleiding terecht. In 1985 vond de gedachtenwisseling zijn weerslag ineen Ontwerp van een beleidsstuk, humanistisch geestelijk werk, waarin verschillende docenten een bijdrage leverden aan een beroepsmonografie.111 Daaruit bleek duidelijk dat de psychologiserende benaderingswijie, die
het HoI in het midden van de jaren zeventig was gaan kenmerken, verdwenen was.
In plaats daarvan was het levensbeschouwelijke en geestelijke element weer prominent op de voorgrond komen te staan. Het zoeken naar de beroepsidentiteit beperkte zich niet tot een poging te definiëren wat het begrip 'geestelijk' inhield.
Het HOI wenste de beroepsidentiteit onaftrankelijk van 'toevallige' belangen van de
overheid en cliënten te ontwikkelen, omdat het van mening was dat de inhoud van
het werk niet zonder meer in de bestaande institutionele structuren was in te passen.
Daar waar het praktisch humanisme zich in de jaren vijftig had laten leiden door de
aanwezige omstandigheden, ging het HOI bij de discussie over de beroepsidentiteit
van de eigen (humanistische) wensen en ideeën uit zonder zich bij voorbaat te laten
dwingen in een richting die werd bepaald doorvan buitenaf opgelegde beperkingen.
Dat maakte het mogelijk om de ogenschijnlijk zo gedifferentieerde beroepen van
raadsman/vrouw, vormingsleider en docent humanistisch vormingsonderwijs onder één noemer te brengen. In de visie van het HOI bestond er slechts één beroep van

geestelijk werk.
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Medewerk(st)ers van het HOI in het midden van de jaren tachtig.
V.l.n.r.: Ton Jorna, Karl Derksen, Denijs Bru, lan Wubben, Peter Derkx, Ina
Brouwer, Elly Hoogeveen, Mieke van Wijck, John Brobbel,
Marianne Lapien, Rob Buitenweg, Alphons van Dijk, Marianne Wimmers, Jan
Hein Mooren en Anton van Imbosch.
De benaming van het beroep, geestelijk werk, was afkomstig van Uitenbogaard. Het
begrip'geestelijk werk' stond in het verlengde van de termen cultureel werk, maatschappelijk werk en personeelswerk waartoe de sociale academies opleidden. De
beroepssoort geestelijk werk overkoepelde, zo concludeerde het HOI, drie verschillende werksoorten. In de eerste plaats de geestelijke verzorging, die gericht was op
het begeleiden van mensen met individuele geestelijke problemen. In de tweede
plaats viel de geestelijke vorming, het vormingswerk, eronder. En in de derde plaats
het humanistisch geestelijk vormingsonderwijs, gericht op schoolgaanden.l12 Humanistisch geestelijk vormingsonderwijs omvatte levensbeschouwelijke vakken, die
op scholen onder allerlei uiteenlopende benamingen werden gegeven. Essentieel is
dat alle drie werksoorten expliciet als'geestelijk'werden aangeduid. Daarmee werd
aangegeven dat de drie werksoorten toch één beroep vormden. Het geestelijk werk
werd beschouwd als een vorm van tweedelijns hulp in het pakket van maatschappelijke dienstverlening. Het is de maatschappelijk werker, de arts of andere eerstelijnswerker die constateert of de cliënt een geestelijk of psychisch probleem heeft en die
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daarna doorverwijst naar de juiste tweedelijns hulpverlener. In veel gevallen zou dat
ook een humanistisch raadsman of raadsvrouw kunnen zijn.
De beroepsidentiteit bevatte, behalve een agogische dimensie, een geestelijke dimensie (waardoor het zich onderscheidde van andere vonnen van hulpverlening),
een levensbeschouwelijke dimensie (namelijk de humanistische) en een professionele dimensie (namelijk een specifieke methodologie). Uit deze omschrijving vloei
de vanzelfsprekend voort dat een kritische en loyale samenwerking met collega's en
het Humanistisch Verbond, als drager van het humanistisch erfgoed, vereist was.113
Dit laatste werd ook wel aangeduid als de structurele dimensie.
De discussies over het onderwerp werden niet afgerond, maar zouden bij het opstellen van de plannen voor de Universiteit voor Humanistiek wel een belangrijke rol
spelen. Met name het feit dat de gevoerde discussies niet konden worden omgezet in
onderzoek over het onderwerp versterkten toen de wens om van de beroepsopleiding ook een onderzoeksinstelling te maken. Het humanisme en de beroepsidentiteit
dienden door onderzoek verder ontwikkeld te worden.

Op zoek naar erkenning voor het HOI
Door een verduidelijking van de beroepsidentiteit had het HOI zich kunnen profileren ten opzichte van het welzijnswerk. Met behulp van een eigen methodologie en
aan de hand van een specialistisch studieprogramma werden de studenten opgeleid
voor het uitoefenen van een specifiek beroep. Nu ging het er nog om voor dit gegeven ook binnen eigen kring erkenning te vinden om deze afgeschermde eigen beroepsidentiteit in de praktijk te kunnen effectueren en zo een concreet beroepsperspectieftot stand te brengen. Daarvoor was erkenning van de eigen beroepssoort van
de kant van de'werkgever' noodzakelijk en kwam het HOI weer bij het Humanistisch Verbond terecht.
De relatie tussen het Humanistisch Verbond, de werkvelden en het HOI was in de
loop van de jaren zeventig, mede onder invloed van de financiële perikelen, verzwakt. Door de verhuizing naar Culemborg was bovendien een fysieke afstand ontstaan tussen Verbond en HOI. Deze beide veroorzaakten tot op zekere hoogte dat
het HOI in een geïsoleerde positie kwam te staan. De dagelijkse omgangmet functionarissen en bestuursleden, die ook in het Erasmushuis werkten, was afgelopen.
Binnen het Verbond zag daarom niet iedereen dat de studie zakelijker was geworden
en dat gepoogd werd de professionele status van het beroep te verhogen, onder andere door de geestelijke dimensie verder te ontwikkelen. Het negatieve beeld dat
binnen de werkvelden en het Verbond in de eerste helft van de jaren zeventig was
ontstaan, bleef daardoor nog lange tijd voortbestaan. 'Dit beeld leeft bij de buitenwereld ook over het HOI: wij doen aan egotripperij, maken de kursist te weinig
maatschappelijk weerbaar', werd geconstateerd op de docententweedaagse in
1991.114

De effecten van dat negatieve beeld uitten zich onder andere in sommige discussies
met de diensten in de werkvelden, maar vooral ook in de discussie over de wijze
waarop het humanistisch vormingsonderwijs gestalte moest krijgen. Daarbij trad het
HOI telkens op als belangenbehartiger van afgestudeerden en studenten. Hun be84

roepsperspectieven moesten veilig gesteld worden. Dat was het Instituut, nu het een
erkende beroepsopleiding was geworden, aan ziin status verplicht.
1977 had stagecoördinatrice Ina Brouwer een stuk geschreven, waarin zij de
moeilijkheden rond de stages inventariseerde. In de verschillende werkvelden deden
zich specifieke problemen voor. Het was noodzakelijk om de stages op een juiste manier in de beroepsopleiding te integreren. 'Tot nu toe is het zo geweest dat stage een
beperkt, maar wel belangrijk onderdeel van dit leerproces vormde. Ziihet dat sommigen nauwelijks enige reële ervaring opdeden als humanistisch geestelijk
werker.'lls Nadat het HOI in 1977 eenhoger beroepsopleiding was geworden, werden de stages aanzienlijk uitgebreid. Het betekende dat er meer plaatsen dan voordien gezocht moesten worden en dat ook de begeleiding geïntensiveerd moest wor-

