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Ten geleide 

r1.04.3.ITLM1 DI 61009 WII11/10 

Deze maand wordt het feit herdacht dat veer-
tig jaar geleden het Humanistisch Verbond 
werd opgericht. Ter gelegenheid daarvan ver-
schijnt dezer dagen het boek "De geschiedenis 
van het Humanistisch Verbond, 1946-1986' . 
Geeft dit boek een uitvoerige beschrijving van 
de gebeurtenissen in die veertig jaar. deze 
Rekenschap staat vooral in het teken van be-
schouwing en kritische terugblik. 
Rob Tielman gaat in op de begrippen humanisti- 	liTn S ITSJ  
sche stroming en humanistische beweging, de laat- 
ste op te vatten als de actief georganiseerde kern die 	 I 9 4 M 9 0 6 

I in aantal sterk is achtergebleven hij de inmiddels 23 	GUC471~5 91. lir IllITIMOSTISCII ~NO 
 

procent van de bevolking omvattende stroming. 
In een persoonlijke beschouwing noemt de rk godsdienstsocioloog Walter Goddijn 
drie dilemma's waar het HV zich voor gesteld ziet: identiteit, omvang ledenbestand in 
verhouding tot de kerken, en het zowel bondgenoot als concurrent zijn van die kerken. 
Enkele sociologiestudenten hebben de organisatorische consequenties van deze di-
lemma's onderzocht. Zij presenteren hun bevindingen in dit nummer. 
In een bijdrage van Albert Nieuwland wordt gepleit voor een HV als open werkge-
meenschap van mensen, die contact zoeken met de steeds wisselende voorhoeden van 
het menselijk wordingsproces. 
De betekenis van het HV in internationaal verband wordt belicht in een artikel van H.J. 
Blackham, de oud-voorzitter van de IHEU. Peter Krug gaat eveneens in op de 
internationale verhoudingen, waarbij hij vooral heeft gelet op religieuze en culturele 
ontwikkelingen in het algemeen. 
Eind 1985 hebben wij afscheid moeten nemen van oud-redacteur Jan Brandt Corstius. 
Hij behoorde tot de HV-mannen van het eerste uur, evenals Henk Bonger die hem in 
een In memoriam herdenkt. 
De redacteuren Reerink en Stoof hebben de redactie verlaten. Nieuw toegetreden is 
Willem de Ruiter, werkzaam bij de afdeling technische natuurkunde van de TH 
Eindhoven. 

* Tjeerd Flokstra en Sjoerd Wieling, De geschiedenis van het Humanistisch Verbond, 1946-1986, 
Utrecht/Zutphen, Humanistisch Verbond/De Walburg Pers, 224 blz., geïll., f 17,50 (voor HV-
leden .1.  10,— excl. porto). 



Jan Brandt Corstius 
In memoriam 

Op 6 december 1985 werd, 76 jaar oud, Jan Brandt Corstius 
gecremeerd. Hij was een van de tien oprichters van het 
Humanistisch Verbond, bijna dertig jaar redacteur van 
Rekenschap en, na de dood van Jaap van Praag, een paar 
jaar hoofdredacteur. 
Zou hij met een kort etiket gekarakteriseerd moeten wor-
den, dan zou daar idealist op staan. Als pacifistisch student was hij redacteur van het 
tijdschrift Jonge Kracht, het orgaan van de Nederlandse Bond van Abstinent Studeren 
den en hij was een der uitgesproken leiders van de bond. Daarnaast en daarna was h i 
redacteur van het "onafhankelijk maandblad voor politiek en cultuur.' Fundament 
waar hij Jaap van Praag leerde kennen. En dan, kort na de oorlog, was het voor hem 
voor Van Praag en voor vele anderen het eerst nodig, dat er een organisatie va ►  
humanisten zou komen om de humanistische levensovertuiging te verdiepen en te 
verbreden en om te bereiken, dat mensen met een niet-godsdienstige overtuiging niet 
als beklagenswaardigen of zedelijk minderwaardigen beschouwd en behandeld zou-
den worden. Jan B.C.. zoals hij genoemd werd, werd redacteur van het eerste medede-
lingenblad, na korte tijd Mens en Wereld genaamd. De stijl van Jan B. C. , helder en 
gespeend van clichés, bepaalde het blad. Toen in de jaren vijftig Rekenschap werd 
opgericht, werd hij meteen redacteur. Hij schreef vooral over zaken van onderwi js en 
opvoeding, en de redactionele inleidingen waren dikwijls ook van zijn hand. Toen hij 
het leraarschap verwisselde met het hoogleraarschap in de vergelijkende I ite rat u u rwe - 
tenschap, gaf hij het redacteurschap van Mens en Wereld op, maar bleef redacteur van 
Rekenschap tot zijn gezondheid hem in de steek liet. Jan B.C. was een overtuigde 
sociaal-democraat en zijn humanistische levensovertuiging was zo vanzelfsprekend, 
dat men zich niet kon voorstellen dat er ook andere visies bestonden. In zijn ogen 
bestonden die wel, want hij was een tolerant man. Ook een tegenstander had waardig-
heid, mits hij geen knoeier was. Jan had niets van een fanaticus, zijn ironie en zijn 
humor relativeerden. 
Zijn leven lang was hij een bewonderaar van Herman Gorter, maar die bewondering 
zal wel gebaseerd zijn geweest op diens dichterschap, niet op diens steile marxistische 
overtuiging. 
Bij de eerste tien mensen, die bijeen kwamen om een organisatie van humanisten op 
touw te zetten waren bezielers, theoretici, organisatoren, maar Jan was de enige die 
zich intensief bezig hield met de manier waarop het HV zich moest presenteren. Met 
andere woorden, of en zo ja een zeker ritueel moest worden ontworpen. Van zijn 
plannen hierover is maar weinig terecht gekomen, spijtig volgens velen, gelukkig 
volgens vele anderen. 
In 1986 bestaat het HV veertig jaar en in een interview in Humanist afgedrukt zei Jan , 
dat hij daar graag bij zou willen zijn. Hij zal er niet bij zijn maar velen, die wel zullen 
deelnemen, zullen dan aan hem denken, want hij had vele grote verdiensten voor het 
HV. Ik weet, dat ik een groot woord neerschrijf; Jan was een edel mens. 	H B 



ri---lunlanisme in Nederland: stroming 
en beweging 

Rob Tielman 

Toen het 1 lumanistisch Verbond in 1946 werd opgericht was het denken en spreken 
over levensbeschouwing vrijwel uitsluitend godsdienstig gekleurd, en de kerk over-
heerste als levensbeschouwelijk organisatiemodel. Nu is bijna de helft van de Neder-
landse bevolking ongodsdienstig en buitenkerkelijk. In dit artikel wordt het heden-
daagse humanisme beschreven als stroming en beweging in de Nederlandse samenle-
ving. 

Stroming 
Onder de humanistische stroming versta ik dat deel van de volwassen Nederlandse 
bevolking dat de doelstellingen van het Humanistisch Verbond onderschrijft. "Huma-
nisten vinden dat mensen uiteindelijk zelf en met elkaar de verantwoordelijkheid 
dragen voor hun leven en voor de wereld waarin ze leven. Daarbij beroepen humanis-
ten zich niet op krachten of machten van buitenaf, ze zijn ervan overtuigd dat je alleen 
maar met menselijke vermogens kan proberen het leven en de wereld te leren kennen 
en er zin aan te geven"'. Kon in 1966 nog 7% tot de humanistische stroming gerekend 
worden2 , in 1978 was dat gestegen tot 14%, in 1983 tot 18% en in 1985 tot 23%3. Als 
men bedenkt dat in 1982 de katholieke stroming 29%, de hervormde 16% en de 
gereformeerde 8% van de volwassen bevolking omvatte, dan zal het duidelijk zijn dat 
de humanistische stroming uit de Nederlandse samenleving niet meer weg te denken 
valt ( hoewel veel sociale onderzoekers dat nog steeds trachten)'. 
1 loe wordt nu in de Nederlandse samenleving over het humanistische gedachtengoed 
geoordeeld? Een belangrijke reden tot oprichting van het Humanistisch Verbond was 
de ongelijkwaardige behandeling van de niet-godsdienstige levensovertuigingen. In-
middels hebben wij een grondwet waarin de gelijkberechtiging van godsdienst en 
levensovertuiging is vastgelegd. Maar betekent dat ook dat de gehele volwassen 
Nederlandse bevolking van die gelijkwaardigheid uitgaat? Helaas blijkt dat in belang-
rijke mate niet het geval te zijn. Maar liefst 30% houdt er de volgende voor ongodsdien-
stigen discriminerende opvatting op na: "Mensen die in een god geloven zullen altijd 
een rijker geestelijk leven leiden dan mensen die hier niet in geloven"h. Deze opvatting 
blijkt liet meest voor te komen bij stemmers op confessionele partijen (54°/o) en het 
minst hij stemmers op niet-confessionele partijen (22%). Er valt derhalve op het-punt 
van de fundamentele gelijkwaardigheid van de ongodsdienstige levensovertuiging nog 
een hoop te verbeteren. 
Belangrijk in het humanisme is dat men zich niet achter het bestaan van hogere 
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machten wil verschuilen. Maar liefst 45% van de volwassen bevolking blijkt van 
mening te zijn dat "wat de mensen ook van het leven verlangen: het wordt uiteindeli j k 
allemaal door hogere machten bepaald". Ook hier scoren confessionele stemmers 
anzienlijk hoger (65%) dan linkse (37%) of VVD (31% ) stemmers. Daar staat tegen-
over dat het benadrukken van de menselijke verantwoordelijkheid (zoals dat in 
humanistische kringen geschiedt) op grote ondersteuning kan rekenen. "De enige die 
voorhet levenverantwoordelijk is, is de mens zelf" stelt 81% van de bevolking. I toewel 
dit cijfer onder de confessionelen lager is (71%), is dit toch tegen het licht van de 
recente euthanasiediscussie een interessant gegeven. 
Humanisten zijn ofwel van mening dat er geen leven na de dood is, ofwel dat men 
daarover geen uitspraken kan doen. In beide gevallen is men het er over eens dat "het 
enige dat telt, is het leven vóór de dood". Dat blijkt 53% van de Nederlandse bevolking  
methen eens te zijn: 63% van de linkse, 52% van de VVD en 31% van de confessionele 
stemmers. Opvattingen die in humanistische kring wezenlijk geacht worden , blijken in 
ruimere kring te worden gedeeld. In die zin is er geen waterdichte scheiding tussen het 
humanistische en het niet-humanistische bevolkingsdeel. Niettemin blijkt het juist de 
specifieke combinatie van beginselen rond het menselijk zelfbeschik k i ngsve rmoge n te 
zijn die sommigen stimuleert en anderen juist weerhoudt de doelstellingen van het 
Humanistisch Verbond te onderschrijven. 
Echte tegenstanders van dat zelfbeschikkingsdenken zijn vrijwel uitsluitend in confes-
sionele kringen te vinden. Zo blijkt maar liefst 16% van de confessionele stemmers het 
niet eens te zijn met de uitspraak: "Een ieder moet zelf uitmaken met wie en hoe die wil 
samenleven". Onder niet-confessionelen is dat 2%. De verwikkelingen rond de Wet 
Gelijke Behandeling maken duidelijk hoe groot de macht van deze onverdraagzame 
groep (op het totaal van de bevolking slechts 5%!) blijkt te zijn. Dat onze democratie 
op wezenlijke punten (zoals het non-discriminatiebeginsel) faalt, kan men "de poli-
tiek" toerekenen, maar ook de (mede)verantwoordelijkheid van iedere burger ach-
ten. Humanisten zullen eerder geneigd zijn ieders taak te onderstrepen dan zoiets over 
te laten aan de politici alleen. Dat blijkt 49% van de bevolking met ons eens te zijn: 59% 
van de VVD, 49% van de linkse en 41% van de confessionele stemmers. 
Volgens de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond wordt het humanisme 
gekenmerkt door "het streven naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, 
verdraagzaamheid, eerbied voor de menselijke waardigheid en medemenselijkheid 
centraal staan". Humanisme en democratie zijn derhalve ten nauwste met elkaar 
verbonden. Democratie is geen voor alle eeuwigheid vastliggende verworvenheid, 
maar iets dat telkens opnieuw verwerkelijkt zal moeten worden. Valt er aan het 
democratisch denken in Nederland iets te verbeteren? Ik vrees van wel. Slechts 53% 
blijkt het oneens te zijn met de stelling: "Sommige landen hebben een krachtige leider 
nodig, die zonder gehinderd te worden door een parlement, orde op zaken stelt". 
Onder VVD (61%) en linkse stemmers (60%) vormen de overtuigde democraten een 
meerderheid, maar onder de confessionele stemmers is dat slechts een minderheid van 
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38%! Onder de gehele bevolking is 33% voor een krachtige leider zonder parlement in 
sommige landen, onder de linkse stemmers is dat 26%, onder VVD-stemmers 35%, en 
onder de confessionele stemmers maar liefst 44%! Kortom: het democratisch denken is 
minder diep geworteld dan humanisten zouden wensen (en hopelijk velen met hen). 

Beweging 
Onder de humanistische beweging versta ik die organisaties of groepen die vanuit 
humanistische beginselen werken, ofwel het georganiseerde deel van de humanistische 
stroming. Slechts een gedeelte daarvan noemt zichzelf ook humanistisch, en in totaal 
50.000 volwassenen zijn momenteel daarbij aangesloten'. Het aantal organisaties (en 
de daarbij aaingeslotenen ) dat wel vanuit humanistische doelstellingen werkt zonder ze 
als zodanig te benoemen is aanzienlijk groter„. Niettemin bestaat in humanistische 
kring weinig behoefte om die te "annexeren". Dat heeft alles te maken met de 
ontzuili ngsdoe [stelling van de humanistische beweging en de keuze voor zoveel moge-
lijk levensbeschouwelijk pluriforme instellingen. Helaas wordt door sommigen het 
zuilmoclel aan de humanistische beweging opgedrongen, bij voorbeeld door de ver-
deelsleutel van overheidssubsidies afhankelijk te maken van ledentallen en financieel 
vermogen. Dit streven wordt door het Humanistisch Verbond nadrukkelijk afgewe-
zen. omdat het in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht van mensen en de feitelijke 
omvang van geestelijke stromingen in ons land. Wat zou het gevolg zijn als men de 
volksvertegenwoordiging niet meer zou samenstellen op basis van vrije verkiezingen 
maar op basis van ledentallen en financieel vermogen van de politieke partijen? 
I loe staat het nu met de bekendheid van de humanistische beweging na veertig jaar 
Humanistisch Verbond? Liefst 88% blijkt het HV te kennen, 84% kent Humanitas, 
70% kent de humanistische geestelijke verzorging, 61% kent het Humanistisch Vre-
desberaad, het Humanistisch Overleg Mensenrechten en HIVOS. 56% kent de 
ISI IB. eveneens 56% kent één of meer humanistische werkgroepen (vrouwen, dienst-

weigeraars, jongeren, homo's), 43% kent het humanistische groepswerk, 32% kent 
het humanistisch vormingsonderwijs. en 28% de humanistische uitvaartbegeleiding. 
Vooral de lage cijfers van de twee laatstgenoemde werksoorten vallen op, omdat zij 
( waar zij bekend zijn) op een zeer grote belangstelling kunnen rekenen. In totaal 15% 
van de volwassenen blijkt op enigerlei wijze met de humanistische beweging te maken 
te hebben (gehad). Onder links, . stemmers 25%. onder VVD-stemmers 16%. 

Samenvattend kan worden gesteld dat na veertig jaar Humanistisch Verbond de 
humanistische stroming en de humanistische beweging factoren van betekenis zijn 
geworden in de Nederlandse samenleving. Dat kan niet alleen aan het HV als verdien-
ste worden toegeschreven. Er is echter ongetwijfeld sprake geweest van een wisselwer-
king tussen de verbreiding van het humanistische denken en handelen enerzijds en het 
bestaan van een coordinerende humanistische organisatie anderzijds. Zeker in zaken 
van wetgeving en overheidsbeleid is het bestaan van een humanistische gesprekspart-
ner en belangenbehartiger van doorslaggevende betekenis. De gelijkberechtiging van 
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godsdienst en levensbeschouwing, van eed en belofte, van godsdienstige en niet-
godsdienstige geestelijke verzorging en van godsdienst- en humanistisch vormingson-
derwijs mogen in dit verband niet onvermeld blijven. Maar ook de moeizame en nog 
steeds niet voltooide strijd voor het menselijk zelfbeschikkingsrecht in zaken als 
relaties, euthanasie, de wet gelijke behandeling, zedelijkheidswetgeving. 
hulp bij zelfdoding, het pluriform onderwijs als basisvoorziening, en de monopoliepo-
sitiesvan confessionele instellingen: dit alles toont helaas maar al te duidelijk aan dat de 
doelstellingen van het Humanistisch Verbond nog lang niet alle verwezenlijkt zijn . De 
vooruitgang die is geboekt, geeft ons hopelijk de energie om onverminderd te blijven 
streven naar een steeds menswaardiger samenleving. Iedere tijd kent zijn eigen vor-
men van optimisme en pessimisme over de veranderbaarheid van de samenleving. en 

over het menselijk vermogen zelf en samen zin en vorm te geven aan het leven. Soms 

wordt het humanisme gezien als iets overbodigs omdat het voor iedereen vanzelfspre-
kende doelen zou nastreven. Soms wordt het gezien als een werkeli j k heidsv reemd 
geloven in onbereikbare idealen. Maar hoe het humanisme ook gezien wordt — ik hoop 
dat het altijd de motor achter het streven naar een menswaardiger wereld zal blijven. 

Noten: 
1. Deze omschrijving wordt sinds 1978 bij NOS-onderzoek gebruikt om de omvang van de 

humanistische stroming te meten. 
2. Zeegers, G.H.L., e.a.: God in Nederland; Amsterdam, 1967, p. 104. 
3. Resultaten van bovengenoemd NOS-onderzoek. Zie: Tielman, R.A.P.: Humanisten in Ne-

derland, een cijfermatige verkenning; in: Rekenschap 1983-2. p. 57-59. 
4. Bommeljé, Y., P. Doorn; Maar men moet toch iets wezen, nieuwe gegevens over om k e rk eli j - 

king in Nederland; Utrecht, 1983. 
5. Tielman, R.A.P., J. Sinke; Humanisme in Nederland; een samenvattend overzicht : in: Reken-

schap 1983-1, p. 13-17. 
6. Deze en volgende onderzoeksgegevens zijn afkomstig van een representatief NOS-onderzoek 

dat in 1985 gehouden is. 
7. Tielman, R.A.P., J. Sinke; Humanistische raadslieden bij de Nederlandse strijdkrachten; 

Utrecht/Zeist, 1981, p. 38. 
8. Omgekeerd bestaat er sinds kort ook een zogenaamde "Humanistische Partij" die niets met 

het humanisme te maken heeft, maar wel die indruk tracht te wekken o. a. door het uitgeven van 
een blad met dezelfde naam als het HV-maandblad Humanist. 



H& voordee_ van de twi fe 

Veertig jaar Humanistisch Verbond en de kerken 

Walter Goddijn 

Het leven begint hij veertig. Leven is, volgens de onverbeterlijke humanist 
Piet Grijs, een -substantie die onophoudelijk gekneed moet worden om niet tot 
monument te verharden". De redactie vraagt er zelf om gekneed te worden in 
''een persoonlijke en kritische beschouwing'' over het thema Humanistisch 
Verbond en andere levensbeschouwelijke stromingen in Nederland, waaron-
der ik, in dit geval, de christelijke kerken versta. 

De grote bedreiging waaraan kerken zich, soms al eeuwen lang, moeten onttrekken is 
het verhardende proces van institutionalisering. Kunnen zij ''stroming'' blijven en zich 
toch. ter wille van hun voortbestaan, als instituut presenteren? Levensbeschouwelijke 
stroming, zoals het Humanistisch Verbond zich gaarne noemt, klinkt veel lichter dan 
kerk. Kerk komt in het Nederlands idioom veel harder over. Trouwens ook in "Kir-
che" en -Church". En "kerker". als overtreffende trap van kerk, is een associatie die 
soms gemakkelijk wordt gemaakt. Een levensbeschouwing heeft het voordeel van de 
twijfel en een kerk het nadeel van de zekerheid. Een levensbeschouwing heeft meestal 
de zwakte van het getal en een christelijke kerk de macht van het getal. Maar de 
lichtvoetigheid van een humanistische levensbeschouwing moet wel overgaan in 
stampvoeten, zodra zij genoodzaakt wordt binnen te treden in het proces van institutio-
nalisering en daardoor een zich verzuilend monument dreigt te worden. Niet uit 
zichzelf, want jodendom, christendom en islam zijn minder tolerant door hun exclusi-
vistische opstelling dan hindoeïsme, boeddhisme en humanisme. Wel in de sociaal-
culturele context van de Nederlandse samenleving. 

Onontkoombaar proces 
Ook het Humanistisch Verbond is onderworpen aan het onontkoombaar proces van 
institutionalisering. Zeker binnen de Nederlandse verhoudingen. Het humanisme 
krijgt waarschijnlijk nergens ter wereld zoveel kansen om zich te organiseren, maar 
loopt daardoor het gevaar bepaalde negatieve kenmerken te krijgen, waardoor veel 
gelovigen juist kerken verlaten om tot het potentieel ledenbestand van het Humanis-
tisch Verbond te gaan behoren. 
ledere ideologische belangengroep van enige omvang streeft naar zelfhandhaving en 
expansie en valt daardoor ten prooi aan het proces van institutionalisering. Zij moet 
haar identiteit zowel naar binnen als naar buiten vaststellen en ziet dat dit pogen telkens 
onvolkomen blijft. Zij is gedwongen om een ideologie, afgescheiden van andere 
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concurrerende groepen, te formuleren en ondanks een bijna ingeboren aanleg tot 
scepticisme en onzekerheid zich "waar" zien te maken. Zij moet gaan beschikken over 
materiële middelen, waarvoor zij bij de overheid aanklopt, ter wille van administratie 
en apparatuur, eigen instituten voor cultuuroverdracht en vorming, eigen comm u n ica - 
tiemiddelen, publiciteitsmedia en zendtijd om de publieke opinie te beïnvloeden. Zi j 
vervalt daardoor in een wat schrijnend proces van imitatie van kerkelijke concurrenten 
van wie zij juist afstand zou willen nemen. Het meest treffend komt dit tot uitdruk k i ng 
in de noodzaak om te beschikken over "vrijgestelden", die zich professioneel met 
begeleiding en beïnvloeding moeten bezig houden om de eigen groep te handhaven en 
zo mogelijk uit te breiden. Kerken hebben daar eigen begrippen voor als pastoraat. 
verkondiging en evangelisatie. 

