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Voorwoord

Toen in 1945 de Nederlanders bevrijd waren van het gruwelijke
nationaal-socialisme, sloeg er een golf van enthousiasme over
het land: nooit meer deze barbarij, maar ook geen terugkeer van
wat voor de oorlog al versleten of verouderd was geweest. Het
kabinet Schermerhorn-Drees noemde zich dan ook een kabinet
van 'herstel en vernieuwing'. Initiatieven op vele terreinen
leidden tot bewegingen en organisaties, waarin het optimisme en
de wil tot vernieuwing zich konden ontplooien, sommige met de
nadruk op het herstel, andere met de nadruk op de vernieuwing.
Daardoor is er nu, in 1986, een lawine van herdenkingen van het
veertigjarig bestaan in beweging gekomen, van Wegenwacht tot
het Humanistisch Verbond. Blijkbaar wordt gehoopt dat een
herdenking een stimulans zal zijn voor een gezond en voorspoedig
bestaan, want er werd niet op de halve eeuw gewacht.

De Stichting Socrates, die fungeert als wetenschappelijk bureau
van het Verbond, benoemde in 1985 een studie- en
begeleidingsgroep om een boek over de geschiedenis van het HV
voor te bereiden.
De historicus Tjeerd Flokstra en de cultureel antropoloog Sjoerd
Wieling zouden het schrijven, Paul Koedijk en Britta Pilger
zouden adviseren en met de documentatie helpen, Jan de Leede
en Henk Bonger zouden, gesteund door hun ervaring vanaf de
oprichting van de vereniging, op het werk toezien, en Bert
Boelaars zou coördineren en de vergaderingen leiden. Deze
verliepen in de beste harmonie en het resultaat van het harde
werken, vooral van de beide schrijvers, ligt voor u.

Waarom de werkgroep mij heeft gevraagd een Voorwoord te
schrijven zal wel twee redenen hebben. Ten eerste schreef ik
destijds in 'Rekenschap' (ook apart verschenen) de geschiedenis
van het H V toen het tien jaar bestond, en ten tweede zijn Fenco
van den Berkhof en ik de enigen van de tien oprichters die nog in



leven zijn. En van die twee ben ik degeen die vaker publiceerde
dan de eerste administrateur Fenco.

Een voorwoord moet kort zijn. U gaat lezen over de grandeur en
de misère van het HV. Grandeur, omdat een organisatie van
humanisten de gelijkberechtiging van mensen met een
niet-godsdienstige levensovertuiging en die van gelovige
christenen op een aantal terreinen heeft bereikt - misère, omdat
het H V er onvoldoende in is geslaagd om een zo hechte
gemeenschap te vormen, dat zij, die voor hun eigen leven deze
verwachting hadden, zich daarin blijvend thuis konden voelen.
Toch zou datgene wat het Verbond wèl heeft bereikt niet
mogelijk zijn geweest als niet vele tienduizenden de
werkzaamheden in die veertig jaar hadden gesteund door hun
persoonlijke inzet en financiële bijdragen.
Er is heel wat gerealiseerd, maar graag had het H V nog zoveel
meer willen doen. Daarom, iets somberder en wijzer gaat het
Humanistisch Verbond, versterkt door jonge enthousiaste leden,
op weg naar de vijftig jaar en verder.
Leest u maar wat er allemaal gebeurd is.

H. Bonger



Inleiding
Dit boek- is bedoeld om een overzicht te geven van de
voornaamste ontwikkelingen binnen het Humanistisch Verbond in
de eerste veertig jaren van zijn bestaan. De initiatiefnemers
beoogden bij de oprichting naast de strijd voor de rechten van
buitenkerkelijken tevens "de verdieping van het humanistisch
levensbesef van de onkerkelijke massa's".
Tijdens de eerste twintig jaar van zijn bestaan lag het accent bij
het Verbond sterk op de strijd tegen de achterstelling van het
buiten-kerkelijk volksdeel. Kerkgenootschappen en organisaties
op godsdienstige grondslag hadden veel invloed, bijvoorbeeld op
het onderwijs. Een groot deel van het onderwijs werd gegeven op
bijzondere scholen. Hetzelfde gold voor radio en tv, waar
christelijke omroepverenigingen actief waren, terwijl er voor
buitenkerkelijken geen omroep op hun levensbeschouwelijke
grondslag bestond. Ook op het terrein van de wetgeving werd
vaak alleen rekening gehouden met de godsdienstige overtuiging.
Het Humanistisch Verbond wilde opkomen voor de rechten van
buitenkerkelijken op deze en andere gebieden.
De eerste zorg van het Verbond was het bevorderen van
contacten tussen buitenkerkelijken door de oprichting van
plaatselijke afdelingen, gemeenschappen genaamd, en het
verzorgen van radio-uitzendingen. Als gevolg van de weerstand
vanuit godsdienstige kring kostte het veel tijd om geestelijke
verzorging, een vorm van humanistische bijstand, op
uiteenlopende maatschappelijke terreinen ingang te doen vinden.
Voordat het Verbond zich kon opwerpen als vertegenwoordiger
van buitenkerkelijken was erkenning van de humanistische
levensovertuiging als een gelijkwaardige aan de godsdienstige
noodzakelijk. Hechte kerkgenootschappen wezen in ons verzuilde
land echter aanvankelijk iedere toenadering af en lieten het
contact met het Verbond voorlopig bestaan uit een felle
verkettering er van. Pas nadat de ontzuiling het kerkelijk gezag
had aangetast werd de dialoog mogelijk. De eerste godsdienstige
groeperingen die tot erkenning van de humanistische
levensovertuiging besloten, waren daar het meest mee verwant,
zoals te verwachten viel. De meer fundamentalistische
godsdienstige groeperingen zijn nog steeds een broeihaard van
verzet tegen het humanisme.
Met de rooms-katholièke kerk -kwam na een traag
aanvaardingsproces aan het eind van de jaren zestig een dialoog



tot stand, die in vergelijking met Engeland en België uniek
genoemd kan worden. Na 1970, toen de RK Kerk zich weer meer
gesloten opstelde, kwam daar weer een einde aan. Bij enkele
protestantse kerkgenootschappen verliep het aanvaardingsproces
sneller, waardoor al na tien jaar de opbouw van de geestelijke
verzorging op humanistische grondslag op de meeste terreinen in
volle gang was. De toegenomen behoefte aan humanistische
geestelijke verzorging maakte de oprichting van een eigen
ambts-opleiding noodzakelijk. Ook de vorming van stichtingen
die onder meer werkzaam zijn op het gebied van mensenrechten,
de ontwikkelingssamenwerking en vredesvraagstukken, was een
teken van de verstevigde positie van het Verbond na 1966.

Na de strijd om erkenning volgde een strijd om herkenning.
Vanaf 1967 werd gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen
gezicht. Dat verlegde de aandacht naar meer
levensbeschouwelijke vraagstukken. Het Verbond heeft zich als
levensbeschouwelijk genootschap bezig gehouden met
vraagstukken waarbij de menselijke waardigheid en de kwaliteit
van het menselijk bestaan in het geding zijn. Hoewel de eerste
vraagstukken nog sterk in de sfeer van de belangenbehartiging
ten behoeve van buitenkerkelijken lagen, werd daarnaast de
ethische kant van de zaak bij latere onderwerpen sterker onder
de aandacht gebracht.
Opvallend, maar niet verbazingwekkend is dat aan vraagstukken,
waarbij het ethisch element voorop stond, een groter
meningsverschil met de kerkgenootschappen ten grondslag lag
dan bij maatschappelijke vraagstukken, waar het Verbond zich
eveneens mee bezig hield.
Enerzijds bracht de strijd om herkenning met zich mee dat het
Verbond zich, ondanks grote verscheidenheid van meningen
onder zijn leden moest profileren, en eigen gezichtspunten moest
uitdragen in de samenleving. Daartoe moest het zich verdiepen
in maatschappelijke vraagstukken.
Anderzijds zou deze strijd slechts succesvol kunnen eindigen, als
het Verbond zich niet uitsluitend zou verdiepen in vraagstukken
waarover van kerkelijke zijde behoudende standpunten naar
voren werden gebracht, zoals aanvankelijk het geval was. Het
H V werd zich aan het eind van de jaren zestig er van bewust een
eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen, die in de
thema's moest door klinken. De crisis die dit intern ten gevolge



had viel eveneens binnen kerkgenootschappen waar te nemen. en
dit was dan één van de vele overeenkomsten die de
ontwikkelingsgang van het Verbond deelde met die van de
kerkgenootschappen. In belangrijke mate zijn deze te herleiden
tot de ontkerkelijking, die na 1960 versneld plaats vond en van
invloed was op zowel kerkgenootschappen als Verbond. Van
kerkelijke zijde poogde men zich minder dogmatisch op te stellen
en open te staan voor verandering en vernieuwing, teneinde de
ontkerkelijking een halt toe te roepen. Het Humanistisch
Verbond raakte eveneens in de ban van de vernieuwingsbeweging
bij het zoeken naar wegen om de groeiende groep
buitenkerkelijken aan te spreken. De dialoog met
andersdenkenden, de identiteitscrisis bij het bepalen van een
nieuwe koers, het zoeken naar meer maatschappelijke
raakvlakken, een discussie over de grondslagen van

\maatschappelijke stellingname en afsplitsingen van groeperingen
waren de elementen van het zoeken naar een nieuwe koers en als
zodanig zowel bij het Verbond als bij kerkgenootschappen
waarneembaar.
Omdat men zich van kerkelijke zijde eveneens op
maatschappelijke vraagstukken richtte, had het wegvallen van
vanzelfsprekendheden bij de keuze van thema's voor het Verbond
geen verwijdering van belangstellingsgebieden ten opzichte van
kerkgenootschappen tot gevolg'-. Profilering bleef echter een
dwingende noodzaak voor het Verbond.
Omwille van de overzichtelijkheid is de geschiedschrijving van
het Humanistisch Verbond in drie hoofdstukken ondergebracht,
waarin steeds een ander aspect aan de orde wordt gesteld,
namelijk de organisatorische ontwikkeling, de ontwikkeling van
de verschillende takken van dienst en de inhoudelijke
vraagstukken.
In het eerste hoofdstuk komt de organisatorische ontwikkeling
aan de orde, waarbij aandacht wordt besteed aan de
achtergronden van de oprichting, eerdere ontwikkelingen, en
verwachtingen die men bij de oprichting koesterde. Spoedig werd
het Verbond geconfronteerd met de stormen die het tijdsbestek
typeerden. Zo werd een belangrijk aandachtspunt van het jonge
Verbond het bepalen van zijn houding ten opzichte van het
communisme. 0 it zou niet de laatste keer zijn dat een politieke
kwestie ter sprake kwam. Toen aan het eind van de jaren zestig
het hoofdbestuur meer ruimte voorpolitiekeaiscussie bood, werd
hiervan meer gebruik gemaakt dan het bestuur welgevallig was.



Evenals in het derde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de
interne crisis, die mede door politieke meningsverschillen tot
stand kwam. In de jaren tachtig mondde de interne verdeeldheid
uit in een kleine afsplitsing. Het eerste hoofdstuk wordt besloten
met een beschouwing over de verwachtingen en de ontwikkeling
van het ledenbestand.
In het tweede hoofdstuk komt de ontwikkeling van de diverse
takken van dienst, nevenorganisaties en werkstichtingen aan de
orde, voor zover dat niet eerder het geval was. De ontwikkeling
van de succesvolle en tot grote omvang uitgegroeide werksoorten
geestelijke verzorging in de krijgsmacht, inrichtingen van justitie
en bejaardentehuizen komen evenals het humanistisch
vormingsonderwijs aan de orde, naast minder perspectiefrijke
pogingen zoals de hulpverlening aan emigranten en de
kinderuitzendingen. Het werk van de humanistische raadslieden
werd voor het eerst toegelaten bij de geestelijke verzorging in de
arbeiderskampen, zodat daar voor het eerst sprake was van
humanistische geestelijke verzorging. Als takken van dienst
worden ook de publiciteitsmedia radio, televisie en tijdschriften
beschouwd. Deze media hebben in grote mate bijgedragen tot de
verdere verbreiding van het humanisme en een grotere
bekendheid van het Verbond. Ook spelen de media, samen met de
publicaties die het Humanistisch Verbond over tal van zaken liet
verschijnen, een belangrijke rol bij het inhoud geven en
uitwerken van de humanistische denkbeelden. Dit was vooral het
geval bij het blad Rekenschap van de Stichting Socrates.
In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op inhoudelijke
vraagstukken. Aan het begin wordt de verhouding van het
Verbond tot achtereenvolgens de beweging van vrijdenkers, de
kerkgenootschappen en politieke partijen uiteen gezet. Terwijl in
de verhouding met politieke partijen overleg wél in de bedoeling
lag, werd samenwerking uitdrukkelijk niet nagestreefd. Alleen bij
de vrijdenkers mondde overleg spoedig uit in samenwerking.
Vervolgens wordt ingegaan op het aanvaardingsproces bij de
kerkgenootschappen.
Centraal staan in dit hoofdstuk de inhoudelijke vraagstukken.
Zonder de stortvloed van symposia en rapporten uitvoerig weer
te geven is gepoogd de belangrijkste ontwikkelingen uiteen te
zetten. Afgezien van het vraagstuk van vrede en veiligheid en
het overlevingsvraagstuk, wordt aandacht besteed aan kleinere
vraagstukken als de abortuskwestie en euthanasie. Bovendien
wordt de grondslagendiscussie beschreven, waarin dieperliggende
vragen over maatschappelijke stellingname aan bod kwamen.



I
DE ORGANISATIE



De voor lopers

Uit de vooroorlogse periode zijn twee organisaties bekend die
zich richtten op de buitenkerkelijken, en die als zodanig als
voor lopers van het Humanistisch Verbond kunnen worden
beschouwd. Dit waren de vrijdenkersvereniging 'De Dageraad' en
'De Nieuwe Gedachte'.
De Dageraad was de oudste en de belangrijkste. Zij is al in 1856
opgericht en was aanvankelijk een vrij conservatieve vereniging.
Haar doelstelling was ten bate van de natuurwetenschap te
strijden tegen de kerken en de theologie. Het belang van De
Dageraad vloeide niet voort uit haar aanhang, die zeer gering
was, maar uit het feit dat zij onder haar aanhangers zoveel grote
literatoren en denkers (onder wie Multatuli en Busken Huet) had.
Het percentage, dat bij de volkstellingen opgaf niet tot een
kerkgenootschap te behoren, was in de tweede helft van de
negentiende eeuw nog zeer gering (in 1869 was dit 0,1 procent).
De feitelijke onkerkelijkheid was waarschijnlijk groter, maar
velen durfden uit angst voor de sociale gevolgen niet voor hun
ongeloof uit te komen.
Na verloop van tijd kwam De Dageraad meer en meer in
socialistisch vaarwater; nog weer later zelfs in anarchistisch
vaarwater. Veel vooraanstaande leden waren aangesloten bij de
Eerste Internationale.
Na de eeuwwisseling nam het percentage onkerkelijken snel toe
(4,8% in 1909, 7,7% in 1920, 14,4% in 1930) I), maar De
Dageraad groeide niet navenant. Ze bleef als doelstelling de
bestrijding van kerk en godsdienst houden. Wel was er in de jaren
dertig sprake van een herbezinning op deze doelstellingen. Dr L.
van der Wal geeft als voorbeeld daarvan een citaat uit een rede
van dr L. Polak voor de V.R.a. 2) Polak zei veel meer respect te
hebben voor warme godsdienstigheid dan voor koud, dood
ongeloof: "Maar dat ligt niet aan de godsdienstigheid, doch aan
de warmte. En het ergste van dit al is . . . de lauwe
onverschilligheid". 3)
Een andere voorloper was De Nieuwe Gedachte. Deze beweging
was in 1916 opgericht door K. Meyer. In haar doelstelling was
veel van de beginselen van het humanisme terug te vinden: "De
Nieuwe Gedachte is opgericht om allen in den lande te
verenigen, die menen dat de historische godsdiensten en de
daaruit voortgekomen stelsels van moraal niet langer als
grondslag van ons geestelijk leven en ons handelen kunnen
gelden; dat echter een wereld- en levensbeschouwing,
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aan het essentiële en blijvend menselijke in deze godsdiensten
aansluitende, onontbeerlijk is - zowel ter verdieping van ons
persoonlijk leven als om aan dat der komende gemeenschap
eenheid te geven en stijl; zij wil de bewustwording van deze
wereld- en levensbeschouwing en de nieuwe waarden en idealen,
die deze op het gebied van religie, zedelijkheid en kunst
scheppende is, bevorderen en aldus een nieuw idealisme kweken,
dat het leven aanvaardend op de werkelijkheid is gegrond." lt)
Voorts wilde De Nieuwe Gedachte de buitenkerkelijken iets
bieden voor de zondagmorgen. Zij organiseerde daartoe
bijeenkomsten, aanvankelijk alleen in Amsterdam, daarna ook in
andere steden zoals Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en
gedurende korte tijd ook in Hilversum.
De bijeenkomsten werden goed bezocht. Behalve de leden (in
Rotterdam: driehonderd) kwamen er gemiddeld 350 betalende
bezoekers. Als sprekers traden behalve Kees Meyer, veel
ex-dominees en kunstenaars op (onder wie Eduard Verkade,
Albert van Dalsum, Louis van Gasteren en Jo Sternheim). In 1926
werd het tienjarig bestaan gevierd met een bijeenkomst in het
Tuschinsky-theater, waar llt50 bezoekers kwamen.
Na 1930 liep de belangstelling terug. De crisis was één van de
oorzaken, maar ook de concurrentie van concerten en
filmvoorstellingen, die eveneens op zondagmorgen plaatsvonden.
Na de dood van Meyer verdween de beweging. Het blad 'Het
Nieuwe Leven' bleef (onder redactie van J. Wannée) tot kort na
de Tweede Wereldoorlog bestaan.
Men kan onmogelijk stellen dat deze beide organisaties met hun
geringe aanhang de vijftien procent buitenkerkelijken onderdak
verschaften. Het grootste gedeelte van deze groep had kennelijk
geen belangstelling, noch behoefte aan een geestelijke
organisatie. Wel zag een deel van hen heil in een politieke
organisatie. Het grootste gedeelte van buitenkerkelijk Nederland
hing het democratisch-socialisme aan.
Vanaf het begin stond het socialisme op goede voet met het
atheisme; getuige daarvan is bijvoorbeeld de stelling van Marx:
"Godsdienst is opium van het volk".
In Neder land moest (meer dan in andere landen) de strijdigheid
van de godsdienst met sociale rechtvaardigheid worden
benadrukt, omdat een belangrijk deel van het proletariaat nog
vertrouwen hield in de kerken en de confessionele organisaties.
Eén en ander kwam onder meer tot uiting in de slogan dat de
strijd moest gaan "tegen de vijf K's: Kapitaal, Kroeg, Kazerne,
Koning en Kerk."
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Voor velen, die de kerk hadden verlaten, ging het socialisme als
een soort nieuwe godsdienst fungeren. Volgens dr J.C. Brandt
Corstius, waren de onkerkelijken in de SOAP veruit in de
meerderheid. Dat maakte van de partij in sterke mate, en
onbedoeld, een centrum van geestverwantschap. Het socialisme
deed voor de buitenkerkelijken dienst als een ongodsdienstige
levensbeschouwing. Zij gingen er van uit dat de socialistische
politici de belangen van het onkerkelijke volksdeel behartigden,
waar het ging om principiële vraagstukken. 5)

De oprichting

Vrijwel direct na de Tweede Wereldoorlog voelde een aantal
mensen, voornamelijk intellectuelen en politici, de behoefte om
te komen tot de oprichting van een organisatie voor
buitenkerkelijken. De initiatiefnemer was dr J.P. (Jaap) van
Praag. Van Praag had tijdens de oor log op zijn onderduikadres
een boek geschreven: 'Modern humanisme, een renaissance?'
(gepubliceerd in 19li7). Hij hield in dit boek een pleidooi voor een
vernieuwing van het geestelijk leven in humanistische zin.
Tegenover de ontstellende noden van het leven had hij het
"wanhopige gevoel, niet met lege handen te staan, maar met
ongemunt goud". Hij wilde het ongemunt goud, zoals hij dat
noemde, tot gangbare munt slaan. In zijn boek hield hij een
uitdrukkelijk pleidooi en gaf hij een leidraad om te komen tot
organisatie van het veelal individualistisch humanisme in
Nederland.
Van Praag was een socialist, en deze overtuiging kwam in zijn
boek nadrukkelijk naar voren. In het vierde hoofdstuk, getiteld
'Modern humanisme als politieke theorie', kwam hij tot de
conclusie dat de humanistische maatstaven, met daarbij het
gelijkheidsgeloof, het beste tot hun recht komen in het
socialisme. Dit deel van het boek is overigens in strijd met latere
uitspraken, die Van Praag zou doen als voorzitter van het
Verbond. Uit dit hoofdstuk van zijn boek kan de conclusie
worden getrokken, dat hij aanvankelijk een organisatie beoogde
met een socialistisch stempel. Als voorzitter beklemtoonde hij
steeds het politiek neutrale karakter van het Verbond.
Verbazend is dat Van Praag dit hoofdstuk voor de publicatie niet
heeft herzien, daar hij in 19li7 al voorzitter was en er
gemakkelijk misverstanden over de aard van het Verbond hadden
kunnen ontstaan. De recensent van het boek voor het
Verbondsblad 'Mens en Wereld', dr H. Bonger, voelde