h

den.
De banden met de verschillende werkvelden waren in de loop van de jaren zeventig
verslapt. Voordien bestonden er tussen het HOI en de werkvelden dwarsverbindingen in de vorm van personen als Pols bij justitie en Lips bd defensie. Die persoonlijke
dwarsverbindingen waren minder geworden en het HOI moest de relatie met de

werkvelden opnieuw opbouwen.
De groei van het werkveld ziekenhuizen was in dat proces een prettige bijkomstigheid. Dit werkveld werd mede met behulp van stagiaires van het HOI ontwikkeld.
Ook later viel deze dienst vaak terug op HOl-studenten, waardoor er een hechte relatie werd opgebouwd met de mensen in dit werkveld. Bovendien bleek dat de kansen voor vrouwen om als geestelijk werkende in een ziekenhuis te worden aangesteld
groter waren dan elders. Voordien waren hun beroepsmogelijkheden veel geringer.
Over het algemeen konden ze ergens wel als vrijwilligsters, maar meestal niet als bezoldigde medewerksters terecht.
Het herstellen van de relatie met de werkvelden defensie en justitie bleek moeilijker
te zijn. Hier bestond een voorkeur voor universitair opgeleiden, waardoor HOI-sollicitanten vaak kansloos waren.116 Ook werden bij deze diensten, soms tot ongenoegen van het HOI, voormalige priesters in dienst genomen. Op die manier kon het
HOI de cursisten natuurlijk nooit een behoorlijk beroepsperspectief bieden. Anderzijds hadden HOl-afgestudeerden zelf ook niet altijd evenveel belangstelling om bij
voorbeeld bij defensie aan de slag te gaan. Werken in het leger bleef voor velen, vanwege het principieel antimilitaristisch standpunt onder veel humanisten, moeilijk.
Op een advertentie in 1984 die belangstellenden opriep om te solliciteren bij defensie reageerden L20 personen. Onder hen bevond zich echter geen enkele HOI-gediplomeerde.
Het HOI bemoeide zich principieel niet met de gang van zaken in de werkvelden. De
verantwoordelijkheid lag daar bij de verschillende diensten. rWel hield het HOI in de
discussies met de diensten vast aan de betekenis van het HOl-diploma. Met name
aan de verplichting, dat in sommige gevallen functionarissen een HOl-diploma
moesten hebben om een vaste aanstelling te krijgen, werd in de jaren zeventig niet
meeÍ zo strak de hand gehouden. Het HOI hechtte daar begrijpelijkerwijs nu weer
veel waarde aan. Tijdens een bijeenkomst in april 1981 werden de problemen besproken. Grief van het HOI was, dat de diensten in de werkvelden nog steeds het
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Hol-diploma onvoldoende erkenden. De diensten wilden daarentegen Hol-kandidaten niet voortrekken en maakten erbeztxaar tegen dat sollicitanten zonder HOIdiploma, als ze aangenomen werden, alsnog een deel van de opleiding moesten volgen. 117 Het HOI bleef echter aan zijn principiële standpunt vasihouden. Uiteindelijk
werd vastgesteld dat humanistische raadslieden een cursus moesten hebben gevolgd,
of alsnog zouden moeten volgen, bij het HoI. Het was een teken dat de diensten in
de werkvelden meer waardering voor het HOI begonnen op te brengen.
Het HOI bleef tevens zoeken naar nieuwe beroepsmogelijkheden voor afgestudeerden. In een notitie uit het begin van de jaren tachtig werden als voorbeelden van
terreinen waar geestelijk werkenden actief konden worden, genoemd: instellingen
voor gehandicapten, de kinderbescherming, algemeen maatschappelijk werk, de
RIAGG's, diverse instellingen voor vormingswerk, zoals de Federatie voor vormingswerk, de woodbrookers, volkshogescholen en buurthuizen. Een pleidooi van
het HOI voor de aanstelling van een medewerker door het Humanistisch Verbond
om dergelijke beroepsperspectieven verder te onderzoeken werd echter niet geho-

noreerd.
Het HoI was van mening dat het beroep overal uitgeoefend moest kunnen worden
en vond dat het Humanistisch Verbond daar met zijn organisatie zoveel mogelijk op
moest aansluiten. Het HOI wilde bijvoorbeeld ook de vrije vestiging van geestelijk
werkenden bevorderen. Dit idee werd door een raadsman uit Maastricht in het begin
van de jaren tachtig aan de orde gesteld bij het Humanistisch Verbond. Het Verbond
was er echter huiverig voor om verantwoordelijkheid voor dat werk op zich te
nemen. Na lang wikken en wegen werd uiteindelijk in 1989 toch besloten om deze
ontwikkeling door te zetten.
In de loop van de jaren tachtig zou het aantal raadslieden in met name het werkveld
ziekenhuizen sterk stijgen. Bij deze dienst waren in 1988 83 mensen. Bij justitie
werkten 34 raadslieden en in het leger 3Z.Daarnaast waren er op plaatselijk niveau
nog veel vrijwillig werkende raadslieden actief, die zich onder meer verdienstelijk
maakten op het gebied van steryensbegeleiding.

HOI en het humanistisch vormingsonderwiis
Eén van de belangrijkste struikelblokken op lveg naar de erkenning van het
beschermde beroep geestelijk werkende vormden de discussies binnen het Humanistisch Verbond over het humanistisch vormingsonderwijs. Sedert het eind van de

jaren zestig verleende het Hol-diploma de afgestudeerden een tweedegraads
bevoegdheid voor het geven van humanistisch vormingsonderwijs (HVo).rn1,977
begon het HOI met een herbezinning op de betekenis daarvan. In een notitie heette
het: 'wanneer we het vak H.v.o. binnen de opleiding bekijken dan zien we dat
geestelijk vormingsonderwijs een zelfde bedoeling nastreeft (als vormingswerk/
schr.) n.l. in een onbedreigde situatie een vertrouwensrelatie scheppen die kinderen
in staat stelt op eigen wijze overlevensvragen na te denken ente praten.'l18 Daarmee
was duidelijk gesteld dat het vormingsonderwijs op gelijk niveau moest worden gezien als het andere geestelijke werk, dat het ook hier ging om de beroepssoort geeste-

lijk werk.
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Spoedig daarna ontstond een conflict binnen het HOI over de wijze waarop men het
humanistisch vormingsonderwijs vorm wilde geven. Wieberen Koopmans, die de
coördinatie van het werkveld HVO onder zijn hoede had en uit dien hoofde ook betrokken was bij de opzet van het vak humanistisch vormingsonderwijs aan het HOI,
vond dat er binnen het HOI te veel aandacht uitging naar het geestelijk verzorgingswerk en te weinig naar de vorming van kinderen. Hij werd in zijn kritiek gedeeltelijk
gesteund door Verbondsvoorzitter Tielman. Ook die was van mening dat het HOI te
veel gericht was op geestelijke verzorging en dat het humanistisch vormingsonderwijs in zijnveelvormigheidteweinig aan bod kwam.11e Het conflictwas in die zinillustratief, dat het aantoonde dat er bij het Verbond een gebrek aan erkenning bestond
voor het feit dat het HOI een zekere inhoudelijke autoriteit probeerde te verwerven
en te ontwikkelen.
Feitelijk tekenden zich in het conflict drie partijen af, die elk hun eigen strategie wilden volgen. In de eerste plaats was dat Koopmans, die de organisatie van het humanistisch vormingsonderwijs los wilde koppelen van het HOI. De tweede partij was