Kenmerken van de beginfase 
Iedere ideologische beweging heeft haar stichter en schriftelijke bronnen. waarnaar 
men telkens weer terugkeert om zich aan de oorspronkelijke bedoelingen te toetsen. 
Er is ook een charismatisch begin, waaraan men zich bij alle institutionele verkilling 
verwarmen kan. De stamvader van het georganiseerd humanisme in ons land is 
ongetwijfeldJ.P. van Praag. Ik heb gezocht naar een schriftelijke bron, die represent a-
tiefwas voor het eerste begin. Ik koos voor een artikel van zijn hand in een dubbel n um-
mer van De Gids met als titel "De Tijd waarin wij leven. Huidige aspecten van 
Nederland en zijn Cultuur" (Utrecht, 1952). Niet minder dan 32 vooraanstaande 
auteurs hebben zich gewijd aan de cultuur in ons land, te verstaan als "de totaliteit van 
alle geestelijke en stoffelijke factoren die den eigen aard der samenleving bepalen' .  . Wij . 
die het tegenwoordig vooral moeten doen met overwegend infantiele televisiebeelden 
en Snoecks jaarboeken, kijken wel met enige nostalgie op zo'n gemeenschappelijk 
initiatief terug. Willem Drees, nog steeds onder de levenden, besluit het boek als volgt : 
"Wat de verhoudingen binnen ons land betreft, ons volk is geestelijk sterk gespleten. 
Heette het eenmaal een protestantse natie, thans houden rooms-katholieken en protes-
tanten elkaar vrijwel in evenwicht, terwijl het aantal onkerkelijken niet onbelangrijk is" . 
Het is typerend dat Drees zes jaar na de oprichting van het Humanistisch Verbond, ter 
kenschetsing van de "verhoudingen" in ons land, naast protestanten en katholieken 
ook de onkerkelijken noemt. Ondanks de doOr hem genoemde geestelijke gespleten-
heid bevindt zich in het cultureel panorama van dit Gids-nummer een middenpaneel.  
waarin drie artikelen. Van J. Lindeboom over Protestants religieus leven, over Het 
religieuze leven der Nederlandse Rooms-Katholieken door Anton van Duinkerken en 
van J. van Praag over Geestelijk leven in buitenkerkelijk Nederland . Lindeboom en Van 
Duinkerken stellen zich heel oecumenisch op. Het oecumenisch pluralisme is trouwens 
altijd kenmerkend geweest voor het Nederlands geestesleven'. De eerste heeft het 
over de expansiedrang, die dreigt verminderde ruimte te laten aan "idealistische. 
humanistische, latitudinaire stromingen, die toch van oudsher het christelijk stroomge-
bied hebben verbreed". De tweede over een "herwonnen openheid jegens andersden- 
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kenden" en over een "moderne roomsheid", die o.a. haar uitdrukking vindt "in de 
omgang van katholieken met andersdenkenden, eindelijk ook in heel het buitenkerkelijk 
leven.'. 
Ook al verkeert het Humanistisch Verbond in de beginfase, toch lijkt Van Praag in zijn 
bijdrage eigenlijk het minst tolerant. Hoe kan het ook anders? Hij zegt te streven naar 
-emancipatie van het buitenkerkelijk volksdeel" en dat vraagt niet om tolerantie maar 
om strijd. Kenmerkend in dit verband is zijn opmerking dat het niet gaat om "de 
gelijkwaardigheid van humanisme en godsdienst", waarin duidelijk een poging schuilt 
om de eigen identiteit van het humanisme te verwoorden. Maar toen al, in het eerste 
begin. blijkt de paradox: hij wil wel staatsburgerlijke erkenning, zoals de kerken die al 
hij traditie hebben verworven. Het is, zegt hij - stellig in de richting van een bestaande 
beeldvorming - ''geen particuliere liefhebberij van enkele nieuwlichters". Het is een 
sociologisch en cultureel proces, net als bij de kerken, van boven-nationale aard: "een 
proces van wereldomvattende betekenis". Het HV meent recht te hebben op overleg 
met de kerken over een gemeenschappelijke taak. Volgens Van Praag is de vraag aan 
de orde "of de gelijkgerechtigheid verwerkelijkt zal worden in onderling overleg en in het 
besef  van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, ofwel dat zij het resultaat zal 
zijn van een verbitterde strijd, die de volksgemeenschap voor jaren zal verscheuren". 
Hier is de stamvader of de profeet aan het woord, om deze bijbelse termen te 
gebruiken, die eisen stelt en er gelijk een sanctie aan verbindt. De straf zal zijn: de 
verscheuring van het Nederlandse volk. 

Onvoltooide emancipatie 
De emancipatie die Van Praag in het vooruitzicht stelde, is na veertig jaar nog steeds 
niet voltooid. De strijd is gebleven en wordt behalve door de bekende negatieve 
bijverschijnselen van institutionalisering gekweld door een aantal dilemma's. Het HV 
moet, gewild of ongewild, zijn ledenbestand of zijn invloedssfeer versterken door de 
"afval" van de kerken en gelijktijdig in overleg blijven met die kerken en een stuk 
verantwoordelijkheid van diezelfde kerken, althans in belangrijke mate, overnemen. 
Daarmee is een spanningsveld gegeven, dat sinds de oprichting van het HV is gebleven 
en de emancipatie belemmert. 
Het 11V is wel gedwongen om dit overleg en deze gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid te kiezen wegens zijn relatie met de overheid. Tolerantie is namelijk niet 
inhoudelijk maar formeel een zaak van de overheid. Bij traditie zal de overheid in ons 
land kerken, godsdiensten en levensbeschouwelijke groeperingen "gedogen". Het 
HV verkeert wat dit betreft in een ongunstiger positie dan ten tijde van Drees, die het 
geestelijk leven in ons land nog met de trits katholiek, protestant en humanistisch kon 
beschrijven. Als nevenverschijnsel van een economische ontwikkeling is er via immi-
gratie een krachtige groep vertegenwoordigers van oosterse godsdiensten bij geko-
men. Maar in princiep is er overeenstemming met de rijksoverheid, die in een Memorie 
van toelichting (1983) stelde: "Onder het beding dat de staat zich dient te onthouden van 
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enig beïnvloeden of partij kiezen in de uiteenlopende levensovertuigingen, rekent hij het 
tot zijn taak voorwaarden te scheppen en in stand te houden in het belang van een vrije 
ontplooiing van die levensovertuiging. Over de grenzen van het voorwaardenselt(7)pen d 
beleid zal worden gesproken in het overleg met kerkgenootschappen en andere genoot-
schappen op geestelijke grondslag...". Zowel de kerken als het HV gingen akkoord met 
dit uitgangspunt. Maar precies bij het vaststellen van de grenzen en hij de uitvoering 
beginnen de dilemma's gevoelig van invloed te worden. 

Drie dilemma's 
Het meest gevoelig ligt het identiteitsdilemma. J. van Praag gaf in 1952 al toe dat 
buitenkerkelijkheid een negatief begrip was. Het HV moet het meer hebben van 
personen dan van grote aantallen. Genoemd worden Van Vloten, 1 I uet , Multatuli en 
Pierson, die niet onder druk van een sociologisch proces, voortschrijdende urba n is at ie 
en massificatie, maar uit "persoonlijke keuze, gewetensstrijd en wijsgerige bezinning" 
humanistische voormannen werden. In het meer nabije verleden noemt Van Praag ook 
Just Havelaar, Huizinga, Leo Polak, De Ligt en Ter Braak, met humanisme als 
grondslag "voor een levensovertuiging". Omdat er nu eenmaal ook christelijke huma-
nisten zijn en Van Praag humanisme weigert te accapareren als exclusief eigendom van 
het "georganiseerd humanisme", schermt hij dit laatste af van humanisme als cultuur-
verschijnsel in wetenschap en filosofie. Hij onderscheidt drie groepen: vitalisten,  
vrijzinnigen en nihilisten. De laatste groep leeft in geestelijke armoede. "bedreigd 
door onzekerheid en onbehagen, angst en ontreddering". De vrijzinnigheid als levens-
overtuiging moet de identiteit van vooral deze groep gaan bepalen. Hij wil het buiten-
kerkelijk nihilisme bezielen "tot een zinvolle vormgeving in de niet-godsdienstige 
levenssfeer". De unieke opdracht en het historisch appel voor het 1-1 V is "een voor allen 
toegankelijke concretisering van haar levensovertuiging, evenzeer als een allen aanspre-
kende organisatorische vormgeving". 
Het tweede dilemma ligt in het vaststellen van het ledenbestand van het IIV als 
organisatie. Grote aantallen buitenkerkelijken hebben nu juist hun kerkgenootschap 
als een hen niet meer aansprekende organisatorische vormgeving op het terrein van 
levensovertuiging verlaten. Dat betekent geenszins dat zij "los van God" zijn of 
nihilist. Iedere socioloog weet dat de buitenkerkelijken een soort etherische groep 
vormen, gebaseerd op een "momentopname in een opinieonderzoek". Deze opinie-
uitspraken hebben wel degelijk een bepaalde realiteitswaarde, maar welke? Alle reeds 
door Van Praag geformuleerde claims in de sfeer van de gelijkberechtiging hebben 
eerder betrekking op een veronderstelde behoefte om weer eens te gaan behoren tot 
een georganiseerde vorm van levensovertuiging en niet op een geregistreerd leden be-
stand, onder andere gebaseerd op financiële bijdragen2. Opinieonderzoek en geregi-
streerd ledenbestand zijn onvergelijkbare grootheden. Na veertig jaar ligt het 1-1V wat 
het ledenbestand betreft op ongeveer hetzelfde niveau als Van Praag reeds noemde. 
Daar ligt een van de grootste conflictpunten tussen het HV en de kerken. Het 1-1 V 
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rekent zich vooral groot op grond van opinies en daarvan afhankelijke veronderstelde 
behoefte. 1 iet rekent dit de kerken liefst ook zelf voor. "Als de ontkerkelijking zich 
voortzet in hetzelfde tempo als in de periode 1960-1981 zijn er in het jaar 2000 nog twintig 
procent katholieken. vijf procent hervormden en vijf procent gereformeerden. zo heeft 
het Humanistisch Verbond berekend."; 
liet derde dilemma is dat, gezien de zwakke basis van het geregistreerd ledenbestand, 
een mate van afhankelijkheid ten opzichte van de kerken wordt gecreëerd, die moeten 
instemmen met een soort overdracht van geestelijke en levensbeschouwelijke begelei-
ding aan professionele medewerkers en medewerksters van het HV. Er wordt immers 
gesproken over een overlegsituatie tussen kerken en andere genootschappen op 
geestelijke grondslag om de "grenzen van het voorwaardenscheppend beleid" van de 
overheid aan te duiden. Men vraagt eigenlijk aan de kerken: draagt uw "verloren 
schapen" aan ons over om de door u verwaarloosde evangelisatie over te nemen in een 
nieuwe humanistische stijl ter voorkoming van een eventueel dreigend nihilisme. De 
kerken moeten oprecht het 1 lumanistisch Verbond als "bondgenoot" willen. Zij 
kunnen dit ook doen vanuit een relativering van hun eigen "georganiseerde" levens-
overtuiging. 

Besluit 
l let is een goede zaak dat er een Paritaire Commissie Raad van Kerken — Humanis-
tisch Verbond bestaat om elkaars stijl van optreden te beoordelen en mogelijk tot 
gemeenschappelijke principiële uitgangspunten te komen, al zal dit wellicht een 
permanente discussie blijven. Onlangs heb ik de Katholieke Kerk gevraagd om een 
terughoudend leiderschap uit te dragen. Zij blokkeert zich anders in drievoudig 
opzicht. Zij kan niet veel bevrijdends zeggen, omdat zij binnen haar eigen instituut veel 
vrijheid aan banden legt. Zij kan niet tot de humanisering van de wereld bijdragen, 
omdat zij de waarden en de grondrechten van de mens te weinig waardeert. Ten slotte 
kan zij de boodschap van Jezus niet geloofwaardig uitleggen en vertegenwoordigen, 
omdat liet haar te weinig om de zaak en te veel om zichzelf gaat4. En van reformatori-
sche zijde werd gezegd dat het niet uitgesloten is "dat een christen die zegt dat hij gelooft, 
de werkelijke opdracht Iaat zitten, terwijl iemand die niet gelooft zich vanuit zijn volle 
overtuiging inzet voor deze wereld en haar toekomst en daarmee deze wereld ook verder 
helpt. Ik denk dat deze laatste eerder aan de bedoelingen van Christus beantwoordt dan 

de eerste" 5 . Na veertig jaar mogen de kerken het Humanistisch Verbond het voordeel 
van de twijfel gunnen. 

Noten 
I . Vgl. W. Frijhoff, Lucoexisteneeconfessionnellecomplicités, méfiance.s et ruptures aux Provin-

ees-Unies, in J. Delumeau ( red.) "Histoire vécue du peuple chrétien", Tome 2, Toulouse 1979, 
229-257. 
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2. Het geregistreerd ledenbestand van de R.K. Kerk in ons land wordt nauwkeurig bijgehouden 
door het KASKI in Den Haag. Men vergelijke het Informatiebulletin van 13 dec. 1985 voor de 
meest recente gegevens. Er wordt een lichte achteruitgang vastgesteld. In 1984 bracht de 
katholieke geloofsgemeenschap uit eigen middelen 140 miljoen gulden bijeen voor projecten 
in ontwikkelingslanden. Tien miljoen meer dan in 1983. 

3. Vgl. N. van Oostveen, Kerk, roepende in de woestijn, in "Algemeen Dagblad". 21 dec. 1985 
4. Vgl. W. Goddijn, Variaties in kerkelijk leiderschap, Ambo, Utrecht 1985. 
5. Vgl. A. Kuipers, Christelijke cultuur niet enige remedie, in Trouw. 7 augustus 1985. 

Onder leiding van dr. M. Zelden rust discussieerden de katholieke hoogleraar sociologie (Ir. W. 
Goddijn (links) en KV-voorzitter dr. R. Tielman over de omvang en aanspraken van de geel tel ijk e 
stromingen in 1980; beeld uit het HV-tv-programma "Opnieuw: God in cijfers" 



Humanisme: tradi te en toekomst 

Albert Nieuwland 

Ieder "isme", iedere levensbeschouwing, is een filosofische abstractie en niet 
de werkelijkheid zelf. Hoogstens biedt ze een voorbereiding tot voller leven 
en beleven van de werkelijkheid. Dat kan alleen als ze erop uit is zichzelf 
uiteindelijk overbodig te maken. Anders staat ze vol leven in de weg en blijft 
"partijgangerspraat". Dit nu is met humanisme het geval volgens Bernard 
Phillips in een vergelijking met Zen-boeddhisme'. Humanisme blijft in de 
beschouwing steken, blijft een "menu hij de maaltijd" en voert niet tot de 
maaltijd zelf. 
Phillips heeft gedeeltelijk gelijk. Waar beschouwd wordt om de beschouwing, komt 
men niet tot leven. Maar beschouwingen beleving zijn complementair en vullen elkaar 
aan. Beschouwing die op beleving gebaseerd is kan op haar beurt ook weer beleving 
mogelijk maken. Ze benoemt, plaatst. geeft betekenis en kan ruimte scheppen voor de 
beleving. Ze legt verbanden en maakt beleving "historisch" en minder afhankelijk van 
het toevallige hier-en-nu. Want dat is het geval hij beleving om de beleving. In het 
humanisme gaat het noch om de beschouwing om de beschouwing, noch om het 
eeuwige hier-en-nu, maar om de balans tussen beleven en beschouwen, twee verschil-
lende menselijke ervaringswijzen van de werkelijkheid'. 

Levensstijl 
In een vorig artikel hanteerde ik in dit verband het begrip levensstijl3. Een levensstijl 
vormt de combinatie van bepaalde ideeën, idealen, waarden aan de ene kant en 
(belevingen en ervaringen van) gedrag aan de andere. In een levensstijl komen mensen 
zowel individueel als gemeenschappelijk tot gedrag, dat als samenhangend en zinvol 
ervaren wordt. Ik schetste wat ik noemde een klassiek-humanistische en een modern-
mensgerichte levensstijl. De eerste redelijk, zedelijk en daarin wat verheven, beho-
rend hij een culturele elite: de tweede aardser, bewogener en eigen aan een wat volkse 
intellectuele voorhoede. Beide stijlen komen zowel binnen als buiten de kring van het 
georganiseerd humanisme voor. Ik constateerde dat de eerste door velen tegenwoor-
dig elitair, te kil, te individualistisch gevonden wordt en op zijn retour is. Dit in 
tegenstelling tot de tweede, die volop leeft in allerlei bewegingen zoals de milieu-, 
vredes- en vrouwenbeweging, en ook in toenemende mate binnen het Humanistisch 
Verbond. 
Wat is de rode draad tussen beide levensstijlen, de humanistische traditie? Wat maakte 
dat daarin een verschuiving in de balans van beschouwing naar beleving plaats vond? In 
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dit artikel wil ik op deze vragen vanuit een historisch, cultuursociologisch en een 

cultuurpsychologisch gezichtspunt ingaan. Ook wil ik nagaan wat er vanuit deze 
verschillende hoeken te zeggen is over het toekomstperspectief van het humanisme. 

De humanistische traditie 
Wat de historische hoek betreft wil ik gebruik maken van Allan Bullocks recent 
verschenen (uitstekende en vorstelijk uitgevoerde) boek The Humanist Traditum in 

theWest4..Bullock onderscheidt in de westerse cultuur grofweg gesproken drie tradities 
in het denken over mensen wereld. De theologische traditie stelt een hovennat tui r I i j ke 
god centraal en ziet in dat licht mens en wereld als deel van een godde lij ke schepping en 
als uiting van een goddelijke bedoeling. De natuurwetenschappelijketraditie richt /iel] 

op de natuur en ziet de mens en zijn wereld als deel van de natuurlijke ordening en 

onderworpen aan dezelfde natuurwetmatigheden als andere organismen. I n de huma-

nistische traditie ten slotte gaat het om de mens en wordt de menselijke ervaring 
beschouwd als uitgangspunt voor kennis omtrent mens en wereld. god en natuur. 
Bullock heeft het uitdrukkelijk niet over het humanisme als filosofische leer. maar als 
brede stroming in onze cultuur. Deze omvat denkers, schrijvers. schilders. componis-
ten en ook theologen en wetenschapsmensen, mits ze bovengenoemde humanistische 
instelling bezitten. Hij ziet geen bepaalde volgorde in de drie tradities. Wel is het zo dat 
de theologische (christelijke, metafysische) traditie in de middeleeuwen dominant was 
en de humanistische en natuurwetenschappelijke tradities in hun moderne vorm pas 
opkwamen tijdens de Renaissance, respectievelijk de zeventiende eeuw. 
Na een uitgebreide historische beschrijving komt Bullock aan het eind van zijn hoe k tot 
een aantal kenmerkende eigenschappen van de humanistische traditie. Allereerst 
staan—zoals gezegd—de mens en de menselijke ervaring centraal. Verder wordt het 
menselijk individu als waarde op zich beschouwd en is deze menselijke waardigheid de 
bron bij uitstek van alle andere waarden. Men gelooft dat mensen meer "mens" 

kunnen worden, meer mogelijkheden kunnen realiseren mits ze op de juiste wijze 
opgevoed en gevormd worden en over individuele vrijheid beschikken. Tenslotte gaat 
het in de humanistische traditie nooit om louter filosofische ideeën, economische 
belangen of primaire behoeften. Ideeën moeten altijd in wisselwerking met hun 
historische en sociaal-economische context gezien worden. 
In de geest van het bovenstaande constateert Bullock dat humanisme in principe niet 
ongodsdienstigis, mits er maar niet wordt uitgegaan van de zondigheid van de mens die 
slechts door gods genade op te heffen is. Ook is humanisme niet tegen een natuurwe-
tenschappelijke bestudering van de mens, mits deze maar niet als totaal gedetermi-
neerd wordt gezien of gereduceerd tot louter belangen of behoeften. Tot zover Bul-
locks typering van de humanistische traditie vanuit de historie. 

Humanisme en civilisatie 
Over de sociale voorwaarden waaronder het humanisme zich kon ontwikkelen. de 
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sociologische kant dus. heeftJohan Goudsblom zich in zijn briljant proefschrift Nihilis-
me en Cultuur (onlangs nog herdrukt) duidelijker uitgelatene. Volgens hem treedt 
onder bepaalde omstandigheden in een cultuur op wat hij noemt het humanistische 
ideaal, de behoefte van mensen om hun natuur zodanig te cultiveren tot persoonlijk-
heid. dat ze tot een "hoger" soort leven in staat zijn. In de Griekse oudheid was dat het 
geval niet het opvoedkundig systeem van de paideia, in de Romeinse tijd met de 
hunianitas, in de Renaissance met de studia humaniora, in later tijd met het klassieke 
gymnasium. Steeds treedt dit opvoedkundig ideaal op wanneer een cultuur zich 
uitbreidt, in aanraking komt met andere culturen, een middenklasse zich ontwikkelt 
die zich met handel welvaart en onafhankelijkheid verwerft en er in deze kring 
behoefte komt aan een nieuw, autonomer type persoonlijkheid. Er ontstaan aparte 
groepen van wat Goudsblom noemt cultuurspecialisten. Deze besteden speciale aan-
dacht aan dat humanistisch ideaal, wijzen op onverkende mogelijkheden voor de 
ontplooiing van de persoonlijkheid. Ze brengen universelere menselijke waarden tot 
bewustzijn, ontwikkelen een nieuw mens- en wereldbeeld, een nieuwe ethiek, een 
nieuwe levensstijl. Het zijn filosofen als Socrates en Cicero in de oudheid, de unianistá 
van de Renaissance en de philosophes van de Verlichting. 
Goudsblom ziet in de humanistische traditie een illustratie van het totale civilisatiepro-
ces. dat onze cultuur meemaakt. Dit is een proces dat zich zowel op maatschappelijk als 
individueel niveau voltrekt. Op maatschappelijk vlak houdt het sociale integratie en 
diffrrentiatie in. Dit wil zeggen dat er sprake is van een groeiend territoir en een dichter 
wordend netwerk van sociale relaties. Meer en meer mensen krijgen met elkaar te 
maken op steeds meer manieren en zetten elkaar onder druk om het gedrag aan te 
passen en te reguleren. Is dit oorspronkelijk een druk van buiten, afhankelijk van de 
sociale situatie, steeds meer oefenen mensen die druk automatisch op zichzelf uit en 
verinnerlijken haar tot zelfbeheersing. In de maatschappij ontstaat een scheiding 
tussen openbaarheid en privé-leven. Op individueel niveau zien we hetzelfde proces 
zich voltrekken. Een grotere zelfbeheersing wordt vereist, de menselijke persoonlijk-
heid wordt ingewikkelder, er is een toenemende gespletenheid in een bewustzijn en 
een onbewustzij n. Zoals Goudsblom zegt: "Naar de buitenkant verwerft het individu 
een steeds grotere flexibiliteit, een behendigheid in het aangaan van nieuwe betrekkin-
gen: naar binnen toe drukt hij de in de strategie van het maatschappelijk succes 
ongewenste aandriften dieper en dieper weg, het 'onbewuste' in"h. 
Het civilisatieproces hoeft niet doorlopend voortgang te vinden. In tijden van oorlog of 
sociale spanning, bij voorbeeld door deelname van nieuwe lagen van de bevolking of 
van groepen uit andere culturen aan het maatschappelijk proces kan de civilisatie 
tijdelijk teruggeschroefd worden. "Verruwing" en "verloedering" van zeden en ge-
woonten treedt dan op. Mensen verliezen eerder hun zelfbeheersing. Een bepaalde 
cultuur kan zelfs desintegreren en als eenheid ophouden te bestaan (zoals die van de 
Griekse en Romeinse oudheid). Globaal gezien echter is in de loop der eeuwen de mate 
van civilisatie van maatschappij en persoonlijkheid steeds verder toegenomen'. 
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Cultuurvormingenbewustwording 
De gedachte dat de menselijke persoonlijkheid in de loop van de geschiedenis van een 
cultuur kwalitatieve veranderingen ondergaat is sterk uitvergroot in de Amerikaanse 
school van de transpersoonlijke psychologie. Ken Wilber betrekt haar zelfs in lip j min 
Eden op de geschiedenis van de menselijke evolutie8. Hij voegt gedachten samen van 
mensen als Joseph Campbell, Ernest Becker, Jean Gebser, L.L. Whyte en Erich 
Neumann. Wilbers originaliteit ligt in het synthetische en visionaire van zijn denken. 
dat soms voor de niet-voorbereide lezer onnavolgbare hoogten bereikt. 1 lij heeft 
echter als een van de leidende schrijvers van de New Age-beweging interessante cl in gen 
te vertellen, die aan ons verhaal zeker een dimensie toevoegen. 
Wilber ziet in de geschiedenis van de mensheid een op-weg-zijn van een onbewuste 
verzonkenheid in de kosmisch-natuurlijke ordening naar een totaal bewustzijn ervan . 
In dit bewustwordingsproces zijn een vóórpersoonlijke, een persoonlijke en een rans - 
persoonlijke fase te onderscheiden. In de fase van de persoonlijke bewustwording en in 
de overgang naar de transpersoonlijke fase speelt volgens Wilber het humanisme een 
centrale rol. Maar eerst iets over de vóórpersoonlijke fase. 
In iedere cultuur komen verhalen voor over een oertoestand, waarin mensen en goden 
nog in harmonie met elkaar leefden en geluk en overvloed heersten. Vaak wordt deze 
toestand gesymboliseerd door de slang met de staart in de eigen hek. In alle culturen 
komen ook verhalen voor over een "zondeval": ten gevolge van een overtreding van 
een goddelijke natuurwet wordt de mens uit die paradijselijke oertoestand verjaagd. 
Eveneens alle culturen kennen het verschijnsel van de sjamaan, ook wel tovenaar. 
medicijnman of magiër genoemd9. Dit is de man of vrouw, die in een rituele lichamelij-
ke trance op magische wijze de eenheid tussen mens en goddelijke natuur weet te 
herstellen. Tijdens de trance — zo wordt geloofd — maakt de sjamaan een reis naar de 
godenwereld en houdt een pleidooi voor het welzijn van de mensen van zijn stam, die 
ook in het ritueel betrokken zijn. Hij weet met behulp van allerlei strategieën de goden 
gunstig te stemmen en hen soms zelfs te dwingen om althans gedeeltelijk en tij de I i j k de 
zondeval op te heffen, de problemen van de stam op te lossen en de oe rge bo rgenhe id te 
herstellen. In dit magische stadium van de menselijke bewustwording is de mens geen 
"dier" meer, geen louter biologisch wezen, zoals de slang verzinnebeeldde. De door-
snee magische mens is nog geen individu; zijn geest is zich wel aan het ontwikkelen , 
maar deze is nog sterk aan de lichamelijkheid, het driftleven, verbonden. Ilij is wat 
Wilber noemt een lichaamszel fl In mythen wordt deze mens dikwijls gesymboliseerd 
als wezen, dat half mens, half dier is (minotaurus, centaur, zeemeermin. enz. ). De 
sjamaan daarentegen isveel verder gevorderd in het bewustwordingsproces. 1-lij wordt 
vaak afgebeeld in vogelveren of met een vogel in zijn nabijheid als teken van zijn 
spirituele ontwikkeling. Hij wordt door zijn stam onderhouden en als halfgod vereerd. 
Als teken van zijn onthechting dient de sjamaan iets van zijn lichameli j k he i d opgege-
ven te hebben. Zijn vingers kunnen gebroken zijn, zijn gezichtsvermogen verloren, 
zelfszijn leven gegeven. Dit alles wordt dan gezien als offer dat hij gebracht heeft, maar 
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ook als bod in zijn onderhandelingspositie met de goden ten behoeve van "zijn" 
mensen. Sjamanen zijn te beschouwen als mensen, die met overslaan van de persoon-
lijke fase direct in de transpersoonlijke fase gekomen zijn. Voorbeelden zijn Orpheus, 
Prometheus en Jezus Christus. 
In het volgende. mythische stadium van het bewustwordingsproces wordt de band 
tussen mens en goddelijke natuur wederom wat losser. Hij wordt nu niet tijdens 
trance-achtige rituelen rondom de sjamaan direct herbeleefd, maar in de herinnering 
levend gehouden en in de geest opgeroepen. Dit gebeurt via mythen over de offers en 
heldendaden van de sjamaan, die doorverteld worden en tijdens rituelen op symboli-
sche wijze geïllustreerd. Een speciale rol daarbij spelen de priesters die in het verband 
van hun godsdienst optreden als officiële vertegenwoordigers van de hogere machten 
op aarde en daaraan allerlei traditionele rechten en plichten ontlenen. Een daarvan is 
het alleenrecht van interpretatie van de heilige mythen in hun samenhang. Daarmee 
zijn ze mvthologen en theologen geworden in het bezit van één ware uitleg van de hele 
wereld. 
De vorige stadia van persoonlijkheidsontwikkeling hingen samen met respectievelijk 
jagers- en agrarische culturen en waren nog vóórpersoonlij k. Met de opkomst van de 
handel treden we de persoonlijke fase binnen. Het eerste stadium hierin is het rationele 
stadium. Mensen zijn tot het bewustzijn gekomen een individu te zijn. Zij beschikken 
over een ego, een kritisch bewustzijn. Zij nemen niet klakkeloos over wat de traditie 
leert, verwonderen zich, zijn nieuwsgierig, gaan op onderzoek uit, willen nieuwe 
situaties leren kennen en beheersen, ze gebruiken hun verstand bij het afwegen van de 
voor- en nadelen die deze opleveren. Zowel de ontdekkingsreiziger als de koning zijn 
ego-persoonlijkheden, kenmerkend voor dit stadium. Een van de eerste voorbeelden 
vormt Theseus, de latere koning van Athene, die in opstand komt tegen de traditie van 
het jaarlijkse ritueel van de aan Kreta te offeren jonge Atheners. Hij beraamt een 
strategie. komt met slimheid (en hulp van Ariadne ... ) het labyrinth door en verslaat de 
minotaurus (symbool voor het oudere bewustwordingsstadium, waarin de Kretenzi-
sche cultuur zich nog bevindt). 
Wanneer aan het rationele denken ook de empirische instelling gekoppeld wordt is het 
persoonlijkheidstype van de natuurwetenschapper geboren, een volgend voorbeeld 
van ego-structuur. In het hierna opkomende sociale denken en handelen is de basis van 
het bewustzijn wederom versmald. Nadat lichaamszelf en ego in vorige stadia centraal 
stonden, is dat nu het geval met de persona (letterlijk: masker), het bewuste en sociaal 
geaccepteerde deel van het zelf. Afgesplitst is nu de schaduw, het onbewuste en niet 
geaccepteerde deel. En hiermee zijn we weer aangekomen bij Goudsbloms typering 
van het civilisatieproces ten tijde van het Renaissance-humanisme. 