18

zich genoodzaakt van dit deel van het boek afstand te nemen, in
een voor het overige zeer lovende bespreking.
Meteen in het eerste naoorlogse jaar begon Van Praag met de
uitvoering van z'n idee. Daartoe zocht hij in eerste instantie
contact met dr G.Stuiveling. Beide heren kenden elkaar uit de
jeugdbeweging en de studentenclub. Een andere kennis, Van den
Berkhof, is ook vanaf een pril stadium bij de plannen betrokken
geweest. Het eerste, dat van het initiatief naar buiten kwam,
was een artikel van Van Praag in 'Vrij Nederland'.
De initiatiefnemers nodigden zeventien geestverwanten uit voor
een bijeenkomst op 17 november 1945 te Utrecht. Op deze
vergadering kwamen behalve de initiatiefnemers: C. de Boer, H.
Bonger, J. Brandt Corstius, P. Faber (Humanitas), J. Rogge, ir P.
Schut (Religieus Humanistisch Verbond te Amersfoort) en M.
Warffemius. De andere tien genodigden konden de bijeenkomst
niet bijwonen, maar verklaarden wel allen in principe voor het
initiatief te voelen. Deze tien waren: S. Vestdijk, mr H.
Waslander, D. Herorna-Meilink, dr D. Loenen, prof. dr J.
Tielrooy, dr C. Brandt, H. van Laar, rnr E. Ribbius Peletier, B.
Schaper en mr J. in 't Veld.
Deze groep van twintig werd de commissie van initiatief
genoemd; daarnaast werden er ter vergadering twee
deel-commissies opgericht. Eén die de beginselverklaring moest
opstellen en één die zich over de organisatorische kwesties
moest buigen. Beide commissies bestonden uit de genodigden
voor de bijeenkomst, met uitzondering van dr A.
Romein- Verschoor die ook tot de commissie beginselverklaring
toetrad. Later nam ook prof. dr H. Hoetink aan deze commissie
deel. Eveneens werd prof. dr H. Pos genoemd, doch deze sloot
zich op dat moment nog niet bij het initiatief aan. 6)
Omdat Hoetink en Pos contact hadden met de familie Romein en
niet in eerdere instantie waren aangezocht, lijkt het
waarschijnlijk dat ze door mevrouw Romein naar voren zijn
geschoven. 7) Ook haar man dr J. Romein trad tot de commissie
van initiatief toe.
Tussen de bijeenkomst van 17 november 1945 en het
oprichtingscongres op 17 februari 1946 moesten de commissies
hun werkzaamheden voltooien.
In december verscheen een circulaire, waarin werd opgeroepen
mee te werken aan de oprichting van het Verbond. Deze werd
aan ongeveer achthonderd belangstellenden verzonden en in het
kort werden daarin de beweegredenen voor de oprichting uiteen
gezet: "De ervaringen der laatste jaren hebben ons, voorzover
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nog nodli$ was wel geleerd, hoezeer de grote crisis onzer da&en
er ook een IS van geestehJk karakter. De noodzaak van beZInning
op onze geestelijke grondslagen wordt alom gevoeld en erkend.
Helaas neemt daarbij het ongodsdienstig humanisme ons inziens
niet de plaats in, waarop het historisch en principiëel aanspraak
moet Inaken. De levensbeschouwing van de grote massa der
onkerkelijken is veeleer een cultuurloos nihilisme dan een
verantwoord humanisIne." De beoogde organisatie zou zich
moeten inzetten om "het goed recht van een ongodsdienstig
hUInanisme waar nodig te verdedigen en tevens te zijn een
centrum van bezinning en verdieping voor al1en die, hoewel
ongodsdienstig, een levensbeschouwing aanhangen, die niettemin
zedelijk en wijsgerig verantwoord is." 8)
Van de genodigde belangstel1enden kwamen er uiteindelijk 206
naar het 'V rij-i\ederland'-gebouw te Amsterdam, waar de
oprichtingsvergadering werd gehouden. Het oprichtingscongres
moet een levendig geneel zijn geweest. Naast het optreden van
een strijkkwartet hielden Hoetink en Van Praag toespraken, en
droeg Loenen voor uit zijn vertaling van Socrates' apologie. Van
Praag ging in zijn rede in op de grote verschillen tussen
humanisten onderling en hij somde op, welke werkzaamheden zij
gezamenlijk in het Verbond zouden moeten verrichten. Zijn
betoog sloot af met de woorden: "We (zouden) op dit historisch
mOlnent tekortschieten, indien we hiervoor de
verantwoordelijkheid niet aanvaarden". 9)
Over cle beginselverklaring werd een korte discussie gevoerd,
waarop het congres werd afgesloten met de bestuursverkiezing.
Uaarbij was men niet over één nacht ijs gegaan.
Het lag in de bedoeling een Verbond te stichten, waarmee
rekening zou worden gehouden. Het moest duidelijk anders,
intel1ectueler dan Oe Dageraad. Daarom ook moest een
hoogleraar voorzitter worden. ,\iet veel moeite wist men Hoetink
zover te krijgen, hoewel deze er eigenlijk weinig voor voelde en
het werk hem niet lag. 10)
Andere bestuursleden waren: Van Praag (tweede voorzitter),
Bonger (secretaris), l{ogge (penningmeester), Stuiveling (die de
geestelijke en culturele zaken verzorgde), D. d';\ngremond
(propaganda), Brandt Corstius (die belast werd ,,,et de oprichting
van een mededelingenblad), Pos, T. de Vries en S. Vestdijk.
De oprichting van het HV kende een drietal achtergronden. De
eerste is, wat in de Verbondsuitgaven werd genoemd, het
ontbreKen van een geestelijk onderdak voor de buitenkerkelijken.
Van Praag zei daarover: "(de) opdracht is in de eerste plaats de
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verheffing van de grote onkerkelijke massa tot het peil van een
geestelijk doordachte en zedelijk verantwoorde
levensbeschouwing". 11) Duidelijk kwam hierbij naar voren dat de
initiatiefnemers intellectuelen waren, ofwel personen die voor
zichzelf een goed doordachte en verantwoorde
levensbeschouwing hadden gevormd. Zij zagen dat veel andere
buitenkerkelijken, die zo'n levensbeschouwing niet bezaten,
leefden, zoals zij dat noemden, in een "geestelijk nihilisme". Zo
er bij deze groep al sprake was van enig doordacht handelen, dan
was dit vaak niet meer dan een bewust kappen met de kerk. Om
de geestelijke leegte, die dan ontstaat en met name in een
moeilijke periode (zoals de Tweede Wereldoorlog) zo schrijnend
tot uitdrukking kwam, op te vullen zou een breed opgezette
maatschappelijke organisatie nodig zijn. Buitenkerkelijken
zouden zich binnen dat Verbond kunnen bezinnen op de
grondwaarden vanwaaruit zij leven en op de zin van het bestaan.
Een ander motief was voor de buitenkerkelijken hun aandeel op
het maatschappelijk terrein op te eisen. Het Verbond werd
daarbij vergeleken met vroegere emancipatiebewegingen: "Zoals
ooit de arbeiders voor hun eerste levensbehoeften moesten
vechten en de katholieken zich moesten verweren tegen hun
achterstelling, zo was het nu de tijd dat de anderhalf miljoen
buitenkerkelijken zich bewust werden van hun geestelijk bestaan
en gingen strijden voor hun rechten". 12)
De initiatiefnemers waren al in de zomermaanden van 1945 tot
de constatering gekomen, dat men in kerkelijke kring niet
genegen was om het aandeel van de buitenkerkelijke
Nederlanders in de Nederlandse samenleving te erkennen, noch in
het verleden (in de strijd tegen de Duitse bezetter), noch in de
toekomst (de culturele opbouw van het land). 13)
Kerkgenootschappen en organisaties op godsdienstige grondslag
hadden grote invloed op bijvoorbeeld het onderwijs. Een groot
deel van het onderwijs werd gegeven op scholen, die uitgingen
van een kerkgenootschap. Hetzelfde gold voor de radio; ook daar
waren christelijke omroepverenigingen actief, terwijl er voor de
buitenkerkelijken geen specifieke omroepen waren met een voor
hen toepasselijke signatuur. En op het vlak van de wetgeving
werd vaak alleen rekening gehouden met de christelijke
overtuiging. Het Humanistisch Verbond wilde opkomen voor de
rechten van de buitenkerkelijken op deze gebieden, als
vertegenwoordiger en verdediger van deze groepering: "Als
ouders van schoolgaande kinderen hebben zij recht op een
openbare school waarin het humanisme volop zijn geldigheid
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krijgt; als radioluisteraars hebben zij recht op uitzendingen van
culturele en geestelijke aard, waaraan het humanisme ten
grondslag ligt; als mensen met vrije tijd, een vrije zondag en
vrije dagen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren, hebben zij recht
op de vrijheid van een naar hun inzichten waardige besteding
daarvan, als arbeiders, als deelnemers aan de discussie over de
levens- en wereldbeschouwingen hebben zij recht op behoorlijke
vertegenwoordiging, als maatschappelijk hulpbehoevenden
hebben zij recht op bijstand die hen geestelijk niet dringt naar
waar zij niet thuis horen, integendeel, die hen ook geestelijk een
dak boven het hoofd verschaft". 14)
Oe derde en wel1icht belangrijkste achtergrond bij de oprichting
van het Humanistisch Verbond was het opgaan van de SD/\P in
de PvdA. Voor de oor log betekende een socialistische
overtuiging meer dan al1een een politieke keuze, het was voor
velen een geloof, richtinggevend, voorzover mogelijk, in denken
en handelen. De doorbraakgedachte impliceerde dat het
socialisme niet meer zo verbonden zou zijn met
buitenkerkelijkheid als voor de oorlog.
De vereenzelviging van de partij met een bepaalde
levensbeschouwelijke overtuiging werd verbroken en op
geestelijk federalistische grondslag kwam een nieuw partijtype
tot stand. 15) Het socialisme moest ook toegankelijk worden voor
confessionelen. het zou daarvoor van karakter moeten
veranderen en in dat nieuwe socialisme zou meer plaats voor het
individu moeten zijn. Het individu had recht op een
ontoegankelijke en persoonlijke levenssfeer naast de
collectiviteit. uit was de visie van het personalistisch
socialisme. Onder de oprichters van het Verbond waren zowel
voor- als tegenstanders van dit personalisme en de daaruit
voortvloeiende doorbraakgedachte.
up verzoek van het ti V verscheen bij Van Loghu'fl Slaterus een
brochure over socialisme en humanisme, geschreven door
Hoetink ten behoeve van oe discussie over het personalisme in de
:\iederlandse Volksbeweging. Hoetink zei daarin dat het gebruik
van het woord "personalistisch" overbodig was. Hij stelde, dat
het socialisme, zoals .\\arx het had uitgedrukt, altijd heeft
gewild: de ",\Ienschliche Emanzipation des l\lenschen". Dit in
tegenstelling tot de onverschil1igheid van het kapitalisme
tegenover de Inens. Oe Iflens was door de kapitalistische
productiewijze van zichzelf vervreemd en het socialisme is er
voor oln de mens weer tot zichzelf terug te brengen.
Oe conclusie van Hoetink was dat het socialisme in
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zichzelf al individualistisch genoeg is en hij verwierp daarom de
term personalistisch socialisme: "Indien men in onze tijd, in de
voortdurende spanning tussen de polen individu en gemeenschap,
(•••) vreest voor een al te grote trekkracht van de gemeenschap
en daarom de andere pool van het individu, van de vrije
persoonlijkheid weer wil accentueren, is het toch niet nodig om
(•.. ) de term 'personalistisch socialisme' te bedenken". 16)
In sterkere mate dan bij Hoetink vinden we de afkeer tegen het
personalisme bij de humanistische hoogleraar Pos. Deze meende
dat de 'vermenselijking' die het personalisme wilde, de
voorwaarden tegen hield om een structurele
maatschappijverandering mogelijk te maken, die zou leiden tot
menselijker verhoudingen. 17) Daarentegen konden andere
buitenkerkelijke socialisten zich wel verenigen met personalisme
en doorbraakgedachte, en zij waren er zelfs warm voorstander
van. Eén van hen was Brandt Corstius. Deze schreef voor de
PvdA een brochure over de verhouding van de moderne humanist
tot het socialisme. Levensbeschouwelijke kwesties die in het
vooroorlogse socialisme een plaats vonden, moesten nu in de
eigen (humanistische) kring aan de orde komen. Van de partij
mocht worden verwacht, dat zij zich op dat gebied terughoudend
zou opstellen en het respect zou tonen waarop een ernstige
levensovertuiging aanspraak mocht maken. Wanneer
levensbeschouwing en politiek al te vast aan elkaar gekoppeld
bleven, bestond het gevaar dat vragen van vreugde, leed, liefde
en dood onbeantwoord bleven. Dit kon door het scheiden van de
organisaties worden ondervangen.
Waslander zag in het Verbond een typisch kind van zijn tijd. Het
onderstreepte de geestelijke verscheidenheid in ons land,
daarnaast streefde het waar mogelijk naar samenwerking tussen
mensen van verschillende overtuigingen. 18)
Hoewel verschillend in hun beoordeling, gaven alle publicisten
aan dat de organisatorische veranderingen binnen het socialisme
op het levensbeschouwelijke vlak een leegte deden ontstaan.
Allen vonden na het uiteenvallen van politieke opvatting en
levensbeschouwing door de doorbraak, dat het wenselijk zou zijn
om een organisatie op te richten, die zich moest toeleggen op de
ontwikkeling van het humanisme.

Beginsel verklaring

De uitgangspunten en doelstellingen van het Verbond werden
vastgelegd in de beginselverklaring. Bij het opste llen
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daarvan moest rekening worden gehouden met de vaak
uiteenlopende opvattingen omtrent humanisme. Schut had al in
november 1945 verklaard aJleen met zijn enige maanden
daarvoor opgericht Religieus tlumanistisch Verbond tot het HV
te wiJlen toetreden als daarin de beleving van het cosmische met
nadruk werd erkend.
Het Verbond moest voorts toegankelijk zijn voor pantheïsten,
Spinozisten en anderen, die wel gebruik maken van het woord
God, maar daarmee een 'ik-Het' relatie aanduiden, welke
principieel verschilt van de erkenning van de persoonlijke
godheid ('ik-Gij' relatie) in de christelijke godsdiensten. 19)
Volgens Stuiveling is de opsteJling van de beginselverklaring een
Ifloeilijke bevaJling geweest: "Urenlang zijn woorden en
uitdrukkingen gewikt, gewogen en te licht bevonden, urenlang
zijn voorgestelde uitspraken herzien en aangevuld. Wat wij
zochten waren korte duidelijke zinnen, die niet meer zouden
vastleggen dan ons ondogmatische, algemeen menselijke
uitgangspunt in denken, oordelen en doen; niet meer, maar vooral
ook niet minder." 20)
Het uiteindelijk resultaat hield zelfs de deur op een kier voor de
vrijzinnig protestanten. Er werd niet uitgegaan van een
persoonlijke godheid, maar deze werd ook niet zonder meer
verloochend. 49) Voor vrijwel iedereen stond echter vast dat in
de beginselverklaring werd gezegd, dat het goede niet iets is dat
buiten de mens ligt, maar in laatste instantie uit de mens zelf
voortkomt. Dit noemde men wel het autonome humanisme.
;'-.:aast de uitgangspunten werden de doelstellingen globaal in de
beginselverklaring verwoord. Daarbij werd gesproken over het
leiding geven aan buitenkerkelijk ,'\;ederland en het bevorderen
van verdieping, verbreiding en verdediging van de humanistische
levensbeschouwing. Frappant is de geringe aandacht, die naar
voren kwam voor het aspect belangenbehartiging ten behoeve
van buitenkerkeiijken. De verdieping van de humanistische
levensovertuiging was het primaire doel van het Verbond.

Lle eerste zorg van een nieuwe organisatie is het aantrekken van
voldoende aanhang om het functioneren Inogelijk te maken. Bij
de ledenwerving stond niet het winnen van individuele leden
centraal, maar de stichting van afdelingen - gemeenschappen
genoemd. Ter bevordering daarvan werden in tal van plaatsen
Dijeenkomsten georganiseerd waarop steeds twee prominente
Verbondsleden als sprekers optraden. De eerste
manifestatievergadering werd op 3 maart 1946 in Amsterdam
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gehouden, in het gebouw van Vrij Neder land. Als sprekers traden
op Pos en Stuiveling.
:\ladrukkelijk werd er naar gestreefd om behalve mensen met
organisatorische capaciteiten, ook intel1ectuelen in de
gemeenschapsbesturen te krijgen. Zij zouden het geestelijk
leiderschap op zich moeten nemen. 21)
Bij de propaganda, nodig voor het voorspoedig opzetten van een
gemeenschap werd de hulp ingeschakeld van oud-AJCers. In een
oplage van twintigduizend werd een folder uitgegeven getiteld:
'Had Stoffel gelijk?'. Inhakend op een passage uit ;Vlultatuli's
'Woutertje Pietcrse', werden de betekenis van het humanisme en
de doelstellingen van het Verbond uitgelegd. De inspanningen
tijdens de zomer hadden een behoorlijk resultaat, op 1 september
1946 telde het Verbond 2.100 leden, verdeeld over veertien
geineenschappen.
Een apart probleem vormde het imago van de nieuwe organisatie.
Het HV had overduidelijk zijn wortels liggen in het
democratisch-socialisme. "laar het wilde functioneren als een
levensoeschouwelijke organisatie.
Met uitzondering van het hoofdbestuurslid De Boer wilde men
zich beslist niet op een sociaal-democratisch standpunt stellen.
Vanuit de PvdA werd waarschijnlijk wel enige druk uitgeoefend
om een organisatorische verbinding met het Verbond aan te
gaan. E.r werden in 1946 besprekingen gevoerd met K. Vorrink,
waaroij het HV bleef vasthouden aan zijn politieke
onafhankelijkheid. Ondanks alle pogingen daartoe is het Verbond
er ni:rllner in geslaagd om zijn sociaal-democratisch stempel
helemaal van zich af te schudden. Het onbedoelde r'0veneffect
was wel dat er in leidende kringen van het
democratisch-socialisme lange tijd een zeker wantrouwen tegen
het 1-1 V heeft geheerst.
Als argument om het socialistisch karakter van het HVaan te
tonen werd vaak de salnenstelling van het hoofdbestuur genoemd.
Veel van de bestuursleden stonden bekend als uitgesproken
sociaal-democraten. Teneinde hierin verandering te brengen
werd veel moeite gedaan om in september een liberaal in het
bestuur te kunnen opnellien.
In eerste instantie werd Inr A. van Regteren Altena daarvoor
aangezocht. rJeze trok zich nog voor het congres (september
1946) terug, waarop men op het laatste moment nog Inet de
candidatuur van mr 1\. Murman kwam aanzetten. ,'vlaar ook dit
bleek een slechte greep. :vlurman legde, nog voor hij goed en wel
begonnen was, zijn functie alweer neer, wegens tijdgebrek. In
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maart 1947 kon eindelijk een serieuze candidaat aan het congres
worden voorgesteld. Dit was de hoofdredacteur van de 'Nieuwe
Rotterdamse Courant', mr A. Stempels, die ook enkele functies
in de Partij voor de Vrijheid bekleedde. 22) Het congres
aanvaardde de voordracht en daarmee begon de lange
bestuurlijke carrière van Stempels in de humanistische beweging.
Hij was niet alleen lange tijd actief in het HV, ook was hij
geruime tijd voorzitter van Humanitas.
Er vonden überhaupt veel bestuurswisselingen plaats in het
eerste jaar. Per september vertrokken zes bestuursleden,
waaronder de beide literatoren Vestdijk en De Vries (wegens
gezondheidsredenen). In maart 1947 vonden weer drie
bestuurswisselingen plaats. Al in de zomer van 1946 was
gebleken dat Hoetink (die met veel moeite bereid was gevonden
het voorzitterschap op zich te nemen) zijn wetenschappelijk
werk niet wilde laten lijden onder het voorzitterschap. Daar
kwam bij dat hij geen grote bestuurderskwaliteiten had. Hij was
het slachtoffer van de wens om het jonge HVeen mooie vlag te
geven. Van Praag deed wel pogingen om Hoetink te behouden als
voorzitter, maar diens beslissing was definitief. Hij zei in één
van zijn brieven dat hij "het werkelijk zeer op prijs (zou) stellen,
indien daar niet telkens op teruggekomen wordt".
Op verzoek van Van Praag had Hoetink Pos gepolst om hem
eventueel op te volgen als voorzitter. Pos had er geen zin in en
zag ook de noodzaak niet in van een hoogleraar als voorzitter. Er
zaten er al drie in het hoofdbestuur, dat vond hij genoeg (uit de
verdere brief wordt duidelijk, dat Hoetink het daar mee eens
was). Hoetink heeft verder nog overwogen om prof. mr J.
Valkhoff te vragen, maar hij vond eigenlijk dat de starttijd
voorbij was en dat het tijd werd dat één der werkelijk centrale
figuren als leider zou gaan optreden. "Dat is natuur lijk
Stuiveling", zo schreef hij in z'n brief aan Van Praag. 23)
Hoetink zag Van Praag namelijk niet zo zitten als zijn opvolger.
Kennelijk dachten de meeste hb-leden er ook zo over. De agenda
voor de eerste Algemene Vergadering in september 1946
vermeldde dat het bestuur Stuiveling had gevraagd het
voorzitterschap op zich te nemen.
Van Praag werd voor het ondervoorzitterschap candidaat
gesteld. Maar kennelijk zag Stuiveling van het voorzitterschap
af. Hij was weliswaar een begenadigd spreker en schrijver maar
als bestuurder minder gekwalificeerd. Feit is dat in het
uiteindelijke congresvoorstel Van Praag als voorzitter en
Stuiveling als ondervoorzitter worden genoemd. Daarmee werd
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Hoofdbestuur en functionarissen bij <.Je viering van het
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recht gedaan aan het gegeven dat de feitelijke leiding van het
Verbond vanaf de start bij Van Praag lag. Er bleek echter ook
een zekere oppositie tegen het voorzitterschap van Van Praag in
de periode tussen 19/f6 en 1950. In juni 19/f9 schreef Tielrooy aan
Van de Wal dat hij weleens een andere voorzitter zou willen.
Ook toen werd wederom de naam van Stuiveling genoemd. Wat
precies de redenen zijn geweest blijft onduidelijk; vermoedelijk
zullen antipathie voor de dominante persoonlijkheid die Van
Praag was en verschil in uitgangspunten tussen de rationalisten
(Stuiveling, Tielrooy) en de meer religieuze Van Praag een
belangrijke rol hebben gespeeld. Na 1950 zijn geen discussies
meer te ontdekken over het voorzitterschap. Het wordt dan als
vanzelfsprekend aanvaard dat Van Praag deze post bekleedde.
In 19/f9 legde Hoetink ook zijn hoofdbestuurslidmaatschap neer.
Bij die gelegenheid stond in Mens en Wereld een dankwoord: (hij)
"heeft ... menigmaal door zijn weloverwogen adviezen en heldere
inzichten het Verbond helpen heenkomen over de moeilijkheden
der eerste jaren". 2/f) Hoetink heeft zich nadien niet meer met
het Verbond bemoeid. In 1960 werd Hoetink door het Verbond
aangeschreven in verband met contributie-achterstand. Hij
betaalde onmiddellijk, maar liet tegelijk weten het lidmaatschap
te willen beëindigen. Dit was voor Van Praag reden om
opheldering te vragen. Van Praag sprak van een "morele schok",
en hij vroeg zich af of er iets onaangenaams was gebeurd, of dat
Hoetink het misschien oneens was met het beleid. 25)
Waarschijnlijk heeft Hoetink de vragen van Van Praag niet
beantwoord. Er is althans geen reactie van hem in de archieven
terug te vinden.

De verhouding tot Humanitas

Een halfjaartje voor de oprichting van het HV werd de
vereniging voor maatschappelijke hulpverlening op humanistische
grondslag 'Humanitas' opgericht. Het initiatief hiertoe kwam uit
sociaal-democratische kring. Al tijdens de bezetting had het
SOAP-bestuur een commissie ingesteld, die met voorstellen
moest komen om het maatschappelijk werk in de naoorlogse
periode te organiseren. Deze commissie kwam tot de conclusie
dat er een instelling voor maatschappelijk werk nodig was, in het
bijzonder gericht op de buitenkerkelijken. Bij het
oprichtingscongres van het H V, bleken reeds gesprekken met
Humanitas gevoerd te zijn over mogelijke samenwerking. Mede
dankzij het feit dat Humanitas-voorzitter In 't Veld tevens deel
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uitmaakte van het HV-hoofdbestuur was de bestuurlijke
verhouding tussen beide organisaties goed. AI na een paar
maanden lag een conceptovereenkomst voor fusie gereed, die
aanvaard werd door beide besturen. De overeenkomst hield een
verregaande mate van opgaan van Humanitas in het HV in. De
fusie ging niet door, omdat de afgevaardigden-vergadering van
Humanitas er niet mee accoord kon gaan. Er volgden nieuwe
besprekingen tussen de beide besturen. Nu samensmelting niet
mogelijk was gebleken werd besproken hoe de twee organisaties
het beste konden samenwerken met behoud van ieders
zelfstandigheid. Om de activiteiten te coördineren werd een
landelijke contactcommissie opgericht. Afgesproken werd dat
het HV zich zou richten op de geestelijke verzorging, terwijl
Humanitas zich met de maatschappelijke zorg zou gaan
bezighouden. Het HV zou dus de rol van 'Kerk' gaan spelen en
Humanitas die van 'diaconie', waarbij de ironie is dat de diaconie
er eerder was dan de Kerk.
Op landelijk niveau verliep de samenwerking redelijk goed, maar
plaatselijk waren er vaak grote problemen. In 1948/1949 kwam
de verhouding in een kritieke fase door de frustraties, die
HV-gemeenschappen hadden opgelopen bij hun streven naar
samenwerking met Humanitas. Het ging met name om twee
punten. Enerzijds het probleem, dat men bij Humanitas
buitenkerkelijk teveel als synoniem aan socialistisch zag, een
vereenzelviging waartegen het HV zich fel verzette. Voorts
hadden de liberale HV -leden grote bezwaren tegen te innige
contacten met Humanitas, dat naar hun mening te rood was.
Anderzijds bestond er wrevel over de rol van de vrijzinnigen
binnen Humanitas, die hoewel te gast in deze vereniging, vaak de
samenwerking met het HV wisten te saboteren. Daar kwam nog
een practisch probleem bij. Veelal was het bij maatschappelijk
werk moeilijk om de geestelijke aspecten van de practische te
scheiden.
Het HV heeft enige malen gedreigd met het oprichten van een
eigen organisatie voor maatschappelijk werk. Door de
afgevaardigde van Humanitas werd op het concres van 1949
benadrukt dat Humanitas zelfstandig ten opzichte van politiek en
vakbeweging opereerde. Vrijzinnigen moesten worden
opgevangen, omdat deze op sommige plaatsen in de verdrukking
dreigden te komen. Niettemin richtte Humanitas zich in de
eerste plaats op de buitenkerkelijken. Hij wees er verder op dat
ondanks plaatselijke problemen de wil tot samenwerking was
gebleven en hij maande het HV tot voorzichtigheid om niets te
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breken. Na het congres leek het weer beter te gaan.
Humanitas-voorzitter In 't Veld schreef voor Mens en Wereld een
artikel over de visie van de humanist ten opzichte van het
maatschappelijk werk. Hij deed de uitspraak dat het humanisme
wel enige verbinding had met de moderne arbeidersbeweging,
maar dat hij er wel voor zou wachten om beide te
vereenzelvigen. De twee hoofdbesturen kwamen overeen om,
teneinde de coördinatieproblemen te doen verdwijnen, een
stichting op te richten, die tot doel had de geestelijke sociale
verzorging in humanistische geest te bevorderen, in het bijzonder
ten behoeve van het buitenkerkelijk deel van het Nederlandse
volk. Maar ook nu weer werd het hoofdbestuur van Humanitas
teruggefloten door zijn congres. Het congres vond dat de
samenwerking met het Verbond opnieuw ter discussie gesteld
moest worden. Opnieuw werd een commissie samengesteld. De
'Stichting Mens en Wereld' werd opgericht, zij het alJeen door het
hoofdbestuur van het HV en enkele individuele leden van
Humanitas. In 't Veld werd voorzitter. Hij schetste bij de
oprichting de verhouding Humanitas - HVals volgt: "Het is met
ons als met de partijen in het conflict Nederland - Indonesië. We
moeten een oplossing in de vorm van samenwerking vinden, iets
anders is niet mogelijk behalve dan de chaos. Dat deze
samenwerking nog geen feit is ligt zeker niet aan de top. De
moeilijkheden komen uit enkele afdelingen."
Toch hoopte en verwachtte hij dat die samenwerking, vooral in
de stichting Mens en Wereld, tot stand zou komen.
Vanaf 1950 is de verhouding tussen Humanitas en HV
aanmerkelijk verbeterd. Humanitas trad ook officiëel toe tot de
stichting Mens en Wereld.