VerbondsvoorzitterTielman, dievonddat de opleidingtotdocent humanistischvormingsonderwijs op verscheidene plaatsen ontwikkeld diende te worden, dus zonodig ook binnen niet-humanistische instituten. Hij streefde naar een zo breed mogelijke verspreiding en erkenning van het humanistisch onderwijs. Ten slotte was het
HOI uiteraard de derde partij. Het HOI voelde om verschillende redenen weinig
voor een aparte organisatie van de HVO-opleiding. In de eerste plaats vond het dat
werkvelden en opleiding principieel gescheiden dienden te ziin.In de optie van
Koopmans zou dat niet gebeuren. In de tweede plaats vreesde het HOI voor een
waardevermindering van het HOl-diploma. Er zou immers een scheiding optreden
tussen het geestelijk werk enerzijds en het vormingsonderwijs anderzijds. Het HOI
wilde echter slechts één beroepssoort geestelijk werkende. In de derde plaats verzette het HOI zich tegen de versnippering van de onderwijsinstituties binnen het Verbond.
In december L979 gaf de toenmalige minister van onderwijs, A. Pais, één miljoen
gulden voor de verdere ontwikkeling van het humanistisch vormingsonderwijs.
Mede naar aanleiding van de subsidie werd in 1980 de Stichting Humanistisch Vormingsonderwij s opgericht.
Alsof de problemen met het HVO nog niet groot genoeg waren, merkte het HOI in
de loop van 1983, dat het Humanistisch Verbond in samenwerking met de Haagse
Leergangen een cursus Humanistiek-MO-A wilde ontwikkelen. Het HOI, dat buiten het overleg werd gehouden, vreesde dat de beroepsperspectieven van de eigen
studenten daardoor zouden verslechteren.l20 Teneinde de problemen beter bespreekbaar te maken werd een structuurcommissie ingesteld, die zich moest buigen
over de onderwijsinstellingen binnen het Verbond. Het HOI ervoer daar, dat de erkenning van het werk, dat het de afgelopenjaren had gedaan, nog ver te zoeken was:
'De sfeer in de struktuurkommissie is niet gunstig. Men is daar bang dat het HOI zich
teveel wil uitbreiden, heeft weinig oog voor de geestelijke dimensie en schuift de ontwikkelingen die het HOI heeft doorgemaaktterzijde.'l2r
Het HOI bleef zich verzetten tegen het feit dat het Verbond het Instituut alleenzag
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als een opleiding voor geestelijke verzorging. In de visie van het

HOI leidde men op

tot geestelijk werkende, veel ruimer dus dan het beperkte gebied van de geestelijke
verzorging. Men uitte dan ook regelmatig zijnbezorgdheid daarover en sprak de
vrees uit dat er door de splitsing van geestelijke verzorging en humanistisch vormingsonderwijs aan de taak van het HOI afbreuk werd gedaan.
Het feit dat het Verbond de term geestelijk werk niet wilde erkennen toonde aan dat
de recente ontwikkeling van de beroepsidentiteit vooralsnog onvoldoende
weerklank vond bij het Verbond. Feitelijk was het een oud probleem. Ook in de jaren vijftig en zestigwerd er door degenen die bezig waren met het geestelijk werk geklaagd over de geringe belangstelling van het Verbond. Die zelfde gevoelens heersten er soms ook in de jaren tachtig bij het HOI: 'Het hoofdbestuur heeft dat professionele kader nooit zo serieus genomen. Het is nog steeds zo dat men de raadslieden
niet serieus neemt, zoiets van: Wat moeten we ermee? Men heeft niet helemaal een
duidelijk begrip van geestelijk werk en de noodzaak daarvan .'t22 Diegevoelens van
onvrede geven feitelijk de verschillende posities en verantwoordelijkheden weer.
Het HOI was als onderwijsinstituut bezig om zdn ambities te verwerkelijken, terwijl
het Verbond voortdurend tijd nodig had om zich te bezinnen op zijn verantwoordelijkheid. Wellicht veroorzaakte dat soms het gevoel dat het Verbond te langzaam of
verkeerd reageerde op nieuwe ontwikkelingen.
De samenwerking van het HOI met de Stichting HVO bleef lange tijd moeizaam en
kenmerkte zich door een reeks van conflicten. Pas in de tweede helft van de jaren
tachtig normaliseerde zich de verhouding tussen beide. Gezien de ontwikkeling die
het HOI had doorgemaakt, was hetzeer begrijpelijk dat het zichverzettetegen een
versnippering van de opleidingsinstituten binnen het Humanistisch Verbond. Eén
opleiding en één diploma moesten in de visie van het HOI de toekomst van het
geestelijk werk waarborgen. Het Verbond had echter niet per definitie dezelfde belangen als het HOI. Het Verbond kon kiezen voor een strategie, waarbij het op zoveel mogelijk plaatsen inbrengen van humanistische vorming voorop stond. De onderlinge verwijdering en de geïsoleerde positie van het HOI verklaren mogelijk voor
een belangrijk deel het feit dat het HOI aan het Verbond niet meeruit kon leggen dat
er daadwerkelijk het één en ander veranderd was in de opleiding. In elk geval was het
Humanistisch Verbond aanvankelijk niet zonder meer bereid het HOI de verlangde
centrale opleidingspositie te geven.

Terug naar Utrecht
Het werd steeds bezwaarlijker gevonden om in Culemborg onderwijs te geven. Voor
veel studenten was de stad moeilijk bereikbaar. Dat was onder andere gebleken toen
in december 1981 in het noorden des lands door enkele humanisten een actie op
touw was gezet om een dependance van het HOI in Zwolle te vestigen. Het HOI
voelde daar eigenlijk niets voor. Niet alleen stond het ministerie een dependance niet
toe, maar wilde het HOI ook de beroepsidentiteit binnen één gebouw tot ontwikkeling brengen.123 De wens om te komen tot een goede teamvorming van docenten en
om het instituut als een geheel te kunnen presenteren waren twee redenen om niet in
te gaan op de verlangens van de noorderlingen. Mede naar aanleiding van die actie
88

begon het HOI echter in het begin van de jaren tachtig te zoeken naar een nieuw onderkomen in Utrecht. In 1982 vond men het in de vonn een voormalig belastingkantoor aan de Van Asch van Wijckskade.
De intrek in het nieuwe gebouw ging gepaard met de viering van het vierde lustrum
van het HOI. BI die gelegenheid werd er een bijeenkomst gehouden met als thema
Waarden en begeleiding,waarop de bezinning op de beroepsidentiteit van de humanistisch geestelijk werkende andermaal centraal stond. Het HOI wilde zich vanuit
dezebezinning duidelijker naar buiten toe presenteren om zo te laten zien waar men
mee bezig was.124 Het was de eerste poging om uit de geïsoleerde positie te komen.
Bij die gelegenheid tekende een verslaggever van de Humanisl onder meer uit de
mond van Lex Hagenaars, HOI-voorzitter, op: 'Men is voldaan over wat in de loop
der jaren is bereikt, maar niet tevreden. Thans streeft men er naar hetzelfde niveau te
bereiken als de theologische fakulteiten en hogescholen, die kerkelijke functionarissen opleiden. Men is op grond van een eigen visie tot de overtuiging gekomen dat een
akademische beroepsopleiding (van eigen aard op kwalitatief hoog niveau) de optimale voorbereiding is voor het uitoefenen van het beroep geestelijk werkende.'125
Het oude idee van een academische opleiding was weer boven tafel gekomen. De
keuze om een andererichting uit te gaanhing onderandere samenmet detoenemende bezuinigingen op het hoger beroepsonderwijs in het begin van de jaren tachtig.