Humanisme en bewustwording 
Met Wilbers verhaal kunnen we de humanistische traditie in een breder kader plaatsen. 
Ten eerste blij kt het civilisatieproces, waarin onze cultuur zich bevindt, onderdeel te 
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zijn van een algemener cultuurvormingsproces, dat iedere samenleving ondergaat. 
eveneens met consequenties voor de structuur van zowel samenleving als aparte mens. 
Zo zijn jachtcultuur en magische mens elkaars spiegelbeeld, landbouwcultuur en 
mythische mens, handelscultuur en rationele mens, enz. Het patroon van dit proces is 
steeds hetzelfde. In een cultuur zijn er altijd bepaalde mensen, "cultuurpioniers" , die 
met de overgeleverde cultuur geen genoegen nemen en met alternatief gedrag experi- 
menteren. Als er een opkomende klasse van de bevolking is die behoefte aan nieuwe 
gedragspatronen heeft, kan het vervolgens zijn dat cultuurspecialisten vrijgesteld 
worden om het nieuwe gedrag van de pioniers op zijn consequenties te doordenken. Ze 
ontwerpen op grond hiervan een nieuwe mens- en wereldbeschouwing. een nieuwe 
ethiek, een nieuw opvoedingsmodel, kortom ze ontwikkelen een nieuwe levensstijl. 
In de tweede plaats zal duidelijk geworden zijn dat de humanistische traditie, in de 
brede betekenis zoals door Bullock beschreven, een schakel is in een algemener 
mensvormend proces. Anders gezegd: het cultuurvormende proces kan ook gezien 
worden als een menselijk bewustwordingsproces, waarin het humanisme tijdens de 
persoonlijke fase een centrale rol speelt, met name in de overgang naar de transpe r - 
soonlijke fase. De sjamaan als pionier van de vóórpersoonlijke fase is de ontdekkings-
reiziger/uitvinder van de persoonlijke fase. De priester als cultuurspecialist van de 
voorpersoonlijke fase is de filosoof/humanist van de persoonlijke fase. 
In de derde plaats heeft Wilber aangetoond dat er in tegenstelling tot Bollocks 
opvattingen wel degelijk sprake is van een volgorde tussen de theologische en humanis-
tische traditie. Althans in de periode van ontstaan; later komen de tradities, ook de 
natuurwetenschappelijke, tegelijkertijd voor. In het algemeen blijven volgens Wither 
alle vorige fasen en stadia in principe aanwezig. Ze raken alleen op de achtergrond. als 
er een nieuwe intreedt. Ze komen echter weer naar voren — er vindt regressie plaats. 
zouden we kunnen zeggen — als er conflicten, spanningen enz. optreden. Maar ook 
zonderdat zitten erin onze cultuur en onze persoonlijkheid veel magische en myt hische 
elementen. 

Toekomst 
Er is alle reden om aan te nemen dat het cultuurvormings/menswordingsproces nog wel 
even door zal gaan, althanszolang een kerncatastrofe nog op zich laat wachten. Ook zal 
de structuur van het proces wel dezelfde blijven. Er zullen altijd weer pioniers opdui-
ken die de grenzen van de menselijke conditie verleggen. Er zullen altijd weer cultuur-
specialisten volgen die de consequenties ervan doordenken en een nieuwe leve n sst i j l 
ontwerpen voor een opkomende klasse mensen. 
Met de vernauwing van het bewustzijn tot persona, het sociaal-acceptabele individuele 
zelfbeeld, is volgens Wilber het smalste punt van de zandloper berei k t 1". Er komt weer 
groei in de breedte. Allerlei terreinen van het leven, die mensen intuïtief in bezit 
hadden maar in de loop van het bewustwordingsproces hebben moeten prijsgeven om 
tot individuele identiteit te komen, worden heroverd. Freud en Jung zijn zo de pioniers 
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van het onbewuste en doorbreken allerlei sociale conventies van de vorige eeuw, 
evenals kunstenaars als Proust. Joyce, Strawinski en Klee, allen door Bullock tot de 
humanistische traditie gerekend. Hele horden cultuurspecialisten. met name psycho-
therapeuten. staan klaar om mensen te helpen hun verdrongen kwaad, agressie, 
seksualiteit weer als delen van hun persoonlijkheid te erkennen. In dit therapeutisch 
proces worden mensen "geheeld". dat wil zeggen hun persona en schaduw worden 
samengevoegd tot ego. Mensen worden zich hun verdringingen bewust en groeien tot 
geheelde persoon. Er wordt wel eens smalend gesproken van de moderne door 
therapeuten overheerste ik-cultuur' 1 . Dat is in zekere zin ook het geval. De therapeuti-
sche hulpverlener heeft een vergelijkbare rol in onze samenleving als de priester in de 
mythische maatschappij. Dit kan echter ook als gezonde reactie op een conformisti-
sche door mannen beheerste samenleving van vernauwde persoonlijkheden gezien 
worden en als teken van geestelijke groei. 
Behalve het onbewuste wordt ook de lichamelijkheid herontdekt als wezenlijk be-
standdeel van de persoonlijkheid. Pioniers zijn hij voorbeeld Wilhelm Reich en 
Alexander Luwen, grondleggers van de therapeutische school van de bio-energetica''-. 
Maar zelfs het centaurniveau (Wilhers term voor het vlak van bewustwording, waarop 
de eenheid ego/lichaam bereikt wordt) is voor sommigen al een gepasseerd station. 
Zoals Wilber'het plastisch uitdrukt: "Na al het encounteren, het oerschreeuwen, het 
uitkotsen en de daaropvolgende zuivering is het zelf nog steeds alleen maar een zelf en 
komt de angst weer terug"". Er is een groeiende behoefte aan spirituele groei, aan 
religieuze verbondenheid met mensheid, natuur en kosmos; deze wordt in steeds 
mindere mate gevonden via de gevestigde godsdiensten, die immers nog uit het 
mythisch stadium stammen. In groeiende mate zoekt een nieuwe generatie verbonden-
heid in religieuze sekten rondom een goeroe als modern sjamaan. Dit is een ongezonde 
ontwikkeling, daar sekten — de naam zegt het al — gesloten gemeenschappen vormen, 
die leden ervan afhankelijke personen dreigen te maken. Als dit inderdaad het geval is, 
vormen ze een verschijnsel van regressie, van teruggang naar het mythische stadium en 
de vóórpersoonlijke fase. 
Hier kan het humanistisch ideaal van de zichzelf verwerkelijkende mens een uiterst 
belangrijke rol spelen door een persoonlijkheidsontwikkeling te bieden, die niet 
slechts rationeel is of therapeutisch, maar ook uitzicht biedt op religieuze verbonden- 
heid. Meditatie kan hierbij een geschikt middel zijn, maar ook hier geldt weer dat 
meditatietechnieken pas goed werken, als de persoonlijkheidsgroei tot en met het 
centaurniveau is gevorderd. Anders gezegd: men moet pas aan meditatie beginnen als 
men "gegrond" is, goed in zijn lichaam zit. Anders kan meditatie een vlucht omhoog 
worden, weg uit deze wereld. Inpassing van lichaamsbewustwording en meditatie in 
onze nog zeer extraverte cultuur is een moeilijke zaak. Cultuurspecialisten zijn hier 
zeker nodig, want er kunnen hij deze vormen van transpersoonlijke groei onvermoede 
grote hoeveelheden 'kernenergie' vrijkomen, die als ze niet gekanaliseerd worden 
destructief en regressiebevorderend kunnen werken". 
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Tot dusver hebben we de transpersoonlijke groei op individueel vlak beschreven ; ook 
op cultureel niveau vindt ze plaats. Te vergelijken met de bewustwording van allerlei 
elementen uit het onbewuste is de erkenning in een cultuur, dat spanningen, conflicten . 
oorlogen, bewapeningswedlopen, kortom al het kwade en slechte in de wereld weze n-
lijk tot die cultuur behoren en geen uitzonderingen of toevallige missers zij n. Het houdt 
deerkenningindat de Derde Wereld een collectief verdrongen deel van onze cultuur is. 
waarmee we in verantwoordelijkheid en historisch besef een open dialoog moeten 
aangaan. Vergelijkbaar met de individuele lichaamsbewustwording is in onze cultuur 
het groeiend ecologisch bewustzijn, het besef dat wij als mensen één systeem vormen 
met de natuur om ons heen en dat we niet alleen figuurlijk maar ook zeer letterlijk onze 
"shit", onze afvalprodukten moeten recyclen tot iets bruikbaars. 
Een laatste vorm van culturele transpersoonlijke groei is de dialoog die cultuurspecia-
listen hoognodig moeten aangaan met pioniers "op drift", de natuurwetenschap en de 
technologie. De wetenschappelijke traditie is te beschouwen als serie uitingen van een 
humanisme in actie, waarbij echter alleen de objectieve kant van de natuur in kaart 
wordt gebracht en niet de subjectieve. Het is de grootste, maar ook meest noodza k e lij - 
ke uitdaging in onze cultuur de eenheid van objectiviteit en subjectiviteit tot stand te 
brengen. Zoals Bullock schrijft: "Als dat zou lukken, zou een geheel nieuw gebied van 
menselijke ervaringen voor de humanistische traditie geopend worden" 5 . 

Humanisme is meer dan louter "isme", levensbeschouwing. Het is een levende t Toch ti e 
van mensen, die een voorhoede vormen in het menselijk bewustwordings- en zinge - 
vingsproces. Iedere voorhoede bestaat uit pioniers en uitwerkers en werkt pas opti-
maal als er een balans tussen beiden bestaat. In ons geval werkt de voorhoede van de 
humanistische traditie pas goed als de balans een levende dialoog is tussen mensen die 
doen en denken, beleven en beschouwen, uitbreiden en verdiepen, niet of uiteindelijk 
wél bereid zijn de menselijke conditie te accepteren. Iedere keer dat een nieuwe en 
bewustzijnsverruimende levensstijl bij een bredere laag van mensen aangeslagen is, is 
dat enerzijds een succes, anderzijds houdt het een gevaar in. Dit bestaat uit een te grote 
mate van civilisatie, van te grote cultivatie, van cultusvorming, of het nu om de cultus 
van de ratio, het gevoel, de lichamelijkheid of de spirituele ontwikkeling gaat. Zo kan 
het zijn dat mensen er heilig van overtuigd zijn humanist te zijn, maar de humanistische 
traditie inmiddels al weer lang door anderen gedragen wordt. Een wat Goudsblom 
noemt "levensbeschouwelijk regiem" loopt dit gevaar levensgroot Vandaar dat het 
Humanistisch Verbond eerder dan een club overtuigde humanisten een open we rk ge-
meenschap zou moeten zijn van mensen die contact blijven zoeken met de steeds 
wisselende voorhoeden van het menselijk wordingsproces. De humanistische traditie 
zegt niet voor niets: je moet een traditie nooit geloven, maar beproeven! 

Noten: 
1. Bernard Philips: Zen en humanisme, in Rekenschap, december 1982. 
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2. J .P. van Praag. Grondslagen van humanisme, Meppel/Amsterdam 1978, p. 96. 
3. Albert Nieuwland: Humanisme en levensstijl, in Rekenschap. september 1984. 
4. Alan Bullock: The Humanist Tradition in the West. Londen 1985. 
5. J. Goudsblom: Nihilisme en cultuur. Amsterdam 1960. 
(i. Goudsblom: op. cit. p. 177. 
7. Norbert Elias: (`her den Prozesz der Zivilisation, Bern en Mi nchen 1969. 
8. Ken Wilber: Up from Eden. Boulder 1983. 
9. Mircca Eliade: Le chamanisme et les techniques archaïques. Parijs 1951. Een heel toeganke-
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Robert 11artzema, Sjamanisme, het genezende evenwicht, Amsterdam 1983. 
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dam 1983. 
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hel narcisme. Amsterdam. 
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De n) van het Humanistisch Verbond 
in de =ntern.ational Humanist and 
Ethical Union 

H.J. Blackham 

Het initiatief tot de oprichting van een internationale vereniging van humanis-
tische organisaties, na de Tweede Wereldoorlog, kwam van Jaap van Praag en 
mij . Daarbij dacht Jaap in de eerste plaats aan groepen in België en Nederland 
die daar onder de druk van de Duitse bezetting ontstaan waren, en ik aan 
oudere groepen in Engeland en de Verenigde Staten die voornamelijk be-
hoorden tot de Ethical Movement die in 1876 in New York was ontstaan. 

Ik had Van Praag leren kennen tijdens een bezoek aan de Nederlandse Vrijdenkers van 
De Dageraad in verband met mijn aandeel in de organisatie van het laatste congres van 
de World Union of Freethinkers in Londen, vlak voor de oorlog. Dat congres had 
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aanleiding gegeven tot heftige controverses en zelfs enige gewelddadigheid. /Ani I s de 
beschadiging van het graf van Bradlaugh. De voornaamste vertegenwoordiger van tic 
WUF in Engeland met wie ik samenwerkte was Bradlaugh Bonner. k Ic inloon an 
Charles Bradlaugh, de beroemdste Engelse vrijdenker van de negentiende eeuw . 
Samen met Annie Besant had hij openlijk propaganda gemaakt voor geboorten bepe r-
king, een misdaad in die tijd. De WUF had in Europa zeer veel aanhangers gehad en 
belangrijke begunstigers zoals Croce en Herriot: ook deze organisatie werd uiteenge-
dreven door de nazi's. 

Indrukwekkende beweging 
Begin 1946 deden Bradlaugh Bonner en ik een poging wat er nog restte weer bijeen te 

brengen op een conferentie in Londen met als thema "De Uitdaging van het 11 ti ni a n is-
me". Via de opzet en het programma van deze openbare conferentie wilde ik eerst 
aantonen hoe de traditie van het humanisme geworteld was in de klassieke oudheid. 
Vervolgens wilde ik aangeven welke weg humanisten in de huidige situatie moesten 
bewandelen en hoe zij aan de totstandkoming van een betere toekomst konden 
meewerken; de eeuwenoude, voortdurende bijdrage aan de beschaving. i let was naar 
aanleiding van deze conferentie dat ik naar Nederland ging om overleg te plegen met 
Jaap van Praag, van wie ik inmiddels over het Humanistisch Verbond had gehoord. 
Wij spraken toen uitvoerig over de eventuele mogelijkheden om de WU F.  weer leven in 
te blazen en vroegen ons af in hoeverre een dergelijke federatie de belangen en 
doeleinden van oude en nieuwe zich aan te sluiten organisaties zou kunnen bevorde-
ren. Ten slotte besloten wij eerst de resultaten af te wachten van een WUF-conferentie 
die in 1949 in Rome gehouden zou worden. Jaap en ik zouden daar heiden naar toe gaan 
en daarna een beslissing nemen. Na de oorlog was ik secretaris geworden van de British 
Ethica! Union met de bedoeling er een humanistische oriëntatie met een brede re basis 
aan te geven, een bewustzijn van zijn historische erfenis en een duidelijker taak. 
Vandaar mijn aandeel in de conferentie met het thema "De Uitdaging van het liu ma-
nisme" en vandaar ook dat wat Jaap mij vertelde over de oprichting, groei e n ve rw ach-
tingen van het Humanistisch Verbond mij zo aansprak. Dit nu was een indrukwekken-
de beweging van het soort dat ik mij altijd had voorgesteld. en ik begreep dat er geen 
sprake kon zijn van een internationale organisatie waarin het Verbond zich niet thuis 
kon voelen, en waarin het geen centrale plaats en een werkzaam aandeel zou hebben . 
Jaap en ik hadden dezelfde ideeën over deze kwestie; onze beslissing daarover viel 
zoals afgesproken, in Rome tijdens de WUF-conferentie die geheel gedomineerd werd 
door de organisatoren, een stel warrige socialisten onder leiding van een uiterst 
welbespraakte academicus. Het was overduidelijk dat wij zelf een nieuwe o n a fh n k e-
lijke internationale moesten stichten. 

Amerika 
Ter voorbereiding van een conferentie die, naar wij hoopten, zou leiden tot de 
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oprichting van een Humanistische Internationale, moesten wij ons verzekeren van de 
steun van de American Ethica! Union, veruit de sterkste van de oudere gevestigde 
organisaties. I Iet was mij bekend dat men in AEU-gelederen de term "humanistisch". 
in de huidige betekenis. wantrouwde; sommige leidende figuren stonden er zelfs 
regelrecht vijandig tegenover. Daarom ging ik in 1951 naar de Verenigde Staten om te 
trachten hun bezwaren te weerleggen. Zij voelden veel meer voor een herleving van de 
oude International Ethical Union (gesticht in 1896 in Zrich), hetgeen nooit zou slagen 
omdat in Europa alleen nog maar de British Ethical Union bestond en een zwak restant 
van de eens toonaangevende Weense Gesellschaft fiir Ethische Kultur. Bovendien had 
de BEU, op mijn instigatie, toegezegd mee te werken aan het nieuwe humanistische 
initiatief. Ik wist de AEU over te halen om geheel vrijblijvend een sterke delegatie af te 
vaardigen naar de conferentie die in augustus 1952 in Amsterdam zou worden gehou-
den. Er kwam inderdaad zo'n delegatie, waaronder de leiders, met de grootste arg-
waan tegenover "humanisme"; zij stonden erop dat "Ethical" in de naam van de 
nieuwe internationale werd opgenomen. anders wilden zij zich niet aansluiten. 
Ik had kennis gemaakt met de opmerkelijke Indian Radical Humanist Movement, 
gesticht door de begaafde, moedige, charismatische M.N. Rov. Hij was lid geweest van 
dc Communistische Internationale tot hij vaststelde dat vrijheid van groter belang voor 
cie mensheid was dan de sociale heilsleer van Marx, ja zelfs belangrijker dan wat dan 
ook. Ik nodigde hem daarom uit ons initiatief te steunen. Verder verzocht ik Julian 
I luxlev , de eerste directeur van UNESCO, onze conferentie bij te wonen en als 
voorzitter de opening te verrichten; dat is ook gebeurd. 
Al deze voorbereidende activiteiten werden ruimschoots geëvenaard door Jaap en 
enige leden van het Humanistisch Verbond die de conferentie organiseerden en als 
voortreffelijke gastheren en -vrouwen optraden. Er werd een representatief "organi-
zing committee" gevormd, als adviserend lichaam, en alles hij elkaar hadden tien 
nationale organisaties officiële vertegenwoordigers afgevaardigd. Zoals wij gehoopt 
hadden groeide de conferentie uit tot het inaugurele congres van een internationale 
vereniging, met rechtspersoonlijkheid en statuten, en een beginselverklaring van het 
humanisme als preambule. Voorlopig waren er meer dwergen dan reuzen in de IHEU, 
en het was dank zij de enorme praktische steun van het Humanistisch Verbond, met 
Jaap als voorzitter van heide organisaties. dat het door het congres gestarte initiatief 
langzaamaan verder gestalte kon krijgen. Zowel voor als na de conferentie waren 
mevrouw H. Polak-Schwarz en Jan Bij leveld voortdurend op de achtergrond beschik-
baar voor adviezen en daadwerkelijke hulp. 