De gemeenschappen

Van meet af aan was het de bedoeling dat de nadruk van de
activiteiten van het Verbond zou liggen bij de gemeenschappen.
Net als bij de kerken zou de organisatie op plaatselijk niveau op
de voorgrond moeten komen. De werkwijze van de kerken werd
daarbij als voorbeeld gebruikt, en dus hield ook het Verbond zijn
bijeenkomsten op zondagmorgen. Verder zou vanuit de
gemeenschappen het practisch humanisme (ziekenbezoek,
jongerenwerk en andere geestelijk-sociale werkzaamheden)
georganiseerd moeten worden. De opbouw van de
gemeenschappen ver liep echter niet zo voorspoedig als het hb
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wel zou wensen. De leden hadden weinig contact met elkaar en
de zondagochtendbijeenkomsten werden slecht bezocht. Het HV
besprak de situatie en vroeg zich af of de bijeenkomsten
misschien te moeilijk, te intellectualistisch waren.
Men kwam waarschijnlijk tot andere conclusies, want Van Praag
zei op het congres van maart 1947: "Als de leden in de loop van
de tijd nog beter op elkaar ingesteld raken, zal er ongetwijfeld
meer samenwerking in de gemeenschappen komen en zullen de
bijeenkomsten veelal wat minder 'mager' zijn". 26) In het eerste
jaar (I946) werden er 21 gemeenschappen opgericht. Dit aantal
nam de eerste vijf jaren telkens met ongeveer tien toe. Daarna
bleef het aantal nagenoeg gelijk. Soms vielen er weer
gemeenschappen af wegens onvoldoende enthousiaste leden. Het
meest in het oog springende voorbeeld hiervan was de
gemeenschap Musselkanaal. Aanvankelijk was dit een zeer
actieve gemeenschap met een grote inbreng op de congressen,
maar in 1962 moest de afdeling wegens een tekort aan leden
worden opgeheven. Als problemen waar gemeenschappen zoal
mee kampten, werd veelvuldig het gebrek aan kader en aan
werkers genoemd.
In de meeste jaarverslagen werd geklaagd over het ontbreken van
een huishoudelijk reglement in veel gemeenschappen. Deze
situatie hield stand tot in 1957 het hoofdbestuur besloot het door
hem opgestelde standaardreglement voor alle gemeenschappen
die geen eigen reglement hadden te laten gelden. Op velerlei
wijzen werd getracht leden meer bij het gemeenschapswerk te
betrekken. Leden werden bezocht en hen werd gevraagd waarom
ze niet meededen aan het gemeenschapswerk en, zo dit mogelijk
was, werd er iets aan gedaan. Voor oudere leden kon soms voor
vervoer worden gezorgd en ook werden in sommige plaatsen,
zoals in Den Haag, huiskamerbijeenkomsten speciaal voor deze
groep gehouden.
In een aantal grotere plaatsen bestond het verschijnsel
wijkhoofd, die het contact met de leden in die wijk onderhield.
Het bleek echter dat dit werk soms beperkt bleef tot het ophalen
van contributies. Het hb was van mening, dat de gemeenschappen
zich te vaak en te snel neerlegden bij opzeggingen van het
lidmaatschap. Veel gemeenschappen slaagden er onvoldoende in
om een hechte band met de leden te scheppen. In de meeste
plaatsen was de opkomst bij de bijeenkomsten niet hoger dan tien
procent. In 1967 werd in de gemeenschap Amstelveen een
enquête gehouden naar de reden van het wegblijven. Eveneens
werd gevraagd aan welke acitiviteiten men wel behoefte had en
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er werd een 'talentensafari' gehouden. Van de 210 leden zeiden
er 28 regellnatig de bijeenkomsten te bezoeken, 150 deden dat
nooit (53 hadden geen behoefte, 63 geen tijd en 20 wisten toch
wel ongeveer wat er gezegd zou worden). De meeste leden
onderhielden het contact met het Verbond via de tijdschriften.
Deze bladen werden veel gelezen.
Ook was opmerkelijk dat een aanzienlijk deel van de leden naar
aanleiding van een radio-uitzending lid was geworden. Op de
vraag wat er mankeerde aan het Verbond werden zoal genoemd:
te weinig gemeenschapszin, gemis aan humor, creativiteit,
speelsheid, spontaniteit en het bezigen van onbegrijpelijke
taal. 27)
De gemeenschappen speelden een belangrijke rol bij de
ledenwerving. Daartoe werden zogenaamde 'witte
mapconferenties' gehouden. Dat waren plaatselijke
bijeenkomsten, waarop aan de hand van een door het Centraal
t)ureau opgestelde map, de plaatselijke pers uitvoerig werd
ingelicht over het Verbond, met het verzoek daarover te
publiceren. :.\ocht men het zelf niet aandurven de pers te woord
te staan, dan kon men eventueel de heer H. Lips verzoeken
daarbij aanwezig te zijn. 28)
In som mige plaatsen werd door de burger lijke stand een lijst van
onkerkelijken ter beschikking gestela. In Vlaardingen leverde een
actie onder onkerkelijken (huisbezoek, uitdelen brochures) een
grote ledenwinst op (stijging van 7 naar 135 leden). In de regel
bleek dat ongeveer tien procent bereid was lid te worden.
Ten behoeve van de gemeenschapsbijeenkomsten bracht het
Centraal Bureau regelmatig sprekerslijsten uit. Bij het
uitnodigen van sprekers deed zich echter het vervelende feit
voor dat steeds dezelfde 'bekende' sprekers werden uitgenodigd,
waardoor dezen te zeer werden belast, vooral wanneer zij voor
één spreekbeurt het halve land moesten doorreizen. Het hb
verzocht dan ook aan minder centraal gelegen gemeenschappen
over leg met naburige gemeenschappen te plegen, teneinde een
spreker van elders voor Ineerdere spreekbeurten tegelijk te
kunnen uitnodigen. J-let kwam voor dat gemeenschappen vanwege
hun bedroevend lage opkomst überhaupt geen bekende sprekers
durfden uit te nodigen.
Inmiddels werd naarstig gezocht naar alternatieven voor de
zondagmorgenbijeenkolllsten. ",iet zelden werden deze
oijeenkomsten hét grote probleem voor de gemeenschappen
genoemd. Veelal kwall1 er een huiskalllerbijeenkomst voor in de
plaats, waar in een beperkte groep (leeftijdgenoten, wijkgenoten)
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een thema werd besproken. Daarnaast werd gezocht naar
mogelijke activiteiten in de zomermaanden. Zo werden
fietstochten en bustochten georganiseerd, tentoonstellingen
bezocht, weekends en landdagen gehouden. Traditioneel was de
'landdag' van de gemeenschap Tuinsteden-West, op het
Geuzeneiland. Meestal werden landdagen echter in gewestelijk
verband gehouden.
Vanuit het hoofdbestuur werd er op gehamerd, dat de
gemeenschappen zich nadrukkelijk naar buiten toe moesten
manifesteren: "Weten in elke gemeente waar het Humanistisch
Verbond vertegenwoordigd is, de leiders van ziekenhuizen, van
politie, van kazernes, van gevangenissen, van
opvoedingsgestichten, van leeszalen, van jeugdhuizen, van
openbaar onderwijs, van ouderverenigingen e.d. dat er een
gemeenschap van het Humanistisch Verbond in hun omgeving
bestaa t 7" 28)
De gemeenschap moest vertegenwoordigd zijn op recepties van
het gemeentebestuur. In geval dat er iets in de gemeenteraad
werd besproken, wat een levensbeschouwelijk karakter droeg,
moest contact opgenomen worden met raadsleden van VV0 en
PvdA, eventueel een audiëntie bij de wethouder aangevraagd
worden, en een adres aan de raad worden geschreven (een
beschrijving van de werkwijze kon men op het Centraal Bureau
krijgen).
Een ander probleem waaraan veel aandacht werd besteed, was
het zoeken naar eigen rituelen. Ook hierin werd veelal het
voorbeeld van de kerken gevolgd, zij het minder vanzelfsprekend
dan bij de zondagochtendbijeenkomsten.
In september 195~ stond in Mens en Wereld een
huwelijksaankondiging, waarin gesproken werd over de
humanistische inzegening. Een storm van reacties was het
gevolg, zowel goed- als afkeurend. Hoofdbestuurslid Brandt
Corstius zei over de kwestie, dat de term humanistische
huwelijksinzegening inderdaad een ongelukkige was, maar dat
medeleven op bijzondere dagen in het leven van medeleden van
het allergrootste belang is.
Dit bleek het begin te zijn van een vorm van gemeenschapswerk,
die vooral bij begrafenissen en crematies veel ingang zou gaan
vinden. 22) Vanaf maart 1961 werd in Mens en Wereld een
rubriek geïntroduceerd, waarin iemand die zich 'Styliet' (Brandt
Corstius) noemde allerlei suggesties deed, die meestal in één van
de gemeenschappen waren uitgeprobeerd, om zo het
gemeenschapsleven wat meer inhoud (stijl) te geven.
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Ondanks enkele geslaagde plaatselijke initiatieven (in
Amsterdam was een eigen zangkoor 'Vox Humana' en een
muziekgroep 'De Zuiderkring'), moest men toch in december 1964
blijven zeggen dat "een uiterlijke vorm, een bepaalde stijl in de
bijeenkomsten, een zeker ritueel" nog niet tot bevrediging
gevonden was. Ook als teken hiervan kan beschouwd worden dat
de afdelingen regelmatig door iemand van het Centraal Bureau
moesten worden bezocht en gestimuleerd moesten worden in hun
werkzaamheden. In de beginperiode deed Lips dit. Deze liet een
leegte na toen hij ermee ophield en niet meteen een opvolger
klaar stond. 29) Later werd dit werk goeddeels overgenomen door
de Centraal Geestelijk Raadsman en de organisatiesecretarissen.

De affaire Van den Muijzenberg

Een organisatie als het HV lukt het uiteraard niet om geheel
voorbij te gaan aan de gebeurtenissen om haar heen. En dus werd
het HVaan het eind van de veertiger jaren geconfronteerd met
het fenomeen koude oorlog en het daaruit voortvloeiende
anticommunisme in Nederland.
Ook het HV ging zich in de jaren 1948 en 1949 een oordeel
vormen over de houding die het humanisme moest innemen ten
opzichte van het communisme. Dit hield verband met een
brochure, die het partijbestuur van de PvdA begin 1948 had
uitgebracht. Daarin werd het HV aangeduid als een
"jachtterrein" voor communistische cellenbouwers. Maar het
bleef niet bij die aanduiding. De PvdA behandelde het HV ook
navenant. Een direct gevolg daarvan was het voorbijgaan aan het
HV bij de oprichting van het 'Humanistisch Thuisfront', in
samenwerking met Humanitas. Wilde het HV medewerking bij
zijn werkzaamheden van de PvdA (en daar kon het niet zonder),
dan moest het zijn bereidheid laten zien stelling te nemen tegen
het communisme.
De steen des aanstoots voor de PvdA was mevrouw B. van den
,\iluijzenberg - Willemse, die sinds maart 1947 lid was van het
hoofdbestuur. Daarnaast zat zij in de Tweede Kamer namens de
CPN.
De discussie was eigenlijk begonnen naar aanleiding van de
gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije in 1948 <Communistische
machtsovername, dood Masaryk). Deze gebeurtenissen werden in
Mens en Wereld en door het hoofdbestuur veroordeeld. Het
bestuur verklaarde onder meer: "De jongste gebeurtenissen in
Tsjecho-Slowakije, waar men de methoden van de democratische
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rechtsstaat heeft verlaten, hebben niet nagelaten in de kringen
van het Humanistisch Verbond grote verontrusting te wekken •••
Het humanisme kan niet ophouden aan elke samenleving in diepe
ernst de eis te stellen van bestaanszekerheid en redelijke
welvaart voor ieder mens. Maar evenmin kan het onuitgesproken
laten, dat daarmee in de westerse cultuur de gelijkheid voor de
wet, de rechtszekerheid, de vrije meningsuiting en de
mogelijkheid tot vrije discussie ten aanzien van wetgevende en
besturende arbeid onverbrekelijk verbonden zijn." 30)
Op deze verklaring brak een felle discussie in Mens en Wereld
los. Het begon met de reacties van leden die het niet de taak van
het Verbond vonden om buitenlandse politieke situaties te
veroordelen. De kwestie leidde ook tot verdeeldheid binnen het
hoofdbestuur. De geschillen liepen zo hoog op. dat een deel van
de bestuursleden zich afvroeg, of er wel voldoende
overeenstemming binnen het bestuur bestond over de practische
consequenties van het humanisme om gezamenlijk leiding te
kunnen geven aan het Verbond.
Ten behoeve van de buitengewone hb-vergadering van JO juni 1948
werd een rapport opgesteld door een commissie, voornamelijk
bestaande uit de sociaal-democratische hb-Ieden, waarin werd
uitgesproken, dat aan leden van de CPN als zodanig "het
vertrouwen van het Verbond niet meer kan worden geschonken,
zodat het bekleden van vertrouwensposities in het Verbond door
leden van de CPN onaanvaardbaar is". 31)
Een uitspraak hierover zou echter alleen het congres kunnen
geven. Omdat Van den Muijzenberg zich bereid verklaarde
voorlopig uit het bestuur te stappen, was het niet noodzakelijk
een buitengewoon congres te houden en kon de discussie daarover
binnen het Verbond tijdig en in alle rust worden voorbereid.
Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde: moeten leden
van de CPN (of enige andere partij) van het
Verbondslidmaatschap worden uitgesloten, en zo niet, mogen zij
dan in aanmerking komen voor een plaats in het hoofdbestuur?
Maandelijks werden in Mens en Wereld de meningen van leden
gepubliceerd, zowel van voor- als tegenstanders. De teneur van
de meerderheid van de ingezonden stukken was dat het
Verbondslidmaatschap niet ("laat ze rustig lid, toon
daadwerkelijk uw verdraagzaamheid, draag uw humanistische
gedachten uit en voedt hen op tot 'ware' humanisten") 32), maar
het hb-lidmaatschap wél onverenigbaar moest worden beschouwd
met het CPN-lidmaatschap ("het mag als voldongen feit worden
aangenomen dat iedere communist, wil hij door de partij als lid
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erkend blijven, zich onvoorwaardelijk achter het Russische
regiem moet blijven opstellen, hoe onmenselijk dit in de praktijk
ook moge optreden, en hij zal het partijbelang onder alle
omstandigheden voorop stellen").33)
Op het congres (voorjaar 1949) kwamen drie moties aan de orde:
één van de gemeenschap Hengelo, die het lidmaatschap van de
CPN onverenigbaar wilde stellen met dat van het HV; één van de
gemeenschap Arnhem, die het bestuur verzocht zijn
ontwerpresolutie in te trekken en de resolutie van het
hoofdbestuur zelf.
Het hb had een resolutie opgesteld, waarin niet expliciet werd
gesteld dat het CPN-lidmaatschap onverenigbaar was met een
Verbonds- en/of hb-lidmaatschap.
In de resolutie werd wel aangegeven, dat de waarden vrijheid en
gelijkheid nooit ten koste van elkaar mochten worden
verwezenlijkt.
Uit de inleidende rede op het congres van de Verbondsvoorzitter
werd wel duidelijk welke conclusies er uit de resolutie getrokken
zouden moeten worden ten aanzien van de positie van Van den
.'vluijzenberg: "Als de weinige leden van de CPN in ons midden
naar eer en geweten menen onze beginselverklaring te kunnen
onderschrijven en de nadere toelichting die dit congres er naar ik
hoop op geven zal, dan wil ik het gesprek niet afbreken, dan wil
ik steeds opnieuw worstelen met hen om de ware menselijke
verantwoordelijkheid. Maar anders ligt het mijns inziens ten
aanzien van de leiding. Natuurlijk kan ieder lid tot de leiding
geroepen worden, en in zijn algemeenheid geldt dat ook voor
CPN-leden in het Verbond. Op deze democratische regel zou ik
geen inbreuk willen maken. Maar uiteraard zal het congres zich
keer op keer er van moeten vergewissen of de candidaten
daartoe de geschiktheid bezitten. Dat kan een kwestie van
bekwaamheid zijn of van persoonlijke gaven, maar ook van
opvatting. En wanneer thans een vooraanstaand CPN-lid
candidaat is gesteld teneinde een beslissing van het congres uit
te lokken, dan moet ik het congres afraden dit lid te kiezen, juist
om de reden dat de opvattingen van dit lid ook naar haar eigen
inzicht niet in overeenstemming zijn met wat naar ik meen in
het Verbond algemeen onder humanisme verstaan wordt." 34)
Tijdens de discussie op het congres vroeg één afgevaardigde, of
er samenhang bestond tussen de gewijzigde opstelling van het
hoofdbestuur sinds het vorige congres, en de publicatie van het
partijbestuur van de PvdA. Van Praag gaf toe, dat de opstelling
sinds het vorige congres zeker wat hem zelf betrof, was
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gewijzigd, maar de vraag naar de relatie met de publicatie van
het PvdA-bestuur werd niet beantwoord.
Uiteindelijk werd de hb-resolutie aangenomen met 82 tegen 14
stemmen. In het nieuwe hoofdbestuur werd Van den Muijzenberg
niet herkozen; voor haar kandidatuur werden dertig stemmen
uitgebracht. Het HV was nu een eind tegemoet gekomen aan het
voornaamste bezwaar uit de PvdA-publicatie, de aanwezigheid
van communisten in knooppunten binnen het HV.
Blijkens een artikel in Mens en Wereld is wel de indruk blijven
bestaan, dat het Verbond was gaan meedoen aan de "domme
ophitsing tegen het communisme". 35) Een aantal leden, onder
wie Pos, zegden naar aanleiding van de opstelling tegenover het
communisme hun lidmaatschap op. 36)
De verhouding tussen humanisme en communisme is in de loop
der jaren wel weer bijgetrokken, maar het aantal communisten
dat zich bij het HV aansloot is klein gebleven. In 1960 verscheen
er in Mens en Wereld een artikel, waarin onderscheid werd
gemaakt tussen het gewone communisme en het Stalinistisch
communisme. Alleen het Stalinistisch communisme (met het
fascisme) werd onverenigbaar geacht met het humanisme. 37)

De Ark

Naast activiteiten van de gemeenschappen en wellicht versterkt
door de magere resultaten op dat niveau, hield men zich ook op
centraal niveau bezig met het organiseren van activiteiten ten
behoeve van de leden. In de zomer van 1947 werd voor het eerst
een zomer kamp gehouden, gevolgd door tal van dit soort
evenementen in de daaropvolgende jaren.
Het HV ging tot eind vijftiger jaren door met het organiseren
van deze kampen; de belangstelling verminderde echter sterk
sinds het midden van de vijftiger jaren.
Dit betekende niet dat er geen culturele en educatieve
zomeracti viteiten meer werden georganiseerd. Deze werden
vanaf 1952 voornamelijk gehouden in 'De Ark' het eigen vacantie-
en conferentie-oord te Nunspeet. Tijdens het congres van 1952,
gehouden te Gouda, wist Van Praag te melden dat "van een lid
van het Verbond een aanbod is gekomen, waardoor het mogelijk
zou zijn in materiële zin te geraken tot een centraal
conferentie-oord, tegen een redelijke jaarlijkse vergoeding". 38)
Het congres reageerde enthousiast op de mededeling en gaf aan
een collecte, die ten gunste van een fonds voor dit
conferentie-oord werd gehouden, een bedrag van f 457,30.
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T. Palet meldde hierover in 1978 in 'Humanist': "Daverende
bij val, die echter in de kringen van het bestuur enigszins
verflauwde, toen bleek dat de man in kwestie zijn verlopen
pensionbedrijf op die manier voor een behoorlijke prijs van de
hand wilde doen".
In de hb-vergadering van 26 april 1952 werd nog overwogen
vanwege de zware financiële consequenties niet op het aanbod in
te gaan. Maar uiteindelijk besloot men toch verder te
onderhandelen en het conferentie-oord te kopen.
Op zondag 22 juni kon, in de stromende regen, het gebouw
worden geopend. Het werd die dag door 450 mensen bezocht. Het
was de bedoeling het gebouw te gebruiken voor kampen,
conferenties en ook zouden zusterorganisaties er gebruik van
kunnen maken. De naam die voor het oord werd gekozen, 'De
Ark', kon vanwege de associatie met de bijbelse ark, niet ieders
goedkeuring wegdragen.
De Ark deed ook min of meer dienst als visitekaartje van het
HV. Zo bracht men met buitenlandse gasten en kamerleden die
zich oriënteerden op het humanisme in Nederland, meestal ook
een bezoek aan het conferentie-oord.
In de tijd dat het gebouw niet voor dergelijke doeleinden gebruikt
hoefde te worden, deed het als vacantie-oord dienst. De
financiële offers voor het conferentie-oord bleken inderdaad
zwaar te zijn. De opbrengsten uit de overnachtingen waren,
ondanks het feit dat er in de humanistische periodieken
veelvuldig wervende artikelen verschenen over De Ark als
vacantiecentrum, onvoldoende om voor het gebouw een sluitende
begroting te krijgen. "Had men de moeilijkheden van de komende
paar jaar kunnen voorzien, dan was waarschijnlijk dezelfde dag
(openingsdag 22 juni 1952) nog het huis gesloten", zo schreef J.
Eckman later in Mens en Wereld. Vervolgens gaf hij een resumé
van de problemen: "Niet alleen bleek het onderhoud van de
gebouwen veel ernstiger verwaarloosd dan het zich liet aanzien,
het dak bleek, tijdens een onvergetelijke kaderconferentie, zo
lek als een mandje, het lichtnet moest geheel vernieuwd, het
koepelhuis van nieuwe pilaren en dak voorzien, enz. enz. De
omzet beantwoordde niet aan de verwachtingen, omdat de
'massa' van het HV te klein bleek om een verantwoorde
exploitatie te bereiken en enkele beleidsfouten bijv.
bezuinigingen op de voeding - hadden averechts resultaat." 39)
Pas na vijf jaar kon voor het eerst met een sluitende begroting
en exploitatie gewerkt worden. Men dacht toen uit de problemen
te zijn, maar vanaf 1958 kwam een nieuwe periode met
moeilijkheden, weer veroorzaakt door onverwacht noodzakelijk
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geworden onderhoud. Eigenlijk had een uitvoerig restauratieplan
ten uitvoer moeten worden gebracht, maar door het ontbreken
van de middelen daarvoor moest dit plan in de la blijven liggen.
In de periode 1958-1960 verminderden bovendien de inkomsten,
onder meer doordat in 1959 het Humanistisch Thuisfront, dat een
deel van De Ark huurde, deze ruimte verliet.
In het begin van de zestiger jaren verbeterden weliswaar de
exploitatieresultaten, maar onvoldoende om iets te kunnen doen
aan de sterk verouderde staat van het pand. 40)
Toch duurde het nog geruime tijd, voordat de definitieve
beslissing werd genomen om De Ark af te stoten. De
beheerscommissie kwam pas op 21 februari 1966 unaniem tot de
conclusie dat voortzetting van de exploitatie niet mogelijk was
gelet op de toestand van de gebouwen. Restauratie zou te duur
worden en nieuwbouw te riskant. Op 26 februari werd de
toekomst van De Ark in het hb besproken. Daar had men twee
zwaarwegende bezwaren tegen sluiting: de goodwill bij de leden
en de bejaardenweken. Men ging dus door met de exploitatie, zij
het in iets gewijzigde vorm. Er kwam meer verantwoordelijkheid
bij de beheerders te liggen. Maar ook de nieuwe exploitatievorm
werd geen succes, zodat uiteindelijk in 1968 toch besloten werd
De Ark te verkopen. De beheerders kochten het pand en
begonnen er een manege in. Enkele jaren nadien brandde het
gebouw af.

Topkaderconferentie in De Ark te r<unspeet, october 19511.
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Financiële problematiek

Een constant probleem voor het HV was de weInig rooskleurige
financiële situatie. Het hoofdbestuur bleek steeds weer geneigd
om nieuwe, geldeisende initiatieven te ontplooien, terwijl de
ledengroei niet omvangrijk genoeg was om hiervoor de
geldmiddelen te verkrijgen. Illustratief was de gevleugelde
uitspraak van Stuiveling: "Het Verbond heeft geld nodig. Het
Verbond heeft altijd geld nodig. Het Verbond heeft veel geld
nodig. Het Verbond heeft altijd veel geld nodig." 41) De
financiële problemen waren in 1949 reden voor het aftreden van
penningmeester Rogge. Hij wilde de op het congres aangenomen
begroting niet voor zijn rekening nemen. De uitgaven waren het
dubbele van de inkomsten, het daardoor ontstane 'gat' zou door
de opbrengsten van de actie 'Helpende handen' moeten worden
opgevuld. Rogge bleef wel aan als lid van het hoofdbestuur. 42)
Er werden door het Verbond geregeld acties gevoerd om de
financiële problemen enigszins te ver lichten. Enkele daarvan
waren:
- de actie '100 X 100', aan honderd gesitueerden werd gevraagd
om gedurende tien jaar een bedrag van f 100,- te storten;

- de actie Helpende handen, door de leden moesten 5000
certificaten van f 1,- en 4000 van f 2,50 ver/gekocht worden;

- 'De club van duizend'; wie jaarlijks f 100,- stortte, mocht zich
lid van deze club noemen.

Het congres in 1956 was grotendeels gewijd aan de behandeling
van een voorstel van het hoofdbestuur, dat moest leiden tot een
aanzienlijke vergroting van de contributie-opbrengsten. Een
ongewenst neveneffect van de contributieverhoging was echter
een daling (voor het eerst) van het ledental in het daaropvolgend
jaar. Daarom werd in mei 1957 de 'Stichting Steunfonds
Practisch Humanisme' opgericht. Deze stichting hield zich bezig
met het verwerven van financiële middelen, voornamelijk ten
behoeve van het geestelijk werk.
Aan het begin van de zeventiger jaren werd de situatie kritiek.
Een aantal achtereenvolgende jaren werd afgesloten met een
tekort van meer dan een ton. In 1969 was het tekort f 170.000,-
(zelfs nog positief geflatteerd door de verkoop van De Ark) en
het leek in 1970 in dezelfde orde van grootte te gaan liggen.
Oorzaak was de kostenstijging door met name salarissen en
materialen; daartegenover stond een gelijkblijvende
inkomstenstroom. 43) Doorgaan op de oude voet zou betekenen,
dat de reserves van het Verbond (zo'n f 400.000) snel
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opgemaakt werden en het HV het faillisement zou kunnen
aanvragen. Na een uitgebreide bezuinigingsoperatie verliep de
financiële gang van zaken binnen het HVeen reeks van jaren
betrekkelijk goed. Het werd ook succesrijker bij het aanboren
van nieuwe geldbronnen, waaronder de Algemene Loterij
Nederland.
Vanaf 1980 ontstond (voor een groot deel te wijten aan een
minder verstandig investeringsbeleid) opnieuw een minder
gunstige financiële positie, echter niet in die mate als tien jaar
daarvoor.

Deelorganisaties

Het hoofdbestuur dan wel groepen leden hebben in de loop der
jaren, ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden,
een aanzienlijk aantal commissies, taakgroepen,
(werk)stichtingen en nevenorganisaties opgericht. Een groot deel
hiervan had betrekking op de dienstver lening en komt verderop
ter sprake. Deze organisatorische verbanden werden vaak in
samenwerking met een of meerdere andere humanistische
organisaties opgericht.
Om te komen tot nadere verdieping in het humanisme werd de
'Stichting Socrates' opgericht. Haar voornaamste
werkzaamheden: het organiseren van zomer scholen, conferenties
en studiegroepen, waarin steeds een thema nader werd
bestudeerd, en de uitgave van het blad Rekenschap. De directe
aanleiding voor het oprichten van 'Socrates' was dat men - als de
kerken bijzondere leerstoelen aan de universiteiten en
hogescholen wilde kunnen vestigen en onderhouden. In 1951 werd
Socrates bevoegd verklaard om bij de afdeling der algemene
wetenschappen van de T.H. te Delft een bijzondere leerstoel te
vestigen in de wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot
de humanistische levens- en wereldbeschouwing. Eerste
hoogleraar werd Libbe van der Wal.
In 1965 kreeg Socrates er een bijzondere leerstoel bij. Van Praag
werd benoemd tot hoogleraar in de humanistiek aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Na Leiden volgden Utrecht en
Enschede. De laatste jaren doet Socrates pogingen om ook in de
andere universiteitssteden een bijzondere leerstoel te verwerven,
terwijl voorts wordt gestreefd naar een bijzondere cursus
humanistiek aan de Open Universiteit.
In de jaren tachtig organiseerde Socrates tal van symposia over
uiteenlopende onderwerpen. Vrij recent is het fenomeen van de
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Humanistische jongeren op
georgan iseerd door ce I-IJG.

zornerkamp in 1957,
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jaarlijkse Socrateslezing, waarvoor humanisten met een
opvallende boodschap werden gevraagd. Onder grote
belangstelling hielden prof. dr P. Thoenes en prof. dr I. Weeda de
eerste twee lezingen.
In samenwerking met vrijwel alle andere humanistische
organisaties was in 1951 de Stichting Mens en Wereld opgericht.
Door deze stichting werden weer het 'Humanistisch Instituut
voor Sociologisch Onderzoek' en de 'Humanistische Persdienst'
gestart.