Ook het HOI ontkwam daar niet aan.
Jorna formuleerde in 1984 nog eens de knelpunten die bestonden bij de verdere ontwikkeling van het HOI. Geconstateerd werd dat er een uitholling van het beroep van
humanistisch geestelijk werkende merkbaar was door de splitsing van geestelijke
verzorging en humanistisch vormingsonderwijs. Bovendien liep een groeiend aantal
studenten stage in niet-humanistische werkvelden, waardoor een vervreemding ontstond ten opzichte van het Humanistisch Verbond en waardoor tevens ook een vervaging van de beroepsidentiteit kon optreden. Ten slotte werd een daling van het
aantal studenten gevreesd en bestond er een angst dat ook de beroepsperspectieven

minder zouden worden.126
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Hoewel er dus enige somberheid bestond over de verdere ontwikkeling van het HOI
kan toch geconstateerd worden, dat er tussen 197 5 en 1985 een stevigàr basis aan de
opleiding was gegeven. Er was sprake van overheidsfinanciering, er wàs een duidelijker studie-opzet gekomen en men was een eind op weg met hét formuleren van de
specifieke beroepsidentiteit. De wens om beter te kunnen reflecteren op verschillende aspecten van die identiteit leidde uiteindelijk tot een hernieuwd streven naar een
universitaire opleiding, zodater meer tijd zou zijn voor onderzoek. Mede vanuit dat
perspectief ontstond er het streven naar de mogelijkheid een Universiteit voor Humanistiek te stichten.
Bovendien ging het HOI zich, na zijn verhuizing naar Utrecht, naar buiten toe steeds
duidelijker manifesteren en oriënteren. vanaf 1987 werd bijvoorbeeld in projectgroepen aandacht besteed aan de multi-etnische samenleving. De studenienraad
schreef daar onder andere over: 'We denken dat het belangrijk ii om vanuit het soms
wat beperkte en beschermde Hol-gebeuren naar buiten te kijken om van daar uit
ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren (vanuit ons eigen vakgebied) aan de humanisering van onze pluriforme samenleving. we denken ook dai het eén goede gelegenheid is om het (ons) humanisme aan de werkelijkheid te toetsen.'12J
De ideeën en gedachten die in de periode vanaf 197 íwaren ontwikkeld werden ook
op een andere wijze naar buiten toe duidelijker geformuleerd. Zo werden contacten
met de Belgische Lekenbegeleiding vrije universiteit Brussel opgebouwd. Tijdens
conferenties met de Belgische collega's hielden ook Hol-docerier lezingen, di" tuter onder andere in de congresbundel praktisch Humanismewerden gepubliceerd.

Diploma-uitreiking aan HOl-studenten, 1989. (Foto: Wim Oskam.)
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Geesteliike dimensie en petsoonsgerichtheid
In een nawoord in de bundel Praktisch Humanisme schetste Jaak Vanlandschoot,
als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Lekenbegeleiding van de VUB, het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse benadering als

respectievelijk meer maatschappijgericht en meer persoonsgericht. Hij verklaarde
dit uit het gegeven dat in België de scheiding tussen levensbeschouwing en politiek
nooit zover doorgevoerd is als in Nederland, waardoor de Belgische humanisten in
een voortdurende confrontatie stonden met de katholieken. Dat bracht vanzelf een
maatschappijgerichte benadering met zich mee.
Op zichzelf is de vraag naar de mate waarin het HOI persoonsgericht is, natuurlijk
boeiend. In de eerste plaats moet dan worden geconstateerd, dat het HOI niet alleen
persoonsgericht is. Het bezig gaan met de problematiek van de multi-etnische samenleving getuigt natuurlijk van een maatschappelijke betrokkenheid. Bovendien
was een aantal HOl-docenten betrokken bij de Beweging van Kritische Humanisten, die juist van het Verbond een duidelijker maatschappeldke stellingname eiste.
Ondanks alles blijft uiteindelijk toch het beeld bestaan dat het HOI sterker persoonsgericht is dan maatschappijgericht.
Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. In de eerste plaats is in Nederland in vergelijking met België de scheiding tussen levensbeschouwing en politiek inderdaad groter. Na zijn oprichting in 1946 koos het Verbond vrijwillig voor die scheiding en men
heeft geprobeerd politieke uitspraken zoveel mogelijk te vermijden. Slechts als een
politiek probleem vertaald kon worden naar een individueel ethisch probleem nam
het Verbond een standpunt in.
De reden voor de persoonsgerichtebenadering aan het HOI ligtverder verankerd in
zijn eigen geschiedenis. Het HOI heeft in het verleden, behalve gedurende de korte
tijd rond L970, weinig aantrekkingskracht uitgeoefend op maatschappijkritische
cursisten. De aard van het werk, zoals die door het HOI wordt opgevat, brengt met
zich mee dat een persoonsgerichte benadering meer voor de hand ligt. Het psychologiserende element, dat in de periode 1973-1976 zo sterk de overhand kreeg, was
sterk persoonsgericht. Weliswaar werd het psychologiserende teruggedrongen,
maar de persoonsgerichtheid werd op een andere manier in de studie geintegteerd,
namelijk op een zakelijke en onderwijskundig verantwoorde manier. Het persoonsgerichte werd bovendien in een geestelijke dimensie geplaatst, waardoor het zijn eigen specifieke karakter kreeg. Daarbij kwam nog het feit dat de opleiding meer dan
vroeger op de praktijk werd gericht. Dit alles leidde uiteindelijk tot een betere en duidelijker profilering van het beroep van geestelijk werkende.
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Hoofdstuk 5
0p weg naar de Universiteit voor
Humanistiek 1985-1989
De laatste fase van de geschiedenis van het HOI kan het best geschetst worden aan de
hand het streven naar een eigen humanistische universiteit. Stond een tijdlang de eigen plaatsbepaling binnen het welzijnswerk centraal, bij het streven naar een eigen

universiteit trad de plaatsbepaling ten opzichte van de kerkelijke verzorging ook
weer op de voorgrond. De geestelijke invulling van het begrip ambt vormde in dit
proces een belangrijke leidraad.

Universiteit voor Humanistiek
Gedachten over een universitaire opleiding tot geestelijk raadsman en raadsvrouw
zijn terug te vinden in de hele geschiedenis van het HOI en het Humanistisch Verbond. Het Verbond was er in de loop der tijd in geslaagd om onder auspiciën van Socrates, de wetenschappelijke afdeling van het Verbond, een aantal bijzondere leerstoelen aan universiteiten te creëren. De eerste kwam in Delft in 1951. Vanaf L965
vervulde Van Praag in Leiden zo'n hoogleraarschap. In 1968 had hij zonder succes
een poging ondernomen om ook een opleiding voor geestelijkwerkende aan de universiteit op te zetten. Bijzondere leerstoelen werden daarna door Socrates nog aan
de Universiteiten van Utrecht, Wageningen en Enschede ingesteld.
De keuze tussen een beroepsopleiding en een opleiding met universitair karakter
werdin hoge matebeïnvloed doorhetfeit, dat deconfessionele geestelijkwerkenden
wel een universitaire status hadden. Het ontbreken van die status was er de oorzaak
van, dat de humanistisch geestelijk werkenden in de praktijk slechter betaald werden. Bovendien veroorzaakten de beperkte universitaire faciliteiten van de humanisten ook een inhoudelijke achterstelling ten opzichte van de confessionelen, die op
hun theologische faculteiten veel meer mogelijkheden tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek hadden dan het Humanistisch Verbond.
Weliswaar werd het HOI vanaf 1.977 als parttime beroepsopleiding bekostigd door
het ministerie van onderwijs, maar dat betekende geen definitieve keuze voor een
HBO-status. Het HOI wilde eerst de inhoudelijke identiteit van het beroep uitwerken, alvorens die definitieve keuze te maken. Toen in 1979 het ministerie van CRM
het HOl-diplomawilde erkennen als gelijkwaardig aan datvan de sociale academies
kwam het HOI in spoedvergadering bijeen. Men wilde niet zomaar op hetzelfde niveau geplaatst worden als de cultureel en maatschappelijk werkers en verzette zich
dan ook tegen deze gelijkstelling.
Toen er in het begin van de jaren tachtig steeds meer perspectief ontstond, dat de
overheid in het kader van de gelijkberechtiging ook de humanistische universitaire
aspiraties wilde gaan honoreren werden her en der, soms tot schrik van het HOI,
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plannen gemaakt om aan zo'n universitaire opleiding invulling te geven. Het HOI
was nog steeds bezig de eigen beroepsidentiteit verder te formuleren en te onderzoe-