Vaticaan en Verenigde Naties 
Gesterkt door al deze steun nam de IHEU ook zelf initiatieven; daar wil ik er twee van 
noemen. Na het Tweede Vaticaans Concilie waren er in Rome secretariaten ingesteld 
voor het uitvoeren van de beleidsbeslissingen. Daartoe behoorde ook het onderhou-
den van betrekkingen met mensen van andere geloven. inclusief degenen die godsdien- 
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sten afwezen zoals in de marxistische staten in Europa, die men niet negeren kon. Dank 
zij de bemoeiingen van Jaap van Praag werd ook het niet-marxistische humanisme 
erkend als de levensbeschouwing van een andere soort van niet-gelovigen die aandacht 
verdiende, en werd er met het Vaticaanse Secretariaat voor Niet-Gelovigen een 
dialoog gearrangeerd in Nederland, een paar jaar later gevolgd door een in B russe I . De 
katholieken vonden deze dialogen blijkbaar zo belangrijk dat zij hij heide gelegenhe-
den zeer prominente vertegenwoordigers afvaardigden met wie wij goed konden 
praten. De discussies waren zo open en vol wederzijds begrip dat de leider van het 
Vaticaanse Secretariaat, die ook in Brussel aanwezig was, zijn vrees uitsprak dat er 
geen verdere dialogen meer zouden volgen. Jaap legde verder contacten met ondog-
matische marxistische filosofen in Joegoslavië, die uitmondden in humanistisch-mar-
xistische dialogen ter plaatse en in de Verenigde Staten. De meest vooraanstaande 
filosoof, Mihailo Markovic, ging deelnemen aan de beleidsvergaderingen van de 
IHEU en werd, toen Jaap als voorzitter aftrad, een van de drie "co-chairmen — . 
Het Vaticaan bracht een ambitieus driemaandelijks tijdschrift uit, Internationale 
Dialog Zeitschrift, met bijdragen uit het marxistische en het katholieke kamp. 1 Iet lag 
in de bedoeling ook Italiaanse en Franse edities te laten verschijnen, maar daar k het 
nooit van gekomen. Overigens was dit tijdschrift, dat ongeveer tien jaar bestaan heeft . 
een uitstekende publikatie. Ik slaagde erin ons humanisme onder de aandacht van de 
redactie te brengen en heb zelf ook enige artikelen voor het blad geleverd. De 
hoofdredacteur was aanwezig bij de dialoog in Brussel. 
Het tweede succesvolle initiatief dat ik wil noemen is de IHEU-deelname aan het werk 
van de Verenigde Naties als officiële Non-Governmental Organization. De taak die 
wij daarmee op ons namen was zwaar en ondankbaar, maar als wij een internationale 
rol wilden spelen en daarin serieus genomen wilden worden, konden wij ons niet aan 
deze verantwoordelijkheid onttrekken. Gelukkig hadden wij hij de Commi.s.sion on 
Human Rights in New York mevrouw May Weiss, in 1972 opgevolgd door Vera 
Galanter, bij de Unesco eerst Theo Polet en vervolgens Ernst van Brakel , en in Genève 
James Dilloway. Ik noem hen hier allen met name, omdat door hun toewijding en ijver 
de IHEU veel respect geniet als NGO. 
Toen de VN in 1962 een Freedom from Hunger Campaign startte, heeft de I ndian 
Radical Humanist Movement op instigatie van de IHEU eert plan opgesteld voor de 
uitbreiding van het werk van een lokale pionier in de staat Bihar. En het was het 
Humanistisch Verbond dat via eigen bronnen en met steun van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp het meeste geld bijeenbracht voor dit project. 
Een van de regelmatig terugkerende taken van het groepje Nederlandse vrijwilligers 
dat het Secretariaat steunt bij de uitvoering van de beleidsbesluiten van de jaarlijkse 
bestuursvergaderingen, is de organisatie van internationale congressen, om de vier 
jaar. Zo'n congres is altijd een belangrijke gebeurtenis; de leden van aangesloten 
organisaties kunnen dan ervaren dat de IHEU niet alleen een papieren aange legen he id 
is, en dat daarbinnen een grote verscheidenheid van denkbeelden heerst die eerst 
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verbazingwekkend en voor velen zelfs zeer verontrustend blijkt te zijn. De diverse 
achtergronden en tradities van het groeiende aantal leden lagen soms ook wel heel ver 
uit elkaar. In het begin waren de IHEU-leden voornamelijk de naoorlogse humanisti-
sche bewegingen waarvan het Humanistisch Verbond het meest in het oog sprong, en 
de Ethica! Movement organisaties met hun wortels in de negentiende eeuw. Daar 
kwamen nu hij de American Humanist Association, grotendeels afkomstig uit de 
linkervleugel van de Unitarians, Duitse onafhankelijke of vrijzinnige religieuze groe-
pen die zich in de negentiende eeuw van rooms-katholieke en protestantse kerken 
hadden afgescheiden, een grote Franse beweging voor de bevordering van niet-
godsdienstig onderwijs, een nieuwe Italiaanse beweging die zich bezig hield met 
disciplines in het persoonlijke leven en de ontwikkeling van het geweten, en een 
negentiende-eeuwse rationalistische beweging in Engeland. met aanhangers in Au-
stralië en Nieuw-Zeeland. Deze diversiteit veroorzaakte soms spanningen tussen 
degenen die hun motivatie vooral vonden in antigodsdienstigheid en degenen die een 
radicale wending hadden gemaakt van de traditionele religies naar wat nog een 
quasi-religieuze levensbeschouwing vormde. Het Humanistisch Verbond, als voor-
naamste vertegenwoordiger van de nieuwe humanistische stroming. en met een centra-
le rol hij de organisatie van congressen, was in de beste positie om een verzoenende 
invloed uit te oefenen als zulk soort spanningen zich voordeden. 
Een heel ander aspect van wat het Verbond nastreefde en in de praktijk bracht, was de 
voorbeeldfunctie. In Engeland was in 1954 op verzoek van de British Humanist 
Association door Lindsay Burnet de British Housing Association opgericht. Het Ne-
derlandse model van de humanistische huisvesting voor bejaarden was daarbij inspire-
rend en stimulerend geweest. Deze Housing Association is nu een van de grootste van 
Engeland en staat bekend om zijn goede beheer en knappe architectuur. 
Nog een belangrijke activiteit van het Verbond, waar wij ons in Engeland ook mee 
bezig hielden en waarbij het Nederlandse voorbeeld ons gestimuleerd heeft, was 
geestelijke verzorging. Van officiële zijde was daar in Engeland geen belangstelling 
voor, maar via mijn werkzaamheden bij de BHA kon ik vrijwilligersorganisaties die 
daarin geïnteresseerd waren, bij elkaar brengen. Dat stelde mij in staat een leidende 
rol te spelen in de oprichting en de voortgang van de British Association for Counsel-
ling, die mij verzocht twee van zijn eerste projecten te organiseren en de publikaties die 
daaruit voortkwamen te verzorgen. 

Kritische noot 
De bescheiden successen die de IHEU, op grotere en kleinere schaal, behaalde, gingen 
ook gepaard met teleurstellingen en mislukkingen. Het ledental is inmiddels flink 
gegroeid, maar het is ons nog steeds niet gelukt vaste voet te krijgen in Zuid-Amerika 
en in Afrika. ( Alleen met een Zuidafrikaanse organisatie is er sinds kort geregeld 
contact.) Alle pogingen die we daartoe deden via persoonlijke relaties daar liepen ten 
slotte op niets uit. De aangesloten organisaties hadden zelf ook hun ups en downs; 



26 

sommige groeien gestadig, andere kunnen zich nauwelijks staande houden. 1 Iet lijkt of 
wij onze grens bereikt hebben en dat wij alleen nog moeten zien vast te houden wat wij 
aan IHEU-leden hebben. Maar daar kunnen wij ons niet bij neerleggen. Al heel lang 
hebben pogingen om humanistische jongeren in internationaal verband hij elkaar te 
brengen weinig succes opgeleverd; binnen de IHEU schitterde de jeugd voornamelijk 
door afwezigheid. Gelukkig komt daar nu weer verandering in. 
Ten slotte nog een kritische noot. Dat mag wel, want mij was gevraagd om "een 
persoonlijk, kritisch artikel over dit onderwerp" te schrijven. Misschien zeggen de 
kritische geluiden die ik hier en daar door de jaren heen heb opgc\ ingen • vooral iets 
over de critici zelf, maar er was een kwestie die toch geregeld ter sprake kwam: het 
Nederlandse monopolie. Het Humanistisch Verbond had immers niet alleen het 
inaugurele congresgehouden, maar nam ook de verantwoordeli j kheid op zich voor het 
oprichten en steunen van het Secretariaat. Bovendien bleef het de voornaamste rol in 
de IHEU spelen, die nog versterkt werd door de voortdurende aanwezigheid en de 
sterke invloed van de voorzitter van het Verbond als voorzitter van de 11-1 EU . Dit alles 
wekte ergernis bij sommige bestuursleden, een ergernis die gepaard ging met schuld ue-
voelensomdat geen van hen bereid was de verantwoordelijkheden over te nemen. ook 
al waren de middelen daartoe aanwezig. Bij deze ambivalentie bestond er toch ook 
ongeveinsde waardering voor wat het Verbond allemaal zo royaal bijdroeg. 
Uiteindelijk, met Jaaps aftreden en de instelling van een driehoofdig voorzitterschap. 
werd die kritiek veel minder. Al die irritaties, schuldgevoelens en frustraties ten 
gevolge van Jaaps langdurige heerschappij wogen lang niet op tegen zijn onbetwiste 
bekwaamheid, openheid, constante toewijding en efficiency-kwaliteiten die niemand 
kon evenaren, wat hun aspiraties ook geweest mogen zijn. Dergelijke onlustgevoelens 
doen zich in ieder menselijk samenwerkingsverband voor en verdwijnen meestal 
vanzelf. Ze mogen echter niet ontbreken in een volledig, kritisch overzicht van de 
IHEU-activiteiten. 
Natuurlijk vormt deze terugblik geenszins een volledig overzicht, misschien hen ik ook 
niet helemaal fair geweest. Het hoofdmotief was, en moet zijn, de loyale. actieve 
medewerking van prominente leden van het Humanistisch Verbond en het leiderschap 
van zijn voorzitter, altijd geruggesteund door deze organisatie, bij de oprichting en de 
voortgang van de IHEU. Daarmee zijn wij onnoemelijk veel aan het Verbond ver-
schuldigd en daar moeten wij ons goed bewust van zijn; de erkenning van deze schuld 
geeft ons het besef van grote dankbaarheid. 
Wanneer ik naar de toekomst kijk, ben ik blij om te zien dat er een nieuwe generatie 
bereiden instaat blijkt te zijn de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de erfenis 
die in vierendertig jaar is opgebouwd. Er is reden om te hopen en te geloven dat deze 
erfenisvergroot en doorgegeven zal worden. Voorvaders kunnen zich nauwelijks meer 
dan dat wensen; voor de meeste erflaters zijn zulke verwachtingen niet weggelegd. 

(vertaling: Nettic Klein-von Baumhauer) 



Het humanisme in "en veranderende 
veere d - 	 na veertig jaar 

Pelt') 	111:', 

Een terugblik op de afgelopen veertig jaar leidt tot de conclusie dat het 
humanisme zich in Nederland en in de wereld minder snel heeft ontwikkeld 
dan wij in 1946 hoopten en verwachtten. In veel landen ontbrak de voedings-
bodem voor de ontwikkeling van een georganiseerd humanisme, terwijl bo-
vendien sterk antihumanistische stromingen een rechtstreekse bedreiging 
vormden voor emancipatorische bewegingen als de humanistische. 

Op het congres van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) in 1982 hield 
de Joegoslaaf Mihailo Markovié een opmerkelijke openingsrede' waarin hij wees op 
de verschillende antihumanistische tendensen in de moderne wereld. met name de 
bewapening en het toenemend geweld, de ontkenning van de rationele vermogens van 
de mens en de vlucht in het irrationalisme, de vercommercialisering van informatie en 
cultuur en het groeiende conservatisme. 

Geestelijk klimaat na de oorlog 
Na de oorlog schenen de perspectieven voor de opbloei van een humanistische bewe- 
ging in Nederland' 	en verschillende westerse landen vrij gunstig te zijn. De secularisatie 
zette zich in versneld tempo voort. In deze jaren van materiële en geestelijke opbouw 
overheerste een klimaat van hoopvolle verwachting. Julian Huxley, de eerste secreta-
ris-generaal van de UNESCO, schreef in zijn Essays van een humanist: "Wij staan nu 
op de drempel van een kritieke omwenteling in het denken, waarin de algemene ideologie 
van de mens radicaal gereorganiseerd zal moeten worden en waarin al onze oude 
patronen van denkbeelden en overtuigingen zullen worden vervangen door een nieuw 
dominerend ideeënstelsel" (pag. 37) en elders: "De wereld is de facto reeds een eenheid 
geworden. Ze zal ook een zekere eenheid van denken moeten bereiken, al was het alleen 
'naar om rampen te vermijden..." (pag. 153). 
Kort voor zijn dood merkte Einstein op: "De ontdekking van de atoomkracht heeft alles 
veranderd... behalve onze manier van denken. Wil de mensheid echter in leven blijven 
dan hebben wij een totaal nieuw soort denken nodig..." 
Dit nieuwe denken in een geseculariseerde wereld scheen gestalte te krijgen bij 
prominente filosofen uit die jaren, niet alleen Huxley en Einstein, maar ook Teilhard 
de Chardin, Bloch en Toynbee. Teilhard creëerde een nieuwe visionaire, optimistische 
evolutiefilosofie, die wetenschap, religie en filosofie moest verzoenen'. De marxist 
Ernst Bloch zocht naar een synthese tussen religie en marxistische filosofie op de 
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grondslag van "das Prinzip Hoffnung". Het perspectief van een opgaande maatschap-
pelijke en geestelijke evolutie werd al spoedig verduisterd door de Koude Oorlogen de 
permanente dreiging van een atoomoorlog. Maar ook het existentialisme (Sartre,  
Camus, Jaspers) met zijn nadruk op de absurditeit en de paradoxen van het best aan 
ondergroef het verwachtingsvol optimisme. Het Sartriaans existentialisme accen- 
tueerde bovendien de voosheid van de oude, ideële waarden. Achteraf gezien had het 
existentialisme veel van een modeverschijnsel, maar óók moet erkend worden dat het 
een niet geringe invloed heeft uitgeoefend op velen in de jonge humanistische bewe- 
ging in Nederland3. Alleen de rationalistische variant van het humanisme met verte-
genwoordigers als Libbe van der Wal en Anton Constandse onttrok zich aan de greep 
van het sterk literair getint existentialisme. Het Humanistisch Verbond co nce n t ree rde 
in die dagen alle aandacht op de eigen geestelijke plaatsbepaling en streefde naar een 
maatschappelijke gelijkberechtiging met de kerken. 
Veel discussie ontlokte het werk van de historicus Arnold Toynbee. In de geest van de 
Verlichting keerde hij zich tegen het nationalisme en de geloofsverdeeldheid. hij 
voorspelde de opkomst van een universalistische cultuur. Zo schreef hij in 1947 in 
Civilisation on trial: "Onze nazaten zullen niet gewoon Westerlingen zijn, zoals wij. Zij 
zullende erfgenamen zijn zowel van Confucius en Lao-tse... als van Deutero-Jesaja en 
Jezus Christus; erfgenamen van Elia en Elisa en ook van Petrus en Paulus . . . e rfgenanze n 
van Lenin, Gandhi en Soen Yat-sen evenals van Cromwell, George Washington en 
Mazzini..." 
Ik vraag mij af welke vorm en inhoud een universalistische cultuur, zoals Toy n hee voor 
ogen stond, moest krijgen. Hij maakte zich blijkbaar weinig zorgen over een dreigende 
eenvormigheid van een technocratische civilisatie. Maar er is nog een geheel andere 
vraag, die van wezenlijk meer betekenis is: hoe zijn Boeddha, Lenin, de islam en 
Gandhi te verenigen? De realiteit is dat de afgelopen jaren de dialoog tussen religies en 
culturen moeilijker is geworden. Bovendien houden de erfgenamen van Lenin vast aan 
een totalitair systeem, dat door de grote godsdiensten en het humanisme wordt 
verworpen. De monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) . die 
zich baseren op een geopenbaarde waarheid, staan door hun dogmatisch uitgangspunt 
weinig open voor een dialoog, in ieder geval minder dan het hindoeïsme en het 
boeddhisme, dat meer een wereldbeschouwing is dan een godsdienst. Het Vaticaan is 
een bolwerk van conservatisme geworden en toont minder dan ooit de bereidheid een 
dialoog met andersdenkenden aan te gaan. De meer vrijzinnige stromingen binnen het 
rooms-katholicisme zien zich geplaatst tegenover steeds minder tolerant wordende 
orthodoxe kerkvorsten. Ook elders valt er als reactie op de secularisatie4  van de laatste 
decennia een reveil van traditionalisme en fundamentalisme waar te nemen, hij 
voorbeeld in de Verenigde Staten in de protestantse Moral Majority Movement en in 
Nederland in de Evangelische Omroep en de Evangelische Hogeschool. In sommige 
kerkelijke groeperingen openbaart zich een geheel andere reactie op de secularisatie , 
met name een sterk sociaal-religieuze oriëntatie, die het christelijk geloof omvormt tot 
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een bijna aardse heilsleer. De marxistisch geïnspireerde "bevrijdingstheologie" is in 
feite een reveil van oude moraliserende tradities, nu echter gevoed door links-progres-
sieve waarden. Voor zover de aanhangers van deze theologie zich richten tegen 
geweld, uitbuiting, armoede, discriminatie, aantasting van de menselijke waardigheid 
en andere maatschappelijke misstanden, gaan zij vaak gelijke wegen als humanisten. 
Het huidige geestelijke klimaat wordt verduisterd door een ongenuanceerd doemden-
ken, dat geen oog heeft voor wat de historicus Geyl noemde "de vitaliteit van de westerse 
beschaving". Op mondiaal gebied is de sociale en politieke polarisatie eerder toegeno-
men dan afgenomen. De wereldeenheid waarvan Teilhard, Toynbee en vele humanis-
ten droomden, wordt doorbroken door de fundamentele tegenstellingen tussen Oost 
en West. Noord en Zuid. Het nationalisme dat nog een zinvolle functie had in de strijd 
voor het zelfbeschikkingsrecht van voormalige koloniën en etnische minderheden, 
wordt een reactionaire, regressieve kracht in een wereld waarin samenwerking voor-
waarde is voor overleven. Waar ideologische en religieuze conflicten optraden, wer-
den deze vaak versterkt door nationalistische ideologieën, zoals blijkt uit de controver-
ses tussen de Sovjetunie en China, tussen Iran en Irak. Maar ook de moderne westerse 
verzorgingsstaat bevordert een nationale oriëntatie. Tegen deze nationalistische ten-
densen in de wereld zal de humanistische beweging zich blijven verzetten. Dit geldt 
evenzeer ten aanzien van de ideologische scherpslijperij. 
Na de oorlog groeide de verwachting dat het ideologisch denken (evenals het nationa-
lisme) verder teruggedrongen zou worden en een nieuw tijdperk zou aanvangen van 
een zuiver pragmatische machtsuitoefening waarbij wetenschappelijke normen en 
rationele structuren een beslissende rol zouden spelen. De Amerikaanse socioloog 
Daniel Bell kondigde nog in de jaren zestig "the end of ideology-  aan. Maar de 
politieke, religieuze en sociale ideologieën bleken allerminst in verval te verkeren. 
Bovendien ontwikkelde zich zowel in het Westen als in de islamitische wereld een 
nieuwe orthodoxie: het fundamentalisme. 

Fundamentalisme 
In zijn boek Zicht op het Midden-Oosten, politiek, economisch, strategisch spannings-
veld ( Amsterdam 1985) haalt L.C. Biegel een citaat aan uit het Arabische maandblad 
Het Nieuwe Oosten, dat beschouwd kan worden als een typisch staaltje van antihuma-
nistisch islam-fundamentalisme: "Laat ons fanatiek strijden voor onze godsdienst; laat 
ons iemand liefhebben - omdat hij een moslim is; laat ons iemand eren - omdat hij een 
moslim is; laten wij aan hem de voorkeur geven boven ieder ander-omdat hij een moslim 
is; en laat ons nimmer vriendschap sluiten met ongelovigen, want zij betekenen voor ons 
alleen maar kwaad". Tot welke excessen het fundamentalisme in Pakistan, Iran en de 
Soedan kan leiden, is bekend: het afhakken van de hand wegens diefstal, het in het 
openbaar geselen voor andere vergrijpen. De volslagen intolerantie van het Khomeini-
regime komt ook tot uiting in het executeren van duizenden, die verdacht worden van 
homofilie, overspel en prostitutie. 
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Wessels schrijft over de opvattingen van Khomeini: "Zo groot is het belang van de wet 
dat zelfs de regeerder de leiding van de theologen moet zoeken en vragen. Zo zt►n de 

werkelijke regeerders de theologen zelf, en moet dus de regering rechtens aan de theolo-
gen behoren, niet aan hen die vanwege de onbekendheid met de islamitische wet. de 
leiding van die theologen behoeven ... 
Ook in Turkije krijgt het islam-fundamentalisme nieuwe kansen. Conse rva t ie t-isl a mi-
tische groeperingen pogen de erfenis van Atatiirk", gericht op modernisering. euro-
peanisering, secularisatie, scheiding van kerk en staat en emancipatie van de vrouw. te 
vernietigen. 
Inde westerse wereld heeft het fundamentalisme een onschuldiger karakter ( ik noem-
de reeds de Amerikaanse Moral Majority Movement) maar ook dit toont bepaalde 
obscurantische trekken zoals in de VS de strijd tegen de evolutieleer. A nt h ni a n ist i-
sche groepen pogen bepaalde boeken uit de bibliotheken te houden en te voorkt mie n 
dat hun onwelgevallige televisieprogramma's worden uitgezonden. Opmerkelijk was. 
dat onlangs zowel in Griekenland door de Grieks-orthodoxe kerk als in Turkije door 
conservatief-islamitische groepen een heftige actie werd ontketend tegen Darwins 
evolutietheorie. 