Voor de jongeren in het H V ontstond een drietal organisaties; dit
waren de H.J.G. (Humanistische Jongerengemeenschap), de
H.J.B. (Humanistische Jongerenbeweging) en de S. V.H.G.
(Studentenvereniging op Humanistische Grondslag) 'Socrates'.
De laatste had de meest losse band met het Verbond. De S VHG
werd in 1949 opgericht. In de eerste jaren van haar bestaan
verliep het contact met het HV in volstrekte harmonie. Een
vertegenwoordiger van de S VHG woonde als waarnemer de
hb-vergaderingen bij. In het midden van de jaren vijftig ontstond
een conflict tussen SVHG en het HV-bestuur. De SVHG was de
filosofie van het existentialisme gaan aanhangen. Het hb was de
overtuiging toegedaan, dat het moderne humanisme niet aan één
filosofisch systeem verbonden mocht worden. 44) In 1958 besprak
het hb een nota over de onderlinge verhouding, opgesteld door
S VHG-waarnemer J. Boesjes. Het bestuur had waardering voor
het rapport, maar zag er weinig mogelijkheden in om de
onderkoelde verhouding te verbeteren. 45) De S VHG is in de
jaren zestig in het niet verdwenen. Pogingen om weer in contact
te komen, mislukten omdat er geen adres meer was en ook van
andere activiteiten niets meer te bespeuren viel.
De HJ G werd in 1948 opgericht en richtte zich tot de H V-leden
van 20 tot 30 jaar. Zij was volledig geïntegreerd in het H V en
fungeerde als enige landelijke gemeenschap naast de plaatselijke
gemeenschappen. Een aantal jaren heeft de HJG goed
gefunctioneerd; zij gaf een eigen periodiek uit, genaamd 'De
Libertijn'. Aan het einde van de jaren vijftig verkeerde de
gemeenschap in een zware crisis; opheffing werd overwogen. In
de jaren zestig ging ze nog op bescheiden schaal door.
D~ HJB werd pas in 1952 opgericht, nadat al op verschillende
plaatsen groepen jonge humanisten (beneden 20 jaar) werkzaam
waren geweest. De HJB had een veellossere band met het HV
dan de HJG; het was een soort vrijbuitersclub. In de jaren zestig
liep de belangstelling sterk terug. In 1965 ging men zoeken naar
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zouden kunnen worden voortgezet. De HJB verdween toen als
zelfstandige humanistische jongerenorganisatie. In 1967 begon bij
het hb opnieuw de wens te leven een jongeren-organisatie op te
richten, om jongeren vertrouwd te maken met het humanisme en
het HV. Zo kwam het Humanistisch Jongeren Sentrum (H.J.S.)
tot stand. Aanvankelijk functioneerde het onder strenge
begeleiding vanuit het bestuur (als werkgroep 'Jeugd en
Jongeren') maar na verloop van tijd werd het in verband met
subsidie-mogelijkheden omgevormd tot de onafhankelijke
stichting HJS. Haar bloeiperiode lag aan het begin van de jaren
zeventig. Met name de functionarissen besteedden er veel
aandacht aan. De vormingswerker van het HV, S. Radius,
organiseerde op verschillende plaatsen activiteiten onder de
noemer HASH ('Humanistisch Aksie Sentrum Holland'). Door
verschillende oorzaken, deels samenhangend met een conflict
tussen hb en functionarissen, werd de verhouding met het bestuur
steeds slechter. Het kwam tot een breuk toen bestuursleden van
het HJS voor de VARA-radio een scheuring binnen het HV
aankondigden en aanmoedigden. De breuk met het hb hield ook
stopzetting van de subsidie-stromen in. Individuele hb-Ieden
onderhielden nog wel contacten met de HJS-kernen, maar het
kwam niet meer tot een toenadering.
Na de frustrerende ervaringen met eerst de 5 VHG 'Socrates' en
later HJB en HJS onthield het hb zich lange tijd van
jongerenwerk. Pas in 1977, toen Tielman het voorzitterschap
overnam van Rood, kwam hierin verandering. In dat jaar werd de
'Landelijke Werkgroep Humanistische Jongeren' ingesteld, die
zich voornamelijk ging toeleggen op het organiseren van
vormingsweekends voor jongeren.

Op verzoek van HV-voorzitter Tielman werd in mei 1980 een
landelijke vrouwengroep opgericht. In sommige gemeenschappen
waren al meer dan twintig jaar plaatselijke vrouwengroepen als
pendant van christelijk vrouwenwerk actief. De aandacht voor de
pos i tie van de vrouw was meestal incidenteel van aard, zoals
bijvoorbeeld in 1975, het jaar van de vrouw, toen een
thema-nummer van Humanist verscheen over de vrouwen de
overlevingsproblematiek. De in de jaren tachtig tot stand
gekomen landelijke projectgroep vrouwenemancipatie had tot
doel vrouwen apart en samen met mannen de gelegenheid te
geven om zich te bezinnen op humanistische beginselen vanuit
het oogpunt van emancipatie. In dit kader werd het
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'Humanistisch Perspectief' aan een kritische beoordeling
onderworpen; voorts werd geprobeerd een evenrediger
vertegenwoordiging van vrouwen in bestuurlijke regionen te
bewerkstelligen alsmede een betere regeling van de positie van
vrijwilligers. Ook werden de diverse HV -diensten aangesproken
op hun inzet voor het emancipatoire streven. Er werden
jaarlijkse vrouwendagen belegd en enkele publicaties uitgegeven,
waaronder de beleidsnota 'Een beetje macht, een beetje liefde'.

In 1979 ontstond naar aanleiding van een artikel in Humanist de
landelijke H V-homowerkgroep. Deze werkgroep was bedoeld om
vanuit humanistische hoek een ethische bijdrage te leveren aan
de emancipatiebeweging van de homosexuelen. Voorts probeerde
de groep door voorlichting en training humanistische raadslieden
in hun werkveld gevoeliger te maken voor de specifieke positie
van homo's. De werkgroep organiseerde twee maal per jaar
vormings- en bezinningsweekends voor zowel homo's als hetero's.
De belangstelling daarvoor was groot. Tot slot gaf de werkgroep
regelmatig een eigen 'Nieuwsbrief' uit, later 'Het Verbond'
genoemd.

Internationale contacten

In 1949 werd in Rome een internationaal vrijdenkerscongres
gehouden. Van Praag en mevrouw H. Polak - Schwarz woonden
het congres als waarnemers bij, maar zij zagen er weinig heil in
om tot deze organisatie toe te treden, vanwege het door hen
geconstateerde overwegend anticlericalisme. Daarom zochten zij
contact met humanistische organisaties in de Angel- saksische
landen om met hen de mogelijkheden tot de oprichting van een
humanistische internationale organisatie te bespreken. 46)
Op 21 augustus 1952 kwamen vertegenwoordigers van
humanistische organisaties uit Engeland, Amerika, Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië, India en België
(waar in 1951 een Humanistisch Verbond was opgericht) naar
Amsterdam. Het congres zou aanvankelijk onder leiding staan
van de oud-directeur van de Unesco, J. Huxley, doch in verband
met zijn slechte gezondheid moest hij dat overlaten aan Van
Praag. 47) Aan het eind van het congres werd besloten tot de
oprichting van de I.H.E.U. - 'International Humanist and Ethical
Union'.
Van Praag werd voorzitter van de federatie en het secretariaat
zou in Amsterdam worden gevestigd. Om de vijf jaar zou er
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eerstvolgende in 1957 te Londen.
Het internationale congres maakte grote indruk in de
Nederlandse pers. Vrijwel alle kranten besteedden er veel
aandacht aan, zodat het congres voor het HV van grote
propagandistische waarde was en het aanzien van het Verbond er
sterk door toenam.
"Het humanisme in Nederland werd het uitgangspunt van een
over de gehele wereld vertakte organisatie", schreef pater W.
Engelen enige jaren later. 48) In 1959 werd de IHEU lid van de
Unesco, met adviserende stem. Omdat de IHEU over geringe
financiële middelen en slechts anderhalve functionaris beschikte,
moesten de activiteiten noodgedwongen beperkt blijven. Naast
de congressen, die vanaf 1962 elke vier jaar werden gehouden,
werden regionale conferenties gehouden en bestonden er
werkgroepen die zich met name bezig hielden met zaken op
practisch terrein (geestelijke verzorging, humanistisch
vormingsonderwijs). De voornaamste bestaansreden van de IHEU
ligt in de verbondenheid met humanistische organisaties in
andere landen en het besef van saamhorigheid. 49)

Het Centraal i3ureau, van 1957 tot 1981 uevestigd aan de
Uudegracht 152 te Utrecht. Wanneer het bestuur van de
IHEU vergaderde, hing de vlag uit.
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Naast een vertegenwoordiger bij de Unesco kreeg de IHEU ook
vertegenwoordigingen bij de V.N. en de Raad van Europa. Het
ledental liep op van 7 organisaties in 1952 tot 57 in 1985. De
laatste jaren timmert de IHEU voornamelijk aan de weg door
acties te voeren tegen de achterstelling en discriminatie van
buitenkerkelijken op mondiaal niveau. Het heeft hiertoe het
instituut van 'Internationaal Ombudsman' ingesteld, een taak, die
de oud-burgemeester van Amsterdam dr I. Samkalden per I
januari 1983 op zich nam.

Gebouwen

Aangezien een groot deel van de activiteiten van het HV
centraal werd verricht, was het bezit van kantoorruimte bittere
noodzaak. Jarenlang werd hiertoe een deel van het huis van
administrateur Van den Berkhof gebruikt, een pand aan de
Bleyenburglaan in Utrecht.
In 1957 besloot men in samenwerking met de gemeenschap
Utrecht en de Utrechtse afdeling van Humanitas een pand van
Van Gend & Loos aan de Oudegracht te kopen. Aangezien een
deel van de behuizing door de gemeenschap zou worden gebruikt,
werd er bij de gemeenteraad aangeklopt voor subsidie. De
aanvraag werd in maart 1957 in de raad besproken, en met de
tegenstem van de CPN werd besloten een subsidie van
f 29.22li,1O voor aankoop en bouwtechnisch gereed maken van
het pand ter beschikking te ste llen. Daar de totale bouwkosten
f lli6.1liO,50 bedroegen, werd dus een subsidie daarop van twintig
procent verleend. De argumentatie voor de subsidieverlening
was, dat men het HV op dezelfde wijze wilde behandelen als de
godsdienstige organisaties. 50) Eerder dat jaar had de
gemeenteraad zich voor gelijkberechtiging bij subsidiëring van
bezinningsgebouwen uitgesproken.
In meerdere gemeenteraden kwam deze kwestie aan de orde.
Soms, zoals in Utrecht en Hilversum, werd dan besloten het HV
met de kerkgenootschappen op één lijn te stellen, elders (Den
Haag, Rijswijk), kregen alleen kerkgenootschappen
subsidiemogelijkheden. Tegen deze ongelijkheid tekenden het
hoofdbestuur en de plaatselijke gemeenschap in desbetreffende
gemeenten protest aan.
De discussie werd nog actueler, toen een voorstel in de Tweede
Kamer ter sprake kwam, waarin werd gepleit voor subsidiëring
van kerkbouw door de rijksoverheid. In het voorstel" werden
ondanks een brief van het hoofdbestuur aan de minister van
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volkshuisvesting, geen subsidie-mogelijkheden voor
niet-godsdienstige organIsaties geschapen. Daarin kwam
verandering door het amendement van de socialist H. Scheps,
inhoudende dat humanistische bezinningscentra voor dezelfde
subsidie in aanmerking zouden moeten komen. Het wetsvoorstel
werd inclusief het amendement aangenomen, met alleen de
protestants- christelijke fracties tegen. De subsidie-mogelijkheid
leidde niet tot een grote toename van het aantal humanistische
bezinningsgebouwen. Slechts zeer geleidelijk kwamen er
humanistische bezinningscentra tot stand. Utrecht was één van
de eerste, met Brunssum, waar de gemeenschap een oud
AJC-gebouw overnam. Enkele jaren later kwam het centrum in
Rotterdam tot stand. Tot op heden hebben alleen enkele grote
stedelijke gemeenschappen eigen onderkomens.

Het nieuwe pand in Utrecht, dat de naam 'Erasmushuis' kreeg,
werd overigens niet alleen voor bezinningsdoeleinden gebruikt.
De benedenzaal en de eerste verdieping waren voor zaalverhuur
bestemd en werden door een commercieel opererende beheerder
geëxploiteerd. Op de tweede en derde verdieping waren de
kantoren van het HV, en op de vierde verdieping was een
dansschool gevestigd. Het karakter van het gebouw als
bezinningscentrum werd daardoor danig ondermijnd. Het
hoofdbestuur zag dit ook in. Toen eind 1965 een nieuwe
exploitant voor de benedenruimte werd gezocht, was een van de
voorwaarden, dat het bezinningskarakter van het huis meer
benadrukt moest worden. 51)
Het Centraal Bureau bleef tot 1980 gehuisvest aan de
Oudegracht in Utrecht. In 1981 verhuisde men naar een groter
pand aan het Oudkerkhof, waardoor het mogelijk werd meer
takken van dienst in één gebouw bijeen te brengen. Het nieuwe
Erasmushuis heet ook: 'Landelijk Humanistisch Centrum'.

Na erkenning, herkenning

In de jaren na 1965 kwam op veel plaatsen binnen het Verbond de
roep naar een zekere heroriëntatie op. Hoewel nog veel te
wensen overbleef, was het gevoelen algemeen, dat de
humanistische levensbeschouwing en het Verbond als haar
representant erkenning hadden gekregen. Van verschillende
kanten kreeg het hb nieuwe aandachtspunten aangedragen; met
name werd vanuit de gemeenschappen erop aangedrongen om hun
rol meer te benadrukken.
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Het hoofdbestuur vond de opgeworpen vragen belangrijk genoeg
om een uitgebreide discussie over de taak en de plaats van het
HV te organiseren, die haar hoogtepunt zou vinden op het
congres van 1967. De discussie kreeg de naam 'Na de Erkenning,
de Herkenning'. Er verschenen discussiestukken van P. Spigt en
G. Kooy, alsmede een vragenlijst, die in de gemeenschappen en
op het congres als basis diende voor de discussie. Spigt
constateerde in zijn stuk dat met de overgang van de kleine (de
strijd om gelijkberechtiging) naar de grote strijd (de discussie
over de taakvervulling en inhoud van het humanisme) de druk van
buitenaf op de organisatie minder was geworden, waardoor in de
organisatie ruimte ontstond voor beweging en kritiek. Hij zag
verschillende stromingen zich binnen het Verbond ontwikkelen
met als uitersten de 'practici' en de 'intellectualisten'. De
practici waren van mening dat het HV zich veel meer bezig
moest gaan houden met de problemen van mensen in hun
dagelijkse bezigheden, terwijl de intellectualisten zich wilden
beperken tot de wijsgerige verdieping en verbreding van de
humanistische levens- en wereldbeschouwing.
De voornaamste vragen die aan de orde kwamen waren, afgaande
op de reacties op het congres:
- Dienen humanisten als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn en

waaruit kan hetgeen hen van anderen onderscheidt, blijken?
- Is een duidelijker presentatie gewenst?
- Is de plaats, die gemeenschappen in de locale samenleving

innemen in het algemeen in overeenstemming met de plaats,
die het Verbond in de nationale samenleving heeft verworven?

- Is er aanleiding de organisatie van de gemeenschappen te
herzien? Is de medewerking van fulltime krachten daarbij
gewenst? 52)

Over de wenselijkheid van de herkenbaarheid van de humanist als
zodanig bestond veel verschil van mening, zowel over de
wenselijkheid zelf als over de vraag, hoe die zich diende te
manifesteren.
Algemeen was men van mening dat herkenbaarheid niet door
uiterlijkheden hoeft te blijken. Vermeden moest worden dat een
duidelijke presentatie zou leiden tot een bewust provocatieve of
agressieve houding.
De meeste aandacht op het congres ging uit naar de discussie
over de rol van de gemeenschappen. Men beklaagde zich over de
slechte communicatie tussen het hoofdbestuur en de
gemeenschappen. Het hoofdbestuur zou zich te weinig
interesseren voor wat er in de gemeenschappen leefde.
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De erkenning op plaatselijk niveau verschilde aanmerkelijk per
gemeente, maar was op veel plaatsen toch aanzienlijk minder ver
gevorderd dan op landelijk niveau. Eén groep verwoordde dit
aldus: "De christenen op hoger niveau hebben het humanisme
aanvaard, maar het christendom in de provincie blijft achter".
Het grote probleem van de gemeenschappen was de geringe
mankracht. De congresdeelnemers spraken zich vrijwel allemaal
uit voor regionale allroundkrachten in plaats van landelijke
specialisten, die het werk van de gemeenschappen zouden
moeten stimuleren en begeleiden.
Op het congres in 1967 werd verder het besluit genomen om te
komen tot bestuurlijke veranderingen. Het hb werd kleiner
gemaakt (13 à 15 leden) en meer direct bij de dagelijkse gang van
zaken betrokken, ondermeer door éénmaal per week te
vergaderen. Deze verandering hield in dat slechts weinigen bij de
zaak betrokken konden blijven, terwijl bestuursdeelname door
niet-randstedelijken vrijwel onmogelijk werd gemaakt. Om aan
deze bezwaren tegemoet te komen stelde het hb voor om te
komen tot de oprichting van een 'Verbondsraad'. Dit orgaan
moest de invloed van "waardevolle leden" veilig stellen en een zo
breed mogelijk klankbord vormen. 53) Naast het hoofdbestuur
zou de Verbondsraad bestaan uit een veertigtal door het congres
te benoemen leden, die vanuit de gewesten waren voorgedragen.

Het congres van 1967 vond, dat het niet bij de
'herkenningsdiscussie' mocht blijven en dat over de taak en de
plaats van het HV in de Nederlandse samenleving verder moest
worden gediscussieerd.
"Het 'humanisme' is in een periode gekomen dat de gevolgen van
deze erkenning ons voor ingrijpende problemen stellen, dat
tussen taken enerzijds en ledental en beschikbare financiën
anderzijds helaas een grote discrepantie bestaat, dat het in de
komende jaren qua financiën onmogelijk zal zijn te voldoen aan
alle behoeften aan noodzakelijke activiteiten en dat naar
verwachting van alle verkregen rechten niet altijd onmiddellijk
gebruik gemaakt kan worden". 54)
Het hoofdbestuur werd opgedragen een beleidsnota samen te
stellen, waarin een planning werd gegeven van de activiteiten die
men wenste aan te pakken en de daarmee corresponderende
budgettering, mankracht en organisatiestructuur. Aanvankelijk
wilden de indieners dat het hb dit plan in 1968 gereed had, zodat
het op een buitengewoon congres kon worden besproken, maar na
sterke aandrang van bestuurszijde werd dit uiteindelijk 1969.
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Een groot deel van de concepten zou echter al eind 1967 klaar
zijn ten behoeve van de discussie in de gemeenschappen.
De beleidsnota gaf een aantal ontwikkelingen aan, die de
eerstkomende tien jaar werden verwacht en die hun effect op het
Verbond zouden krijgen: door een langdurigere en betere
scholing, door de grotere beschikbaarheid van informatie (tv),
ook vanuit andere culturen, zouden de mensen mondiger worden;
de mens zou meer bewust 'mens' zijn, zelfbewuster en
kieskeuriger in het leven staan; door met name de invloed van de
reclame zou het zakelijk element in het menselijk handelen
toenemen; wat men besluit te doen zou sterk afhangen van de
vraag "wat heb ik eraan", dit zou ook gebeuren ten aanzien van
een organisatie als het HV, men zou de 'producten' kritisch
toetsen en de 'voors' en 'tegens' afwegen, voor men besluit ze af
te nemen; voorts zou het arbeidsethos sterk in belangrijkheid
afnemen en er werd een sterke toename van het maatschappelijk
engagement verwacht. Vooral de kwestie van het
maatschappelijk engagement speelde in de beleidsnota een
belangrijke rol: "Gaan wij uit van de concrete situatie, dan zal
van het Verbond (.•. ) verlangd worden dat (het reageert) op wat
er gebeurt in de wereld". 55)
Het hoofdbestuur nam nadrukkelijk afstand van zijn bij
voortduring gevoerde beleid om terughoudend om te gaan met
poli tiek geladen uitspraken.
Met het benadrukken van de maatschappelijke betrokkenheid
kwam een discussie op gang die in de navolgende jaren tot
gespannen situaties zou leiden. Dat het Verbond al zijn werk
moest doen vanuit de opdracht de maatschappij te doordringen
van humanistische waarden leverde weinig discussie op. Echter
de zin: "Het (Verbond) zal in de maatschappij de humaniserende
tendenzen moeten versterken en daarbij een visie voor de
moderne mens moeten opbouwen en hoog houden en voorbeelden
aandragen hoe het menselijk leven zinvol geleefd kan worden"
56) viel ten prooi aan sterk verschillende interpretaties, nog niet
zozeer op het congres, maar vooral de jaren daarna binnen de
organisatie.
Wel sprak een aantal afgevaardigden zijn afkeer uit over het
establishmentkarakter dat het Verbond ten toon spreidde. Dat
karakter maakten zij op uit de gefixeerdheid op het binnenhalen
van subsidiegelden, waardoor er bijvoorbeeld veel energie werd
gestoken in de geestelijke verzorging voor militairen, terwijl de
dienstweigeraars werden verwaarloosd. Hetzelfde beleid
(namelijk het binnenhalen van subsidies) leidde ook tot een



52

tegenwerking van het proces van ontzuiling. Het hoofdbestuur
werd middels een tweetal moties duidelijk gemaakt, dat het alles
in het werk moest stellen om dit te voorkomen.
Een veranderde positie moest naar de mening van het HV
gepaard gaan met een organisatorische aanpassing. Qua
organisatiestructuur was in de loop van de jaren ook inderdaad
een wanordelijke situatie ontstaan. Steeds wanneer het bestuur
met een nieuwe activiteit aanving, werd de voor die activiteit
meest voor de hand liggende organisatievorm gekozen. Zo werd
het wetenschappelijke werk gedaan via de stichting Socrates,
terwijl andere activiteiten als vorming en geestelijke verzorging
werden uitgevoerd door commissies, die waren ingesteld door het
hoofdbestuur.
Aan deze onoverzichtelijke situatie werd een einde gemaakt door
de vorming van meer werkstichtingen. Socrates had deze
juridische vorm al, maar nu werden ook voor de andere
werkterreinen stichtingen opgericht, in totaal acht. Behalve
Socrates, waren dit: de Stichting geestelijke volksgezondheid, de
Stichting Humanistisch Opleidings Instituut (HOI), de Stichting
publiciteit, de Stichting vorming, de Stichting jeugd en jongeren,
de Stichting steunfonds practisch humanisme en de Stichting
Humanistisch Centrum Voor Vredesvraagstukken (HC VV). Het
lag niet in de bedoeling, dat de stichtingen zich erg onafhankelijk
zouden opstellen. Het hoofdbestuur wees de leden van de
stichtingsbesturen aan (in elke stichting zat vrijwel altijd
minstens één hb-Iid) en stelde de budgetten vast. 57)

Wisseling van de wacht

De sterke veranderingen binnen het Verbond, eind zestiger jaren,
hadden ook hun weerslag op het persoonlijke vlak. Veel
hoofdbestuursleden met een lange staat van dienst namen
afscheid. In 1967 waren dit onder meer Stuiveling, Van der Wal,
E. Nordlohne, Schaper, Heroma-Meilink en J. Bijleveld, in 1969
gevolgd door Bonger en Van Praag. Overigens kwam uitgerekend
in 1969 een gemeenschap met het voorstel het hb-lidmaatschap
tot maximaal acht jaar te beperken.
Met het afscheid van Van Praag kwam een einde aan een periode
van 22 jaar, waarin hij een sterk persoonlijk stempel op de
organisatie drukte. Van Praag was iemand, die op tamelijk
patriarchale wijze met z'n mensen omging. Aangezien iedereen
binnen de organisatie een groot respect voor hem had, leverde
dit geen problemen op (enkele uitzonderingen, met name in de
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beginperiode, daargelaten). Hij was de vaderfiguur, waarvoor
iedereen ontzag had en die daardoor sterk richtinggevend was.
Hij toonde zich verder tolerant in die zin, dat hij
nieuwlichterijen, waar hij zelf niets voor voelde, toch een kans
gaf door er de ruimte voor te geven binnen het Verbond.
Het congres liet zijn waardering blijken door hem unaniem te
benoemen tot ere-voorzitter. Bovendien werd de 'Dr. J.P. van
Praag-prijs' ingesteld, een onderscheiding die steeds tijdens het
tweejaarlijks congres zou worden uitgereikt aan een persoon of
een organisatie, die verdienstelijk was geweest op het gebied van
de verwerkelijking van de humanistische levensovertuiging of van
de humanisering van de samenleving. 58) De eerste keer (in 1971)
werd de prijs uitgereikt aan een organisatie (Amnesty
International), daarna steeds aan een persoon (Anton Constandse,
Geert van Oorschot, Simon Carmiggelt, Hein Roethof, Annie
Romein- Verschoor, Piet Spigt en Heila Haasse).
De enige plaats, waar Van Praag zich voor onverwachte situaties
gesteld zag, was op de congressen. Hij bereidde zich daar
uitvoerig op voor, zodat hij wist, wat hij in mogelijke situaties
zou moeten doen. Dit kwam heel duidelijk naar voren toen hij
plotseling, midden in een discussie over atoom bewapening, op het
congres van 1963, met een uitgebreid ordevoorstel kwam en
daarmee het congres totaal overrompelde.
Jaap van Praags opvolger werd de jurist mr M. (Max) Rood. Deze
was een geheel andere persoonlijkheid. In principe wilde hij veel
ruimte binnen het HV voor vernieuwingen, andere ideeën, en
discussies. Maar in tegenstelling tot Van Praag kon hij er niet
goed mee overweg. Hij was formalistischer van aard, hechtte
sterk aan de toepassing van de reglementen en wist geen raad
met spontane opwellingen. Dit alles maakte hem als voorzitter
kwetsbaarder dan Van Praag. Onder zijn leiding besloot het hb,
weliswaar met veel aarzeling en pessimistische verwachtingen
over de afloop, in discussie te gaan met de leden. Daartoe
werden zes regionale discussiedagen gehouden. Voornaamste
conclusie van de bijeenkomsten was, dat de leden meer
maatschappelijke betrokkenheid wilden zien van het hbo

Door de uitbreiding van de organisatie (met name de diensten)
was er een organisatie van redelijke omvang ontstaan. Te groot
in ieder geval om de leiding van de dagelijkse werkzaamheden
nog geheel in handen van het hb te houden.
Zo werd het in 1960 noodzakelijk geacht om over te gaan tot de
benoeming van een directeur. Het Verbond zelf had hiertoe niet
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Bij het afscheid van Van Praag op het congres in '69 (boven)
werd door het I--Jederlands {',\adrigaalkoor uit Leiden een op
tekst van Erasmus uitgevoerd muziekstuk ten gehore
gebrCJcht, 'Colloquia FamiliCJra', CJangekondigd door P. Spigt.
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l.)e ter gelegenheid van dit afscheid ingestelde 'Dr
J.F). van Praagprijs' is onder andere uitgereikt aan Anton
ConstClnuse en aan Annie I;ornein- Verschoor; jury-voorzitter
was /-I. [Jonger.
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de middelen, maar het lukte een subsidie los te krijgen van de
'Stichting Leopold Schwarz Fonds'. Tot eerste directeur wees het
hoofdbestuur zijn eigen penningmeester aan: J. Pasman, tot dan
werkzaam bij de stichting'40-'45. Pasman bleef dit werk doen tot
z'n pensionering in 1972 en werd toen opgevolgd door W. Fiege.
Ook binnen het Verbond heeft zich een proces voltrokken dat in
veel organisaties vroeg of laat opduikt, wanneer een bestuur,
bestaande uit vrijwilligers die dat werk naast hun dagtaak
moeten doen, te maken krijgt met een bureau, waar mensen dag-
in, dag- uit met datzelfde werk bezig zijn. Enerzijds is er dan het
bestuur dat zich moet verantwoorden naar de leden en de
congresbesluiten moet uitvoeren, anderzijds zijn er de bezoldigde
functionarissen, die op grond van de practische werkzaamheden
een bepaalde visie ontwikkelen over het beleid en daarnaast ook
de eigen positie binnen de organisatie willen verstevigen (zowel
maatschappelijk als beleidsmatig). Op een gegeven moment
ontstond een machtstrijd die veel energie zou kosten.