ken. Bovendien speelde het gebrek aan erkenning van zijn werkzaamheden een rol.
De conflicten inzake het humanistischvormingsonderwijshaddengeleerddatdie erkenning door het Humanistisch Verbond nog allerminst vaststond. In veel plannen
aangaande de universiteit zag het HoI aanvankelijk dan ook een bedreiging van zijn
eigen positie als onderwijsinstituut en een aantasting van de arbeidsmarktpositie van
de HOl-studenten.
A.J. Wichers, vroeger zelf ook verbonden aan het HOI, opperde in het begin van de
jaren tachtig als eerste de mogelijkheid van een universitaire opleiding voor humanistische raadslieden.l28 Het HOI voelde echter niets voor het ontstaan van verschillende niveaus van geestelijk werkenden. Men was immers tot de conclusie gekomen
dat er maar één beroepssoort was, die vanwege de verschillende werkprocessen in
verschillende disciplines was onderverdeeld. De instelling van een aparte universitaire opleiding zou in de praktijk betekenen dat eryia een omweg tochweertweebe-

roëpssoorten zouden ontstaan. Verbondsvoorzitter Tielman verzekerde het HOI,
dat het plan-Wichers geen rol in de discussies zou spelen, maar dat een structuurcommissie een beleidsplanzou gaan ontwikkelen, waarin de ideeënvoor een universitaire opleiding verder zouden worden uitgewerkt. Het HOI besloot toen voorlopig
een afwachtende houding aan te nemen ten aanzien vanverdere plannen om een humanistische hogeschool op te zetten. Tielman zelf hechtte grote waarde aan de ontwikkeling van een universitaire opleiding. Hij wilde het humanisme verder onfwikkelen door het op zoveel mogelijk plaatsen in de samenleving een vaste plek te geven.
Bovendien zag hij juist het onderwijs als een mogelijkheid om zaken te veranderen.
Vandaar dat Tielman een grote persoonlijke inzetaande dag legde bij het tot stand
komen van een structurele plaats voor het humanisme in het universitair bestel.
Tijdens een bijeenkomst van de door Socrates ingestelde Leerplancommissie werd
door Tielman uiteengezet wat de aanleiding was voor het maken van plannen voor
een universitaire opleiding: 'De afgelopen jaren zijn de nodige voorbereidingen getroffen om uiteindelijk te komen tot een universitaire opleiding humanistiek. De huË
dige ministervan onderwijs wil fors het mes zetten in wat nu nog kerkelijke opleidingen heet. Deze souperen jaarlijks met z'n allen een tachtig miljoen gulden op en dat
zal minder worden. Tegelijk zal vanuit het beginsel van gelijkberechtiging een kleine
portie van het nieuwe budget beschikbaar komen voor een humanistische universitaire opleidiig.'lze
Erwaren drie varianten ontwikkeld inzake een mogelijkeuniversitaire opleidinghumanistiek. Het eerste model was het zogenaamde segregatiemodel, in de wandelgangen ook wel Kampens model genoemd. De universitaire opleiding zou in dat geval ondergebracht worden bij een instituut dat geen enkele binding zou hebben met
een universiteit. Een overwegend nadeel van dit model vond men het intellectuele
isolement waarin een dergelijke opleiding, afgesneden van de universiteit, terecht
zou komen. Het tweede model was het assimilatiemodel. In deze optie zou een aantal
docenten bij een universiteit worden geplaatst om aldaar vakken als bijvoorbeeld
humanistiek te gaan geven. Nadeel van dit model was, dat de eigen humanistische
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identiteit moeilijk bewaard kon blijven. Tot slot was er het integratiemodel: 'In deze
benadering wordt er wel een eigen humanistisch opleidingsinstituut tot stand gebracht, maar komt er een samenwerkingscontract met eén rijksuniversiteit.' Studenten zouden dan na hun propedeuse aan het HOI en aan de universiteit hun gespecialiseerde opleiding volgen. 'Het grote voordeel van dit model is dat er een intellectuele samenwerking tot stand kan komen zonder dat de ontwikkeling van de humanistische identiteit daardoor belemmerd hoeft te worden.'l3o Deze laatste variant streefde het Verbond na. In de praktijk zou die neerkomen op een studierichting humanistiek aan de Rijksuniversiteit utrecht en een apart HoI. uiteraard zag het HoI daar
weinig in. De dreiging dat er op twee niveaus geestelijk werkenden zouden worden
opgeleid was nog steeds aanwezig.
Toen de plannen van Socrates onvoldoende van de grond kwamen en de ontwikkeling van een universitaire opleiding dreigde vast te lopen besloot het HOI, in samenwerking met Socrates, zelf te gaan streven naar de status van universiteit. Het HOI
werd daarbij ondersteund door de diensten in de werkvelden, die ook vonden dat het
schadelijk was, met name ten aanzien van ranginpassing en functiewaardering, wanneer het HOI binnen de HBO-bekostiging zou blijven.131
Jorna, die in de opbouwfase tot projectleider van de universiteit werd benoemd, motiveerde de keuze ook door het feit dat het HOI aan de grenzen van zijn groeimogelijkheden was gekomen: 'Ik zag dat het HOI grenzen had. Het doen van eigen onderzoek werd steeds belangrijker. We hadden weinig eigen literatuur en docenten hadden te weinig tijd om te schrijven. Toentertijd was het nog niet mogelijk om binnen
de HBO-structuur zelf onderzoek te doen. Het HOI dreigde daardoor vast te lopen.
Je werd voortdurend met de achterstand tussen pastores en humanistische raadslieden geconfronteerd. Verder zijn we gaan inzien dat men binnen de vierjarige opleiding een stuk bagage niet krijgt die noodzakelijk is voor het beroep. Bovendien werden wij te veel verweven met de sociale academie. Dat was voor een profilering van
ons geen goede zaak.'r32
Het Humanistisch Verbond verliet in juni 1985 de optie van een studierichting humanistiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht en besloot verder te gaan met de ontwikkeling van een humanistische hogeschool. Feitelijk was dat het Kampens model,
waarvan men aanvankelijk meende dat het een te geïsoleerde positie zou opleveren.
Om datlaatstetevoorkomenwerd erexpliciet op gewezen dat de samenwerkingmet
de Rijksuniversiteit Utrecht bevorderd diende te worden.
Inmiddels werden ook de studenten geraadpleegd over de mogelijke overgang van
het HOI naar een universiteit. Zij stonden er wel positief tegenover, maar plaatsten
ook enkele kritische kanttekeningen: 'Bestaat er niet een gevaar dat door te veel te
streven naar een gelijkwaardigheid met de theologische hogescholen we meewerken
aan de verzuiling? Wij (nu ook net als zij) in ons humanistisch "bolwerk".'133 En verderwoegen de studenten zich af of er na een zesjarige opleiding voldoendeberoepsperspectieven zouden zijn. Zij vonden dat een toekomstige hogeschool enig verband
moest hebben met de realiteit.
Men kan zichnaar aanleiding van de opmerking van de studenten inderdaad afuragen of de komst van een Universiteit voor Humanistiek de verzuiling zal bevorderen.
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Vastgesteld moet dan worden dat van een verzuilde samenleving zoals die in de jaren
vijftig bestond geen sprake meer is. Op verschillende gebieden in de samenleving
kan men weliswaar nog sporen daarvan terugvinden, maar in het geheel bezien is de
ontzuiling reeds zover doorgevoerd dat men de oprichting van een humanistische
universiteit niet meer in het licht van de verzuiling hóeft te plaatsen.
De vraag of het een 'humanistisch bolwerk' wordt valt nog niet te beantwoorden. In
elk geval hebben de oprichters de intentie uitgesproken om samen tewerken met andere wetenschappelijke instellingen. In dat opzicht kan er dan ook geen sprake zijn
van verzuiling, die zich juist kenmerkt door het innemen van een geïsoleerde positie.
Het Humanistisch Verbond diende in 1986 officieel een aanvraag in om erkend te
worden als kerkelijke instelling ex art 118 WWO. Dat maakte het mogelijk om ook
een aanvraag voor een universiteit in te dienen. Op 29 mei 1986 werd officieel de
Stichting Humanistisch Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek
(HIWOO) opgericht. 'De stichting heeft tot doel het instandhouden van een instelling voor wetenschappelijk geestelijk onderwijs en onderzoek, welke instelling is genaamd Humanistisch Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek en
welke instelling, op humanistische grondslag, opleidt in de humanistiek en daarmee
verband houdende wetenschappen, en in het bijzonder bijdraagt aan het bevorderen
van wetenschap en onderzoek en aan de ontwikkeling van studerenden en in het algemeen bijdraagt aan de ontwikkeling van beroepsgroepen en werkvelden waarvoor
wordt opgeleid.'r34
Tijdens een bespreking met de minister van onderwijs, W. Deetman, bleek deze bereid de aspiraties van de Universiteit voor Humanistiek, zoals het HIWOO spoedig
volgens ministeriële richtlijnen moest gaan heten, te erkennen en te honoreren.
Op 30 mei ging het eerste verzoek uit om de Universiteitvoor Humanistiek te erkennen. De aanvraagprocedure verliep, ondanks de toegezegde kortere procedure, veel
langzamer dan het HOI wilde. Dat had onder andere te maken met het feit dat aan
een reeks instellingen gevraagd werd een oordeel te geven over de plannen. Een aantal van hen adviseerde negatief. De motieven daarvoor verschilden. De Erasmus
Universiteit te Rotterdam voelde, in een tijd dat er behoorlijk bezuinigd werd op met
name de sociale wetenschappen binnen de Universiteiten, niets voor een nieuwe in-