Totalitarisme 
Het meest benauwende aspect van de afgelopen veertig jaar was naast de nucleaire 
dreiging de blijvende verlokking van de totalitaire ideologieën. De moderne maat-
schappij met haar vele mogelijkheden van mobilisatie van de massa door propaganda 
en indoctrinatie droeg het gevaar in zich van totalitaire ontwikkelingen, zoals Jean-
Francois Revel heeft aangetoond in zijn La tentation totalitaire. Terwijl in Duitsland. 
Spanje en Italië de oorlog een eind maakte aan totalitaire regimes, kwamen deze 
elders, waar sociale nood en verouderde politieke structuren de ontevredenheid van de 
massa stimuleerden, juist tot ontwikkeling: China, Vietnam, Cambodja. Iran. Libië, 
Ethiopië. 
In iedere totalitaire staat, of deze nu een rechtse of linkse signatuur draagt ( bovendien 
wat is het wezenlijke verschil?), is een humanistische beweging verdacht. De bekende 
Tsjechische emigrant en schrijver Milan Kundera7  heeft hiervoor op pregnante wijze 
een verklaring gegeven: "In het rijk van de totalitaire kitsch staan cle antwoorden hij 
voorbaat vast en sluiten elke vraag uit. Daaruit volgt dat degene die vraagt, de werkelijke 
tegenstander is van totalitaire kitsch. Een vraag is net een mes, dat het doek, beschilderd 
met een decor, opensnijdt om te kunnen zien wat erachter schuilt ..." . Merkwaardig is 
dat het totalitarisme zich vaak kan ontplooien juist dank zij een vergaande participatie 
van de massa8  zoals in het China van Mao Tse-Toeng (de hysterie van het Rode 
Boekje!) en in het islamitische Iran. 
De Russische filosoof Berdjajev9  wees er reeds na de Eerste Wereldoorlog op. dat het 
Russische communisme de karaktertrekken van een religie heeft aangenomen. Toy n-
bee noemde het "a Western religious heresy". Zoals in Iran het kosmopolitisme wordt 
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afgewezen als afkomstig van westerse duivels, zo geldt dit in de Sovjetunie als een 
directe bedreiging voor de communistische ideologie. Het Russische communisme 
wortelt in oude Russische messianistische ideeën. De communistische symboliek en de 
verwachting van het rijk van waarheid en gerechtigheid hebben meer met een my-
thisch-religieus denken te maken dan met Karl Marx. Karel van het Reve schrijft over 
het Ayatollah-complex , waarvan in Rusland Dostojevski en Solzjenitsyn de grote 
vertegenwoordigers zijn: "Er bestaat, denk ik soms, een historische wet dat hoe beroer-
der de toestand in een land is, hoe meer armoede, corruptie, onderdrukking, censuur, 
verveling, dorheid, starheid, geborneerdheid, des te groter is de kans dat er in dat land 
mensen opstaan die van mening zijn dat juist hun achterlijk en arm en onderdrukt land 
voorbestemd is om aan de Mensheid het Heil te brengen ..... 
De positie van de humanistische beweging in de Oostbloklanden is weinig rooskleurig, 
getuige ook de moeilijkheden waarmee de Joegoslavische "Praxis-filosofen"11  werden 
geconfronteerd. China laat in het geheel geen humanistische beweging toe12 . Cultureel 
en filosofisch zijn de Oostbloklanden trouwens in wezen antimodernistisch, om niet te 
zeggen conservatief. 
A ntitotalitaire denkers als Hannah Arendt, als Jean-Franqois Revel (La tentation 
totalitaire), de Franse ''nouveaux philosophes'' André Gluckmann en Bernard-Henri 
Lév‘,., de onlangs overleden Raymond Aron (L'opium des intellectuels), de Pool 
Czeslaw Milosz' 3  en de Tsjech Milan Kundera waarschuwden scherp tegen het oude en 
nieuwe totalitarisme. Hoe fanatiserend totalitaire ideologieën nog altijd werken blijkt 
uit de opleving van het terrorisme". Het geloof in de allesvernietigende, herscheppen-
de daad is in wezen een fascistische mythe. In allerlei vormen duikt dit antihumanistisch 
mythische denken weer op. Tekenend voor het terrorisme is allereerst het ongeloof in 
de democratie. Overigens was de bekende historicus Walter Laqueur van mening dat al 
te drastische maatregelen tegen het terrorisme de democratie juist in gevaar zouden 
kunnen brengen. Geweld in velerlei vormen blijft om met Montaigne te spreken "la 

maladie éternelle-  , eeuwig omdat ieder geweld het zaad voor nieuw geweld in zich 
draagt. Utopisme kan, hoe wonderlijk het ook schijnt, tot geweld leiden. Zij die het 
oog gericht houden op een imaginaire toekomstmaatschappij, dulden geen obstakels 
op de weg naar de heilstaat. Het doel heiligt alle middelen. Mensen zijn voor hen slechts 
abstracties. Dostojevski heeft dit geweld-utopisme al beschreven in zijn Demonen. De 
grote dromen van de utopisten hebben zelden iets met het humanisme gemeen. 
Een opmerkelijk anti-humanistisch fenomeen is de opkomst van de religieuze sekten, 
een verschijnsel dat samenhangt met de geestelijke en maatschappelijke crisis waarin 
de westerse wereld verkeert. Hun leden zoeken in de eerste plaats hun individuele heil. 
Vaak zijn deze sekten geïnspireerd door oosterse religies of wereldbeschouwingen b, 
hij voorbeeld de B hagwangroep, Hare Krishna en The Divine Light Mission. Veelal is 
hier sprake van onjuist geïnterpreteerde Indiase spiritualiteit. Maar afgezien hiervan 
blijkt ook vaak dat uitgegaan wordt van de superioriteit van een bepaalde religie of 
wereldbeschouwing. 
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De Indiase filosoof Sri Aurobindo (zijn volgelingen stichtten later het bekende A ti ro-
ville) schreef: "Hinduism— the sun of India's destiny will rise and Jill all India with its 
light, and overflow Asia and overflow the world" . Humanisten daarentegen zoeken de 
dialoog waarin "East and West will meet", zonder uit te gaan van de superioriteit van 
één van beide. 

Huidige positie van het humanisme 
Terugblikkend op veertig jaar Humanistisch Verbond moet gelukkig worden gecon-

stateerd dat de emancipatiegolf16  zich heeft kunnen doorzetten. "!)e trend van indivi- 

dualisering heeft tot gevolg dat de inrichting van de samenleving een veel plicrifOrmer 
beeld zal gaan vertonen ... De mensen hebben afscheid genomen van de cult ti rd wang 
en de voor hen denkende en sprekende instituties"17 . 
Pogingen van conservatieve groepen om de tendens van secularisatie, decon f e ssi o n al i - 

sering en pluralisme tegen te gaan zijn tot mislukken gedoemd. Minderheden in de 
gehele wereld, zowel etnische, raciale en politieke als wereldbeschouwe I i j ke . eisen 

overal hun rechten op zoals deze gegarandeerd worden in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. 
De emancipatiebeweging in Europa ging gepaard met een toenemende indi vidu al ise - 
ring, rationaliseringen secularisering. Aan deze emancipatiebeweging heeft het huma- 
nisme een niet geringe bijdrage geleverd. Tegelijk zijn humanisten zich meer en meer 

bewust geworden van de schaduwzijden van deze ontwikkeling. Immers met het verval 
van de traditionele gemeenschapsvormen geraakten mensen ontworteld. geisoleerd.  
vereenzaamd18. Er ontstond een geatomiseerde massamaatschappij. Deze was een 
goede voedingsbodem voor de moderne "ik-cultuur", zoals die door Christopher 
Lasch is getekend in zijn bekende boek De cultuur van het narcisme. [lier is sprake van 
een ontsporingen verwordingvan de menselijke autonomie , die mede het gevolg is van 
een positief te waarderen emancipatieproces. Wanneer het emancipatiemotief wordt 
losgemaakt van de solidariteitsidee, dreigt de samenleving opnieuw een jungle te 
worden van elkaar beconcurrerende, op macht beluste individuen. In dit verband 
herinner ik aan de woorden van Van Praag: "Mensen zijn met elkaar in de wereld en zijn 
voor hun ontplooiing op elkaar aangewezen. De enkeling ontdekt zichzelf aan cle ander; 
hij wordt ook zichzelf door de ander. Wat aanvankelijk mogelijk niet meer dan een 
evolutionair gegeven was, wordt door de taal en de cultuur tot iets wat ook niet meer 
anders gedacht kan worden. De mensen zijn met elkaar mens ..." 19 . Dit besef bracht 
gelukkig velen in en buiten het Humanistisch Verbond er ook toe uiteenlopende 
activiteiten te ontplooien gericht op de milieuproblematiek, op de vredesvraagstuk-
ken, op de bestrijding van discriminatie, racisme en de veelsoortige geestelijke noden . 
Onderlinge solidariteit en verantwoordelijkheid schijnen weer toe te nemen. Er is 
sprake van een versterkt mondiaal en maatschappelijk bewustzijn. Doel voor ons 
humanisten blijft om met Thoenes te spreken: "een gerijpte cultuur, met een belangrijk 
arsenaal aan economisch, technisch en wetenschappelijk potentieel, op zoek naar die 
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nieuwe vormen, die ons dichter brengen bij solidariteit zonder gewetensdwang en 
vrijheid zonder eenzaamheid 2u 
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Het Humanistisch Verbond: een 
institutie in beweging 

A.J. Nieuwstraten 

Inleiding 
Dit artikel is een samenvatting van een gelijknamig onderzoek. dat is verricht in de periode 
mei-december 1984 door vier (avond-)studenten sociologie van de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam'. Dit onderzoek was als leeronderzoek een onderdeel van het doctoraalpro-
gramma van de vakgroep Algemene Sociologie. 

Kort na de oprichting van het Humanistisch Verbond (in het vervolg afgekort tot I 1 \, • ) 
schreef Banning een uiterst kritisch artikel in de tweede jaargang van Wending= . 

Banning stelde toen, dat het geseculariseerd humanisme van het I IV moet worden 
afgewezen en geen plaats in de samenleving verdient! 
Wanneer het HV na twintig jaar de balans opmaakt stellen de auteurs van de brochure 
Uitdaging en antwoord (1966): "Nu begint het pas". De analyse van Banning lijkt dan 
onjuist te zijn, waarbij het jaartal 1966 als een soort cesuur in de geschiedenis van het 
HV kan worden gezien: de erkenning als eigen organisatie was er, met name qua 
belangenbehartiging van onkerkelijken, aan de herkenning diende te worden gewerkt 
HadBanning het juist niet over die herkenning? Het HV ziet vanaf 1966 duidelijk dat er 
nieuwe uitdagingen zijn, waarbij de nadruk op maatschappelijke aspecten opvallend 
is. De oorspronkelijk levensbeschouwelijke doelstellingen gaan meer en meer dienen 
als referentiekader voor maatschappelijke en politiek gerichte activiteiten. 
Welke koers gaat het HV varen? Is een mogelijke koerswijziging vanaf 1981'1983 
zichtbaar onder invloed van interne discussies (optreden van "kritische humanisten" ) 
en een—zij het getalsmatigkleine— afsplitsing ("Algemeen Humanistisch Trefpunt —  )? 

De onderzoeksvragen richtten zich op zaken als: wat is er van het 1-1V geworden. wat 
zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest, toegespitst op het thema van de relatie 
tussen levensbeschouwing en politiek-maatschappelijk handelen. 
De onderzoeksvragen zijn aldus geformuleerd: 
a. Is er in het HV een spanningsveld aantoonbaar met betrekking tot de relatie tussen 

levensbeschouwing en concreet handelen? 
b. Zo ja, hoe komt het dat het geschetste spanningsveld zich binnen het I IV steeds 

duidelijker manifesteert? 
c. Kunnen de door het HV gedane voorstellen om uit het spanningsveld te geraken 

effect sorteren? 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is uitgegaan van een tweetal sociologische 
gezichtspunten: 
— Het sociaal-historisch perspectief van de verzuiling en ontiuiling (met het oog op de 

plaats van het HV in onze samenleving). 



35 

- Een mobilisatie- en participatieperspectief (appelleren aan en deelnemen van men- 
sen ). met het oog op het begrijpen van de interne ontwikkelingen in het HV. 

De empirische kant van het onderzoek betrof een analyse van schriftelijk materiaal van 
en over het 11V (boeken. brochures, verklaringen, uitgangspunten, beginselen, discus-
siecahiers, rapporten, enquêtes. beleidsnota's, discussienota's. jaarverslagen en enke-
le papers) alsmede interviews met de heren J. P. Mazure, C.J. de Ronde, R. Buitenweg 
en J. de Leede. 
1)e structuur urm het artikel is als volgt: 

. E iet 11V in de context van verzuiling en ontzuiling. 
2. Mobilisatie en participatie binnen het HV: van institutie tot beweging? 
3. Een organisatorische oplossing voor een traditioneel dilemma? 

1. Het H V in de context van verzuilingen ontzuiling 
Om de plaats van het 11V in de samenleving en de ontwikkelingen binnen het Verbond 
te kunnen verstaan is het noodzakelijk dat de maatschappelijke context van een 
dergelijke levensbeschouwelijke organisatie wordt geschetst. Juist omdat het HV 
pretendeert te kiezen voor een "derde weg" tussen verzuiling en neutraliteit door haar 
optie op pluriformiteit. is het onmisbaar om de verzuiling als gegeven situatie-zeker in 
de ontstaans- en groeifase van het HV - te analyseren, met het oog op de effecten voor 
het I IV. Het humanisme werd na de oorlog beschouwd als een soort derde zuil in plaats 
van de "neutrale" zuil: naast de prot.-chr. en r.k. zuil, met een afnemende betekenis 
van de socialistische zuil'. 
1 loe past een levensbeschouwelijke "restgroep" in de verzuiling. nota bene een organi-
satieprincipe van de samenleving dat het HV juist wil bestrijden? De feiten waren 
echter vanaf de oprichting duidelijk: het humanisme van het HV vormde een comple-
mentaire levensbeschouwelijke zuil, waarvan op grond van harde cijfers vast stond en 
staat dat haar gebied groeide en groeit, dit in de zin van rekruteringsgebied. Deze 
"restcategorie" ging buiten de politiek om een rol spelen: vanuit de humanistische 
levensbeschouwing worden maatschappelijke activiteiten ontplooid, met name op het 
terrein van de geestelijke verzorging. 
Opvallend is dat in het naoorlogse "doorbraak"-socialisme de verzuiling op politiek 
gebied bestreden wordt en tegelijk erkend wordt op geestelij k-organisatorisch terrein: 
de socialisten tonen zich op dat maatschappelijke terrein neerbuigend ten opzichte van 
de zuilen en kennen daarbij naast de kerken ook duidelijk een plaats toe aan het HV4. 
Een eerste belangrijke vraag doemt zo op: wat zijn kenmerkende ontwikkelingen 
geweest van het 11V in een verzuilde samenleving, waarin evenwel toch ontzuiling 
aanwijsbaar gaat worden (vanaf midden jaren zestig)? Wanneer een Organisatie niet 
beoogt te functioneren in zeilformaties, maar daarin wel gesitueerd wordt, wat bete-
kent dat dan? Deze vraag is te beantwoorden via de volgende deelstappenideelvragen: 
( I ) Spanningsvelden in levensbeschouwelijke organisaties vormen niet een specifiek 

probleem voor humanisten. 
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(2) Wat is de plaats van het HV in het sociologisch proces van verzuiling en ontzuiling? 
(3) Hebben zuilvorming en ontzuiling effecten op het HV in de zin van een a a nw i j skaar 

en zich verhevigend spanningsveld met betrekking tot de relatie levensbeschou-
wing — concreet handelen? 

(4) Hebben zich binnen zuilen processen in emanciperende zin voorgedaan en zijn de 
mechanismen daarvan overdraagbaar naar ontwikkelingen binnen het 11V? 

Ad (1): Verdeeldheid overmaatschappelijke en politieke zaken komt ook en juist voor 
binnen kerkelijke organisaties en vraagt om bezinning ten aanzien van de te kiezen 
opstelling: geloven/bezinnen of handelen (zie bijv. H.M. Kuitert in zijn laatste boek. 
Alles is politiek, maar politiek is niet alles, 1985). Anders gezegd: wat godsdienstsocio-
logen zien als een herkenbaar probleem in godsdienstige organisaties komt ook voor i n 
een niet-godsdienstige, maar wel levensbeschouwelijke organisatie als het I IV . 
Ad (2): Het blijkt niet mee te vallen het HV een plaats te geven in verzuild Nederland: 
humanisten tonen dat zelf aan, getuige onder meer het volgende citaat van Tielman: 
"Wij hebben altijd de ontzuiling nagestreefd, soms door tijdelijk de ver:: iiiling te ge 	- 

ken om grotere druk tot ontzuilingte kunnen tiitoefenen"5  . De organisatorische opbouw 
van het HV analyserend is het niet moeilijk om te concluderen dat de structuur van het 
HV overeenkomsten vertoont met die van andere zuilen: immers, een levensbeschou-
welijke organisatie met eigen beginselverklaring, eigen geestelijke verzorging, eigen 
tijdschrift, eigen opleidingsinstituut enz. lijkt in tal van opzichten op de structuur van 
de langer bestaande zuilen. 
Met betrekking tot de complexiteit van de verzuilde structuur in ons land kunnen ten 
aanzien van het HV ten minste twee problemen worden gesignaleerd: 
a. Hoe deelt men het HV willens en wetens in? 
b. Welk "publiek" hoort bij het HV? (problematiek van het begrip buiten kerkelij k - 

heid). 
Ten aanzien van punt a: Kruijt en Goddijn spreken in 1962 over "het werpzuiltjed 	van de 
geheel geseculariseerde humanisten"6. Deze gezaghebbende auteurs nemen derhalve 
de religieuze levensbeschouwing als uitgangspunt voor de zuilenindeling, met het 
accent op de structurele verzuildheidsgraad, dit is het aanduiden van organisaties die 
expliciet en collectief op levensbeschouwelijke grondslag zijn gefundeerd ( een kwanti-
tatief criterium dus). In zijn bekende werk Verzuiling, pacificatie en kentering in de 
Nederlande politiek gaat Lijphart meer politicologisch te werk en beoogt met zuilen 
niets anders dan het aanduiden van bepaalde bevolkingsgroepen7. Een doorsnijden 
van een band met een levensbeschouwing—zie het naoorlogse "doorbraak" -soei a I isme 
van de PvdA—betekent niet de afbraak van een zuil: de socialistische bevolkingsgroep 
bleef nog steeds duidelijk afgebakend van de confessionele zuilen en had binnen de zuil 
een hecht complex van maatschappelijke organisaties. 
Het criterium van ongodsdienstigheid of buitenkerkelijkheid maakt de zaak slechts 
ingewikkelder, onder andere door de verwantschap met de term vrijzinnigheid. Wi-
chers stelt dan ook: " Men kan zich afvragen hoe aansluitende en waarschijnlijk overlap- 
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pende kringen van antigodsdienstige vrijdenkers enerzijds en Nederlandse Protestanten 
Bond anderzijds eruit zien"„. 
Passen we het criterium van wettelijke gelijkberechtiging toe, dan ligt de situatie voor 
het 1-IV weer anders: het HV voelt zich thans nog lang niet op alle punten gelijkberech- 
tigd en heeft ten aanzien van bepaalde zaken, met name op onderwijsterrein, lang 
moeten wachten op overheidssubsidie. Moet men dan toch een zuil worden om enige 
invloed te krijgen? Ja, stellen onder anderen Verwey-Jonker en Thurlings9: wie erkend 
( in de zin van geëmancipeerd) is en toegelaten is tot de zuilen, verliest iets van de 
frontmentaliteit naar buiten en verlegt de "strijd-  naar binnen. 
De ontwikkeling van de socialistische zuil maakt nog eens duidelijk dat het niet passen 
in de zuilenstructuur vroeg of laat ideologische pressie teweeg brengt: herzuiling kan 
op de loer liggen! Wat te doen? Kwantitatief beschouwd is de humanistische levensbe-
schouwing, afgaande op Kruijt en Goddij n, nauwelijks zuilvormend te noemen: een 
strategie zou kunnen zijn om de organisatiegraad op te voeren (zie onderzoek van 
Wichers uit 1979; vice-voorzitter De Ronde deed in het interview ook suggesties in deze 
richting). Achterstelling vraagt om een levensbeschouwelijke reactie die zich concreti-
seert als verzuiling: immers, een apparaat van verzuilde organisaties en instellingen is 
nodig. Wie een eigen zuil opricht en uitbouwt vanuit de eigen identiteit, al is die 
niet-godsdienstig, zoekt tegelijk bescherming tegen de overvleugeling door anderen. 
Het 11V kan niet anders: profilering van de eigen ongodsdienstige levensbeschouwing, 
hoeveel ruimte en pluriformiteit die in wezen dan ook biedt. Primair staat de zorg om de 
integriteit van het humanisme als levensovertuiging, die men een gelijkwaardige plaats 
wil toekennen in de samenleving. Wanneer de humanistische dimensie zichtbaar dient 
te worden in activiteiten op velerlei maatschappelijk terrein, dan dringt zich de vraag 
op of en hoe dit vraagt om vertaling in een maatschappelijk en politiek engagement. 
Wie als groep het verzuilingsproces binnentreedt merkt dat een dergelijk probleem 
inherent is aan dat proces. Voor het HV is dat probleem des te scherper gezien zijn optie 
op pluriformiteit, aangezien juist de pluriformiteit van levensbeschouwingen een kans 
lijkt te krijgen middels een systeem van afzonderlijke "blokken" (= zuilen) die juist de 
pluraliteit concretiseren. Om een sterke inbreng te kunnen hebben en een aanhang 
blijvend te kunnen mobiliseren, bouwden emancipatiebewegingen in het verleden 
juist altijd subculturen op. Zuilen vormen zo gezien subculturen die als het ware 
tesamen het nationale dak dragen. De consequentie voor het HV lijkt onafwendbaar: 
willen humanisten bij dat draagvlak horen om als gelijken voor ondersteuning zorg te 
dragen, dan is zuilvorming welhaast onvermijdelijk, juist ter wille van de pluriformi- 
teit! Is het verwonderlijk dat humanisten keer op keer de blik "naar binnen" gaan 
slaan: wat is dat humanisme van ons eigenlijk? 
Ten aanzien van punt b: Wie horen bij het HV? Moeilijk wordt het wanneer Lijpharts 
indeling van groeperingen in de zogenaamde algemene zuil wordt gehanteerd; Lijp-
hart plaatst in die zuil een scala van groeperingen: onkerkelijken, vrijzinnige vleugel 
van de Nederlands Hervormde Kerk, Nederlands Hervormden die formeel wel lid, 
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maar niet kerks zijn, groepen vrijzinnigen en onkerkse katholieken alsmede leden van 
andersdenkende kerkgenootschappen. Het HV kan niet duidelijk afgebakend wo rde n 
binnen die algemene zuil; de vraag is dan ook wie er door het HV uit die algemene zuil 
gerekruteerd kunnen worden op grond van het criterium "ongodsdienstig humanis-
me". Een conclusie lijkt duidelijk: humanisten willen en kunnen niet in de zuilen 
passen, maar moeten er wel in passen willen ze een rol van welke betekenis dan ook 
spelen; bovendien lijkt zuilvorming een voorwaarde om de doelgroep te kunnen 
binden. 
Ad (3): Betekent een zich aftekenende ontzuiling nu "winst" voor het 1 1 V? Een 
waarschuwing is hier op zijn plaats: ontkerkelijking is niet hetzelfde als ontzuiling. 
Rand-en buitenkerkelijken kunnen ondanks ontzuiling toch wel van verzuilde organi-
saties en instellingen gebruik blijven maken. Zie ook hij voorbeeld de hardnekkige 
verzuiling op onderwijsterrein: "De onmiskenbare massale ontkerkelijking zet :iel, op 
het gebied van onderwijs niet om in ontzuiling"I". 
Ontzuiling grijpt evenwel op een andere wijze in in bestaande verhoudingen tussen en 
binnen zuilen: bereikte emancipatie roept als het ware een ontzuilingsvoorke ur op die 
zich uit in bezinning en kritiek op de identiteit en de levensbeschouweli j ke organisatie 
zelf. Ontzuiling impliceert openheid en pluriformiteit! 
Daarmee is voor het HV een andere vorm van "concurrentie" gesignaleerd . wanneer 
door ontzuiling de ideologieën van de bestaande i.c. confessionele groeperingen meer 
open worden. Daardoor wordt het nog moeilijker het toch al heterogene veld van 
onkerkelijken te bereiken: ontzuiling is een nieuwe uitdaging tot het tonen van het 
eigen profiel op ideologisch terrein ende betekenis daarvan voor actuele in a at sch a ppe-
lijke vraagstukken. Dit moet wel leiden tot een verheviging van de doordenking van de 
relatie tussen levensbeschouwing en maatschappelijk handelen. daar het I IV in die 
maatschappelijk-politieke context komt te staan vanaf de kentering in de Nederlandse 
verhoudingen vanaf circa 1966. Er komt dan een duidelijk dilemma op: terugtrekken 
op levensbeschouwelijke functies (bezinningscentrum, reflectiebeweging) of funda-
mentele keuzen maken ten opzichte van belangrijke maatschappelijke en politieke 
vraagstukken; de "oude" humanistische waardendoordenking (groep Manure) versus 
het tonen van het gezicht van het humanisme door het praktizeren van de inhoud ervan 
(groep Buitenweg, kritische humanisten). Ontzuiling vraagt juist om profilering, zo 
niet dan kan de humanistische beweging in de lucht komen te hangen. 
In het onderzoek hebben we in een elftal punten de balans opgemaakt met het re k k Mg 
tot de effecten van verzuiling en ontzuiling op het HV. In dit artikel zullen we daarvan 
enkele punten kort aanduiden. 
a. Het HV koos bij de oprichting in 1946 voor de levensbeschouwing van de ongods-
dienstige mens, accentueerde daarmee een soort anti-opstelling door te Opteren voor 
niet-godsdienstigheid en stond voor de vraag om greep te krijgen op de diffuse groep 
van buitenkerkelijken. 
b. Het ongodsdienstig humanisme schoof aan tegen de historisch duidelijker ve ra n - 
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kerde stroming van het religieus humanisme, gecentreerd in een kleine vrijzinnig-
protestantse zuil. Tegen wil en dank profileert het HV zich dan als anti-kerk of als kerk 
— weliswaar in verenigingsvorm — voor buitenkerkelijken (Bannings grote bezwaar in 
1947 ). 