De spanning tussen het vrijwilligersgedeelte van de organisatie
en de bezoldigde functionarissen kwam het eerst tot uiting in de
gemeenschappen. Door de gemeenschap Enschede werd op het
congres van 1969 voorgesteld om op korte termijn een commissie
te benoemen, die de betekenis van het werk van betaalde
functionarissen bij het HV nader moest bestuderen. Enschede
vreesde, dat het Verbond zou 'verworden' van een vereniging met
autonome gemeenschappen tot een hiërarchisch opgebouwde en
centraal geleide beroepsorganisatie. Dit zou het proces van
grotere inspraak en medezeggenschap bemoeilijken. Men vreesde
voor bedisseling door de functionarissen. Rood zag dit probleem
in 1969 nog niet. Hij stipuleerde, dat ook de functionarissen
binnen een democratisch patroon werken, hetgeen juist
mogelijkheden biedt voor samenwerking. Ook was hij van mening,
dat men intermenselijke relaties niet al te formalistisch moest
willen regelen, maar hij zegde toch toe dat het hb de
ontwikkelingen in de door Enschede gevreesde richting in het oog
zou houden. Het voorstel werd daarop ingetrokken. 59)
Door de ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie heen
speelde de problematiek van de sterk en snel verslechterde
financiële situatie van het Verbond. Het geringe ledental werd
als een ernstige belemmering ervaren bij de activiteiten van het
Humanistisch Verbond.
Er werd steeds gehunkerd naar nieuwe leden, waardoor meer
financiële ruimte zou ontstaan. In 1970 deed zich 'n unieke kans
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voor dit te verwezenjijken. Het oud-bestuurslid Polak-Schwarz
stelde het Verbond een bedrag van f 250.000,- ter beschikking
om daarmee een groots opgezette campagne te voeren, die zou
moeten leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal leden.
De besteding van dit bedrag bracht een enorme discussie teweeg
in het Verbond. VeeJ heil werd verwacht van inschakeling van
Inarktresearch en rec1amemiddeJen.
In J 970 werd een commissie ingesteld voor de ledenwerving. AJs
hoofdintentie werd uitgesproken dat via 'producten' Jeden zouden
worden geworven. In verband daarmee werd overwogen naast het
gewone 'gell1eenschaps'-lid de mogelijkheid te scheppen tot het
aanbieden van een 'algemeen' lidmaatschap.
ten onderzoek van de /\msterdamse psycholoog G. Kosse wees
uit, dat de aantrekkelijkste groep voor het Verbond in het
bijzonder de leeftijdsgroep van rond de veertig was, met
daarnaast de jongeren. Dit omdat het Verbond in deze groepen
ondervertegenwoordigd was en omdat verwacht Inocht worden,
dat zij nog Jange tijd lid zouden kunnen blijven.
OnvermijdeJijk kwam al snel de discussie los over de vraag, wat
dat 'product' van het H V moest inhouden. Men stelde vast dat de
Duitenwereld het H V kende als een min of Ineer vaag geestelijk
centrum, Inaar dat de aantrekkingskracht weJlicht groter zou
zijn als het zich zou manifesteren aJs een vereniging, die zich
onderscheidt door boeiende werkzaamheden in de openbaarheid.
Oln dit streven te ontwikkelen werd onder leiding van G. Kramer
het "stuurburo" ingesteld, bestaande uit vier hb-ers en vier
functionar issen. Gezamenlijk zouden deze acht moeten komen
tot de ontwikkeling van een nieuw 'Jandelijk aanbod', dat het
gezicht van het 1-1 V in belangrijke mate zou veranderen.
Maar Kramer kreeg nog een andere taak mee van het
hoofdbestuur, namelijk Ol n te adviseren welke stafbezetting
nodig en mogelijk was en in welke structuur. Gezien de
financiële zorgen van het Verbond hield dat in de practijk in, dat
bekeken moest worden, welke functionarissen onmisbaar waren
en weJke eventueel, indien nodig, konden worden ontslagen .
•"aast het stuurburo werd een projectgroep ingesteld, waarin de
lunctionarissen overleg voerden. In de herfst van J971 kwam het
rapport over het landelijk aanbod gereed. De hoofdlijn was dat
getracht moest worden de hUlI,aniserende tendenzen in de
salnenleving te stiJnuleren. __lensen en groeperingen die zich
wiJden inzetten 0' n bepaalde -concrete misstanden te verhelpen,
moesten door het ti V met medewerking van de gemeenschappen
met elkaar in contact worden gebracht.
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De nieuwe aanpak werd in de practijk uitgetest in Gouda. Met
een groot aantal plaatselijke actiegroepen, welzijnsorganisaties
en politieke partijen werd gewerkt aan de totstandkoming van
een sociaal-cultureel centrum, een project op het gebied van
milieuhygiëne en een zogeheten lagedrempeldienstver-
leningscentrum. Het HV-Gouda trad hierbij initiërend en
coördinerend op, onder meer door de organisatie van een cUrsus
'sociale aktie'. In een artikel in Humanist, october 1971, werd
verklaard dat de ervaringen bemoedigend waren. Echter, in het
stafberaad van 10 november 1971 kwamen ook minder positieve
aspecten naar voren. W. Veldhuijzen constateerde, dat er nogal
wat HV-fobie was. Bovendien bleken nogal wat deelnemers aan
de actie Gouda er problemen mee te hebben, dat het HV de actie
eigenlijk organiseerde met het doel leden te werven. Voorts
werd gevreesd dat de gemeenschap Gouda, als ze de zaak niet
goed van de functionarissen overnam, op de stoep zou komen te
staan. 60)
Twee dagen later vond na een gemeenschappelijke maaltijd
overleg plaats tussen hoofdbestuurders en het grootste deel van
de staf. Daar kwam het tot een uitbarsting. Door het hb werd de
bijeenkomst als een consultatie gezien, terwijl van
functionarissenzijde werd geëist dat in deze vergadering op voet
van gelijkheid beslist zou worden.
Toen bleek dat het hb daar niet op in wilde gaan, kwamen de
functionarissen met het voorstel om een onderscheid te maken
tussen de materiële en de formele beslissing. De materiële
beslissing zou gezamenlijk moeten worden genomen. Het hb
meende dat dit onderscheid niet te maken viel, en voorts dat het
hb als Verbondsorgaan, dat het landelijk gezicht en beleid van
het HV bepaalde, geen aanzienlijke beknotting van zijn
bevoegdheden kon toelaten. Dit standpunt was voor acht van de
dertien functionarissen reden om de vergaderzaal te verlaten.
Het bestuur liet duidelijk blijken, dat het niet zijn beleid wenste
te laten dicteren door de functionarissen. Het bevestigde deze
stellingname nog eens uitdrukkelijk in zijn vergadering van 19
november 197 I.
Het landelijk aanbod, zoals geconcretiseerd in het stuk van
Kramer, werd afgewezen met de argumenten: het is te
ambitieus, het eist de professionele capaciteit van het Verbond
teveel op, het is uit de huidige stafbezetting niet te bemannen en
aangezien succes niet is gegarandeerd, is het financieel te
riskant. Wel wilde men nog nader onderzoeken, welke elementen
uit het plan voor behoud in aanmerking kwamen, en ook wilde
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men een structuur creëren voor de inspraak van de
functionarissen. Op dezelfde vergadering werd gesproken over de
personele consequenties van de financiële situatie van het
Verbond. Aanvankelijk lag het in de bedoeling deze in
beschouwing te nemen in samenhang met het landelijk aanbod,
maar dat was nu inmiddels afgewezen. Daarbij kwam het het
bestuur niet ongelegen zich nu van een aantal 'dwarsliggers' te
kunnen ontdoen. Besloten werd de afdeling boekenverkoop op te
heffen, de werkzaamheden van het HC VV te staken en de
bezetting van het HOI te verminderen. De medewerking aan het
project in Gouda werd nog niet opgeschort.
Secretaris A. Wichers kreeg de ondankbare taak om de besluiten
in de stafvergadering van 24 november toe te lichten. Hem werd
daarbij duidelijk gemaakt, dat de staf de ontslagen niet zou
accepteren, omdat ze niet op duidelijke beleidsplannen waren
gebaseerd, niet op de vaststelling van de stichtingsbegrotingen
berustten en er geen overleg was gevoerd, terwijl nog
alternatieve bezuinigingen mogelijk waren (gedacht werd aan het
schrappen van de post directeur, die nog maar een beperkte tijd
door het Leopold Schwarz Fonds werd gedekt ).
De stafleden meenden, dat het hb zich in zijn overwegingen had
laten leiden door de angst, dat het HV bij het doorgaan van het
vernieuwd landelijk aanbod aanzienlijke financiële bijdragen van
vermogende Nederlanders zou mislopen. 61)
Er volgde na 17 december nog een gesprek van een
personeelsdelegatie met het voltallige hoofdbestuur. Maar ook
toen kwam men niet nader tot elkaar. Uiteindelijk kreeg de
Ver bondsraad op 29 januari 1972 de gelegenheid zich over de
k", cstie te buigen, maar toen was ook al besloten tot het houden
van een bijzonder congres, op 26 februari (de functionarissen
hadden inmiddels de gemeenschappen ingelicht over de ontstane
situatie, via 't zogenaamde 'Roodboek'). De Verbondsraad stelde
voor ten behoeve van het congres een voorbereidingscommissie
in te stellen, bestaande uit drie hoofdbestuurders (A. Hubert,
Rood en E. Hommes), drie functionarissen (F. Van Galen Last, C.
van der Hulle en M. Hoekstra) en drie 'buitenstaanders' (Van
Praag, commissievoorzitter, G. Neervoort en Kooy). Deze
commissie moest proberen het congres een gezamenlijke
zienswijze van hb en functionarissen voor te leggen, maar indien
dit onmogelijk was keuzemogelijkheden formuleren, opdat de
congresdiscussie een concrete grondslag zou hebben. Inmiddels
waren de verschillen van mening niet binnenskamers gebleven. In
verschillende dag- en weekbladen waren artikelen verschenen
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(onder meer in Vrij Nederland, 'De Nieuwe Linie' en de 'Goudse
Courant'). In december 1971 verklaarde de actie Gouda naar
aanleiding van de publicaties, dat het de samenwerking met het
landelijk Verbond wilde opschorten. Dit maakte het voor het hb
eenvoudig Olll de steun voor het project middels de
beschikbaarstelling van mankracht en onkostenvergoedingen te
stoppen. De paradoxale situatie ontstond dat een discussie die op
gang was gekomen Ol n tot groei van het ledental te leiden, tot
gevolg had dat honderden leden hun lidmaatschap opzegden.
Het bijzonder congres moest een einde Inaken aan de onhoudbare
situatie. Dit werd een stuk eenvoudiger gemaakt door de
voorbereidingscommissie, die in twaalf dagen tijds zestien uur
vergaderde en daarna met een door alle leden aanvaard rapport
kwam. l100fdlijnen in de rapportage waren: het maatschappelijk
engagement niet op de voorgrond plaatsen, maar naast de andere
werkzaamheden, geen koppeling Ineer tussen het aanbod en de
ledenwerving, instelling van een formeel stafberaad, dat de
beleidsvoorbereiding grotendeels in handen neemt, maar de
besluitvorming geheel aan het hb overlaat (hierbij de wensen en
gedachten van de achterban in acht nemend).
Het rapport werd zonder problemen door het congres aanvaard.
Wel ontstond er een kritieke situatie naar aanleiding van een
motie, die was ingediend door een groot aantal afdelingen uit de
randstad. l)e motie hield in dat een ontwikkelingsgroep moest
worden opgericht, die zich zou beraden over de structuur van de
organisatie. De onvrede richtte zich vooral op de constatering,
da t alleen het hb en de functionarissen bij de zaken werden
betrokken; men wenste dat de leden (gemeenschappen) er meer
en eerder bij werden betrokken. De voorzitter maakte al snel
duidelijk dat hij niets voor een dergelijke discussie voelde, omdat
hierover de voorgaande vijf jaren al "zeer lang" en zeer intensief
was gesproken. "Dat is (... ) een stuk historie, dat ons dwarszit,
om nu de moed, het uithoudingsvennogen op te brengen, als
zittend hb om nog eens met een nieuwe groep mensen ons te
gaan beraden op de structuur van de organisatie". 62) De
woorden van l(ood overtuigden de randstedelijke
geineenschappen niet zodanig dat zij hun motie introkken. De
discussie ging door en Rood zag zich genoodzaakt het congres
Inede te delen dat "als dit voorstel wordt aangenomen (... ) dit het
aftreden van het hb (zal) betekenen". 63) Uiteindelijk werd de
motie ingetrokken, nadat het hb had toegezegd dat het de
geineenschappen zo vlug mogelijk zou inschakelen bij het te
voeren beleid.
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Formeel kwam met dit congres een eind aan het conflict, maar
het grootste deel van de opposanten was nog steeds werkzaam bij
het Verbond. Gedurende 1972 kwamen de onenigheden nog
verscheidene malen aan de oppervlakte. Op 18 september
meldden vertegenwoordigers van het Humanistisch Jongeren
Sentrum in het VARA-radio-programma 'Dingen van de Dag', dat
er een scheuring dreigde in het HV. Het HJS riep op de scheuring
te ondersteunen. Hierop verbrak het hb het contact met het HJS,
en stelde medesubsidiënt CRM van de breuk op de hoogte,
waardoor het HJS buiten subsidieregelingen viel. 64)
Vormingsfunctionaris S. Radius, representant van de
maatschappelijk kritische stroming, publiceerde in Humanist van
24 juni 1972 een artikel, genaamd 'Aspecten van vormingswerk'.
Hij stelde dat het vormingswerk (ook binnen het Verbond)
gericht moest zijn op een revolutionaire veranderingsgezindheid,
die onder meer inhield het streven naar socialisatie van de
productiemiddelen en grond. Vooral naar aanleiding van de brief
van een industrieel, die het HV financieel steunde, schreef de
voorzitter niet eerder dan in october een reactie: 'Misverstanden
rondom humanisme'. Humanistische vorming mocht niet
beïnvloeding als doel hebben, maar stelselmatige zelfontplooiing
in relatie tot andere individuen en de samenleving als totaliteit.

In de tweede helft van 1971 werd alsnog de grote ledenwerfactie
op touw gezet. Er was een reclamebureau bij ingeschakeld, dat
voor potentiële leden aantrekkelijk informatiemateriaal had
vervaardigd. De actie werd ingeluid door een persbijeenkomst,
waarop de nieuwe directeur, Fiege, een toespraak hield. Het
'Leids Dagblad' van 12 september meldde: "Het noodlijdend
Verbond (.•. ) hoopt door deze actie uit de rode cijfers en in de
slag om een 'humanisering' van de maatschappij te komen. Als
eerste stap op weg naar de maatschappijkritische bezinning heeft
het HV- bestuur besloten de ecologie (het milieu enz.) aan te
pakken. (... ) Opmerkelijk is overigens dat een van de centrale
figuren in de ledenwerfactie, publiciteitscoördinator Van Galen
Last zijn lidmaatschap heeft opgezegd. De heer Van Galen Last
die zich ook tijdens het geruchtmakende conflict aan de zijde
van de drie ontslagen functionarissen schaarde, is het oneens met
het recente personeelsbeleid." 65)
Het hb verzocht Van Galen Last zijn opzegging te motiveren.
Deze deed dit middels een uitvoerige brief met hevige kritiek op
presidium en directeur. De directeur voerde, volgens Van Galen
Last een personeelsbeleid op basis van paniekvoetbal en
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autoritair gedrag, en hij werd hierin gesteund door het presidium.
Het hb besloot op 8 september de functionaris, mede gezien zijn
prominente rol bij de ledenwerving, ontslag aan te zeggen. 66)
Dit ontslag was voor bestuurslid A. Warburg weer aanleiding om
uit het hb te stappen. Ook tijdens eerdere kwesties had Warburg
steeds te kennen gegeven de voorkeur te geven aan een mildere
benadering van kritische functionarissen. Vaak speelde hij in het
overleg tussen hb en functionarissen een bemiddelende rol en
kwam hij met tussenvoorstellen. De voorzitter trachtte Warburg
nog terug te halen, maar tevergeefs. War burg schreef hem:
"Doorslaggevend is voor mij de overtuiging dat we als leiding van
het Verbond in zaken waarin meningsverschillen aan de orde
zijn, al geruime tijd niet de juiste houding weten te vinden. Ik
hoop dat na verloop van tijd zal blijken dat het ook anders kan.
Maar voor het moment zie ik het niet." 67)
De ledenwerfactie leverde uiteindelijk in een periode van vier
maanden (JO september - la januari) 1251 nieuwe leden op. De
werkwijze was gericht op het verkrijgen van adressen van
mensen waarvan verwacht mocht worden, dat deze belangstelling
zouden hebben voor het HV•
Helaas werd nogal onzorgvuldig omgegaan met persoonlijke
gegevens. In het informatiemateriaal werd de buitenkerkelijkheid
van de lezer verondersteld, maar men kwam niet te weten door
toedoen van wie het HVaan die informatie was gekomen. Vanuit
het Centraal Bureau kregen leden wervers de tip te noteren, wie
iets gaf bij de huis aan huis-collecte van het Humanistisch
Thuisfront. Het HV kreeg van de Nederlandse Vereniging van
Schoolde kanen het adressenbestand van het blad 'Dekandoog' ten
behoeve van de ledenwerving. Dit leidde tot een aantal furieuze
reacties, die de leiding van de ledenwerfactie had kunnen zien
aankomen, aangezien immers adressen van een algemene
vereniging werden gebruikt en het materiaal bewuste
ongodsdienstigheid veronderstelde. Zo kwam het materiaal ook
terecht bij dekanen van christelijke scholen. Iemand reageerde
door uitdrukkelijk de hoop uit te spreken, dat "u geen succes hebt
met uw geschrijf". Een andere reactie luidde: "Ik vind dit een
onaanvaardbare inbreuk op mijn privacy". 68) Na 1972 was de
maatschappijkritische stroming aanzienlijk verzwakt, maar nog
niet geheel verdwenen in de centrale organisatie.
Na nieuwe problemen nam in 1973 de laatste van de
functionarissen, die in 1971 met het hb in conflict was gekomen,
zijn ontslag. In datzelfde jaar ging de hoofdraadsman bij de
strijdkrachten Lips met pensioen. Ook hij was een aanhanger van
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het humanisme, zoals dit door de agerende functionarissen werd
gewenst. Een aantal malen was hij in aanvaring gekomen met het
hb, dat zijn optreden over het algemeen als eigengereid
ervaarde. Ups, die zowel bij de opbouw van het Verbond (met
name van de gemeenschappen) als bij de opbouw van het
raadsliedenapparaat in het leger erg veel werk had verricht, brak
na zijn pensionering alle contacten met het Verbond af.
In 1974 waren het de bestuursleden Hommes en I. van de Willik,
die opnieuw met voorstellen kwamen om meer contacten na te
streven met instellingen met een humanistische inslag en aan hen
publicitaire middelen ter beschikking te stellen.

Veranderende positie gemeenschappen

De wisselwerking tussen 'Utrecht' (hb en Centraal Bureau) en de
gemeenschappen was op de congressen in de zeventiger jaren een
telkens terugkerend onderwerp van gesprek. Veel
gemeenschappen zaten in de vicieuze cirkel van weinig
belangstelling, schraler wordend programma-aanbod, nog minder
belangstelling. In Humanist van I december 1979 schreef dr W.
Klever dat het HV op de grote groep mensen die de kerk hadden
verlaten slechts een matige aantrekkingskracht uitoefende,
omdat er te weinig werd ingespeeld op de diepmenselijke
behoefte aan (ongodsdienstige) gemeenschapsbeleving. Het HV
zou hiervoor op gemeenschapsniveau een te verschraald en
getaand voorkomen hebben.
In 1972 schreef een functionaris aan het bestuur dat zeker 90%
van de gemeenschappen te zwak was om iets te betekenen. Spigt
vroeg zich in 1975 af, of er wel ooit één punt van het
Humanistisch Perspectief op ook maar één bestuursvergadering
van zelfs maar één gemeenschap één keer was besproken. 69)
In bijna elk jaarverslag werd er in mineur over de
gemeenschappen geschreven. De gemeenschappen maakten op
hun beurt weer bezwaar tegen de benadering van problemen door
de centrale organisatie. Een voorbeeld daarvan was de opmerking
van A. Katan op het congres 1971: "U geeft wel herhaaldelijk te
kennen dat de gemeenschappen meer zouden moeten doen; maar
daar blijft het dan bij. Dit is niet bevorderlijk voor de interne
dialoog. De gemeenschappen doen, met hun beperkte
mogelijkheden, wat ze kunnen." Het verslag bevestigde tenslotte
de mening in een aantal gemeenschappen, dat het Verbond
"nolens volens in een zeer gevaarlijke impasse dreigt te raken".
70) Als het hb gebrekkig functioneren constateerde dan moest
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het iets ondernemen en het niet bij woorden laten, zo vond men.
In de grote steden was het geen probleem om een redelijke
acti viteit te ontplooien, maar in de kleine gemeenschappen bleef
alles steken bij enkele spreekbeurten per jaar.
De contacten tussen gemeenschappen en Centraal Bureau liepen
via de organisa tiesecretar is, die mede als taak had de
gemeenschappen te (re)activeren. In de practijk kwam dit er
vaak op neer, dat hij aanbood om zelf een programma te
verzorgen als men geen andere sprekers kon krijgen
(hoofdbestuurders gingen niet graag naar afgelegen
gemeenschappen) of durfde te vragen vanwege de doorgaans
slechte opkomst. De organisatiesecretarissen (Th. Polet, later De
Leede) zagen zo heel wat uithoeken van het land. De kloof tussen
hb en 'het land' werd steeds groter. De gemeenschappen wensten
daarom meer invloed op het (hb)beleid. In tegenstelling tot het
hb zagen de meeste gemeenschappen de Verbondsraad, zoals die
in 1967 werd geïnstalleerd, niet als een oplossing, omdat deze via
de gewesten was samengesteld. Uiteindelijk kwam in 1975 het hb
aan de gemeenschapswensen gedeeltelijk tegemoet door in de
Verbondsraad plaats te maken voor vertegenwoordigers van de
grotere gemeenschappen. De Verbondsraad veranderde hiermee
van karakter. Het was niet meer uitsluitend adviesorgaan, het
nam meer beslissingsbevoegdheden van het congres over. Het hb
maakte er vanaf dat moment geen deel meer vanuit, maar ook
daarvoor bezochten de bestuursleden de vergaderingen toch al
weinig. 71)
De nieuwe situatie leidde weer tot een spanning tussen de grote
en de kleine gemeenschappen. De kleine gemeenschappen
voelden zich buiten spel gezet bij een aantal door het congres
gedelegeerde beslissingen. Op aandrang van de gemeenschap
Wageningen werden de hb-vergaderingen vanaf het begin van de
zeventiger jaren toegankelijk gemaakt voor bestuurders van
gemeenschappen en gewesten. Van dit recht werd echter maar
spaarzaam gebruik gemaakt. Het aantal toeschouwers
schommelde tussen nul en vier personen, meestal uit de grote
randstedelijke gemeenschappen, die de kans grepen om een zaak
die binnen hun kring leefde aan de orde te stellen.
De gemeenschap Utrecht maakte van zijn aanwezigheid in 1973
gebruik door tijdens de vergadering alternatieve notulen op te
stellen, deze in het gemeenschapsblad te publiceren en aan
andere gemeenschappen door te geven. Algemeen secretaris
Wichers was erg ontstemd over de sfeer, die ze opriepen:
"Utrecht rekent zich nog steeds tot plicht de afdelingen te



65

waarschuwen voor wat het hb in het schild voert. Het land boft
dus geweldig, dat het bestuur van de afdeling Utrecht (•.. ) nog
steeds aanhanger is van de alternatieve folklore." 72)
Het grootste strijdpunt tussen hb en gemeenschappen was steeds
de verdeling van de contributiegelden. Statutair was vastgelegd,
dat 40% naar de gemeenschappen en 60% naar de landelijke
organisatie ging.
Om de moeilijke financiële situatie te overwinnen kreeg het hb
in 1971 van het congres toestemming dit percentage tijdelijk te
verhogen tot 70%. Omdat het om een tijdelijke maatregel ging,
kwam de kwestie op congressen steeds opnieuw ter sprake. De
regeling werd wel steeds verlengd, maar er werd driftig van de
gelegenheid gebruik gemaakt om te wijzen op de geringe
waardering voor het gemeenschapswerk (vooral door die
gemeenschappen die goed functioneerden en ook zelf om geld
zaten te springen). Eigenlijk, zo vonden steeds meer leden begin
jaren zeventig, had het gemeenschapsidee afgedaan in het HV en
waren het afdelingen van een landelijke organisatie geworden.
Op het congres van 1973 werd een voorstel in stemming gebracht
om de naam 'gemeenschap' te wijzigen in 'afdeling'. Er bleken
102 afgevaardigden voor te zijn en 77 tegen. Dat was een
meerderheid, maar aangezien het een statuutwijziging betrof,
moest een tweederde meerderheid voor zijn. Derhalve bleef de
naam 'gemeenschap' gehandhaafd, ondanks het feit dat velen de
jaren daarvoor al de naam 'afdeling' hadden gebruikt.
In 1983 en 1984 kwamen opnieuw vanuit het hb voorstellen, die
de financiële positie van de gemeenschappen raakten. De
centrale organisatie was door het teruglopen van inkomsten in
financiële problemen geraakt. In 1983 stelde het hb voor om bij
de verdeling van de contributiegelden uit te gaan van de netto
bedragen, waarmee men de contributiebedragen verminderd met
de administratiekosten bedoelde. Dit voorstel werd door het
congres om procedurele redenen afgewezen. Later is niet weer
op dit voorstel teruggekomen, omdat men uit de problemen bleek
te kunnen komen door een betere organisatie van de
administratie. Het jaar daarop deed het hb een beroep op de
tegoeden van de gemeenschappen ten behoeve van een
automatiseringsproject op het Centraal Bureau. Dit voorstel en
een voorstel tot organisatorische veranderingen, die men zag als
verzwakking van de gemeenschapspositie, leverden opnieuw een
lange discussie op. De gemeenschapsvertegenwoordigers gaven
het bestuur (nog) geen toestemming om hun gelden (het ging om
zo'n f 300.000,-) te gebruiken. Men wenste eerst een onderzoek
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naar de wenselijkheid en alternatieve financieringsmogelijkheden.