stelling, die mogelijk op dat terrein actief zou zijn.
Ook een groot aantal confessionele instellingen voelde weinig voor de komst van een
Universiteit voor Humanistiek. De gelijkstelling van humanistiek aan theologie was
hen nog altijd een doorn in het oog. De Katholieke Theologische Hogescholen van
Utrecht en Amsterdam, de Theologische Faculteit Tilburg, de Theologische Hogeschool te Kampen en de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen stuurden alle een negatief advies. Dat was op zichzelf misschien weinig opmerkelijk. Wel
was verbazingwekkend dat alle vijf instellingen letterlijk dezelfde brief stuurd en. Ze
hadden duidelijk één front gevormd tegen de komst van een Universiteit voor Humanistiek.
Ook de Onderwijsraad vond de aanvraag onvoldoende onderbouwd en adviseerde
daarom in eerste instantie negatief over het HIWOO.135 De tweede aanvraag, die
veel beter dan de eerste gefundeerd was, werd uiteindelijk wel gehonoreerd. De
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wens van een eigen Universiteit werd onder andere met de volgende punten gemoti-

veerd. Voorop stond dat men de theorievorming verder wilde ontwikkelen vanuit
humanistisch perspectief. Daarmee zou ook de verdere ontwikkeling van de beroepssoort humanistisch geestelijk werkende bevorderd kunnen worden, waarbij
niet alleen gedacht werd aan de reeds bestaande functies voor humanistische geestelijk werkenden, maar ook aan andere maatschappelijke functies. Tevens zou hiermee de gelijkstelling aan de confessionele collega's bereikt worden.

Het ambt
Voor de ontwikkeling van de beroepssoort was het van belang, dat men al eerder was
gaan spreken van een ambtsopleiding en dat dit in de aanvraag verder werd geformuleerd en onderbouwd: 'Cruciaal in de bedoeling van de aanvraag is het realiseren
van een ambtsopleiding. Met deze term wordt, naast de wettelijke geldigheid ervan,
een geschiedenis van godsdienstigheid in de relatie tot wetenschappelijk onderwijs
aangeroerd.'
De keuze werd gemotiveerd met een verwijzingnaar de geschiedenis van het Humanistisch Verbond: 'Het gebruik van de term "ambt" heeft sinds de oprichting van het
Humanistisch Verbond ingang gevonden, met name met betrekking tot het humanistisch raadswerk. In de voortgang van humanistisch denken en in de vertaling ervan naar maatschappelijke vormgeving is de kijk op het gebruik van het begrip
"ambt" geëvolueerd. Met deze aanvraagwordt er een concrete mogelijkheid geschapen om naar actueel inzicht in humanistisch perspectief de term "ambt" inhoud te
geven.'

Het gebruik van het woord 'ambt' zou in die zin geplaatst moeten worden binnen de
discussies over de beroepsidentiteit. Die discussies hadden ertoe geleid dat het HOI
aan het begrip 'ambt' ook een geestelijke invulling had gegeven, waardoor het duidelijker werd gedefinieerd.
'Het woord "ambt" geplaatst in een humanistische context verwijst primair naar alle
functies die met een geestelijk doel worden uitgeoefend, in het algemeen ten behoeve van de humanistische beweging en in het bijzonder onder verantwoordelijkheid
van het Humanistisch Verbond. Onder "geestelijk" wordt in dit verband verstaan
het openstaan voor en aan de orde stellen van vragen die inherent zijn aan het zoeken
naar de grond en het waartoe van het bestaan.
Het feit dat de humanistische levensbeschouwing bij de functievervulling inhoudelijk in het geding is, vormt eveneens een intrinsiek kenmerk van het humanistisch
u-[1.r136
Ten slotteplaatste men in de aanvraaghet humanistische ambtvolledignaast datvan
de kerken. 'Evenals voor het ambt binnen de kerken spelen ook voor het ambt vanwege het Humanistisch Verbond de drie kernpunten van de problematiek van het
ambtshalve functioneren, namelijk samenspel van

- theologische/humanistieke kennis: levensbeschouwelijke kennis die voor het
functioneren in het ambt verondersteld moet worden;
- juridische kwesties: arbeidsrechtelijke aspecten en de wederzijdse verplichting
tussen de ambtsdrager en het levensbeschouwelijk genootschap;
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-

representatie: als vertegenwoordiger van de gezamenlijke geestelijke inhoud

mogen optreden namens, en functioneren binnen de kerkelijke/levensbeschouwelijke organisatie.
Concluderend kan gesteld worden dat, ondanks het unieke en eigensoortige karak-

ter van de UvH een vergelijking met de kerkelijke ambtsopleiding dJ slotsom
rechtvaardigt, dat in het geval van de uvH met recht gesprolien kan worden van
ambtsopleiding.'t:z