c. De verzuilde situatie impliceert het zich — opnieuw tegen wil en dank — moeten 
neerleggen hij de verzuiling en zelf zuil(tje) worden om "alles" te eisen wat verzuilde 
groepen reeds hebben. Gevolg is een (te) grote nadruk op belangenbehartiging en (te) 
weinig nadruk op de boodschap en inhoud van het humanisme. Is het humanisme in de 
val gelopen door zich als belangengroep te profileren naast de kerken, op basis van 
vereenzelviging met buitenkerkelijkheid? (iets dat Van Praag niet voor ogen stond!). 
Zo kwam er geen levensbeschouwelijk-inhoudelijke doorbraak. maar juist een nieuwe 
zuil. 
cl. Als zuilaire emancipatie gelukt is (men voelt zich in 1966 erkend) dan zal het 
humanisme zijn identiteit duidelijk moeten tonen en is de kiem voor een spanningsveld 
gelegd: immers, wat is die identiteit en hoe moet die getoond worden? 
e. Sociologisch gezien is er de spanning tussen particularisme en universalisme: parti-
cularisme door beklemtonen van belangenbehartiging en erkenning van onkerkelij-
ken. universalisme door het zuildoorbrekende, pluriformiteit kiezende karakter van 
de humanistische levensovertuiging. 
f. Ontzuiling breekt ideologieën open en brengt concurrerende waarden op de zinge-
vingsmarkt : juist in de ontzuilingsperiode acht men het nodig dat de levensbeschou-
wing op het maatschappelijk handelen wordt betrokken: er ontstaat verwantschap op 
velerlei terrein tussen binnen- en buitenkerkelijken. Hoe profileert een buitenkerke-
lijk-levensbeschouwelijke organisatie zich? Afstandelijk doordenken van maatschap-
pelijke zaken of expliciet meewerken om het gezicht van de samenleving te veranderen 

( zo stelt Beleidsnota /969 het)? Hoe geef je vorm aan de humanisering van de maat-
schappij? Een klemmende vraag voor het HV, extra aangezet door de ontzuiling. 
Conclusie: verzuiling is een sociale determinant voor het optreden van een humanisti-
sche zuil naast de andere zuilen, met uitbouw van een organisatorisch apparaat voor 
een groeiend gebied van onkerkelijken en met een "sluimerende" levensbeschouwe-
lijk-ethische opstelling: ontzuiling als opnieuw een sociale determinant die het HV nu 
stelt tussen de openbrekende zuilen en velerlei deelbewegingen op politiek, maat-
schappelijk en levensbeschouwelijk gebied, vragend om engagement, mensen recrute-

rend "zonder aanzien cies gelooft". Het humanisme van het HV zal qua inhoud 

bevraagd worden — van buiten en van binnen—wat het te bieden heeft qua opstelling ten 
opzichte van tal van maatschappelijke en politieke vraagstukken. Het bij-effect van 

meedoen met de verzuiling" (zie Beleidsnota 1969, blz. 7-8) vraagt in een ontzuilings-
proces om concrete profilering, om duidelijkheid in beginsel en handelen. 
Ad (4): Wanneer een defensieve opstelling niet meer nodig is dan ontstaan binnen de 
erkende groepering discussies over de inhoud van de "leer". Maatschappelijke achter-
stelling vraagt om het "sluiten van de rijen". In het HV zien we dit proces terug. 
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Periode 1946-1966: opbouw van een organisatorische structuur (humanistische zuil) 
i.c. op het terrein van de geestelijke verzorging en een groeiend re krute ri ngsge bie d . I n 
het woord vooraf van de brochure Uitdaging en antwoord (1966) staat dan ook te I e ze n 
dat de strijd om gelijkberechtiging van het buitenkerkelijk volksdeel gelukt is. 
Periode 1966—heden: ruimte voor zelfkritiek, kritische attitude en een aanzet tot een 
interne crisis met de potentie voor het ontstaan van vleugels. Gold voor de eerste 
periode Thurlings' defensiehypothese, voor deze periode doet de interne crisishypo-
these opgeld". Humanisme is juist ook terug te vinden buiten de eigen groe pe ring, hij 
voorbeeld bij de niet-dogmatisch gelovigen binnen de kerken: zoek gelijke geloofsge-
noten dwars door de zuilen heen, zo stellen de "kritische humanisten". De waarde van 
de levensovertuiging overstijgt de louter maatschappelijke kant, aldus rvi azu re c . s . 
("verontruste humanisten"). De kritische humanist lijkt op Thurlings' "doorbraak "-
katholiek: wat betekent mijn levensovertuiging concreet in deze tijd? 
De emancipatie van een groep leidt tot een emancipatieproces binnen die groep: 
zoekend naar de inhoud van de overtuiging, vechtend tegen een krampachtige schei-
ding van levensovertuiging en maatschappelijke opstelling, van levensovertuiging en 
concreet politiek (niet: partijpolitiek) engagement. Het navolgende schema poogt de 
ontwikkelingen van en binnen het Verbond te schetsen. 
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2. Mobilisatie en participatie binnen het HV: van institutie tot beweging? 

liet 11V blijkt een bijzondere combinatie te zijn van een vrijwillige associatie van 
mensen ( I IV als vereniging) en een bredere beweging. Dit is opvallend omdat proces-
sen van dergelijke aard veelal andersom verlopen: de socialistische beweging wordt 
onder andere een socialistische partij, de vakbeweging "stolt" tot vakvereniging/-bond. 
\Vil een vereniging blijven bestaan dan zal zij zich dienen te profileren. Het HV is een 
tehuis voor de eigen levensovertuiging — met respectering van de opvattingen van 
anderen — en het I IV is werkzaam op tal van maatschappelijke terreinen. Hoe profi-
leert dat I IV zich nu het best, dat wil zeggen: met het meeste effect qua ideologie en 
ledenbinding? Deze vraag verwijst naar de spanning tussen het zowel vereniging als 
beweging ( willen) zijn, tussen organisatie en bestuurenerzijds en het uitdragen van een 
boodschap anderzijds. Juist in deze bijzondere combinatie ligt een basis voor het zich 
verhevigende spanningsveld tussen levensbeschouwing en concreet handelen. 
Problemen van rekrutering van leden doemen steeds duidelijker op en opnieuw is een 
profileringsprobleem naar voren gekomen: wat is en waarin ligt het mobiliserend 
vermogen van een humanistische beweging? De verenigingskant eist arbeiden aan 
structuren en organisatie. de bewegingskant wil zicht op inhouden. Wat verdeelt nu, 
wat bindt? Moet er een scheiding zijn tussen of juist een vervlechting bestaan van 
levensbeschouwing en politiek-maatschappelijk handelen? Een inhoudelijk bepaalde 
stellingname met handelingsgevolgen of een levensbeschouwelijke doordenking voor 
met name ongodsdienstigen? Ledenverlies door te veel of juist door te weinig profile-
ring'? 
De stroming die de inhoud van de overtuiging kritisch ondervraagt wil dat de vereni-
ging. organisatie een beweging wordt; de groep "kritische humanisten" wil af van de 
vereenzelviging van buitenkerkelijkheid en humanisme: dat namelijk dringt het Ver- 
bond én in de hoek- 	van de verzuiling én reduceert zijn taak tot belangenbehartiging 
( met subsidie-jacht en streven naar meer leden en meer invloed; zie bij voorbeeld de 
situering van het I IV als een externe pressiegroep ten aanzien van het onderwijsbe-

leid )2. 
Mobilisatie eist keuzen, keuzen wijzen op een spanningsveld, niet kiezen betekent het 
steeds opnieuw manifest worden van dat spanningsveld, onder andere in de traditio-
neel problematische verbinding van levensbeschouwing en politiek handelen. 
Zo is te zien dat er in het HV een verschuiving lijkt op te treden van het institutionele 
verenigingsaspect naar het bewegingsaspect. Het bewegingsaspect is openbrekend: 
gericht op zuildoorsnijdende waarden, tegen een dichotomie van kerkelijken en 
buitenkerkelijken, kortom het humanisme moet een (sociale) beweging worden. 

Onderstaand schema toont de boven beschreven tweeslag institutie-beweging aan 
(zie bovenaan volgende pagina). 
In de beleidsnota's van 1979 en 1981 signaleert het HV zelf de spanning die er is tussen 
het Verbond als vereniging met leden en het centrum van een Beweging (men schrijft 
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zelf consequent de hoofdletter). De vereniging, zo wordt gesteld. moet leden hinden, 
de Beweging moet inspirerend blijven (zij omvat de wijdere kring van geestverwan-
ten). Deelhumanismen —bezig met thema's als abortus, euthanasie . mensenrechten en 
dergelijke — blijken de kerninhouden van de Beweging te vormen. Hoc maak je de 
Beweging tot een "succes"? Banning geloofde er niet in: het HV was als humanistische 
"kerk" begonnen en had voor de massa geen normatief gezag; 't kan hoogstens een 

volksuniversiteit op humanistische grondslag worden!13  Men had als beweging moeten 
en kunnen beginnen: wel was dan een betere ideologie (en wel die van het religieus 
humanisme) nodig geweest. 
De spanning is evenwel aantoonbaar: men wil én vereniging én beweging zijn . te rwi j l 
deelhumanismen in de tijd door andere groeperingen lijken te worden ingehaald. 
Bovendien lijken stromingen die — à la het HV — veel "issues" in zich opnemen 
verdrongen te worden door nieuwe sociale bewegingen met een "single-issue"- k a ra k - 

ter", met weinig aandacht voor reflectie. Moet het HV terug naar de reflectie, waartoe 
Kuitert ook de kerken oproept? 
Het HV zoekt het vanaf het begin van de jaren zeventig— zie bij voorbeeld de discussies 
rondom de in 1973 voor de derde maal vastgestelde beginselverklaring — in de richting 
van een meer maatschappelijke betrokkenheid, soms zelfs een wat meer maatschappij -
kritische oriëntatie. Als emancipatiebeweging was het HV succesvol, als nieuwe 
geestelijke en sociale beweging staat het voor grote problemen, daar waar de levensbe-
schouwing al geprivatiseerd isis. Problematisch is in dit opzicht ook de rationaliteit en 
tolerantie van de humanistische boodschap: wat immers is het mobiliserend vermogen 
van een dergelijk redelijk humanisme? Banning stelde destijds: "Toekomst zou alleen 

kunnen hebben een humanisme, dat bewust anti-burgerlijk durft zijn"I 6. 
Tolerantie en redelijkheid zijn wel institutionaliseerbaar in standpunten, niet in een 
"vlammende" beweging. Een echte "culturele sprong", waarbij de nadruk ligt op de 
herformulering in termen van andere waarden, op het ontwikkelen van alternatieven 
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voor de bestaande orde. de zieke samenleving. de ontaarding van de cultuur, voor-
waarden voor een mobilisatieproces, ontbreekt17. 
De praktijk toont een HV dat de zaken redelijk afweegt, de dialoog openhoudt e.d., 
een strategie die wellicht het best opgaat in kleine verbanden. Mobilisatie betekent 
kleur bekennen en betekent polarisatie: tussengelegen nuanceringen en tussenlagen 
dienen te worden uitgeschakeld. Dit evenwel is in flagrante tegenspraak en tegenstel-
ling met wat de meesten in het Verbond voor ogen staat, namelijk de verdraagzaam-
heid en de redelijkheid van het eigen standpunt temidden van andere standpunten. 
Succes en effectiviteit zijn aanwezig, waar concreetheid in het geding is en daar ligt nu 
precies het dilemma voor een Verbond in beweging! 
Wordt het 11V wellicht een seculiere conversiebeweging?" Dat wil zeggen: een 
beweging in de richting van een "algemeen omdenken" in humanistische zin: de 
humanistische mentaliteit moet een herkenbare worden, gericht op bevrijding en 
mondigheid van mensen, op vermenselijking van de samenleving. 
Zoekt moderne participatie echter nog wel kaders zoals het HV? Het HV lijkt op weg 
karakteristieken aan te nemen van een beweging, die ook hier weer moeilijk in te delen 
is. maar wel door een dergelijk proces ten prooi is aan vermeld spanningsveld dat 
dringend vraagt om een uitweg. 

3. Een organisatorische oplossing voor een traditioneel dilemma? 
Politiek-maatschappelijke profilering. bij voorbeeld op het terrein van de kernwa-
pens, leidt nogal eens tot ledenverlies en/of tot spanning in levensbeschouwelijke 
organisaties. De traditioneel inoperationele taal van dergelijke organisaties— formule-
ring van algemene beginselen en abstracte waarden — wordt dan ineens operationeel. 
De levensbeschouwelijke noemer waarop de leden van het HV zich verenigen is 
inoperationeler dan welke (politieke, religieuze etc.) ideologie ook. De spanning 
tussen het constituerend ideaal van de humanistische overtuiging en de concrete 
werkelijkheid is groot; ten gevolge daarvan is de tolerantiegraad geringer en worden 
conflicten en tegenstellingen uitgevochten met een beroep op absolute waarden en 
noties die de zin van het bestaan vrijwel compleet in het geding brengen. Compromis-
sen lijken dan niet meer mogelijk, al worden die volgens sommigen juist in het HV te 
veel gesloten!". Is dit dilemma oplosbaar? Godsdienstsociologe Thung pleit voor een 
inbouw van het dilemma in de organisatie van de levensbeschouwelijke groepering20. 
Identiteitsproblemen worden veelal op verschillende wijzen opgelost: teruggrijpen op 
oude lichtbakens, opgaan in een algemener waardenstelsel, kiezen voor politiek-
maatschappelijk engagement. 
In het I IV is men, getuige de beleidsnota's 1979 en 1981 alsmede de stellingen van de 
kritische humanisten, bezig te zoeken naar een nieuwe strategie. In de bundel Huma-
nisme en de toekomst (1983) geven buitenstaanders ook tal van suggesties. Thung stelt 
dat er een organisatievorm gecreëerd kan worden die ruimte biedt aan de verschillende 
stromingen: 
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— Bezinning op de levensovertuiging en de omgang met de traditie van de overtuiging 
(groep Mazure). 

— Ethische bezinning, het zoeken naar richtlijnen voor wat verantwoord maatschap-
pelijk handelen is (zowel kritische humanisten als Mazure c.s. kunnen hier, zij het 
met verschillende opties, gesitueerd worden). 

— Praktische actie met betrekking tot enkele maatschappijproblemen • waaraan in 
gemeenschappelijk overleg prioriteit is toegekend voor een bepaalde periode ( k rit i - 
sche humanisten en in zekere zin ook De Ronde). 

Thung meent dat alle drie nodig zijn: bezinning op de overtuiging alleen. zonder 
ethische bezinning en actie, kan al te gemakkelijk ertoe leiden dat men blijft steken in 
inoperationele taal. Ethische bezinning zonder actie kan in vrijblijvendheid blijven 
steken; ethische bezinning en actie samen, zonder bezinning op de funderende levens-
overtuiging, verduisteren het zicht op het feit, dat de traditie van de overtuiging een 
volmaaktere vrede en een vollediger recht voorhoudt (als "richtend ideaal'.) dan met 
politiek handelen te bereiken is. Alle drie vergen ze eigen procedures en een eigen 
apparaat. 
Levensovertuiging, ethiek en politiek, het zijn precies de drie terreinen waartussen het 
HV, veelal tevergeefs en gepaard met veel interne discussies, verband wilde leggen. 
Thung pleit derhalve voor organisatorische ruimte ten aanzien van genoemde drie 
gebieden: "leerhuizen" voor bezinning op levensovertuiging en voor ethische bezin- 
ning en een centrum voor acties van waaruit politieke activiteiten — die velerlei kunnen 
zijn — georganiseerd worden. Wel is daarvoor een groot en duidelijk kader nodig: 
tenminste op regionaal niveau, in grotere overkoepelende gehelen derhalve. Onder-
staand schema visualiseert Thungs model: 
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Een dergelijk organisatiemodel kan enkele voordelen bieden, zoals: 
a. Door een dergelijk model komt zowel de bezinnings- als de handelingsfunct ie van 
het HV beter tot zijn recht. 
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h. Op grond van deze driedeling kan een gericht speerpuntenbeleid voor te kiezen 
activiteiten worden ontwikkeld: een onderwerp kan bekeken worden naar de meer 
principiële kant van de levensovertuiging, naar de kant van de ethische aspecten en de 
eventuele handelingsimplicaties. 
c. Door te kiezen voor bovenlokale structurering kunnen én het organisatieaspect (de 
vereniging) én de beweging (gericht op concrete thema's die principieel en ethisch 
doordacht worden) beter tot hun recht komen: tevens is er ruimte voor diverse 
"stromingen" binnen het humanisme. 
d. Kortom: het ene aandachtsveld wordt niet voor het andere opgeofferd. maar door 
het zoeken van een verantwoorde en evenwichtige synthese wordt er gewerkt aan een 
synthese tussen humanistische overtuiging en concreet politiek-maatschappelijk han-
delen via de onmisbare tussenschakel van de ethiek. 

Besluit 
Ons onderzoek toont aan, dat het HV in het geschetste spanningsveld wordt gecon-
fronteerd met de aloude vraag van purisme of pragma en dus met de dwang tot het 
-ergens-  op dat continuum positie kiezen. Elke levensbeschouwelijke groepering, 
kerk of 1-1V, worstelt met dit dilemma. De voortdurende publikatiestroom toont de-  
constante actualiteit van het spanningsveld aan. Wij vonden Thungs "oplossing" 
verrassend door de eenvoud en helderheid: bouw het dilemma in de organisatie in en 

wel op een dusdanige wijze. dat het niet als splijtzwam gaat werken door eenzijdige 
aandacht voor een der genoemde terreinen. Het min of meer zelfstandig opereren van 

de staven (vormings- en actiestaf) geeft ruimte voor afwijkende standpunten. De 
belangrijkste taak voor de leiding ligt in het bevorderen van de onderlinge communica-
tie en de verdeling en toekenning van middelen. Dit als mogelijke uitweg beschouwde 
organisatiemodel is in rudimentaire vorm al aanwezig in het HV: het Algemeen 
lumanistisch Trefpunt maakt zich druk om "geloofsbezinning" in de zin van door-

dachte bezinning op de beginselen van het HV, een bespiegeling over de waarden die 
achter een standpuntbepaling liggen: het Humanistisch Opleidingsinstituut fungeert 
als plaats van ethische bezinning, terwijl het inderhaast opgericht Humanistisch Vre-
desberaad gezien kan worden als voorbeeld van een projectgroep met een concreet 
actieprogramma. Kritische humanisten hadden (?) plannen om de beweging van een 

officieel bestuur te voorzien: inpassing als vormingsstaf in het "uitweg"-model lijkt 
mogelijk en zinvol evenals het opnemen van het Trefpunt, waardoor de bezinning op 
de beginselen (wederom) aan diepgang zal winnen. Daarnaast zijn en blijven slagvaar-
dige ( hoofd )bestuurders onmisbaar. 
De toekomst van het 1-1V kan liggen in verdergaande verzelfstandiging van de samen-
stellende delen. die in verdraagzaamheid en coordinatie samen dat HV vormen. 
Tevens houdt het voor het HV een inhoudelijke opdracht in: werk aan een eigentijds 
humanisme. Poelman stelt dat een ideologie van humanisme als maatschappij-veran-
derend denken harder nodig is dan een humanisme als burgerlijke ideologie21. Zei 
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Banningdat ook al niet in 1947?! Ook een inhoudelijke dialoog met de kerken lijkt niet 
geschuwd te hoeven worden, waarbij het HV weer een duidelijke richtinggevende 
autoriteit wordt en tevens fungeert als centrum van een levende humanistische ge-
meenschap: richtinggevend als humanistische morele autoriteit op het niveau van een 
hele samenleving (want wat was en is nu eigenlijk dat "buitenkerkelijke volk sdee " ? 
en inspelend op brandende maatschappelijke problemen. HV .he b oog voor de te ge n - 
tendensenbuiten en binnen de eigen kring, want daardoor kunnen nieuwe moge lij khe - 
den ontstaan; leer voorts van de veranderingen die godsdienstige groeperingen mee-
maken, wees als humanistische beweging niet slechts volgend-reflecterend en "nalzin - 
kend", maar juist en ook een creatieve, medebepalende en op de toekomst gerichte 
instelling in het leven en samenleven van mensen. In het HV dienen bewegingen ter 
linker- en ter rechterzijde elkaar te ontmoeten, te corrigeren en te stimuleren in een 
organisatie die dat mogelijk maakt. De rol van een humanistische organisatie lijkt ()ns 
dan nog niet — i.t.t. Bannings profetie in 1947 — te zijn uitgespeeld! 
De laatste opmerkingen overstegen duidelijk de voorheen rationeel-we te n sc h a ppe I i j - 
ke analyse en toonden de affiniteit aan die de onderzoekers gedurende het onderzoek 

voor het HV hebben gevoeld. Wij hopen met deze analyse en voorstel tot een "uitwc g' .  
uiteen belangrijk dilemma het HV een bijdrage te hebben geleverd voor de toekomsti-
ge strategie. Wij wensen het HV in dit jubileumjaar alle goeds toe voor de verdere 
toekomst. 
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Alan Bullock Bullock en de humanistische 
traditie in het Westen 

Paul Cliteur 

Zoveel is zeker: er is een Humanistisch 
Verbond en daarvan zijn mensen lid. Die 
mensen denken dat zij iets gemeenschap-
pelijks hebben, het humanisme. Maar wat 
is dat? En dan beginnen de moeilijkheden. 

Alan Bullock 

Humanisme, vermelden de woordenboeken en 
encyclopedieën, is het streven om humaan te 
zijn. Het woord wordt ook wel gehanteerd voor 
die geestelijke stroming in de 14de en 15de 
eeuw die zich kenmerkte door vernieuwde stu- 
die der oude wijsbegeerte, letteren en kunst. En 
dan de herleving van belangstelling voor het 
Grieks in de gymnasiale opleiding sinds 1850, 
ook dat wordt humanisme genoemd. En die 
pedagogisch-filosofische stroming die de na-
druk legde op het ideaal van schoonheidsbele- 
ving aan de oudheid — ziedaar, ook weer humanisme. En at last but n 

	least: de 
de 

wereldbeschouwing die de menselijke waardigheid, de vrijheid en waarde v'!"1  

persoonlijkheid als hoogste goed wil cultiveren, dat alles zonder het afhankelijk    te 

stellen van een geloof in een god of een hoogste schepper. Is dat ook geen humanisme'.' 
 

Ja, ook dat, voor de moderne tijd zelfs bij uitstek. En dan hebben we het nog niet eenti 
over combinaties van het woord humanisme, bij voorbeeld in verband gebracht met 
een bepaalde vakwetenschap: het humanisme in de psychologie, de humanisering van 
het strafrecht, het humanisme en de strijd voor de mensenrechten. enz. enz. 
Met de aan het woord humanisme verwante begrippen is het al niet overzichtelijker 
gesteld. Dehumaniora, dat zijn de studiën die iemand tot mens vormen . II um a n ise ren . 
dat is iemand tot beschaafd mens maken. Humanitair, dat is menslievend. De h ti ni a-
nities", dat is alle geleerdheid die te maken heeft met de menselijke cultuur. 
Je kunt wel zeggen dat het woord humanisme lijkt te vervluchtigen wanneer je het wilt 
definiëren, net als de woorden beschaving, mens en cultuur in combinatie waarmee het 
veelal voorkomt. Natuurlijk, een mogelijkheid zou zijn: gewoon doorzoeken naar de 

definitie. Maar is het niet verstandiger je eerst eens af te vragen: wat voor soort 
antwoord zoek ik eigenlijk? Als het de bedoeling is om in al die stromingen en 
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richtingen die met humanisme 
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orden aan duid één gemeenschappelijk kenmerk te 

vaag om enig houvast te 	

gteheeft met de mens te maken. En dat is te 

onderscheidend kenmerk, 	gebruikelijk bi j 
e 
 moeten we daarom dat zoeken naar één 

dij, eren ham specificum,  
zol
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definiëren per genus proximum et 

opgeven 
het idee van de jamiliegelij 	

mhumanisme gaat ons meer oriënteren op 

1 Familiegelijkenis 	

'Uitleggen 
wat ik bedoel. k  en i s

e n
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h het 

Wittgenstein heeft dat idee van diefamiliegelijkenis  
is niet één

uitgewerkt aan de hand van het 

woord spel. Aan spelen 
 

we een veelheid van activiteiten 
Olympische Spelen aan met

term spelen. Er zijn bordspelen. bepaaldkenmerk gemeenschappelijk ,  toch duiden 

kaartspelen. 01 
voor alle spelen? Nee, vergeli •k ,

enz.
ch k 

 
dezelfde Zou het gezelligheidsaspect kenmerkend zijn 

misschien hét kenmerk van spelen 	

en maar eens met boter-kaas-en-eieren. Is 

naar een kind dat alleen met een bal speelt door deze tegen de muur te gooien en op te 
n dats  heta 

 om winnen of verliezen gaat? Nee, kijk maar 

vangen. Gaat het misschien hij alle selen om een bekwaamheid? Nee, ook dat niet, 
want sommige spelen zijn louter vanP 

 het geluk afhankelijk. Kortom, het blijkt niet 
we 

mogelijk één kenmerk te vinden dat alle spelen gemeenschappelijk hebben. Wat  
wel zien is -een, gecompliceerd liet van gelijkenissen die elkaar overlappen en kruisen; nu 

eensfundamentele gelijkenissen, clan weer gelijkenissen in details" 
en Wittgenstein weet 

die ge lij kenissen niet beter te karakteriseren. schrijft hij, dan met het woord familiege-
I ij kenissen. Immers op dezelfde wijze overlappen en kruisen de verschillende gelijke-
nissen tussen de leden van een familie elkaar: bouw, gelaatstrekken, kleur van de ogen, 
manier van lopen, temperament enz. - de spelen vormen een familie. 
Deze passage uit de Filosofische onderzoekingen 

zou ons ook kunnen inspireren bij ons 

zoeken naar de betekenis van het woord humanisme. Dat zou dan betekenen dat we 
niet langer proberen om één kenmerk te vinden dat bij Petrarca, Jaeger, Von Hum-
boldt, Goethe. Schiller. Diderot-ik doe maar een greep-en andere humanisten wordt 
aangetroffen, nee, we gaan kijken ("denk niet, maar kijk!" , 

zegt Wittgenstein) naar de 

familiegelijkenissen. Kortom, we proberen niet het humanisme te definiëren door 
middel van een clifj'erentia specifica (het kenmerk dat alle humanismen gemeenschap-

pelijk zouden moeten hebben), maar we schetsen de traditie: 

Oh do not tisk what is it • let us go and make our visit! 