Rust en consolidatie

Na de hectische periode 1971-1973 was het streven van het hb in
de eerste plaats gericht op het creëren van een situatie van rust
rond de organisatie. De periode 1973-1980 was zeker een
vruchtbare tijd voor het Verbond.
Dit kwam niet in de laatste plaats door de omstandigheid, dat
het grootste deel van die periode het enige na-oorlog se kabinet
met een niet- confessionele meerderheid regeerde (namelijk het
kabinet Den Uyl 1973-1977). Veel aanspraken, die daarvoor
steeds door (merendeels) confessionele bewindslieden waren
tegengehouden, konden nu worden geëffectueerd. Binnen de
organisatie zelf richtte de discussie zich met name op
inhoudelijke aangelegenheden, zoals de groots opgezette
landelijke discussie over de overlevingsproblematiek. Het streven
was nu om na de troebelen een zo groot mogelijke continuïteit te
krijgen. Op bestuursleden, die wilden opstappen, werd grote
pressie uitgeoefend om toch aan te blijven. Wellicht was dit
mede de achtergrond van de vaak grote absentie op
hb-vergaderingen in de periode na 1973.
Nieuwe bestuursleden werden aangezocht, als men de
verwachting koesterde dat zij over nuttige kennis beschikten van
de actuele en toekomstige dicussiethema's binnen het Verbond.
Zo kwam in 1973 ir S. Mansholt in het bestuur met het oog op de
overlevingsproblematiek. Dat was, gezien zijn deelname aan de
bestuursactiviteiten, een ongelukkige greep. Een later voorbeeld
is prof. dr R. Diekstra, die gepubliceerd had over zelfdoding, een
onderwerp dat in het Verbond de gemoederen lange tijd
bezighield, maar waarmee men niet goed raad wist. Verder werd
er steeds gezocht naar politici van zoveel mogelijk verschillende
(niet-confessionele) signatuur. De nadruk binnen het bestuur
kwam te liggen op ervaren bestuurders en specialisten op een
specifiek terrein. In tegenstelling tot de eerste decennia kwam
men weinig humanistische theoretici meer tegen. Dit
constateerde ook secretaris Wichers in 1972: "Denkende aan
vroeger: Van Praag, Bonger, Brandt Corstius, Stuiveling en
Constandse, zitten we ook wat dun in de humanistische
pennevoerders van niveau". 73) Het hoofdbestuur voelde zich
gedwongen meer met politieke kwesties bezig te zijn. Dit als
gevolg van de uitspraak van 1969 om meer aandacht aan het
maatschappelijk engagement te besteden.
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Voor 1969 werden politieke discussies, als die op het congres aan
de orde kwamen, vrij snel door het hb tot enige algemeen
geldende humanistische principes geneutraliseerd. Dat gold
bijvoorbeeld bij de kernwapendiscussie op het 1963-congres. Toen
in 1970-1971 vooral door toedoen van de functionarissen het
Verbond een uitgesproken politiek linkse koers dreigde te gaan
varen, werd hier door enkele VVD-leden van het Verbond op
gereageerd door de oprichting van de 'Beginselgroep'70'. Deze
had tot doel het HV "weer leefbaar voor liberale leden te maken,
die in vele afdelingen achteruitgesteld worden". 74) Op 9 mei
1970 werd de groep in Amersfoort opgericht. Hierbij deed zich
een incidentje voor. Mens en Wereld- redacteur C. Vogel mocht
de bijeenkomst wel bijwonen, maar hij mocht er geen verslag van
doen. Vogel verliet daarom de vergadering en publiceerde z'n
ervaringen in het eerstvolgende nummer.
De Beginselgroep'70 bestond niet lang. In 1971 werd één van de
voormannen, Hubert, in het hoofdbestuur opgenomen en daarmee
was de belangrijkste doelstelling geëffectueerd. In 1973 kwam
naar aanleiding van de discussie over de herziening van de
beginselverklaring de vraag naar voren, hoe ver moest worden
gegaan met de concretisering van het maatschappelijk
engagement. Sommigen wilden dit vrij uitgebreid en concreet
opnemen. Om aan deze wens tegemoet te komen werd besloten
naast een eerste formulering van de humanistische principes in
de beginselverklaring ook een soort 'strijdprogram' op te stellen,
waarin meer plaats was voor sociale en politieke
aandachtspunten. Dit werd het Humanistisch Perspectief.
Tot 1980 leverden politieke stellingnamen van het HV geen grote
problemen op. Er werd echter erg terughoudend mee
omgesprongen. Eigenlijk moesten alle hb-ers ermee instemmen
voor men een uitspraak deed. Eén tegenstander vond men nog
geoorloofd, twee was ernstige reden tot twijfel en als er drie
tegenstanders waren, dan werd er al geen uitspraak meer gedaan
(er waren ongeveer twintig hb-Ieden). Het kwam meerdere malen
voor, dat op congressen werd gevraagd om meer expliciete
politieke stellingnamen. Meestal werden deze moties afgewezen
of ingetrokken, maar een enkele keer kwam het tot een
uitspraak. Zo werd in 1973 een motie aangenomen, waarin er bij
het hb op werd aangedrongen zich minder nadrukkelijk te
distantiëren van het gebruik van de term 'politiek' noch van een
algemene politieke stellingname.
In 1977 trad Rood als hb-lid af, hij werd als voorzitter opgevolgd
door R. (Rob) Tielman.
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Ook deze voorzitterswisseling leidde weer tot organisatorische
aanpassingen. Na een fundamenteel verschil van opvatting tussen
hoofdbestuur en directeur over de interne organisatiestructuur,
met name ten aanzien van de positie van de directeur daarin,
werd besloten het dienstverband met directeur Fiege te
beëindigen. 75) Als nieuwe directeur werd H. Baas benoemd. Ook
werd vanaf 1979 weer gewerkt met een Dagelijks Bestuur.
Op het congres van 1979 deed zich een uitzonderlijke gebeurtenis
voor. Voor het eerst sinds Van den Muijzenberg in 1949 was er
weer een stemming nodig voorafgaande aan de benoeming van
een nieuw bestuurslid. Het ging hierbij om de candidaat F.
Bolkestein, die politiek actief was in de VVD. Deze had een
aantal omstreden uitspraken gedaan in een interview in de
'Haagse Post'. Hij had gezegd dat het dwaas was om de
neutronenbom niet te maken en dat hij tegenstander was van het
uitvaardigen van boycotmaatregelen tegen Zuid-Afrika. De
stellingname over de neutronenbom was geheel in strijd met de
publieke verklaringen hierover van het hb in 1977 en 1978.
Op grond van dit interviewen bezwaren van algemene aard tegen
nevenfuncties van kamerleden, werd door de gemeenschap
Eindhoven geadviseerd tegen deze kandidatuur te stemmen. Er
vond een schriftelijke stemming plaats met als uitslag: 128 voor,
56 tegen en 9 onthoudingen.

Kernwapenp roblem atiek

In 1980 brak weer een moeilijke periode aan voor het HV. Min of
meer werd dit veroorzaakt door de kerken. Middels het IK V
hadden deze de leiding genomen in het verzet tegen de plaatsing
van 48 nieuwe kruisraketten in Nederland, waardoor ook het H V
zich genoodzaakt voelde, tegen wil en dank, over deze kwestie
een standpunt in te nemen. De kwestie kwam voor het eerst in
mei 1980 uitvoerig in het hb aan de orde. Het kwam toen niet tot
een uitspraak, omdat een aantal leden ernstige principiële
bezwaren koesterde tegen de uitspraak die de overgrote
meerderheid wenste. De problematiek werd gedelegeerd naar de
Verbondsraad, die nog in datzelfde jaar na twee bijeenkomsten
besloot te komen met een verklaring, inhoudende de ethische
afkeuring van het bezit en gebruik van kernwapens. Dit besluit
was voorbereid door een commissie waarvan onder meer de
VVD-er Hubert deel uitmaakte, die ook zijn instemming gaf. 76)
Voor een klein deel van de VVD-aanhangers in het Verbond ging
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deze verklaring echter te ver. Van de heren J. Rutgers en J.
Mazure verschenen ingezonden stukken in Humanist van juni
1980. In november verscheen nogmaals een brief van Rutgers. Hij
wenste overleg met het hb over de vraag, of de 'verontruste'
leden op de een of andere manier voor de zo waardevolle
acti viteiten van het Verbond behouden konden blijven. Hij vond
het noodzakelijk om een indruk te krijgen van de omvang van de
'verontrusting'. Iedere verontruste werd opgeroepen een
briefkaart met 'Ik ben verontrust' naar hem op te sturen. Volgens
een mededeling van A. Zoutendijk-Meijs in het hb zijn daar
zeventig reacties op gekomen.
Op het congres van 198 I werd de HV-verklaring nog enigszins
aangescherpt. Nu werd een klemmend beroep gedaan op alle bij
de bewapeningswedloop betrokken partijen om eenzijdige stappen
tot ontwapening te zetten. Weer een half jaar later kwam de
vraag aan de orde of het HV zou moeten meedoen aan de grote
vredesdemonstratie op 21 november in Amsterdam. Het ging er
daarbij om of het HV zich achter de leus 'Geen nieuwe
kernwapens in Europa, niet in Nederland, noch in enig ander land'
kon scharen. In het hb waren tien leden voor deelname aan de
demonstratie, terwijl drie zich ertegen verklaarden (drie
onthielden zich). Er werd derhalve als uitvloeisel van de oude
uitsprakenregel besloten om niet mee te doen.
Er kwam een grote vloed van reacties los op dit besluit, van
individuele leden, vrouwengroepen, gemeenschappen en jongeren,
die er met name bij de Ver bondsraad op aandrongen het bestuur
alsnog te bewegen tot deelname. Een echtpaar uit Hilversum
vroeg zich af wat het humanisme eigenlijk was:" een mooi boekje
- veel woorden - geen daden?". 77) Pas zestien dagen voor de
demonstratie vond men een passende oplossing. De al enige jaren
bestaande 'permanente com missie verontrusting
atoom bewapening' werd omgedoopt tot het 'Humanistisch
Vredesberaad' (H VB). Door middel van het HVB kon de
meerderheidsopvatting over kernbewapening naar buiten worden
gebracht. HVB-voorzitter C. de Ronde was één van de sprekers
op het Museumplein. Deze indirecte deelname was reden voor
enige tientallen leden om hun lidmaatschap op te zeggen. Onder
hen drie oud-bestuursleden: Hubert, L. Vonhoff-Luyendijk en
Bolkestein, alsmede het hb-lid Zoutendijk-Meijs. Een klein deel
van de uittreders verenigde zich in het Algemeen Humanistisch
Trefpunt (A.H.T.). Er werden nog wel pogingen ondernomen
vanuit het hb (door A. Krijnen, M. de Nachtegaal en Tielman) om
weer nader tot elkaar te komen, doch tevergeefs. Begin
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februari werd de 'Stichting AHT' opgericht, die als statutair doel
had "aan Nederlandse humanisten, ongeacht hun politieke
inzichten, de mogelijkheid te bieden voor levensbeschouwelijk
overleg en contact". Er werden publicaties,
discussiebijeenkomsten en werkgroepen aangekondigd. 78)
Ook binnen het hb vond naar aanleiding van de gebeurtenissen
bezinning plaats. Een commissie ging zich buigen over het
vraagstuk van de politieke pluriformiteit binnen het HV en in het
verlengde daarvan het uitsprakenbeleid. Als reactie op het
Trefpunt en de toegemoetkomende houding van het hb
hiertegenover, gingen anderen binnen het HV zich verenigen in
de 'Beweging van Kritische Humanisten'. In tegenstelling tot het
Trefpunt liet de BKH er geen twijfel over bestaan, dat zij haar
activiteiten alleen op openlijke wijze binnen het Verbond wilde
ontplooien.
De BKH wilde dat er minder aandacht werd besteed aan
belangenbehartiging en meer aan humanisering van de
samenleving en realisering van humanistische waarden. Er moest
meer aandacht worden besteed aan de strijd tegen bewapening,
onderdrukking en armoede in de Derde Wereld, tegen de sociaal
economische onrechtvaardigheden in Nederland, tegen de
opgelegde rolverdeling tussen man en vrouwen tegen alle
vormen van discriminatie.
De kritiek van de BKH richtte zich in 1982 met name op de
houding van het hb tegenover het HVB. Het bestuur moest onder
druk worden gezet om het HVB te financieren en ook moest het
HVB een officiële taak krijgen in het voorbereiden van
HV-standpunten en HV-acties inzake de kernbewapening.
Voor beide groepen (Trefpunt en BKH) was het congres van 1983
van groot belang. Op de agenda stond zowel de politieke
pluriformiteit als de subsidiëring van het HVB.
Over het voorstel politieke pluriformiteit was tevoren overleg
gevoerd met het Trefpunt. Het overleg leidde ertoe dat de
Trefpuntaanhang bij aanneming van het hb-voorstel terug zou
keren in het HV. De kern van het voorstel was, dat het HV bij
een maatschappelijke stellingname de eventuele verscheidenheid
aan opvattingen op zodanige wijze zou weergeven, dat alle
betrokken hb-Ieden zich daarin konden herkennen. Bij de
behandeling kwam Trefpunt-woordvoerder H. Huffnagels met een
nieuwe eis. Hij was van mening, dat politieke activiteiten niet
direct door het HV gesubsidieerd mochten worden. Het HVB zag
hij als politieke activiteit. Tielman antwoordde, dat wanneer
bijvoorbeeld het HVB faciliteiten zou krijgen, "vanuit de



71

pluriformiteitsgedachte een groep met tegengestelde mening -
stel dat men behoefte heeft hieraan - dezelfde faciliteiten
(moest) krijgen". 79) Hiervoor was echter de goedkeuring van de
Verbondsraad vereist. Dit orgaan kreeg de
beslissingsbevoegdheid over de vraag wat 'evenredige
faciliteiten' zouden gaan inhouden. Het pluriformiteitsvoorstel
werd door het congres aanvaard. Bij de begrotingsbehandeling
werd een bedrag van f 25.000 aan het HVB ter beschikking
gesteld. Van de BKH werden behalve het subsidie-voorstel-H VB,
voorstellen besproken over de oorzaken van bewapening en
fascisme. Na afloop van het congres werd al snel duidelijk, dat
de Trefpunt-aanhangers niet terug zouden komen in het HV. In
tegenstelling tot de kerkelijke groeperingen, waar de
voorstanders van plaatsing van kernwapens (verenigd in het
ICTO) wel binnen hun organisatie bleven,. gaven mevrouw
Zoutendijk c.s. er de voorkeur aan buiten het Verbond actief te
zijn.
Nadat het Verbond er 35 jaar in was geslaagd om humanisten van
uiteenlopende politieke richting bijeen te houden, was er nu echt
sprake van een schisma, een scheiding van geesten.

Structuur-d iscussie

In de jaren 1979 en 1981 was het hb, evenals in 1969, weer met
beleidsnota's gekomen, die aan het congres ter goedkeuring
werden voorgelegd. Het lag in de bedoeling dat dit ook in 1983
zou gebeuren, maar het lukte het bestuur toen niet om met een
afgerond stuk te komen. Daarom werd in dat jaar een
discussienota uitgebracht.
Op deze nota werd door het congres veel kritiek uitgeoefend,
met name waar het de gevolgen van de zwakke financiële positie
betrof. De discussienota tesamen met de in de congresdiscussie
naar voren gebrachte punten werden door een commissie onder
leiding van A. Krijnen uitgewerkt. De commissie kwam met een
nota genaamd 'Structuur-Beleid 1983-1985', waarin een grondige
reorganisatie van het Centraal Bureau werd aangekondigd. De
commissie stond een piramidevormig hiërarchisch model voor.
De diensten zouden worden verdeeld over vier taakgroepen
(Geestelijke Verzorging en Vorming, Verenigingszaken,
Onderzoek en Opleiding, en Publicitaire Media), allen geleid door
een coördinator.
Deze coördinatoren, met inbegrip van de coördinator namens het
Centraal Bureau, moesten in het 'hoofden van dienstoverleg'
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tesamen met de directeur de beleidsvoorbereiding verzorgen. De
directeur als vertegenwoordiger en leider van het Centraal
Bureau zou de schakel tussen functionarissen en bestuur zijn. Op
het voorstel van de commissie Krijnen kwam veel verzet van de
functionarissen. De diensten wilden een directere invloed op het
beleid en konden niet instemmen met de gecentraliseerde
aanpak. Daarnaast waren er bezwaren ten aanzien van het
personeelsbeleid. Het rapport verdween vrij spoedig van tafel en
een nieuwe commissie, deze keer onder leiding van
ondervoorzitter De Ronde, werd aan het werk gezet. Haar
rapport, dat uiteindelijk op het bijzonder congres van 1984 werd
aanvaard, ging uit van een gedecentraliseerde organisatievorm.
De verschillende takken van dienst kregen een directe lijn naar
het bestuur via de zogenaamde beleidsplatforms, waarin door
hb-ers en functionarissen gezamenlijk de beleidsbepaling zou
plaa tsvinden.

Omvang buitenkerkelijkheid en humanisme

Voor een organisatie die zich richt op een specifieke groep in de
samenleving, is het belangrijk om te weten hoe groot die groep
is. De resultaten van de volkstellingen waren daarbij een redelijk
betrouwbare graadmeter. Deze hadden in de eerste helft van de
twintigste eeuw een gestage afname van het aantal bij een
kerkgenootschap aangeslotenen laten zien (met uitzondering van
de roomskatholieken en de gereformeerden) en een gestage
toename van het aantal onkerkelijken.

Voornaamste kerkgenootschappen in percentages (volkstellingen):

1909 1920 1930

Ned. Herv. 44,1 41,1 34,3
Geref. kerken 8,2 8,1 8,0
Chr. Gereform. 0,9 0,7 0,6
Evang. Luthers 1,3 1,2 1,0
Remonstr. 0,4 0,4 0,4
Doopsgez. 1,0 0,9 0,8
R.K. 35,0 35,3 36,4
Geen kerkel. gezindte 4,8 7,7 14,4

Uit een enquête van het blad 'Elsevier' in 1946 bleek 21%
buitenkerkelijk te zijn. 80)
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Het Verbond keek dus met veel belangstelling uit naar de
resultaten van de eerste naoorlogse volkstelling in 1947. Op de
gang van zaken rond de volkstelling had het HV veel kritiek. Zo
had men bezwaar tegen de toelichting ten behoeve van de
tellers, waarin gesteld werd dat de vraag: "behoort gij tot een
kerkgenootschap", alleen met nee mocht worden beantwoord,
wanneer men daar persé op stond. Andere bezwaren betroffen de
manier waarop tellers de antwoorden van de ondervraagden
interpreteerden: doopleden werden zonder meer als kerkelijk
genoteerd, en soms liet men alleen de keuze maken tussen
protestant en katholiek. Eén teister, uit Rotterdam, maakte het
zo bont dat zij, wanneer zij nee als antwoord kreeg, vroeg naar
de godsdienst van (groot)ouders en die invulde. 81)
De volkstelling van 1948 gaf een percentage buitenkerkelijken te
zien van 17,04%. Meer dan de laatste vooroorlogse telling, maar
minder dan de enquête van Elsevier aangaf. Op een totale
bevolking van tien miljoen in 1947 waren er dus 1.700.000
mensen, die zich uitdrukkelijk buitenkerkelijk wensten te noemen.
Uitdrukkelijk, want in de visie van het HV waren er veel mensen
geweest, die uit sleur een kerkgenootschap hadden genoemd
waarmee zij ooit een band hadden. Men kwam tot deze conclusie
omdat gebleken was, dat in de grote steden het percentage
huwelijken dat niet kerkelijk werd ingezegend, aanzienlijk hoger
lag dan het percentage buitenkerkelijken. Men vroeg zich af,
welke betekenis de Kerk voor deze mensen had, als men bij zo'n
plechtige en feestelijke gebeurtenis in het leven, waarbij
bovendien traditie een belangrijke rol speelt, de Kerk niet meer
bezocht. 82)
Dit gegeven was het sein om bij de volgende volkstelling, in
1960, alerter op te treden. Door middel van de uitgifte van een
vouwblad en een persconferentie wilde men duidelijk maken dat
het anno 1960 een gewone zaak was om buitenkerkelijk te zijn.
Als men zich als zodanig beschouwde, dan was het plicht om zich
bij de telling ook als zodanig op te geven, ongeacht of men
bijvoorbeeld dooplid was. Op deze campagne kwamen veel
protesten van kerkelijke zijde. Van Nederlands-Hervormde zijde
werd door de synode secretaris F. Landsman benadrukt, dat
iemand die dooplid was, kerkelijk bleef tot het moment, dat hij
schriftelijk aan de kerkeraad van de Nederlands-Hervormde
gemeente te kennen had gegeven uit de kerkelijke gemeenschap
te willen treden. Wie dat nog niet had gedaan, mocht niet 'geen'
invullen bij de vraag naar de kerkelijke gezindte. Uit katholieke
hoek kwamen soortgelijke geluiden.
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Geruime tijd na de telling reageerde Van Praag op de stellingen
van Landsman: "Het gaat bij de volkstelling niet om de vraag of
iemand volgens kerkelijke begrippen al of niet tot de kerk
behoort, het gaat er om (•.. ) of hij tot de lidmaten van de kerk
gerekend wil worden. (•.. ) Want de volkstelling is geen controle op
de ledenadministratie van de kerken, maar een peiling van de
feitelijke verhoudingen." 83)
Veel mochten de pogingen van het HV niet baten. Het
percentage buitenkerkelijken maakte slechts een geringe stijging
door, van 17,1% naar 18,lf%.
Zes jaar later werd door het damesblad 'Margriet' een enquête
gehouden naar de godsdienstige overtuiging in Nederland.
Daaruit bleek een aanzienlijk groter percentage zich als
onkerkelijk te beschouwen, namelijk 33%. Daarvan noemde 7%
zich expliciet humanist, 9% van de mannelijke ondervraagden en
5% van de vrouwen. Toen er in 1971 weer een volkstelling werd
gehouden, kwam toch slechts een percentage buitenkerkelijken
van 23,6 uit de bus.
Ook tegen deze volkstelling had het HV overigens van te voren
protest aangetekend, ditmaal zelfs middels een publieke
verklaring. Het protest richtte zich tegen de onvoldoende
waarborgen ten aanzien van de privacy en het feit, dat de vraag
naar kerkelijke gezindte op een andere manier was ingericht dan
de vraag naar de humanistische gezindte. Het stond naar de
mening van het HV al bij voorbaat vast, dat er een onjuiste
afspiegeling van de werkelijkheid zou worden gegeven. In 1978
verschenen er in Humanist een aantal artikelen met betrekking
tot NIPO-enquêtes, waarin eveneens kritiek werd uitgeoefend op
de vraagstelling. In sommige enquêtes bleek het NIPO
buitenkerkelijken en humanisten te rekenen onder de categorie
'overige kerkelijke gezindten', terwijl in een ander onderzoek de
vraag "beschouwt u zichzelf als humanist?" werd gesteld. Hierop
antwoordde 19-25% met ja, maar daaronder zaten ook
kerkelijken. In 1979 hielden het weekblad 'De Tijd' en de KRO
een onderzoek, waaruit een buitenkerkelijkheidspercentage van
lfl % rolde, maar hierbij werd vrijwel iedereen opgeteld, die niet
RK, Gereformeerd of Nederlands-Hervormd was (dus ook de
oosterse religies). Deze onderzoekingen gaven dus geen goed
uitsluitsel over de omvang van buitenkerkelijkheid en
humanisme. De aanvankelijk geplande volkstelling in 1980 of
1981 vond, mede door de golf van protest hiertegen geen
doorgang. De meest betrouwbare cijfers zijn wellicht de
uitslagen van recente onderzoekingen, gehouden door de NOS.
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Daarbij werd aan de ondervraagden een gecomprimeerde versie
van de beginselverklaring van het HV voorgelegd en gevraagd, of
men deze kon onderschrijven. Hierop antwoordde 23%
bevestigend, een cijfer dat ook redelijk overeenkomt met het
percentage deelnemers aan humanistische geestelijke verzorging.
Een heel onbetrouwbare bron bij het nagaan van de huidige
omvang van de levensbeschouwelijke stromingen zijn de cijfers
van de burgerlijke stand. Sinds enige tijd ontplooit het HV dan
ook activiteiten om mensen te bewegen dit gegeven op hun
persoonskaart te laten schrappen. Dit om vier redenen:
I. Het zijn privacy-gevoelige gegevens.
2. Op basis van deze persoonskaartgegevens worden

niet-christenen gediscrimineerd, omdat op grond van de
gegevens subsidies worden verstrekt. Het blijkt dat de
feitelijke buitenkerkelijkheid tweemaal zo hoog is als wordt
geteld op grond van de persoonskaartgegevens. Het verdelen
van subsidies kan tegenwoordig prima geschieden op grond
van gegevens die worden verkregen uit steekproefonderzoek.

3. Het is principieel in strijd met het zelfbeschikkingsrecht, dat
de overheid pasgeborenen als katholiek, protestant, etc.
bestempelt.

4. De overheid verzorgt in feite de ledenadministratie van de
kerken. 0 it is in strijd met de scheiding van kerk en staat.