Feit is, dat dewijze waarop een ambtsdragerverantwoording moet afleggenduidelijker is geformuleerd dan het ooit voordien was gebeurd. In de jaren vijrtig en in hót
begin van de jaren zestig voelden geestelijk werkenden een morele verpliihting om
verantwoording af te leggen bij het Humanistisch Verbond. Aan het eind van de jaren zestig en in de loop van dejaren zeventigtrok men openlijk in twijfel of een stràkke band met het Verbond noodzakelijk was. In de bovenstaande omschrijving wordt
de plicht tot verantwoording vastgelegd. Hierin kan men de evolutie van het werk,
van grotendeels vrijwilligerswerk naar professioneel werk, herkennen.
De oprichtiirg van de Universiteit voor Humanistiek kan men beschouwen als een
verdere stap in een lang emancipatieproces ten opzichte van de confessionelen. Bovendien kan men ook spreken van een verdergaande professionalisering, omdat met
name de mogelijkheden tot reflectie op en onderzoek naar de taak van de humanis-

tisch geestelijk werkende kunnen worden uitgebreid.

Ten slotte

Aan het einde van 1988 gaf minister van onderwijs Deetman groen licht voor de
Universiteit voor Humanistiek en in 1989 startte men daadwerkelijk als universiteit.
over enkele jaren, als de laatste HOl-studenten zullen zijn afgestudeerd,,zalde beroepsopleiding worden opgeheven.
Jorna: 'Ik vind dat wij de afgelopen jaren iets hebben opgebouwd, toch iets hebben
laten blijken van wat een humanistische levenspraktijk in het dagelijks leven voorstelt. Ik vind dat zich hier levensbeschouwelijke processen hebben voltrokken, die
authentiek zijn en die te maken hebben met de levens van docenten, cliënten en studenten. Daarover is gereflecteerd.Maar zezijn onvoldoende neergelegd in boeken.
Doordat wij niet gelovig zijn opgevoed of doordat wij afstand hebben genomen van
het geloof hebben wij meer ruimte om vrijelijk te denken en te doen. Dat biedt vervolgens de mogelijkheid om tot vernieuwingen te komen (...) voor heel veel studenten zijn de Hol-jaren heel belangrijk geweest. Ze hebben hier grond onder hun voeten gekregen. Hun plaats bepaald. Ze hebben contact met zich zelf enhet leven gekregen. Dat merk ik ook in de praktdk. De raadslieden zijn authentiek, weerbuu. eo
in die zin hebben ze eenvoorsprong op pastores. Het zwakke punt van ons zit in het
vermogen om zaken te kunnen analyseren. Daar kom je onvoldoende aan toe in die
vier jaar. Daarom zal de zesjarige studie vollediger zijn.'t3s
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Nabeschouwing
In 1950 werd de eerste bezoldigde raadsman aangesteld in de arbeiderskampen. Bijna veertig jaar later zijn er nagenoeg 150 bezoldigde humanistische raadslieden
werkzaam in het leger, in de inrichtingen van justitie en in het zieken- en bejaardenwerk. Daarnaast zijn uiteraard nog velen als humanistisch vormingswerker en docent humanistisch vormingsonderwijs actief. De erkenning en de professionalisering
van het beroep zijnaan deze getallen af te lezen. Erkenning en professionalisering,
zo kan men stellen, zijn in de geschiedenis van de ontwikkeling van de beroepssoort
humanistisch geestelijk werk twee kanten van een zelfde medaille. Daar waar erkenning leidde tot een verdere noodzaak tot professionalisering, leidde professionalisering vaak naar een stap tot verdere erkenning. Het aantal bezoldigde raadslieden laat
weliswaar het resultaat van het proces van erkenning en professionalisering zien,
maar verschaft nog geen inzicht in de wijze waarop dat proces verlopen is.
Twee keer moest de erkenning in totaal verschillende situaties bevochten worden.
Na de oorlog, binnen de verzuilde samenleving, moest het Humanistisch Verbond
erkenning van het humanistisch geestelijk werk opeisen ten opzichte van de kerken.

Vanaf het eindevan de jarenzestigvond een zelfdeprocesplaatstenopzichtevan het
neutrale welzijnswerk. De eerste keer leverde de erkenning uiteindelijk een plaats op
in de arbeiderskampen, in het leger en in de inrichtingen van justitie, duidelijk herkenbaar naast de confessionele verzorgers. De tweede keer resulteerde de erkenning
ook in een vaste plaats voor het humanistisch geestelijk werk in de zieken- en bejaardentehuizen, herkenbaar naast de confessionele verzorgers en de algemene maatschappeldk werkers.

Waarom moest die weg naar erkenning twee keer bewandeld worden? Dat hangt uiteraard nauw samen met de veranderingen die zich na de oorlog in de Nederlandse
samenleving hebben voltrokken. Het herstel van de verzuilde maatschappij na de
Tweede Wereldoorlog leidde ertoe dat ook het Verbond zich aan die verzuiling
moest aanpassen en al spoedig tegenover de kerken kwam te staan. Dat werd versterkt door het doel dat het praktisch humanisme zich stelde: een alternatief bieden
voor de kerkelijke geestelijke verzorging. Het Verbond richtte zich daarbij op alle
buitenkerkelijken, hetgeen door de kerken niet werd geaccepteerd: niet alle buitenkerkelijken waren in de ogen van de confessionelen immers verloren voor het geloof.
De secularisatie en ontzuilingsprocessen die in de loop van de jarenzestig en zeventig
op gang kwamen,leidden er echter toe dat 'de buitenkerkelijke', zoals die in de jaren
vijftig bestond, verdween. Veel gelovigen organiseerden zich niet meer binnen de
kerk, maar beleefden het geloof op een veel individueler niveau. Daardoor veranderde niet alleen de positie van de kerken in de samenleving, maar ook die van het
Humanistisch Verbond. De zorgvuldig opgebouwde doelstelling om een plaats
naast de kerken te verwerven bleek niet meer voldoende. Vandaar dat bijvoorbeeld
Simon Radius enthousiast kon roepen dat na de emancipatie van de niet-godsdienstigen nu eindelijk de emancipatie van de mens voorop kon komen te staan.
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Zijn