Dit is het ook wat, naar mijn smaak althans, de Engelse historicus Alan Bullock heeft 
gedaan in zijn onlangs verschenen boek The humanist tradition in the west (Thames and 

Hudson 1985). 

11 Enkyklios paideia 
Alan Bullock, editor van vele historische werken en tevens bekend van zijn biografie 
over Hitler, vertelt dat hij rond 1970 geïnteresseerd raakte in de betekenis van de 
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woorden humanist en humanisme. Dat was toen hij lezingen moest voorbereiden voor 
het Aspen Instituut, een instituut voor humanistische studies opgericht in 1949 en 
verbonden aan de universiteit van Chicago. Bullock begon met alles te lezen waarop de 
term humanisme van toepassing leek of dat als zodanig werd aangeduid: de dialogen 
van Plato, de discussies onder historici over de Renaissance. Locke. Goethe • Nl il I . 
James, Weber, Freud en Thomas Mann — voorwaar, een uitgebreid gezelschap. Als 
werkhypothese kwam hij toen tot de volgende omschrijving van humanisme: 

not a school of thought or a philosophical doctrine, bui a brom! tendeney, a 
dimension of thought and belief, a continuing debate within which ar any one time 
there wilt be found very different—at times opposed — views, held logether ?lot bV a 
unifiedstructurebia by certainshared assumptions and a preocelipalion with eertain 
characteristic problems and topics, which change front one period to the net t. 
best word 1 can find to describe it is the humanist tradition. 

Dat betekent dus eigenlijk: de zaak ligt ingewikkeld, verwacht vooral geen pasklare 
definitie. Maar Bullock geeft ons naarmate zijn betoog vordert wel steeds kenmerken 
van datgene wat in een bepaalde tijd onder humanisme verstaan werd. 
Wanneer men een gecompliceerd verschijnsel als het humanisme wil beschrijven geeft 
het althans enig houvast de oorsprong van het woord te belichten. 1 let Latijnse woord 
humanitas is een Romeinse versie van een ouder Grieks idee, dat van de paideia .  

Paideia (waarin het Griekse woord voor kind, pais) was de ideale opvoeding zoals deze 
aan de Grieken voor ogen stond. Het had een viertal kenmerken: 
1. het verschafte een samenhangend verslag van de menselijke kennis in de zeven vrije 
kunsten, zoals dat later in de middeleeuwen het patroon werd voor de universitaire 
opleiding; 
2. het verschafte een techniek voor onderwijs en disputeren in een wereld zonder 
boeken, gebaseerd op taalvaardigheid, intellectuele precisie en dialectische bedreven-
heid; 
3. het ging uit van de mogelijkheid van het vormen van de menselijke persoonlij k h ei d 
door middel van opvoeding; 
4. het richtte zich op het vervolmaken van het zelf, iets dat de Grieken essentieel 
achtten voor leiderschap in de politiek. 
Deze paideia-gedachte werd overgenomen door de Romeinen en kreeg haar klassieke 
vorm door Cicero en Quintillianus, die de opvoedingsidee tevens verbonden met die 
van de welsprekendheid. Welsprekendheid was niet zomaar een handige vaardigheid. 
nee, de geestelijke kracht om een bepaald argument overtuigend te presenteren en 
bekritiseren was essentieel voor menselijke vorming, voor een volledig afgeronde 
opleiding ook in de vrije kunsten. De Grieken spraken in dit verband van enkvklios 
paideia (Bullock spreekt ten onrechte van enkyklia paideia). waarvan ons woord 
"encyclopedie" is afgeleid, en waarvoor Cicero het Latijnse equivalent humanitas 
introduceerde. 
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!Iet woord humanisme was toen nog niet bekend. Dit werd voor het eerst gevormd 
door de Duitse pedagoog F.J. Niethammer in 1808 en in 1859 door George Voigt in 
verband gebracht met de Renaissance. Door het werk van Jacob Burckhardt, Die 
Kalm,- der Renaissance in hallen, werd toen de identificatie van humanisme met 
Renaissance enorm bekend, ja hét dogma van de moderne geschiedwetenschap. Op 
het ogenblik wordt deze identificatie weer sterk aangevochten. 
Waarom? Eigenlijk omdat men van mening is dat er in de periode van 1350 tot 1600 veel 
meer gebeurde dan met Renaissance adequaat te typeren valt: de Reformatie, de 
godsdienstoorlogen, de contrareformatie. Het zou ook bepaald niet correct zijn deze 
tijd als uitsluitend beheerst te zien door humanistische ideeën, zegt Bullock. Toch 
behoeven we niet zo ver te gaan dat we de term volledig verwerpen. Als een grove 
generalisatie is het nog steeds gerechtvaardigd om het westerse denken met betrekking 
tot mens en kosmos in te delen naar een drietal hoofdstromingen: 
De eerste. een bovennatuurlijke richting, is geconcentreerd op god en ziet de mens als 
deel van de goddelijke schepping; de tweede, een naturalistische of wetenschappelijke 
stroming. is gericht op de natuur en ziet de mens als deeluitmakend van een natuurlijke 
ordening. net  als alle andere organismen: de derde, een humanistische stroming, is 
sterk gepreoccupeerd niet de menselijke ervaring die de basis vormt voor zelfkennis, 
kennis van god en kennis van de natuur. 
Deze drie stromingen staan nu in de moderne cultuur naast elkaar en de derde, 
humanistische stroming is dus evenals de twee andere door de eeuwen heen als een 
traditie te onderkennen. Natuurlijk zijn er wel zwaartepunten van humanistisch den-
ken. zoals Renaissance, Verlichting en Moderne tijd, maar je kunt niet zeggen dat de 
modellen elkaar opvolgen zoals in een Comtiaans ontwikkelingsperspectief. 

III Hetactieveleven 
Zeer duidelijk ziet men die gerichtheid op de mens in tegenstelling tot belangstelling 
voor het bovennatuurlijke hij Petrarca. De scholastici, zo zei hij, zijn altijd bezig met 
ons dingen te vertellen die zelfs als ze waar zouden zijn op geen enkele manier zouden 
bijdragen aan de verrij king van ons leven. Hij bepleitte dan ook de verschuiving van de 
aandacht van theologische abstracties naar morele, psychologische en sociale kwesties 
- vraagstukken overigens die altijd in het centrum van de belangstelling hadden 
gestaan in de retorische traditie die zich tegen het filosofisch denken keerde. 
Petrarca was natuurlijk de Renaissancegeleerde parexcellence. We vinden bij hem ook 
die herwaardering van het actieve tegenover het contemplatieve leven dat zo kenmer-

kend is voor de Renaissance. - Ik ben ervan overtuigd", schreef Leon Battista Alberti, 
-dat de mens niet geboren is om weg te kwijnen in ledigheid''. Ongetwijfeld hangt een 
tweede kenmerk van de periode, namelijk de overtuiging dat het mogelijk is het lot in 
eigen hand te nemen, hiermee samen. De mens heeft de vrijheid zijn leven te vormen. 
Vandaar ook die groeiende belangstelling voor het eigen ik, voor portretten, zelfpor-
tretten. biografieën en autobiografieën. In tegenstelling tot de Augustinische negatie 
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van het leven vinden we nu een -pursuir of worldy honour and glory'• 
In dit Renaissancehumanisme vinden we overigens een element dat een constante zal 
blijven in latere vormen van humanisme: het geloof en vertrouwen in de creatieve 
potenties van de mens. Let wel: potenties! Dat betekent dat deze moeten worden 
geactiveerd, gecultiveerd, met de filosofie als cultura animi. 
Dit vertrouwen in de mens en zijn mogelijkheden vinden we ook weer in de Verlich-
tingsperiode en de philosophes waren zich van hun affiniteit met de Renaissance 
terdege bewust. Hoe kan men hun programma typeren? Peter Gay had het over een 
"programme of humanity, sectdarism, cosmopolitanism and freedom. the right to 
question and criticize, free from the threat of arbitrary interference by either C'htirch or 
state" - dat is het wat die informele, ongeorganiseerde coalitie van cultuurcritici 
religieuze sceptici en politieke hervormers van Edinburgh tot Napels. Parijs tot B e rl i j n 
en Boston tot Philadelphia gemeen hadden. De koningen en priesters vielen, maar de 
Verlichters hadden hun eigen helden. Wat Petrarca was voor de Renaissance was 
Locke voor de philosophes. Het Christendom leerde verlossing. cie philosophes eman- 
cipatie en morele autonomie: etude sapere: incipe: durf te denken: begin! 
Maar dan de Romantiek. Is ook daarin een humanistische kern te onderscheiden of 
gaat het hier slechts om een reactie op de Verlichting? Bullock meent dat in de 
Romantiek een aantal elementen te onderscheiden zijn die vreemd zijn aan het 
humanisme. Hij noemt een overdreven nadruk op het gevoel en het verwerpen van de 
rede. Maar in een bepaald opzicht bracht de Romantiek ook een verdieping van het 
humanisme en dan met name de tolerantiegedachte, gebaseerd op inzicht in het 
pluralistisch karakter van de werkelijkheid. Vooral door het werk van Vico en I le rde r 
ging men inzien dat er niet één universeel ideaal is dat geldt voor alle mensen . maar een 
veelheid van culturen, ieder met zijn eigen bestaansrecht als één van cie manifestaties 
van de menselijke geest. Het is dit idee waarop Dilthey, Cassirer. C'roce en ('ol I i ng-
wood voortgingen en dat geschiedwetenschap een equivalent maakte voor humanisti-
sche studiën: Geisteswissenschaften. 

IV Marx, Freud en het determinisme 
Vanuit de Verlichting loopt echter ook een andere lijn, de maatschappijkritische 
namelijk, met als meest invloedrijke variant het marxisme. Hoe verhoudt zich deze 
traditie tot het humanisme? Bullock zegt dat hij niet inziet hoe het historisch materialis-
me en determinisme, die de kern vormen van het marxisme, kunnen harmoniëren met 
het humanistisch denken en Marx zelf zou enige affiniteit ook beslist van de hand 
hebben gewezen. 
Maar dat neemt niet weg dat het marxisme in zijn historische ontwikkeling op bepaalde 
punten wel emancipatoir gewerkt heeft. En hetzelfde geldt voor Freud. Ook zijn 
determinisme en lage opinie van het menselijk wezen, waarbij hij sterk de nadruk legde 
op het irrationele in de mens-het is niet iets dat goed past in de humanistische traditie. 
Maar ook Freud is een ambigue figuur, want volkomen humanistisch is weer zijn 
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overtuiging dat alleen zelfkennis de mens bevrijden kan. 
Of men deze waardering van het marxisme en psychoanalyse in hun relatie tot het 
humanisme overtuigend vindt, hangt natuurlijk af van de vraag of men het met Bullock 
eens is, dat het determinisme een pertinent antihumanistisch karakter heeft. 

Aan het einde van het boek komt Bullock nog even terug op de kenmerken van de 

traditie die hij wilde beschrijven. Interessant is dan dat hij het humanisme niet alleen 
contrasteert met de theologische visie op de mens — iets dat niemand zal verbazen —
maar ook met cie wetenschappelijke. Specifiek humanistisch is noch een visie die de 
mens geheel laat opgaan in een goddelijke orde, noch een visie die de mens ziet als 
slechts een deel van de natuur. De humanistische traditie zoemt de lens in op de mens, 
neemt zijn uitgangspunt in de menselijke ervaring. Dat behoeft geen religieuze erva-
ring uit te sluiten, maar het accent ligt toch wel duidelijk anders. 
Een tweede kenmerk dat Bullock toch wel door een groot gedeelte van de traditie heen 
ziet lopen is de nadruk die men legt op de menselijke waardigheid. Ik kan daarover kort 
zijn. dit is bekend. Minder bekend—of misschien moet ik zeggen: meer omstreden—is 
dat Bullock tevens kenmerkend voor vele humanismen acht dat men veel betekenis 
hecht aan idjeën, dat men ook gelooft in de invloed, de macht van ideeën. Lovend 
verwijst Bul lock naar het werk van Weber die heeft aangetoond hoe ideeën een factor 
van belang zijn in het historisch ontwikkelingsproces. De macht van ideeën dus. Dat 
betekent overigens niet dat humanisten positief staan tegenover wijsgerige systemen 

en al te ambitieuze gedachtenbouwsels. In tegendeel, de rede wordt door hen vooral 
geëerd in zijn kritische en pragmatische aanwending met betrekking tot de problemen 
die we in de concrete menselijke ervaring ontmoeten. Ook verklaart dat de voorkeur 
voor historische feiten in tegenstelling tot een filosofisch-analytische manier van 
verklaren. Kenmerkend voor een humanistische wetenschapsbeoefening is een soort 

van empathie, het Verstehen. 

Wat voegt het boek van Bullock toe aan de geschiedschrijving van het humanisme? 
Allereerst lijkt het mij al een grote verdienste dat hij een goed leesbaar historisch 

overzicht geeft dat toch niet al te populariserend is. In het Nederlands is zo'n boek 
helaas nog niet geschreVen. In Van Praags Grondslagen van humanisme (1978) zijn 
slechts 62 pagina's voor de historische traditie gereserveerd. De Geschiedenis van het 
humanisme in Nederland (19803) van Anton Constandse is een aardig boek, maar gaat 

blijkens de titel alleen over Nederland en het meest karakteristieke vond niet in 

Nederland plaats. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Overzee's Het moderne humanisme 
in Nederland (1955). Nee, eigenlijk is het meest erudiete boek over de humanistische 
traditie in de Nederlandse taal geschreven voor C.J. de Vogel: Het humanisme en zijn 
historische achtergrond (1968), maar dan weer geschreven door iemand die zelf geen 

humaniste genoemd kan worden. Kortom, het werk van Bullock, een werk in een 
vreemde taal geschreven, is als overzichtswerk een belangrijke aanwinst. 

Maar er is nog een ander voordeel aan dit boek verbonden. Naar mijn smaak blijkt uit 
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het boek van Bullock overtuigend dat de meest vruchtbare manier om het humanisme 
te benaderen een historische is. Je kunt het eenvoudigweg niet vangen in een pasklare 
definitie, wat je kunt doen is de traditie schetsen. Denk niet, kijk! Ook een programma 
waarin in een paar punten geformuleerd zou staan wat humanisme is kan niet anders 
dan onrecht doen aan die enorme traditie; een traditie die je alleen maar kunt leren 
kennen in het her-denken en verder-denken daarvan. 

Tonko Tjarko ten Have, de groei naar 
volwaardig mens-zijn en de odbraak 
van de andragologie 

J.F. Sinke 

In de loop van 1985 is een tweede, vermeerderde druk verschenen van T.T. ten 1 I aves 
Groei naar volwaardig mens-zijn, welke voor het eerst verscheen in 1979. Wol te rs-
Noordhoff in Groningen verzorgde zowel de eerste als de tweede druk. I let feit dat de 
tweede druk slechts is aangevuld met een Inleiding van N.T. Sie D h ian Ilo(p.VI-VIII) 
en een korte televisietoespraak van Ten Have op 12 december 1966 over de hete ken i s 
van Leo Polak voor Ten Haves humanistische overtuiging (p. X en XI ), kan niet de 
reden zijn van deze heruitgave. Het is opnieuw mevrouw Y. ten Have-van der Werft', 
die niet heeft gerust totdat ze (mede door een eigen financiële bijdrage) erin slaagde om 
deze tweede en goedkope (f 25,—) uitgave op de markt te krijgen, alsmede nog vijf te 
verschijnen of reeds verschenen bundels met verhandelingen van Ten I I ave over 
filosofie, ethiek, psychiatrie, sociale-toegepaste psychologie, sociale pedagogiek en 
andragologie. Naast haar persoonlijke betrokkenheid op het levenswerk van haar 
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man, speelde hij haar, gesteund door onder meer de oud-leerlingen van Ten Have, en 
actieve humanisten. Sie Dhian Ho en M.W. Verduijn, vooral ook mee de overtuiging 
dat haar man als humanist en wetenschapper een werkelijk overtuigende rol heeft 
gespeeld. En het derhalve verdient om ook via zijn publikaties die aandacht te houden. 
Mevrouw Ten Have en degenen die haar daarin steunen zien dat goed, want Ten Have 
was een man die op het terrein van de humanistische levensovertuiging, op het gebied 
van diverse wetenschappen waarvan vooral de andragologie (men zie een overzicht van 
zijn belangrijkste publikaties op p. 363-376) alsmede in het bestuurlijk vlak (p. 361 en 
362) een zware rol heeft gespeeld. In een recensie als deze kan alleen in het kort op 
enkele punten worden ingegaan. die slechts een deel van Ten Haves ideële en weten-
schappelijke betekenis dekken. Ik wil me tot twee punten beperken: 
- een korte reactie op Groei naar volwaardig mens-zijn; 
- Ten 1Ln:es betekenis voor de andragologie en de relatie met het feit dat deze 

wetenschap nu is opgeheven respectievelijk tot een universitair bijvak is gedegra-
deerd. 

Zowel Sie Dhian 1 lo, die de eerste druk van Groei in december 1980 recenseerde', als 
Verduijn, die in december 1985 een korte bespreking wijdde aan de tweede druk'. 
komen tot lovende kritieken. 
Zelf had ik in de eerste jaren zeventig het voorrecht om een belangrijk deel van Ten 
1  i aves oeuvre te analyseren voor een tweetal hoofdstukken van mijn proefschrift over 
Agologisch denken en sociale context'. 
Een flink aantal van die toen door mij bestudeerde artikelen e.a. van Tei Have' is ook 
opgenomen in Groei naar volwaardig mens-zijn. In die studie (welke h„ndelt over: 
humanistische beginselen. humanistisch mensbeeld, varianten van humanisme, huma-
nistische levensovertuiging en levenshouding. zedelijke waardering, de mens in de 
maatschappij volgens humanistische- 	opvatting) komt een macht aan "humanistiek" 
aan de orde. waaruit blijkt hoe intens Ten Have zijn wetenschappelijk-analvtische 
benadering van het humanisme koppelde aan de normatieve, door zijn humanistische 
levensovertuiging gevoede visie op mens, samenleving en humanisme. Hij combineert 
dat ook hier, met name in de artikelen, met een empirisch-rationele denkstijl, die 
voorkOmt dat hij uitglijdt in de richting van een normativiteit die berusting of activisme 
als uiterste polen kan hebben. Centraal in alle artikelen, lezingen e.a. staat zijn 
levensvraag: hoe mensen, ingeklemd tussen hun authentieke drang naar vrijheid en de 
overweldigende invloed van de daaraan vaak tegengestelde krachten vanuit de samen-
leving, volwaardig mensen kunnen zijn. Respectievelijk kunnen, zo niet moeten. 
worden geholpen om hun authentieke zijn vrij te kunnen maken. Daarbij was Ten 
Have noch een activist, noch een aanpasser van mensen aan de maatschappelijke 
structuren, ook al werd hij van het laatste destijds ten onrechte beschuldigd`. 
Zijn doorzicht in de bijna dialectische wisselwerking tussen mens en sociale context 
deed hem - zo blijkt uit zijn hele bundel - niet vervallen in de vergissing van het 
welzijnswerk van de jaren zestig en zeventig, als zou de samenleving in hoog tempo 
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veranderbaar zijn; als je maar een veranderingsideologie kon koppelen aan actiemo-
dellen. waarbij het zogenaamde conflictmodel de boventoon voerde''. 
Ook uit zijn Groei blijkt dat Ten Have maatschappijkritiek niet schuwde, maar 
tegelijkertijd gruwde van maatschappijkritiek in relatie met activisme. waarbij de 
mens, om wie het toch moet gaan, van doel tot middel kan worden . Hij pleitte dan ook 
voor een veranderingsstrategie waarin het waarom en waartoe (de normatieve door-
denking), het wie (het zorgvuldig omgaan met de waardigheid van de mens) en het hoe 
(de methodiek) evenwichtig op elkaar waren afgestemd. 
Vanuitdie wetenschappelijke en persoonlijke grondhouding (die in andere publikaties 
nog sterker dan in deze bundel wordt vertolkt )7  was Ten I lave een "man van liet 
midden", een realist die met een onuitroeibaar zelfvertrouwen (ondanks grote per-
soonlijke teleurstellingen) maar vooral vertrouwen in het positieve vermogen van 
mensen, zich zo, in zijn wijze van bestaan, met de groei naar volwaardig mens-zijn 
identificeerde, dat voor mij als recensent van zijn Groei (en als bekend met met name 
Ten Haves humanistische en andragologische denkwereld) Ten Have en v()Ilvaarilig 
mens-zijn synoniem zijn geworden. 
Zijn humanistisch mensbeeld en zijn wetenschapsopvatting konden in die zin elkaar 
harmonisch versterken. 
Wie dit opvat als persoonsverheerlijking of zelfs hagiografie ( beschrijving van een 
heilige) vergist zich. Hij of zij moet vooral Groei bestuderen en zien hoeveel ideeën van 
Ten Have vooralsnogniet in de formele humanistiek zijn opgenomen . En zich a tv rage n 
hoe dat komt terwijl de eerste druk van Groei toch al dateert van 1979. En het 
humanistisch werk van Ten Have al vele jaren voordien. Hetzelfde geldt voor de 
theorie van het geestelijk vormingswerk, waar nog recent werd getracht om een kader 
voor een humanistische praktijktheorie te ontwikkelen en waarbij Ten 1 lave eveneens 
zo goed als ontbreekt8. Is het zijn stelligheid van betogen, zijn doorgaans abstracte 
analyse van begrippen en visies die onvoldoende stimuleren tot bruikbaarheid in de 
humanistische theorie en praktijk? Zijn het de conflicten om zijn persoon en visies in de 
jaren zestig/zeventig toen het welzijnswerk soms meedogenloos kon afrekenen met 
theoretici (onder wie Ten Have) en practici die verzet aantekenden tegen de marxisti-
sche radicaliteit die toen hulpverlening, vormingswerk en de sociale wetenschappen 
beheerste?9  
Wie Groei van Ten Have zal lezen met deze en andere kritische vragen hij de hand, zal 
in elk geval ook niet kunnen ontkomen aan de constatering dat de opvattingen van Ten 
Have stimuleren tot nadenken over wat humanisme kan betekenen voor mens en 
samenleving. 
Ook, en opnieuw voor de jaren tachtig en negentig. 
De overstap, zo niet een korte excurs, op verzoek van de redactie Rekenschap naar de 
andragologie is, na de summiere bespreking van Groei, niet zo moeilijk meer. 
Met dat deel van mijn bespreking dat handelt over het conflict tussen Ten 1 laves 
empirisch-rationele benadering waarbinnen zijn humanistische (en socialistische) 
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normativiteit een strak toegemeten plaats kunnen krijgen en de wetenschapsopvatting 
van de marxistisch georiënteerde andragologen. waarin ervaring, ideologie en maat-
schappi j verande ri ng centraal staan, waren de kiemen aangegeven voor het feit dat in 
1984 voor de andragologie als wetenschap de doodsklok heeft geslagen. Als studierich-
ting is ze toen opgeheven. Als sterk uitgeklede afstudeermogelijkheid blijft ze bestaan. 
Niet verwijzing, naar enkele uitvoerige beschrijvingen van dit afbraakproces''. kan 
daarover het volgende worden gezegd. 
liet was Ten 1 lave die vanuit zijn eerder beschreven wetenschapsopvatting vanaf 1950 
tot 1975 de andragologie in Amsterdam en van daaruit aan andere universiteiten vorm 
en inhoud geeft. Ook al gebeurt dat buiten Amsterdam feitelijk door anderen. de 
invloed van het denken van Ten Have op dezen blijkt aanvankelijk groot. 
l let hoge abstractieniveau van Ten Have maakt het mogelijk dat in Nederland de 
andragologie wordt uitgebouwd tot een brede wetenschap van het welzijnswerk waar-
door sterk uiteenlopende werkvelden als opbouwwerk, personeelswerk. hulpverle-
ning. voorlichting en volwasseneneducatie onder een theoretisch dak blijken te pas-
sen. Diverse hasiswetenschappen (sociologie, filosofie, psychologie) worden in dat 
proces van wetenschappelijke integratie opgenomen". Overal ontstaan leerstoelen, 
groeit het aantal studenten explosief en op het hoogtepunt van de verzorgingsstaat 
worden deze vorm van wetenschap en de praktische mogelijkheid daarvan toegejuicht 
en ook door de overheid gestimuleerd. Vanwaar dan die droeve afloop van deze 
nieuwe wetenschap in l9141'? Ik noem enkele factoren: 
- Ten Have overleed in 1975 en daarmee kwam de weg vrij om zonderzijn verweer met 

zijn erfenis te doen wat men wilde: de stem van de meester was alleen nog schriftelijk 
actief en dat bleek onvoldoende: 
de samen levi ng verarmde en het proces van de terugdringingvan de verzorgingsstaat 
lette doori 2 , waardoor welzijnswerk niet langer een onbeperkt terrein voor werkge-
legenheid en experimenten in nieuwe levensstijlen kon blijven of worden: 