"Na één jaar 5000 leden, na twee jaar 10.000, na vijf jaar 20.000
leden, zo was ongeveer de verwachting toen we het Verbond
oprichtten", aldus Van Praag in 1951. 84) Hij moest echter
constateren, dat die aantallen bij lange na niet werden gehaald.
Aan de inspanningen lag het niet; van de oprichting af aan
vonden regelmatig ledenwervingsacties plaats. Soms succesvol,
zoals in 1951, toen door het jubileumcomité (vijf jarig bestaan)
een actie werd gehouden die 966 leden opleverde; meestal echter
minder succesvol.
Een andere reden waarom het ledental laag bleef, was het grote
aantal opzeggingen. De redenen bleken vaak te zijn: onvoldoende
contact met elkaar en het niet geringe financiële offer dat het
HV vroeg. Het lukte bovendien niet, ondanks herhaalde pogingen
daartoe, om de lagere beroepsklassen warm te maken voor
aansluiting bij het HV. Uit een indeling naar beroepen uit 1946
bleek, dat het HV maar 90 arbeiders onder zijn leden telde,
tegen bijvoorbeeld 110 hoogleraren en leraren en 40 artsen. In de
eerste tien jaar was er een regelmatige toename van het ledental
met gemiddeld zo'n duizend per jaar. In de jaren



76

daarna, tot 1968, nam het ledental slechts gering toe. Na 1968
werden steeds enige jaren met ledenwinst afgewisseld door jaren
met verliezen.
Om meer mensen bij het Verbondswerk te betrekken werd in
1961 op initiatief van de hb-leden B. Max en Roethof de
mogelijkheid geschapen om sympathisant van het Verbond te
worden. Sympathisanten kregen voor een gering bedrag
gedurende twee jaar regelmatig lectuur toegezonden en moesten
daarna beslissen over toetreding tot het HV. Ondanks het fe it
dat op 1 april de honderdste sympathisant zich aanmeldde, was
men niet tevreden over het resultaat van de actie. 85)
De problemen van het stagnerend ledental zouden de gemoederen
binnen het Verbond bezig blijven houden. Vooral de laatste twee
decennia is er veel onderzoek verricht naar de oorzaken, echter
zonder dat kant en klare oplossingen werden gevond. Naar
aanleiding van de Margriet-enquête werd een ad hoc commissie
ingesteld, die zich met de beleidsaspecten van deze enquête
bezighield. De commissie kwam tot een aantal bevindingen,
waarvan de belangrijkste waren:

er moet meer 'warmte' worden toegevoegd aan het in de
praktijk overwegend 'koude', rationele humanisme (er was een
duidelijke behoefte gebleken aan vervanging van de oude
rituelen en symbolen);
het buitenkerkelijk volksdeel is religieuzer dan in het
overwegend rationele Verbond tot uitdrukking komt;
vooral bij jongeren spreekt het humanisme in zijn huidige
vorm te weinig aan. 86)

Zoals eerder vermeld, lag er in 1970 een unieke kans om het
ledental op te vijzelen, door de schenking van een kwart miljoen.
Echter, door de crisissituatie die daarover ontstond, verlieten
ook veel leden het Verbond, zodat het netto-resultaat rond de
vierhonderd lag. Opmerkelijk is weer dat in de periode van 1976
tot en met 1980 het Verbond een gestage groei doormaakte,
zonder spectaculaire wervingsactiviteiten. Na weer een paar jaar
van terugval werd in 1982 de 'Groep Groei' ingesteld. Deze groep
kreeg de opdracht om aan de hand van een onderzoek, gedaan
onder leiding van Wichers, plannen te ontwerpen om het ledental
uit te breiden. In tegenstelling tot vorige projecten, die
uitbreiding van het ledental tot doel hadden, legde deze groep
zich niet in de eerste plaats toe op het verkrijgen van nieuwe
leden, maar meer op het vasthouden van mensen die al lid waren.
De aanmelding van nieuwe leden was acceptabel voor een
organisatie van deze omvang, de problemen lagen in het te grote
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verloop. Groeien moest van binnenuit gaan, er moest aandacht
worden besteed aan wat er binnen de organisatie gebeurde.
Ongeveer vijf à tien procent van de leden stelt zich actief op in
de vereniging, terwijl voor negentig procent het lidmaatschap
niet veel meer is dan het regelmatig ontvangen van een blaadje,
De Groep Groei meende dat een betere bediening van deze
categorie prioriteit moest hebben en zou kunnen leiden tot een
vermindering van het verloop. Dus geen ledenwerfcampagne
maar een herziening van het aanbod. Het hb stemde in met de
conclusies van de Groep Groei, maar was niet in staat de
benodigde geldmiddelen op tafel te leggen en wilde een sneller
resultaat zien. Er werd derhalve opnieuw een ledenwerfactie met
een reclame-aanpak en gericht op een nieuw publiek gevoerd.
In 1985 werd weer een plan opgesteld om het ledental omhoog te
krijgen. De commissie 'Draagvlakverbreding' werkte hieraan.
Inmiddels is een start gemaakt om de niet-actieve leden meer bij
het HV te betrekken.
Voorts wordt meer aandacht aan het ledenblad Humanist besteed
en daarnaast krijgen leden meer dan voorheen ander
informatiemateriaal (bijvoorbeeld het 'Voorontwerp
Humanistisch Perspectief').
Alle inspanningen ten spijt is het ledental vrijwel constant
gebleven sinds 1966, met in de laatste jaren een kleine afname.
Dit staat in schrille tegenstelling tot de grote toename van het
buitenkerkelijk en humanistisch volksdeel. Het is het Verbond
slechts gelukt om een marginaal deel hiervan te organiseren,
terwijl wel een groot deel gebruik maakt van de
HV-dienstverlening.
Misschien had het Humanistisch Verbond beter moeten luisteren
naar de adviezen van het 'Simplistisch Verbond'. De twee
directeuren de heren Koot en Bie, te gast op het 1979 congres,
adviseerden het HV een andere koers in te slaan: "Het rapport
Wichers concludeert dat alles nog goed komt als u
honderdduizend leden zoudt hebben. WEES TOCH REDELIJK
HUMANISTEN. Als u hetzelfde groei tempo behoudt als dat van
de afgelopen dertig jaar dan zult u dit aantal bereikt hebben in
het jaar 2104. En met die 15.000 leden van nu hebt u al zoveel
kopzorgen .•• Kijk om u heen, kies een partner, ontbind het
huidige hoofdbestuur en ga van hier als 7.500 kleine tweemans
humanistische verbondjes.
En als u dat besluit, dan zult u eens zien hoe u wordt ingesluisd
in de Nederlandse samenleving en in welk een noemcircuit u
terecht komt. Maandag aanstaande openen alle kranten met dit
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opzienbarende bericht en het woord humanisme zal op ieders
lippen zijn. Zeveneneenhalfduizend humanistische verbond jes die
uitzwermen over het hele land en die zo gestalte geven aan één
van uw mooiste humanistische idealen: het activeren van de
eigen verantwoordelijkheid van de mens." 87)

In de jaren tachtig verschenen de eerste speciaal voor
Humanist getekende cartoons. Sindsdien verrijken met name
fom (lom Janssen), Anane (i,",artin Simek), Jos Collignon en
Sylvia Weve regelmatig het blad met ~)un bijdragen.
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De eerste twintig jaar van het bestaan van het HV werden
gedomineerd door de strijd om de geestelijke verzorging. Het
Verbond wenste evenals de kerkgenootschappen de
mogelijkheden om geestelijke verzorging te kunnen verlenen in
het leger, gevangenissen en arbeiderskampen. Deze wens zou
uitmonden in een langdurig politiek gevecht. Toch is het achteraf
gezien opmerkelijk dat dit gevecht pas zo'n vier à vijf jaar na de
oprichting is begonnen.
In de eerste jaren hield het H V zich vooral bezig met de opbouw
van de gemeenschappen en de verbreiding (bewustmaking) van de
humanistische gedachte. Heroma-Meilink beschreef bij het derde
lustrum waarom de aandacht werd verlegd: "Het Verbond werd
geconfronteerd, nog voor er vijf jaar verstreken was, met
rondom zich in buitenkerkelijk Nederland een zo ontstellend
groot aantal eenzame, in de dieptepunten van hun leven alleen in
de kou staande mensen, in alle kringen en lagen van onze
bevolking, dat duidelijk werd dat geheel andere werkterreinen
openlagen dan die, waarop we ons aanvankelijk min of meer
schoorvoetend hadden begeven." j)
Voorzover men aan geestelijke verzorging dacht, in de
beginjaren, deelde men de belangrijkste rol toe aan de
gemeenschap (bijvoorbeeld: ziekenbezoek). Ook waar het de
opvang van humanistische militairen betrof, viel de nadruk op de
gemeenschappen in de lliaatsen waar deze gelegerd waren.
Het Verbond pleitte wel voor afschaffing van het voorschrift dat
buitenkerkelijke militairen diensten van de protestantse kerk
moesten bijwonen. Ook zouden er gemeenschappen bezig zijn
met de oprichting van soldatentehuizen, maar resultaten daarvan
waren de eerstvolgende jaren nog niet te zien.
De discussie over humanistische geestelijke verzorging kwam op
gang door de oprichting, in 1948, van het 'Thuisfront Humanitas'.
Dit was een initiatief van Humanitas en het PvdA-bestuur zonder
het HV daarin te betrekken. Voornaamste aanleiding tot de
oprichting was de behoefte geestelijke en maatschappelijke
bijstand te kunnen geven aan de naar Indonesië uitgezonden
militairen, alsmede hulpverlening bij de repatriëring. Tevens
werd er naar een mogelijkheid tot het geven van geestelijke
verzorging aan buitenkerkelijke militairen gezocht. Het Verbond
zat duidelijk met deze gebeurtenis in zijn maag. Het beschouwde
humanistische geestelijke verzorging als zijn taak.
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Onmiddellijk werden besprekingen met de PvdA gevoerd. 2)
Daarbij bleek dat de opstelling van het HV tegenover het
communisme het struikelblok was. Pas nadat mevrouw Van den
Muijzenberg uit het hoofdbestuur was verdwenen, bleek de PvdA
weer bereid met het HV verder te praten.
"De drie constituerende instellingen werden het er over eens dat
het democratisch-socialisme, waarin het vooral om practische
politieke opvattingen gaat, niet geschikt was om te dienen als
grondslag voor het thuisfrontwerk." Ook werd gevreesd dat een
politieke grondslag de erkenning voor dit werk zou kunnen
bemoeilijken. Daarom besloot het Thuisfront te kiezen voor een
algemeen humanistische grondslag. Om aan het ongenoegen van
het Humanistisch Verbond (het niet betrokken zijn geweest bij
de oprichting) tegemoet te komen, werd het Verbond alsnog
erkend als medestichter . 3)
Met name de eerste voorzitter van het Thuisfront Humanitas,
het kamerlid E. Vermeer, pleitte in het parlement herhaalde
malen voor het toestaan van humanistische geestelijke
verzorging. De eerste maal vond dit plaats begin 1949 in een
debat met minister van oor log W. Schokking. Deze was van
mening dat humanisten niet in staat zouden zijn om geestelijke
verzorging te geven. Geestelijke verzorging stond voor hem
gelijk aan godsdienstige verzorging. Aangezien humanistische
organisaties niet uitgingen van het geloof in een persoonlijke
godheid, vond hij dat ze tot een andere categorie behoorden. 4)
Een ongeveer gelijkluidende visie bracht het Eerste Kamerlid J.
Schipper in de discussie over geestelijke verzorging in de
arbeiderskampen. Het pastorale werk van de Kerk, als
verkondiger van het Evangelie mocht in zijn optiek niet worden
gelijkgesteld met dat van het HV. 5)
Geestelijke verzorging is in de eerste plaats het contact van
mens tot mens (geestelijke bijstand) met mensen in een
geestelijke noodsituatie. Daarnaast zijn ook nog andere
activiteiten mogelijk, die een levensbeschouwelijke achtergrond
hebben, zoals lezingen, discussies (als vervanging van
kerkdiensten in leger en arbeiderskampen) en de tehuizen op
humanistische grondslag waar buitenkerkelijke militairen zich
kunnen ontspannen en bezinnen. Voor het laatste was geen
ministeriële goedkeuring nodig, alleen geld om het mogelijk te
maken. Het Thuisfront Humanitas ging daar op uit, onder andere
door middel van subsidie-aanvragen bij gemeenten. Een extra
probleem vormde het verkrijgen van toestemming om toegang te
krijgen tot de plaats (kamp, kazerne, gevangenis) waar de
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potentiële cliënten zich bevonden. Dit leverde bij de culturele
verzorging (later geestelijke vorming genoemd) minder
problemen op dan bij de geestelijke verzorging.
Beide werksoorten werden voor het eerst toegelaten in de
arbeiderskampen van de D.U. W. (Dienst Uitvoering Werken). De
culturele verzorging startte in 1949, de geestelijke verzorging in
1950. In de DUW-kampen werden werkloze Nederlanders
tewerkgesteld, niet zelden ver verwijderd van hun woonplaats.
De werkzaamheden die verricht werden bestonden voor het
merendeel uit grondwerk.
Tewerkgestelden verloren vaak het contact met hun vroegere
beroep. De vakkennis en vaardigheden verdwenen, waardoor
terugkeer in het oude beroep moeilijker was. 6) Vaak ging het
om mensen die al wat langer werkloos waren. Dit alles maakte
deze groep bijzonder kwetsbaar om in een geestelijke crisis te
geraken. Toch waren het niet zozeer de trieste omstandigheden
die maakten dat hier voor het eerst humanistische geestelijke
verzorging werd toegestaan, maar het aantreden van een
welgezinde minister van wederopbouw, In 't Veld.
Op I november kon de eerste uit ministeriële subsidie bekostigde
raadsman, C. Schonk, met z'n werkzaamheden beginnen. De
onderhandelingen met de ministers van justitie en oorlog
verliepen moeizamer. Dit was niet echt verbazingwekkend,
omdat die ministeries werden bemand door confessionelen. Van
humanistische kant werd wel beweerd dat hierbij moedwil in het
spel was. Ministeries waarbij de levensbeschouwing een rol
speelde, werden door katholieke ministers bezet, terwijl de meer
'neutrale' ministeries veelal naar de niet-confessionele partijen
gingen.
Een ander probleem was de snelle opeenvolging van ministers,
met name op het ministerie van oorlog.
Het Thuisfront Humanitas ontplooide al vrij snel grote activiteit
ten behoeve van de buitenkerkelijke militairen. Op 8 november
1950 werd in Amersfoort een eerste tehuis geopend. In dat zelfde
jaar werd minister Schokking opgevolgd door E. 's-Jacob. Deze
kon meer begrip opbrengen voor de humanistische aanspraken.
Hij aanvaardde dat niet-kerkelijken behoefte zouden kunnen
hebben aan geestelijke steun, anders dan de godsdienstige
geestelijke verzorging. Indien daaraan meer vorm kon worden
gegeven, wilde hij gaarne medewerken.
In 1951 was het werk bij de in Indonesië ingezette militairen
voltooid. Aan de legering van Nederlandse militairen buiten de
landsgrenzen kwam echter geen eind.



84

Na 1950 zag het Thuisfront het als zijn taak om steun te
verlenen aan Nederlandse buitenkerkelijke militairen die in
NA VO- verband buiten de grenzen verkeerden. Ook werd er een
tweede militair tehuis gesticht, in Nunspeet. In deze tehuizen
werden de militairen voornamelijk bezig gehouden met creatieve
activiteiten (een meer actieve vorm van ontspanning dan in de
meeste militaire tehuizen gebruikelijk was). Een andere
activiteit was contact leggen tussen militairen, die in hun
garnizoensplaats graag een 'home' wilden of een gastgezin.
Het jaar 1951 werd een turbulent jaar voor het humanisme.
Aanleiding waren de uitlatingen van de minister van justitie H.
Mulderije. Bij de behandeling van de beginselenwet
gevangeniswezen toonde hij zich afkerig van humanistische
geestelijke verzorging: "Wanneer nu het Humanistisch Verbond
zich met betrekking tot geestelijke verzorging een taak toekent,
kan het zich in de eerste plaats richten tot de onkerkelijken, nu
tot diegenen die gebroken hebben met de Kerk of van haar niet
willen weten. Ik meen, dat, wanneer het dit doet uit een oogmerk
van geestelijke verzorging, als bedoeld is in artikel 39, het dan
de mensen 'stenen voor brood' geeft en dat daarom hier, naar
mijn overtuiging, niet een taak voor het Humanistisch Verbond
ligt." 7)
Mulderije zag voor het HV alleen een taak weggelegd, waar het
ontwikkeling en ontspanning (art. 42) voor gedetineerden betrof.
Met name de zinsnede 'stenen voor brood' viel bij de humanisten
slecht. Hij kreeg in datzelfde debat lik op stuk van mevrouw
Tjeenk Willink, die zei: "Er zijn velen buiten de Kerk, die vinden,
dat het brood van de Kerk, zoals het vaak naar de vorm wordt
gebracht, te hard is geworden, zodat zij het niet meer goed
kunnen verteren. Ik acht het daarom van groot belang, dat onder
deze groepen het Humanistisch Verbond de geestelijke waarden
van het humanisme brengt, terwijl de stem van de Kerk daar niet
meer doordringt." 8)
De uitlatingen werden door het Verbond gebruikt voor een
grootse publicitaire campagne. Een brochure getiteld: 'Stenen
voor Brood' maakte daar deel vanuit. Van Praag schreef daarin:
"Minister Mulderije heeft met zijn uitlating het hele
humanistische volksdeel tot een groep van tweede-rangs burgers
verklaard, ook al zegt de minister dit niet te bedoelen. Het hele
humanistische volksdeel - dat valt enerzijds niet samen met de
ruim 17 procent onkerkelijken, maar omvat anderzijds veel meer
dan de leden van het Humanistisch Verbond en de andere
humanistische groeperingen. Met de uitspraak van de minister is
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het debat dan ook niet geëindigd, maar begonnen. Want het is
uitgesloten dat thans nog een minister aanvaardbaar is, die het
bestaat om een belangrijk en achtbaar deel van het Nederlandse
volk dermate diep te grieven in zijn behoefte te gehoorzamen
aan een zo ernstig beleefde verantwoordelijkheid." 9)
Onmiddellijk resultaat liet de actie niet zien. Toch was het HV
niet ontevreden over de aanname van het wetsontwerp, omdat
daarin wel de mogelijkheid tot geestelijke verzorging was
geopend. Het toelaten van het HV daartoe zou slechts een
interpretatiekwestie zijn. Minister Mulderije, kennelijk toch aan
het twijfelen geslagen, stelde voor dit vraagstuk een commissie
in.
De polemiek met de regering werd het volgende jaar voortgezet,
nu met de minister van oorlog als mikpunt. Minister 's-Jacob had
het niet lang op die post volgehouden, en was opgevolgd door C.
Staf. Deze minister onthield zich van denigrerende opmerkingen,
hoewel ook hij geen humanistische geestelijke verzorging wilde
toelaten. Hij wilde geen humanistische geestelijke verzorgers
naast de aalmoezeniers en veldpredikers, omdat "de
vertegenwoordigers van de kerken door historie en traditie een
bijzondere plaats in de krijgsmacht hebben, niet alleen in ons
land, maar vrijwel in alle legers van alle landen". 10)
Wel was hij bereid om steun te ver lenen aan militaire tehuizen.
Eind 1952 begon het Humanistisch Thuisfront (de nieuwe naam
voor Thuisfront Humanitas) met de organisatie van
humanistische vormingsdagen voor dienstplichtige militairen.
Een deel van De Ark werd ingericht als vormings- en
be zinningscentrum.
Per I juni 1953 trad de organisatiesecretaris van het Verbond,
Ups, in dienst van het Thuisfront. De militairen kregen de
gelegenheid om zich onder zijn leiding in diensttijd te verdiepen
in geestelijke en culturele zaken. Het aantal bijeenkomsten werd
door het ministerie vastgesteld op maximaal twaalf per jaar. De
groepen mochten niet groter zijn dan dertig personen. Behalve
vier dagen verlof kregen de deelnemers ook een vergoeding van
één gulden per dag voor uitgespaard eten, iets waar het
katholieke kamerlid pater J. Stokman zich erg over opwond.
Minderjarigen moesten, wilden zij zich kunnen opgeven, een
verklaring van geen bezwaar ondertekend door ouders of voogden
kunnen tonen. Pater Stokman kon zich niet verenigen met de
gang van zaken. Hij probeerde de minister te overtuigen van de
ongewenstheid en het gevaar van het initiëren van deze
activiteiten.
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Het was niet het enige succesje dat de humanistische
organisaties boekten in de winter van 1952/53. Ook ten aanzien
van de gedetineerden kwam een nieuwe regeling, voorbereid door
de door minister Mulderije ingestelde commissie en ook nog door
hem aanvaard, maar uitgevaardigd door zijn opvolger, minister
A. Donker. Evenals in de DUW-kampen kon men nu ook in de
gevangenissen niet-godsdienstige geestelijke verzorging krijgen,
zij het onder bepaalde voorwaarden. De kerkelijke geestelijke
verzorging bleef de grondslag van de regeling. Alleen indien
iemand de godsdienstige geestelijke verzorging weigerde te
ontvangen en nadrukkelijk vroeg om verzorging met een
humanistisch karakter, kon na een moeizame procedure door de
directeur van de inrichting iemand in contact gebracht worden
met een humanistisch geestelijk raadsman. De regeling was tot
stand gekomen, mede door de loyale medewerking van de
hoofdpredikant en de hoofd aalmoezenier •
In het midden van de jaren '50 had het HV op het terrein van de
geestelijke verzorging al aardig wat bereikt: verzorging in
DUW-kampen, gevangenissen en op bezinningsbijeenkomsten voor
militairen. Voor de DUW-kampen was een raadsliedenapparaat
opgebouwd, bestaande uit zo'n 25 personen, allemaal vrijwilligers
die eens per week een kamp bezochten. Schonk, de enige
fulltimekracht die voor dit werk werd ingezet, genoot ook als
enige een salaris, dat (behalve de sociale lasten) door subsidie
van het ministerie kon worden gedekt. De raadslieden werkten
veel samen met Humanitas, omdat veel van de geestelijke
moeilijkheden van de arbeiders voortkwam uit maatschappelijke
problemen. In 1953 werden de humanistische geestelijke
verzorgers ingezet bij de opvang van vluchtelingen ten gevolge
van de watersnoodramp.
Speciaal voor de verzorging van de arbeiders die betrokken
waren bij die herstelwerkzaamheden van de ramp, werd een
medewerker in volledige dienst aangesteld. Dit was P. van der
Vliet. De socialistische minister van sociale zaken J. Suurhoff
toonde zich bereid de extra kosten voor deze tweede geestelijk
verzorger te subsidiëren. Bij de behandeling van zijn begroting in
de Tweede Kamer protesteerden de confessionele fracties
echter. Met steun van de ARP-en CHU- fracties (die eigenlijk
nog verder wilden gaan) werd een motie van de KVP-er Stokman
aangenomen. De motie hield in dat er een gesprek in ruimer
verband dan alleen ten aanzien van sociale zaken, over
humanistische geestelijke verzorging moest worden gehouden. In
afwachting hiervan zouden de subsidies op het oude niveau
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moeten blijven gehandhaafd. Met het eerste deel van de motie
kon de minister accoord gaan, maar het tweede deel legde hij
naast zich neer. Opmerkelijk detail was dat in dit debat de
humanistische belangen werden verdedigd door de
rooms-katholieke socialist ir B. van Lier en de nederlands
hervormde liberaal R. Haddes Zegering.
Om duidelijk te maken hoe het Verbond dacht over de motie
Stokman, startte het opnieuw een publicitaire campagne. Er
verschenen tal van artikelen, waarin het belang van de
humanistische geestelijke verzorging werd uitgelegd. Als
hoogtepunt van de actie werden op II en 12 februari 1954
demonstratieve bijeenkomsten gehouden in Den Haag, Groningen
en Hengelo, waar zowel humanisten als confessionele
medestanders als sprekers optraden. De manifestaties werden
een succes genoemd; er deden in totaal 3400 mensen aan mee.
Het in de motie gevraagde gesprek werd onder leiding van de
minister gehouden met kerkelijke en humanistische leiders. Er
vloeiden geen nadelige gevolgen voor het HV uit voort. Om het
verschil aan te geven tussen kerkelijke en humanistische
verzorging werd de post gesplitst in een post 'uitgaven voor
geestelijke verzorging', waaruit het kerkelijk werk werd betaald,
en een post 'uitgaven in verband met humanistisch geestelijk
werk'. Beide soorten geestelijke verzorging kregen in 1955 een
ruimere subsidie. 11) In de tweede helft van de vijftiger jaren
kwam de humanistische geestelijke verzorging wel meerdere
malen ter sprake, maar dit leidde niet tot uitbreiding. De wensen
van het HV werden veelal gesteund door PvdA en VV0 maar
strandden op de confessionele machtspositie in het parlement.
De personificatie van dit verzet was de antirevolutionaire
senator H. Algra. Geestelijke verzorging van christelijke en
humanistische huize mocht op geen. enkele wijze op één lijn
worden gesteld. De Kerk van Christus had een lastbrief die een
humanistische organisatie onmogelijk kon tonen: "Wat zal de
humanist, zieke of stervende militairen te bieden hebben? Hij
kan hoogstens zeggen: "Je hebt je best gedaan, nu is alles uit en
we zullen je niet vergeten". De christen daarentegen zal de
militairen in nood het gebed leren bidden, dat Christus heeft
geleerd. Als de regering tot formele gelijkstelling zou overgaan,
zou ze zichzelf op het relativiteitsstandpunt plaatsen, het
evangelie aanranden en zich metterdaad schuldig maken aan
onchristelijke verdraagzaamheid." 12)
De KV P had een genuanceerder oordeel, al kwam ook zij niet
tegemoet aan alle humanistische verlangens. Woordvoerder pater
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Stokman bleef hameren op het fundamentele onderscheid tussen
kerkelijke en humanistische geestelijke verzorging. Alhoewel hij
doorgaans geen pogingen ondernam om de humanistische
raadslieden op die plaatsen, waar ze toegelaten waren te laten
verdwijnen, probeerde hij wel nieuwe aanspraken zoveel mogelijk
tegen te gaan. Hij kreeg daarbij in 1954 steun van de
bisschoppen, die in het Mandement stelden dat iedere
gelijkstelling in rechte en feite van de godsdienstige verzorging
door de kerken aan de verzorging door het HV onaanvaardbaar
was en tot iedere prijs moest worden vermeden.
De humanistische geestelijke verzorging kon zich verheugen in
een behoorlijke belangstelling. In de DUW-kampen werd in de
eerste twee-en-een half jaar door zo'n duizend personen een
beroep gedaan op een humanistisch geestelijk raadsman. Over
het jaar 1953 werd dit aantal op vijfhonderd geschat, wat gelijk
stond aan zo'n twintig procent van de totale
arbeiderskampbevolking. Twee-en-twintig arbeiderskampen
werden bezocht door humanistische raadslieden, allen
vrijwilligers. De onkosten werden ten dele door het Rijk en ten
dele door het Verbond vergoed. Tot welke offers de raadslieden
bereid waren, wordt geïllustreerd door het voorbeeld van een
bakker, die één keer per week naar een kamp ging om geestelijke
verzorging te geven. Om één uur 's-nachts ging hij naar huis en
drie uur later ging hij weer in z'n bakkerij aan het werk. 13) De
geestelijke verzorging in de DUW-kampen had niet tot gevolg, en
had ook niet de bedoeling, dat veel van de benaderde arbeiders
zich bij het HV aansloten. In de eerste acht jaren werden slechts
tien kampbewoners lid van het HV•
De verzorging van gedetineerden maakte vanaf 1955 een periode
van grote groei door. Gedurende dat jaar groeide het
raadsliedenaantal uit tot 25, die met honderd personen contact
hadden. Dat aantal was in 1958 uitgegroeid tot 678 (één derde
van allen die buiten de sfeer van de godsdienstige geestelijke
verzorging vielen) die gezamenlijk door 42 vrijwillige raadslieden
werden bezocht. Dit ondanks de ten opzichte van de christelijke
verzorgers nadelige maatregel, dat de gedetineerde eerst
uitdrukkelijk bij de directeur moest vragen om deze soort
geestelijke verzorging. Het merkwaardige deed zich voor, dat dit
in een aantal inrichtingen nooit voorkwam. Bij de geestelijke
verzorging in de gevangenissen werd niet zoals in de
DUW-kampen, en zoals bij de confessionele geestelijke
verzorging, primair van groepsgesprekken en collectieve
bijeenkomsten uitgegaan, doch stond het persoonlijke gesprek
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van mens tot mens op de voorgrond. Groepsgewijze aanpak werd
pas toegepast, als een raadsman vijf of meer cliënten in één
inrichting had.
Het Humanistisch Thuisfront moest zijn activiteiten zolang het
nog geen toegang tot de kazerne had, beperken tot geestelijke
verzorging in de eigen tehuizen en de vormingsbijeenkomsten.
Het Thuisfront moest zich voor een groot deel bedruipen door
middel van subsidies, ter beschikking gesteld door
gemeentebesturen. Dit leverde in een aantal gemeenten, met
name in Noord-Brabant en Limburg, veel problemen op. Men
wenste daar al1een de confessionele tehuizen te steunen, niet de
humanistische. Maar ook elders waren er problemen. De
gemeente Bloemendaal zag in het kampreglement van de
Humanistische Jongeren Gemeenschap (HJG), waarin gemengd
slapen werd toegestaan, al een reden om subsidie te weigeren.
(Door toedoen van het hb werd dit reglement snel gewijzigd.)
Over het gehele land steunde een kwart van al1e gemeenten de
humanistische tehuizen. Ook het houden van col1ectes leverde
soms problemen op. Daarnaast mocht het Humanistisch
Thuisfront weliswaar vormingsdagen verzorgen voor
dienstplichtigen, maar ook dan waren er grote verschil1en met
het confessionele vormingswerk. De confessionelen mochten dit
namelijk het gehele jaar door doen, terwijl de humanistische
vorming tot twaalf bijeenkomsten per jaar werd beperkt. De
humanistische vorming moest het bovendien tot 1956 nog zonder
ministeriële subsidie stel1en, terwijl de confessionele geheel
werd gesubsidieerd. In 1956 kreeg het Thuisfront f 8.500, erg
weinig vergeleken met de f 75.000, die de andere thuisfronten
kregen. Daar kwam nog bij dat de confessionelen hierbij geen
salariskosten behoefden te maken, aangezien hun verzorgers in
dienst van het leger waren. Dan was er nog de algemene subsidie
die voor de confessionele thuisfronten f 100.000 bedroeg en voor
het Humanistisch Thuisfront f 15.000.
Als tegemoetkoming in het exploitatietekort van de militaire
tehuizen ontvingen de thuisfronten een bedrag van f 2.350 per
tehuis. Het Humanistisch Thuisfront ontving drie maal dit bedrag
(er waren inmiddels drie tehuizen: in Nunspeet, Havelte en
Amersfoort), de confessionele thuisfronten hadden beide meer
dan vijftig tehuizen en ontvingen navenant subsidie. Ook
hiertegen maakte het Humanistisch Thuisfront bezwaren.
Exploitatie van vijftig tehuizen-moest goedkoper zijn dan die van
drie. De humanistische tehuizen moesten vrijwel de gehele dag
geopend zijn, terwijl de confessionele tehuizen soms maar één