de ideeën omtrent de taak die hetgeestelijkwerkten aanzien van de mens had in
de verschillende periodes veranderd? In de verzuilde samenleving overheerste de
gedachte dat de mens zijn plaats moest leren vinden in de samenleving. In de periode
van het eind van dejaren zestig tot en met het begin van dejaren zeventig deed het
ideaal van de bevrijding van de mens uit de hem belemmerende structuren opgang.
En vanaf het midden van de jaren zeventig trad het vraagstuk van de eigen identiteit
van de mens steeds meer op de voorgrond.
Bestrijding van het geestelijk nihilisme vormde de belangrijkste inspiratiebron voor
de ontwikkeling van het praktisch humanisme in de jaren vijftig. De mens, de potentiële nihilist, werd enerzijds gezien als een slachtoffer van de moderne ontwikkelingen in de samenleving en anderzijds als een bedreiging voor de waarden en normen
van de cultuur. Voor het praktisch humanisme was hier een opvoedende taak weggelegd: het moest de buitenkerkelijke leren zijn plaats te yinden in de maatschappij.
Bij de ontwikkeling van dat praktisch humanisme stuitte het Verbond met name op
het verzet van de kerken. Zij voelden weinig voor een gelijkberechtiging van het humanisme en de godsdiensten.
Daar waar in de verzuilde samenleving van de jaren vijftig de kerken veelal een obstakel vormden op de weg naar erkenning en professionalisering van het humanistisch geestelijk werk, bleek datin deverzorgingsstaatveelmeerhetneutralewelzijnswerk te ziin. Ziekenhuizen achtten veelal een specifieke niet-godsdienstige levensovertuiging van de raadslieden overbodig. zij vonden de algemene maatschappelijke hulpverlening voldoende voor niet-godsdienstigen. Het leidde ertoe dat met name door het HOI in de loop der tijd naar de specifieke plaats van het humanistisch
geestelijk werk binnen het geheel van het welzijnswerk werd gezocht.
De ontwikkeling en vervolmaking van de verzorgingsstaat hadden vooral hun weerslag op het vormingswerk. Dat verklaart waarom bij het HoI daar in het begin van de
jaren zeventig verandering optrad. Net als aan de sociale academies was die verandering er aanvankelijk op gericht demens tebevrijden uit de hembelemmerende structuren. 'De cliënt moet tot actie bewogen worden', was de mening van een groot aantal HOl-cursisten. Die opvatting verraadde een sterk politiserende maatschappelijke betrokkenheid, die het verbond vreemd was. Het verbond wilde zich immers
verre houden van alle politieke valkuilen en zich zoveelmogelijk richten op het levensbeschouwelijke. Het politiserende element in de kritiek verdween dan ook al
spoedig. In plaats daarvan ontwikkelde zich het relationele vormingswerk, dat zich
sterk op de'humanistic psychology' baseerde.
Het relationeel vormingswerk stoelde sterk op nieuwe technieken die binnen de sociale wetenschappen waren ontwikkeld. Die technieken gingen uit van het psychisch
functioneren van de mens. De spelende en creatieve mens stond daarin voorop. Het
relationele werk stond in veel opzichten in contrast met de opvattingen over humanisme zoals die met name door Van Praag waren ontwikkeld. Zijn opvattingen over
humanisme waren vanuit een sterk filosofisch-intellectueel kader ontwikkeld. Niet
de spelende mens, maar de nadenkende en bezinnende mens stond in zijn visie voorop.
Een tijdlang hebben beide opvattingen over de mens en het humanisme naast elkaar
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gefunctioneerd op het HOI. De richting van de'humanistic psychology'voerde
daarbij een tijdlang de boventoon.Zewerd echter niet alleen gedoceerd als een methodiek van de hulpverlening, maar ze werd ook een onderwijsmethodiek aan het
HOI zelf. Dat leidde uiteindelijk tot een onderwijssituatie die voor velen onacceptabel was en die bovendien niet meer aansloot bij de moderne, zakelijke onderwijsopvattingen.
Gesteld kan worden dat er vanaf het midden van de jaren zeventig aan het HOI een
poging werd ondernomen om beide hiervoor geschetste opvattingen tot een synthese te brengen. Daarbij vormde feitelijk de beroepsidentiteit het punt waaromheen de
discussies zich uitkristalliseerden. De discussie over de positie van het geestelijk werk
in het verlengde van het welzijnswerk bracht vanzelf ook met zich mee dat het HOI
zich ging verdiepen in de taak van de geestelijk werkende.
Totwelk resultaat leidden diediscussies? Voorop staat datze leidden tot eenverdere
theorievorming over het 'object' van de geestelijk werkende. De geestelijke dimensie
van de mens zoals dezezichverhoudt tot het sociaal, psychisch en fysiek functioneren werd verder geanalyseerd. Het neutrale welzijnswerk richtte zich slechts op één
aspect van het menselijk functioneren, terwdl de geestelijk werkende zich juist zou
moeten richten op het geestelijk proces in de mens dat samenhang brengt tussen die
drie aspecten. Deze theorievorming leidde uiteindelijk tot een betere doordenking
van de methodologie van het beroep en de wijze waarop die in een opleiding gestalte
diende te krijgen. In die zin werkte de theorievorming ook door in de dagelijkse
praktijk van het beroep.
Welke is nu de specifieke rol van het HOI geweest bij de ontwikkeling van de beroepssoort? Als opleidingsinstituut was het bij uitstek de plaats waar gereflecteerd
kon worden op de functie en het doel van het beroep. In de beginjaren van zijn bestaan kwam dat nauwelijks tot uiting. Er was slechts een cursus die weliswaar een
aantal raadslieden met een duidelijk beroepsperspectief voor ogen opleidde, maar
die toch ook een sterk algemeen karakter droeg. Zo algemeenzelfs dat op den duur
de vraag gesteld konworden of er nu werkelijk van eenberoepsopleiding sprake was.
De ideeënvorming over taak en functie van het beroep kwam in het begin van de jaren zeventig schoorvoetend bij het HOI op gang. Dit gebeurde mede op aandrang
van de cursisten die zich steeds meer gingen afuragen \vaartoe ze werden opgeleid.
Devraag werd echter in een situatie gesteld die een rustige doordenkingvan het probleem niet mogelijk maakte. De financiële druk was dusdanig groot dat het zoeken
naar geldbronnen de vraag naar de doelstellingen van de studie en het beroep vaak
overschaduwde. Tegelijkertijd vond het HOI echter wel aansluiting bij de opvattingen over maatschappelijke dienstverlening zoals die in de sociale wetenschappen
werden ontwikkeld. In die zin werden er vernieuwende methodieken aan het beroep
en de opleiding toegevoegd. Toen het HOI zich na 197 6 expliciet ging concentreren
op de ontwikkeling van de beroepsidentiteit werd zijn bijdrage aan de ontwikkeling
van de beroepssoort groter. Er werd een synthese bewerkstelligd tussen de levensbeschouweldke opvattingen van Van Praag en de moderne inzichten van de sociale wetenschappen. Vanaf dat moment leverde het HOI ook een theoretische bijdrage aan
de ontwikkeling van de beroepssoort.
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De theorievorming over het geestelijke en levensbeschouwelijke leidde uiteindelijk
tot de opvatting dat er slechts één beroepssoort humanistisch geestelijk werk bLstond. Het onderscheid tussen geestelijke verzorging,geestelijke vorming en humanistisch vormingsonderwijs bestaat slechts op het niveau van de werkprocessen, niet
op het niveau van het beroep. Het kostte het HoI aanvankelijk.o"ite om ook het
Verbond daarvan te overtuigen. De relatie tussen het Humanistisch Verbond en het
HOI is als gevolg van de ontwikkelingen aan het Instituut in het begin van de jaren
zeventiglange tijd niet hecht geweest. De komst van de Universiteit voor Humanistiek laat zien dat het Verbond zich uiteindelijk toch achter het HOI heeft opgesteld.
Met de komst van de universiteit wordt hetberoep definitief beschouwd ahèen ambt
gelijkwaardig aan dat van de vergelijkbare confessionele ambten. Het ambt wil niet
alleen voorzien in de traditionele functies van het humanistisch geestelijk werk, maar
ook in andere functies die alle onder verantwoordelijkheid van het Verbond kunnen
worden uitgeoefend. De Universiteit voor Humanistiek voorziet, naast de ambtsopleiding, ook in de mogelijkheid tot verder theoretisch reflecteren op het humanisme
en op het humanistisch geestelijk werk. Het humanisme en het humanistisch geesteIijk werk, zo kan vastgesteld worden, blijven in ontwikkeling.

ffi
HOl-bestuursvoorzitter Hans van der Kwaak verricht de openingshandeling: de
Universiteit voor Humanistiek is een feit.
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