- binnen de andragologie bleek normativiteit, een tijdlang op basis van een neomar-
xistisch maatschappijbeeld, het empirisch-rationele wetenschapsmodel van Ten 
1 lave en zijn eerste navolgers, te overtroeven of weg te vagen, waardoor theorievor-
mend onderzoek actieonderzoek werd en sociale technologie werd omgezet in 
actiemodellen gericht tegen de machten in de samenleving: 

- naarmate de samenleving meer tendensen naar no nonsense en neoconservatisme 
vertoonde, werd de andragologie steeds meer het wetenschappelijke enfant terrible, 
zeker doordat daarbinnen tussen de regels door een anti-staats- en een anti-over-
heidsopstelling zichtbaar was geworden. waarmee de overheid nu (in een golf van 
bezuiniging) korte metten kon maken: 

- toen ook het welzijnswerk ging inbinden en (deels om den brode) haar kritische 
houding en werkwijze ging loslaten 13 , nam ook de spanning tussen andragologie en 
werkveld toe, waardoor het isolement van de andragologie als kritische en normatief 
geladen discipline nog verder werd vergroot. 
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Deze en andere factoren hebben de meest mens-georiënteerde wetenschap ( de a nd r a - 
gologie) onttakeld. Dit zegt veel over de andragologen die zich theoretisch en empi-
risch door hun normativiteit hebben laten verwarren en het krachtenspel van de 

samenleving, door een gebrek aan sociologisch en strategisch inzicht hebben onder-
schat. Het zegt nog meer over de manier waarop de Nederlandse samenleving omgaat 
met afwijkend gedrag: ook van wetenschappers. 
Dan blijkt een roep van ruimdenkendheid en tolerantie slechts schijn te rijn". N ede r-

land is nog smaller dan we denken. De visie van Ten Have op het spanningsveld tussen 

wetenschap en samenleving bleek juist te zijn. 
De ondergang van de andragologie heeft het aangetoond. 

Noten: 
1. H.T. Sie Dhian Ho: Groei naar volwaardig mens-zijn. in: Rekenschap. december 198t ), p. 

175-177. 
2. M.W. Verduijn: Groei naar volwaardig mens-zijn. in: HL1171(1111.VI. december 1985, p. 1 7 . 
3. J.F. Sinke: Agologisch denken en sociale context. Deventer 1974.    m.n. p. 1 16- 17(1 

4. J.F. Sinke: o.c., p. 450-453. 
5. J.F. Sinke: o.c., p. 370, noot 75. 
6. M. van Beugen: Pleidooi voor een kritische agologie. De relaties leuteraa rs betreden liet 

strijdperk, in: Vrij Nederland.21 februari 1970. M. van Beugen: Andragologie is geen vrolijke 

wetenschap, Assen 1970. H.C.M. Michielse: Kultuur als instrument van de heersende macht. 
Groningen 1972. 
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10. H. Nijenhuis: Zoeken naar een praktische theorie: een geschiedenis van de andragologie in 
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12. F. van den Heuvel: De bedreigde toekomst van de verzorgingsstaat, in : intermediair, 12 maart 
1982, p. 5-7. F. Verhagen: Kruistocht tegen de verzorgingsstaat, in: Intermediair. 6 december 
1985, p. 17-21. 
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International Humanist 
Dit keer aandacht voor een internationaal humanistisch tijdschrift van eigen 
bodem: de International Humanist. Het wordt driemaandelijks in Utrecht 
uitgegeven door de IHEU, de International Humanist and Ethical Union. Het 
blad heeft een Rekenschap-formaat en een bijzonder frisse en moderne 
omslag. I lelaas is de omvang van het blad gering (zestien pagina's per num-
mer) en staat in wanverhouding tot het verbazingwekkend grote aantal (ik 
telde er 64) "full ordinary members-, 	extraordinary members". "consul-
tative ordinary members", "extraordinary members" en "associate mem-
bers". Blijkbaar is er een strenge hiërarchie en kost het moeite als volwaardig 
lid van de IHEU geaccepteerd te worden. Iets anders dat opvalt is de grote 
versplintering (of veelzijdigheid??) van de humanistische beweging, waar-
door vaak uit één land meerdere humanistische verenigingen vertegenwoor-
digd zijn. 

1 let blad maakt de indruk rekening te moeten houden met verschillende wensen en is 
misschien daardoor wat anoniem van karakter. Tot aan het laatste nummer toe 
bijvoorbeeld werd niet vermeld wie de leden van de redactie waren, terwijl er toch 
regelmatig editoriaals verschenen. Wellicht zou een zich wat onafhankelijker opstel-
lende redactie het blad een meer eigen karakter kunnen geven. Dit alles neemt niet 
weg, dat er heel wat interessants in gepubliceerd wordt. Naast verslagen van hoofdbe-
st uursbij een komsten , conferenties e.d. worden er regelmatig belangrijke artikelen uit 
andere (meest humanistische) bladen overgenomen. Verder is er de vaste rubriek 
What's Going On Where?, waarin van allerlei wetenswaardigs en vermakelijks uit 
verschillende landen wordt opgediend. Zo is er in elk nummer van de International 
I lumanist wel wat van ieders gading te vinden. 
Enkele bloempjes die ik uit het laatste nummer (1985, 4) geplukt heb: 
- I let Noors  Humanistisch Verbond is met zijn dertigduizend leden (op een bevolking 
van vier miljoen) het Nederlandse HV ruim voorbij gestreefd. 
- Daar de IHEU slechts drie dagen per jaar (tijdens de hoofdbestuursvergadering) 
lij kt te bestaan, stelde de voorzitter voor voortaan zes dagen per jaar te vergaderen ... 
- Een klein aantal staten, juist die waarin het IHEU-lidmaatschap het sterkst is, 
onthield zich van stemming of stemde tegen bij ontwapeningskwesties in de VN aan de 
orde. 
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— Bisschop Tutu: "Toen de missionarissen voor het eerst in Afrika kwamen hadden zij 
de bijbel en wij het land. Toen zeiden ze: 'Laat ons bidden'. Wij sloten daarop onze 
ogen. Toen we ze weer openden, hadden wij de bijbel en zij het land — . 

Anthropology and Humanism Quarterly 
In het septembernummer 1984 analyseert J.L. Fischer in C'il.ilization ,l,i,'ainst Demo-
cracy de impasse, waarin de door het civilisatieproces grootschalig. uiterst complex en 
voor de gewone burger ondoorzichtig geworden moderne staat zich bevindt. Hij doet 
dit naar aanleiding van het in de VS actuele debat tussen evolutionisten en creationis-
ten, tussen wetenschappers die de evolutietheorie hanteren en diegenen die geloven 
dat de wereld zoals die nu is een creatie van god is. In Louisiana hebben beide pa rt i jen 
op scholen juridisch evenveel tijd gekregen om hun boodschap te brengen. Vanuit 
wetenschappelijk standpunt bekeken volgens Fischer een schandalige zaak. Vanuit de 
democratie echter terecht. Is hiermee de topzwaarheid van onze moderne democratie 
nietaangetoond, zo vraagt hij zich af. Wat was het geval? Lang heeft de wetenschappe-
lijke en opvoedkundige lobby het creationisme zo volstrekt belachelijk gevonden . dat 
ze ergeen aandacht aan wilde besteden en er geen ruimte voor op scholen rese rvee rde 
De creationisten buitten deze situatie uit, speelden in op de gevoelens van sympathie 
voor de underdog bij de bevolking en behaalden daarmee de meerderheid. Fischer 
wijst op het gevaar van het onderschatten van de opvattingen van allerlei irrationele 
groeperingen. Het is een zaak van de overheid deze serieus te nemen en ervoor te 
zorgen dat ze veel meer, maar dan wel kritische aandacht krijgen. 

1703 New Hampshire Ave. N.W. Washington l)( 20009 USA 

Journal of Humanistic Psychology 
In het zomernummer 1985 schrijft Clark Moustakas in Humanistic or 11 timailistit' dat 
vanaf de oprichting van de American Association for Humanistic Psychology het 
religieus-humanistische element steeds aanwezig is geweest. Hij zet zich enerzijds af 
tegen mensen als Albert Ellis en Paul Kurtz, die humanisme als een combinatie 
beschouwen van wetenschap en ethiek. Anderzijds tegen Abraham Maslow en Tony 
Sutich, die het humanisme te veel tot de individuele menselijke persoon beperkt 
vinden en transpersoonlijke regionen van het menszijn willen exploreren. Volgens 
Moustakas zijn religieuze, godsdienstige en mystieke ervaringen juist bij uitstek 
persoonlijk en kunnen — onafhankelijk van het al dan niet bestaan van bovenaardse 
machten — wetenschappelijk bestudeerd worden. 
Frances Vaughan geeft in Discovering Transpersonal Identity een schets van een tot 
transpersoonlijke hoogten gegroeide persoonlijkheid. Veel mensen lijden onder een 
verkeerd zelfbeeld. In psychotherapie moet dit zelfbeeld gecorrigeerd worden en 
aangevuld met de "schaduw": alles wat in het onbewuste verdrongen is. Mensen 
groeien daarbij tot zelfacceptatie en aanvaarding van eigen grenzen, lijden en dood. 
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De transpersoonlij ke identiteit is nog een verder stadium, waarin mensen zichzelf leren 
zien en beleven als deel van een groter. open eco-systeem en verantwoordelijkheid 
voelen voor zowel eigen functioneren binnen het systeem als voor dat van het systeem 
binnen grotere gehelen. Ook in dit stadium moet een — nu collectieve—schaduw eigen 
gemaakt worden: het kwaad en lijden in de wereld moet als collectief veroorzaakt 
fenomeen geaccepteerd, geplaatst én bestreden worden. De transpersoonlijke identi-
teit is de laatste fase vóór de opheffing van de scheiding tussen zelf en ander. de 
mystieke eenwording. 
Michael V. Adzema is in A Prima! Perspectine on Spirituality van mening dat de naar 
zuiverende ontlading (katharsis) strevende vormen van psychotherapie (zoals de 
Primal Scream (oerschreeuw)-therapie) niet strijdig zijn met de verstilling zoekende 
methoden van meditatie. Beide vullen elkaar aan. Een katharsis waarin jeugdtrauma's 
herbeleefd worden, zonder dat daarna spirituele heling plaats vindt, is zeer onbevredi-
gend. Aan de andere kant kunnen veel jeugdtrauma's tijdens een meditatie op symbo-
lische wijze ( als "demonen") roet in het eten gooien. Combinaties van naar ontlading 
en naar inkeer strevende methoden zijn dus gewenst. 
Michael Kahn geeft zo'n combinatie in zijn artikel Vipassana Meditation and the 
Psychobiologv of Wilhelm Reich. Veel van de moderne psychotherapeutische technie-
ken zijn in India al minstens 2500 jaar bekend. Zo heeft de Reichiaanse therapie, die 
gericht is op het oplossen van spierspanningen en het (her)beleven van lust, haar 
voorgangster in de Vipassana-meditatie. Beide gaat het erom meer in contact te komen 
met het lichaam en het leven er volledig doorheen te laten pulseren. Het enige verschil 
is. dat Reichs therapie volledig op het genieten van dit leven gericht is. terwijl Vipassa-
na dit leven maar als een "corruptie van de kosmische zuiverheid" ziet. Maar is lust en 
leven niet zowel een kosmisch geschenk als een voorbijgaand iets? 

325 Ninth Street, San Francisco, California 94103, USA 

Free Inquiry 
Jeffrey Saver heeft in het voorjaarsnummer 1985 met E.O. Wilson. een van de 
laureaten van de Academv of Humanism, een interview over Sociobiology and Reli-
gion. Wilson schreef in 1975 het geruchtmakende boek Sociobiology, waarin hij zich 
voorstander verklaart van een materialistische visie op de mens. Sociobiologie is "de 
systematische bestudering van de biologische basis van al het sociale gedrag". In 1978 
kreeg hij de Pulitzer-prijs voor zijn On Human Nature. Hierin zegt Wilson de langge-
zochte brug te bieden tussen de "harde" en "zachte" wetenschappen. Volgens hem 
hebben mensen aan het begin van het evolutieproces een biologische aanleg tot blind 
geloven gehad, hetgeen tot grote zelfopoffering leidde en daardoor de overlevingskans 
van hun stamverband vergrootte. Nu nog steeds bestaat er bij mensen een grote 
aangeboren behoefte aan geloof en aan ritueel. We moeten deze niet meer verbinden 
aan de gevestigde godsdiensten, maar aan een nieuwe religie, het wetenschappelijk 
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materialisme. Dit gaat uit van het "mythenscheppende" biologische epos van de 
evolutie van de menselijke geest. Deze heeft zich ontwikkeld vanuit de onbewuste 
anorganische materie tot aan de onuitputtelijke rijkdom die ze nu bezit. Niet mijn 
materialisme, zo zegt Wilson, verklaar ik de mens niet weg. In tegendeel. Als je 
eenmaal weet hoe een viool in elkaar zit, kan je er veel creatiever op spelen. 

Central Park Station. Box 5. Buffalo. Nl' 14 2 1 5 'SA 

Rectificatie: 
In de rubriek"Rekenschap International" van december '85 zijn in de bespreking van het 
tijdschrift"The Atheist" een aantal regels weggevallen: daarom hierbij de 1.( )11e d ig e tekst: 

The Atheist is het maandelijks orgaan van het AtIzeist Center. I iet is een eenvoudig 
uitgevoerd gezellig periodiekje, waarin nog regelmatig eer betuigd wordt aan de (al 
weer: charismatische) stichter Gora. Nog sterker dan in de bovengenoemde tijdschrif-
ten keert men zich tegen de godsdiensten en bepleit een "positief atheïsme" . Wat dit 
theoretisch inhoudt wordt niet erg duidelijk. Wel is duidelijk dat het een ongodsdien-
stig geloof in de mens zelf inhoudt, vanwaaruit - weliswaar op kleine schaal - allerlei 
vormen van sociaal werk gericht op bestrijding van onrecht en bijgeloof gegeven 
worden (zie Casper Vogels artikel in de Humanist van 2(1 februari 1Y- I ). In het 
julinummer 1985 wordt een lovende schets gegeven van Albanië. dat als eerste atheïs-
tisch land terwereld "een voorbeeld voor anderen" genoemd mag worden ( sic) volgens 
het blad. 
Verder is ereen verslagvan een aantal atheïstische kinderkampen. waar kinderen le ren 
zowel zich creatief te uiten als de trucs van de holymen te doorzien . r is een rapport van 
een comité dat banamati bestudeerd heeft, een in India regelmatig voorkomend 
verschijnsel van massahysterie, waarbij soms zelfs mensen gemarteld worden en 
levend verbrand en dat door de bevolking gezien wordt als produkt van hekserij en 
tovenarij. 230 Slachtoffers werden onderzocht door een team, dat be halve een psychia-
ter, enkele artsen en sociaal werkers ook een hypnotiseur en... een tovenaar omvatte. 
Beide laatsten gaven voor de slachtoffers een optreden ten beste om aan te tonen dat 
verschijnselen als flauwvallen en bezetenheid ook zonder hekseri j opgeroepen konde n 
worden. Ten slotte wordt melding gemaakt van drie niet aan kaste en godsdienst 
gebonden huwelijkssluitingen in het Atheïstisch Centrum, blijkbaar in India nog een 
grote uitzondering. 

AN 

(Benz Circle, Vijiyawada - 520006 India) 



._,osse notities 

Ik meen, dat Jan Romein erop gewezen heeft, dat historici (en ook de anderen die zich 
op het terrein van de menswetenschappen bewegen. voeg ik erbij) twee motieven 
hebben om te schrijven of liever twee methoden gebruiken. Sommigen schrijven als zij 
hun onderwerp beheersen en/of tot een conclusie zijn gekomen en anderen schrijven 
voor zij tot een conclusie zijn gekomen. in de hoop door het schrijven tot een helder 
oordeel te komen. Men zou de beide methoden met een restaurant kunnen vergelij-
ken. Soms worden de keukens zorgvuldig aan het oog, het oor en de neus van de gasten 
onttrokken voor het resultaat op tafel komt en soms zien, horen en ruiken de gasten 
alles wat er gebeurt door de witgemutsten vóór de spijzen worden opgediend. De 
eerstgenoemde schrijvers verwijten de anderen dat ze mensen laten meedenken. 
terwijl ze dat zelf hadden moeten doen, de laatstgenoemden verwijten de anderen hun 
zelfverzekerdheid, hun schoolmeesterachtigheid. Maar ja, leerlingen komen naar 
leraren toe om iets te leren en niet om de leraar bij zijn studie te helpen. Waarik het over 
heb ( de wederzijdse verwijten) geldt bij uitstek bij de literatuurwetenschap. De 
schoolmeesters zijn ingebeelde betweters en de anderen moesten hun mond houden 
want zij weten het zelf niet. Maar het is nog erger bij dit arme vak; de vraag of er wel van 
een literatuurwetenschap gesproken mag worden wordt de laatste jaren hardnekkig 
gesteld, bevestigd of ontkend. In 1978, in een zogenaamde Huizinga-lezing, werd de 

gestelde vraag door Karel van het Reve, naar aanleiding van een paar recente boeken 
op dat gebied, zo kritisch behandeld, dat er bijna niets van het vak overbleef. De 
toejuichingen van een aantal creatieve schrijvers, columnisten, critici en "gewone" 
consumenten van romans en gedichten zijn nog te horen. Van het Reve zei maar eens 
ongezouten wat zij altijd al gedacht hadden. Maar dat het zogenaamde gezonde 
verstand vermengd met een grote dosis emotionele nuchterheid niet altijd overtuigend 

zijn, toonde H. A. Gomperts aan in een boekje Grandeuren misère van de literatuurwe-
tenschap . Hij applaudisseerde niet mee met de bewonderaars en verdedigde met 
overtuiging het vak waarin zij beiden hoogleraar waren. Ik schrijf dit alles niet om nog 
meer duiten in de al zo volle zak te doen, maar om op iets te wijzen, dat voor mij in dezen 
onbegrijpelijk is. Van het Reve noemt het helemaal niet en Gomperts noemt het 
eenmaal in een noot, maar nergens blijkt uit zijn boekje dat hij het bestudeerd heeft: 
namelijk het boek van hun Leidse collega C. F. P. Stutterheim, Problemen der litera-
tuurwetenschap. Ik vind dat ieder die over literatuurwetenschap schrijft, dit boek van 
de "grand old man" moet kennen, zoals, volgens mij, ieder die over poëzie schrijft De 
glanzende kiemcel van Vestdijk moet kennen. Ho, nu draaf ik door; niemand moet een 
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boek kennen. Laat ieder maar fris van de lever over alles schrijven wat hij gril. maar als 
de collega's en hun volgelingen dit boek van Stutterheim gelezen hadden, had Van het 
Reve misschien wat minder lapidair beweringen geuit en had Gomperts bevestigingen 
gevonden van zijn opvattingen. 

In Gomperts boekje staat een zin, die mij blijft bezig houden. Van het Reve had over 
een volzin van een neerlandicus geschreven, dat die "versch ri k el ij k onleesbaar" was. 
Daarover schreef Gomperts: "Men kan er ook anders over denken. vooral als men 
ervan uitgaat, dat gecompliceerde problemen soms in het proza van ()t en Sien niet 
helemaal tot hun recht komen". Heeft Gomperts gelijk? Ik vrees van wel . I k zeg vrees, 
omdat het eigenlijk zo moest zijn, dat elk, immers door mensen in woorden gesteld,      
probleem met gewone, geijkte woorden opgelost of in ieder geval uiteengezet zou 
moeten kunnen worden. Daarvoor is natuurlijk wel de intelligentie en het rekening 
houden met de aarden de ontwikkeling van de leerlingen nodig. Maar ook als de docent 
deze gaven heeft, gaat het nog niet op. Een aantal dagbladen laten in wete nscha ppe j - 
kebijvoegselsgeleerden (dus voor leken) schrijven over de nieuwste ontwikkelingen in 
de biologie, de astronomie, de schei- en natuurkunde. Ofschoon de sch rij vers erg  1.2. hun 
best doen om eenvoudig te schrijven komt daar niet veel van terecht. I k weet niet hoe 
het u vergaat, maar ik meen soms één of twee alinea's te begrijpen maar dan geef ik het 
op. Nu ben ik een "domme alfa" zoals mijn scheikundeleraar zei, maar voor deze 
dommen zijn die artikelen toch juist geschreven? En dit wanbegrip komt niet door de 
onbegrijpelijke formules, maar door het taalgebruik. Er heeft zich in die vakken 
blijkbaar een jargon ontwikkeld, dat leken niet kunnen begrijpen en dat kan ook niet 
anders, want anders zou ieder begrip in de taal van Ot en Sien uitgelegd moeten worden 
en dan opklimmend tot het hoge niveau. Bij de menswetenschappen is het niet zo 
duidelijk, maar in principe niet anders. Als iemand de structuur, de betekenis. de 
symbolen van Om mijn oud woonhuis peppels staan van Leopold wil uiteenzetten kan 
hij niet volstaan met de taal die men nodig heeft om een pond suiker te kopen. Wel ligt 
er altijd een monster op de loer, dat er op uit is om de diepzinnigheid en de originaliteit 
in het vakjargon te zoeken. Onuitstaanbaar zijn ze, de zwaarmakers met hun d ive r ge n-
ties in plaats van kloven en de hele mikmak van elitaire woorden. 
Zo al pratend ben ik bij problemen aangeland, die al zo oud zijn als de literatuur zelf. 
Problemen van symbolen, betekenis, overeenkomst tussen de taal en het aangeduide 
en het onderliggende vraagstukje wat taal is. Nee, het gezonde verstand kan die 
problemen niet oplossen, kan wel pretenties doorprikken. Gomperts had gelijk. 

l3onger 
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