90

dagdeel open waren. Daarnaast was er ontevredenheid over de
garantstellingen van het Rijk bij het aangaan van leningen voor
het oprichten van nieuwe tehuizen. De confessionelen kregen dit
veel vaker voor elkaar en konden daardoor dus meer tehuizen
stichten.
Een ander punt van verontwaardiging was het portvrijdom dat de
confessionelen wel genoten en het Humanistisch Thuisfront niet.
Ten gevolge hiervan moest de verschijning van het sinds 1952
uitkomende blad 'Zo' worden gestaakt. De humanistische
activiteiten genoten een redelijke mate van belangstelling. Het
tehuis in Amersfoort trok gemiddeld 11.000 bezoekers per jaar,
dat in Havelte + 26.000, terwijl in Nunspeet + 43.000 militairen
per jaar op bezoek kwamen in de periode 1955 - 1958. 14) De
twaalf vormingsbijeenkomsten, die het Thuisfront mocht
organiseren, bleken niet aan de vraag te kunnen voldoen. De
minister raakte daar ook van overtuigd en stond met ingang van
het jaar 1958 een toename van het maximale aantal deelnemers
toe van 300 naar 3000. Het Thuisfront kreeg echter slechts
subsidie voor JOOOman.
In het begin van de jaren zestig werd een nieuw offensief gestart
om toegang te krijgen tot de kazernes. Men had goede hoop dat
dit nu zou slagen, aangezien in het kabinet De Quay geen
confessioneel op het ministerie van defensie zat, maar de
VVD-er S. Visser. Vissers eerste optreden in de Tweede Kamer
was een tegenvaller. Hij bleek zich niet in de materie verdiept te
hebben en hij zei in de voetsporen van z'n voorganger te zullen
treden, een voornemen waar het Humanistisch Thuisfront
uiteraard niet verheugd over was. 15)
In maart 1961 kwam Visser in de Tweede Kamer tijdens de
begrotingsdebatten aandragen met het behoefte-argument.Hij
meende dat er geen sprake van een achterstelling van het
humanisme was, omdat hem niets was gebleken van behoefte aan
geestelijke verzorging van die kant. Hij had bij een bezoek aan
een legerplaats een aantal militairen hiernaar gevraagd. Daarbij
had niemand te kennen gegeven dat de gangbare vormen van
geestelijke verzorging ontoereikend waren. Hij stelde tevens vast
dat het georganiseerde humanisme in gebreke was gebleven om
met voorbeelden te staven, dat aan de door hen voorgestane
geestelijke verzorging bij de militairen behoefte zou bestaan.
Enige maanden later toen zijn begroting in de Eerste Kamer
werd behandeld, vroeg dr [. Samkalden hem of drieduizend
belangstellenden voor het humanisme hem dan niets zeiden,
waarop hij antwoordde: "Die zeggen mij niets, men kent
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in de krijgsmacht geen humanisten". 16)
Er zat voor het Thuisfront dus niets anders op dan de
belangstelling aan te tonen. Het startte een handtekeningenactie
onder dienstplichtigen en hen die dat binnenkort werden of kort
geleden waren geweest.
De actie werd ondersteund door een aantal prominente politici,
onder wie prof. mr P. Oud, dr W. Orees en Samkalden. Oud was
ook één van de sprekers op de demonstratieve openbare
vergadering te Den Haag, waarmee de actie werd ingeluid. Bij
vijfhonderd antwoorden zou de actie geslaagd zijn. Per slot van
rekening had minister Visser zelf maar vier militairen
ondervraagd, die geen van allen behoefte hadden aan
humanistische geestelijke verzorging, dus moest het hem wel iets
zeggen als vijfhonderd anderen te kennen gaven daaraan wel
behoefte te hebben, aldus Ups. 17)
Het Algemeen Handelsblad vroeg zich af, hoe het mogelijk kon
zijn, dat een liberale bewindsman zo in conflict kon komen met
de humanistische organisaties. Het veronderstelde dat deze
"onnodige stroefheid" wel te wijten moest zijn aan de invloed van
de christelijk historische staatssecretaris M. Calmeyer. 18)
Op 22 november 1961 werden de voorlopige resultaten bekend
gemaakt. Er waren 5437 ingevulde kaarten teruggekomen. Op
grond van dit resultaat meende men de belangstelling voldoende
te hebben aangetoond, iets waarvan de minister zei, nu ook
overtuigd te zijn.
Maar ondanks de overtuigde minIster kon toch nog niet tot de
toelating van humanistische raadslieden in de kazernes worden
overgegaan, want de confessionele partijen in de Tweede Kamer
namen een voorstel van pater Stokman over, om een commissie
in te stellen die de aard en omvang van de humanistische
behoefte moest onderzoeken.
Als vertragingsactie was de instelling van de commissie
geslaagd. In 1963 was de commissie nog niet klaar met zijn
werkzaamheden. De niet-confessionele partijen en de JO V0
protesteerden daartegen bij de minister. Het bleek dat de
com missie niet tot een eenduidig advies kon komen.
Van een weren van de humanistische geestelijke verzorging kon
nu niet langer sprake zijn. Ook de confessionele partijen zagen
dit in. De ARP had in 1959 de brochure 'Humanistische
geestelijke verzorging' uitgegeven, waarin de scheiding van kerk
en staat werd verworpen (de Nederlandse staat werd als een
christelijke staat beschouwd). Eén jaar later bleek uit de uitgave
'Subsidiepolitiek', dat men dit standpunt verlaten had. Nu werd
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gesteld dat het beslist verkeerd zou zijn discriminatie toe te
passen op een levensovertuiging. De KV P had zijn verzet in feite
al opgegeven in 1961, toen pater Stokman geen bezwaar meer
maakte tegen humanistische geestelijke verzorging, alleen nog
over omvang en wijze wilde discussiëren. De enige confessionele
partij waarin de stroming, die niets voelde voor subsidiëring van
de humanistische activiteiten, nog overheersend was, was de
CHU.
Op 27 april 1963 presenteerde de minister eindelijk z'n nota aan
de Tweede Kamer. Hij wilde één hoofdraadsman en vier
raadslieden aanstellen, voor een periode van drie jaar. De
raadslieden zouden - als de aalmoezeniers en de legerpredikanten
- in uniform gekleed moeten zijn. Van humanistische zijde was in
de commissie voorgesteld om militairen die in dienst kwamen
een keuze formulier voor te leggen, maar dit was door
confessionele commissieleden afgewezen. Militairen die contact
wensten met een raadsman moesten hiervoor een schriftelijk
verzoek indienen bij hun commandant en bij minderjarigheid
eveneens een verklaring van de ouders over leggen. In dezelfde
nota verklaarde de minister dat de directeur van het
humanistisch vormingscentrum weliswaar niet in rijksdienst zou
komen, maar dat hij wel een extra subsidie van f 25.000 zou
geven aan het Humanistisch Thuisfront voor salariskosten. Om de
coördinatie te vereenvoudigen werd het vormingswerk in het
'Coornherthuis' door het Humanistisch Thuisfront overgedragen
aan het H V. Het Thuisfront hield zich verder voornamelijk bezig
met de exploitatie van de humanistische militaire tehuizen. Op
11 december 1963 werd over de nota gedebatteerd. Inmiddels
was Visser door P. de Jong opgevolgd. Het voorstel werd met
grote meerderheid aangenomen. In februari zou de
hoofdraadsman worden aangesteld, in juni gevolgd door de vier
raadslieden.
Na de politieke strijd volgde nu de strijd binnen het leger om
erkenning. De confessionele geestelijke verzorgers waren
namelijk niet bereid de humanisten te aanvaarden. De felste
exponent van deze tegenwerking was de hoofdlegerpredikant ds
Bos. Deze liet een rondschrijven uitgaan aan alle
legerpredikanten, waarin hij legerpredikanten die een verzoek
kregen van humanistische raadslieden om hun spreekkamer te
mogen gebruiken, verbood daarop in te gaan.
Bos vroeg zich af wat een Verbond met 12.000 leden, waarvan
slechts vijf procent onder de dertig jaar was, in het leger te
zoeken had. Zijn brief leverde Bos een reprimande van de
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mInister op, maar verder bleef het schrijven zonder gevolgen.
Nog grover was een opmerking in het maartnummer (j 964) van
'Aksent', het blad van de protestantse geestelijke verzorging,
waarin gesteld werd. dat een humanistisch raadsman een
doodskop met een 'Lips'sleutel in het embleem zou moeten
voeren (legerpredikanten droegen op hun uniform een
kruisembleem). 19)
Bij het Humanistisch Thuisfront was men redelijk tevreden,
hoewel het schriftelijk verzoeken wel als discriminerend werd
ervaren. Deze tevredenheid was niet algemeen in humanistisch
Nederland. De antimilitairistische stroming in het humanisme
liet zich niet onbetuigd. Deze vond dat het HV niet mee mocht
doen aan iets dat het militaire systeem, passief danwel actief, in
stand hield. Vooral de regel dat de raadslieden geen activiteiten
mochten ontplooien die schadelijk waren voor het instituut,
moest onaanvaardbaar worden geacht. Dit zou een scheiding
tussen de mens en de raadsman kunnen inhouden en dus een
onmogelijke situatie opleveren.
In een ingezonden stuk in de 'Friesche Koerier' vroeg iemand zich
af, wat iemand die noch één van de religies, noch het humanisme
invulde te wachten stond. Mochten die dienstplichtigen blijven
aardappelschilIen? Het leek inzender een veel betere oplossing,
om gewoon een uur vrij te geven. 20) Dat zou waarschijnlijk de
doodsteek voor alle vormen van geestelijke verzorging zijn.
Hoofdraadsman Lips antwoordde desgevraagd dat wanneer er
geen vorm van dwang was, er waarschijnlijk geen tien procent
van de militairen voor welke vorm van geestelijke verzorging dan
ook zou komen opdraven. 21)
Een onverwachte meevaller voor het humanisme (door de
afwezigheid van een aantal confessionele kamerleden), was de
gelijkstelling van humanistische en kerkelijke verzorging in de
rijksinrichtingen voor minderjarigen. Dit gebeurde in 1961. Het
was de allereerste keer dat de verschillende soorten geestelijke
verzorging volledig gelijkgesteld werden, op een plaats waar
mensen in een onvrije si tuatie moeten verkeren.
Nadat de toegang tot de kazernes voor humanistische raadslieden
was bevochten, ging het HV weer meer aandacht schenken aan
de situatie in de strafinrichtingen. Daar bestond nog steeds de
ingewikkelde regeling, dat iemand die kerkelijke verzorging
afwees, zes weken moest wachten en dan pas een verzoek mocht
indienen om een informatief gesprek te krijgen met een
humanistisch raadsman. Bij overplaatsing naar een ander
gesticht, moest de hele procedure opnieuw worden doorlopen.
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ue eerste humanistische tv-programma's werden
uitgezonden door de VA!-~A. Hier Pier Tania op 2 juli 1964 in
gesprek van (v.l.n.r.) H. Lips (hoofdraadsman HV), ds 1\. van
der Poel (hoofdl uchtmachtpredikantl en dr L. Goossens
(hoofdvlootoalrnoezenier). Titel van het programma was:
Stenen voor brood?

l'Jettie Klein presenteerde de eerste tv-progrwnma's in eigen
zendtijd, vanaf 1%6.
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Ook kwam het voor dat gestichtsdirecteuren, die formeel
verplicht waren buitenkerkelijke gedetineerden op deze
mogelijkheid te wijzen, dit vergaten. Maar er waren meer
onverkwikkelijkheden, waarover irritaties bestonden: "De
toestanden in de gevangenissen( .••) worden misschien nog het
meest gekenschetst door het feit, dat prentbriefkaarten van een
raadsman, die hij tijdens zijn vacantie zijn cliënten zond, hun
bestemming niet bereikten en een andere raadsman laatst werd
berispt, omdat hij een partijtje pingpong speelde met een
protestantse jongen, "terwijl hij toch wist zich niet te mogen
bemoeien met gedetineerden, die niet aan zijn zorgen zijn
toevertrouwd"."22)
Deze problemen werden het nieuwe strijdpunt in een actie die
werd ingeleid op het congres van 1965. Het ging daarbij om twee
zaken. De eerste was de moeilijke procedure, die doorlopen
moest worden om bij een humanistisch raadsman te kunnen
komen. De andere grief was de geringe subsidie die voor dit werk
werd ontvangen. In totaal stelde de regering f 2.000 per jaar
voor de geestelijke verzorging van buitenkerkelijken ter
beschikking. Ten behoeve van dit werk had het HV de heer P.
Pols in dienst, die de coördinatie en de opbouw van de dienst
verrichtte. Pols beschikte sinds 1963 over een eigen bureau met
een assistent en een secretaresse. Daarvoor had het Verbond
geen gering financieel offer gebracht. Eigenlijk, zo stelde Mens
en Wereld, werd de staat der Nederlanden jaarlijks door het HV
gesubsidieerd met een bedrag van f 40.000. Op het congres werd
met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin om
verbetering van deze situatie werd gevraagd: "Het congres van
het Humanistisch Verbond, op 10 en 11 april 1965 te Utrecht
bijeen, spreekt uit: dat de gelijkberechtigdheid der burgers in
Nederland vergt dat de overheid de humanistische geestelijke
verzorging en vorming op dezelfde voet behandelt als die der
kerken en dat dit recht op de kortst mogelijke termijn dient te
worden verwerkelijkt, dat het onaanvaardbaar is dat de
humanistische geestelijke verzorging in het algemeen en die in
de inrichtingen van justitie voor minderjarigen en meerderjarigen
in het bijzonder, belemmerd wordt in haar vrije ontplooiing, daar
deze humanistische geestelijke verzorging voor de geestelijke
volksgezondheid van het buitenkerkelijk volksdeel, voor zover
het daarvan gediend is, van wezenlijk belang is."
Men wilde dat de reger ing er van doordrongen werd, dat het niet
ging om een gunst die gevraagd werd, maar om een recht dat een
groep burgers had op de medewerking van de overheid bij de
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uitoefening van haar taak ten bate van de gemeenschap.
Wat de financiële kant betrof had de actie al in datzelfde jaar
effect. In de begroting van justitie had minister Samkalden een
bedrag van f 28.000 opgenomen als subsidie aan het Verbond
voor de geestelijke verzorging der buitenkerkelijke
gedetineerden. In de Tweede Kamer werd over deze post niet
meer gediscussiëerd. Het ging om een subsidie ten behoeve van
het werk van de centraal geestelijk raadsman in de inrichtingen
van justitie. Tot een feitelijke erkenning van het werk van de
raadslieden bij justitie kwam het in 1966. In dat jaar werd de
gevangenismaatregel aangepast.
Van die gelegenheid maakte de mInister gebruik om
humanistische geestelijke verzorging in principe gelijk te stellen
aan de godsdienstige. De moeilijke procedures die een
gedetineerde tot dan toe moest doorlopen om in contact te
kunnen komen met een humanistisch geestelijk raadsman werden
sterk vereenvoudigd. De humanistische raadslieden werden op
dezelfde manier behandeld als de aalmoezeniers en de
predikanten. Iedereen die lid was van het HV of als humanist
wilde worden beschouwd, kwam meteen terecht bij de raadsman.
De gedetineerden die noch humanist waren noch tot een
godsdienst behoorden, kregen in de zogenaamde 'contactperiode'
de gelegenheid tot kennismaking met alle drie soorten
geestelijke verzorging. De formele status van de raadslieden
veranderde ook. Aanvankelijk waren ze slechts "toegelaten" tot
de inrichtingen, nu werden ze er aan verbonden. De intentie werd
uitgesproken dat binnen afzienbare tijd de vrijwillige raadslieden
zouden worden vervangen door betaalde functionarissen in vaste
dienst. Zolang dit echter nog niet was gerealiseerd, moest men,
gezien de enorme toename van de werkzaamheden, een groot
aantal nieuwe vrijwilligers aanzoeken. In totaal waren er in 1967
meer dan zestig raadslieden verbonden aan de inrichtingen van
justitie. Met ingang van I januari 1968 werden de vrijwillige
raadslieden vervangen door fulltime betaalde krachten. Op een
bijeenkomst op 6 januari in het gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen te Utrecht werden ze geïnstalleerd in
aanwezigheid van de minister van justitie mr C. Polak en het
hoofd Directie Gevangeniswezen P. Allewijn. Van Praag maakte
van de gelegenheid gebruik om te wijzen op een nieuwe
ongelijkheid in vergelijking met de godsdienstige geestelijke
verzorging: "Het Humanistisch Verbond acht het namelijk niet
aanvaardbaar dat de humanistische beroepskrachten niet
automatisch in dezelfde rang werden aangesteld als de
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godsdienstige raadslieden. Het gaat hier om het ambt, een
geestelijke roeping en door hun mentaliteit en hun wijsheid,
worden de raadslieden door het Verbond geroepen geacht." 2lf)
De ongelijkheid in betaling was niet het enige punt van
achterstelling. Men had ook nog steeds te maken met de
aanwezigheid van een commissie van toezicht. De afschaffing
hiervan was niet urgent, omdat de samenwerking tussen het HV
en de raadslieden enerzijds en de com missie anderzijds naar
ieders tevredenheid verliep.
Ongeveer tegelijk met de goedkeuring van geestelijke verzorging
in de inrichtingen van justitie kwam ook de definitieve invoering
van de humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht
(na een proefperiode van drie jaar) tot stand.
Bij deze gelegenheid werd ook de aparte verklaring die nodig was
voor de humanistische geestelijke verzorging afgeschaft.
Voortaan kregen de 0pgeroepenen een formulier toegestuurd
waarop een keuze voor een van de soorten geestelijke verzorging
kon worden gemaakt. De definitieve toelatingen tot de kazernes
en de gevangenissen betekende niet, dat het HV zich daar niet
meer mee bezig hoefde te houden. De belangstelling voor
humanistische geestelijke verzorging was en is nog steeds vele
malen groter dan het uiterst bescheiden aanbod dat men kan
bieden. Bij voortduring drong het hb er bij de ministeries op aan
om meer raadslieden aan te stellen. Dit kreeg men echter slechts
mondjesmaat gedaan. Zo nu en dan kwamen er weer een paar bij,
maar onvoldoende om de cliënten de aandacht te geven die ze
zouden moeten krijgen. Het raadslieden bestand in het leger
breidde zich tussen 1961f en 1971f uit van vijf naar zestien, terwijl
het raadsliedenaantal bij justitie in 1971f tot veertien was
uitgebreid. Behalve uitbreiding van het personeel trachtte het
HV ook subsidies los te krijgen ten behoeve van de bijkomende
kosten (met name publicaties), die het HV moest maken om het
raadsliedenwerk bij te staan. Dit was echter een strijd die niet
alleen gevoerd hoefde te worden, aangezien dit ook voor de
kerkgenootschappen steeds moeilijker was op te brengen.
Door economische voorspoed en toenemende mobiliteit nam de
geestelijke verzorging in de arbeiderskampen zienderogen af. Dit
werk bleef in handen van vrijwilligers.
In de jaren 1969 en 1970 werd het aantal in de kampen werkzame
raadslieden teruggebracht van tien naar vijf. Daaronder de
raadslieden T. De Vries en J. Sieders, die meer dan twintig jaar
voor dit werk naar kampen in de IJ sselmeerpoIders waren
gereden. Ook het aantal bezoekpunten nam af. Het jaarverslag
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over deze jaren meldde: "De omstandigheden in de kampen
hebben de vraag doen stellen of het zinvol is een aparte dienst
hiervoor in stand te houden. Inmiddels zijn er nieuwe impulsen
voor de kampen, die voortzetting rechtvaardigen."25)
In 1974 was er nog slechts één bezoekpunt over. Dit was in
Zeeland, waar in het kader van de Deltawerken nog een
woonoord voor arbeiders was gesitueerd. De laatste geestelijk
raadsman in dit werkveld, J. van Arkel, bleef dit werk doen tot
1983. Toen kwam er een eind aan de geestelijke verzorging in de
'Werknemers Woonoorden', zoals dit werk de laatste tijd werd
genoemd.
In het begin van de jaren zeventig hield de dienst geestelijke
verzorging in het leger zich intensief bezig met bezinning op
haar werk en haar rol binnen de krijgsmacht. Er verschenen een
drietal artikelen van de hand van de hoofdraadsman in Humanist
en rapporten getiteld 'Humanistische Geestelijke Verzorging in
de strijdkrachten nu en straks' en 'Mensenkrijgsmacht'.
De dienst constateerde een verschil in de werkwijze van
godsdienstige verzorging en de hare: "Toen wij de strijdkrachten
binnen kwamen was de gedachte dat de geestelijke verzorger een
soort 'moreeloIficier' was nog alom tegenwoordig en de meeste
aalmoezeniers en dominees gedroegen zich er naar. Wij hebben
ons vanaf het begin daar fel tegen gekant en gesteld dat wij het
als onze taak zagen mensen kritisch te leren denken en dat men
er op moest rekenen dat wij er in discussies enz. voor wilden
zorgen dat militairen goede informatie van verschiJJende kant
zouden krijgen ... " 26)
De predikanten en de aalmoezeniers voelden zich voor het
merendeel in het leger als een vis in het water, hoewel er ook
een weliswaar nog kleine groep was voor wie dat niet meer
opging. Er ontstond binnen de krijgsmacht een groter wordende
roep om meer vrijheden, met name het recht om een kritische
houding ten aanzien van het leger of delen ervan in te nemen.
Leiding in dit verzet had de pas opgerichtte VVDM, de
'Vereniging Van Dienstplichtige Militairen'. De legerleiding wist
geen raad met deze ontwikkeling en reageerde met een streng
vervolgings- en bestraffingsbeleid. De discussie bleef niet binnen
de kazernepoorten.
In Amersfoort werd een grote demonstratieve vergadering
gehouden voor twee veroordeelde VVDM-ers, en bij deze
gelegenheid zei Ups onomwonden dat militairen die het
slachtoffer werden van het ontbreken van vrijheid van
meningsuiting, op de steun van de humanistische raadslieden
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konden rekenen. Deze houding leidde tot veel kritiek van de
legerautoriteiten. De dienst moest haar houding uitleggen in
gesprekken met de staatssecretaris en generaals.
In het rapport 'Nu en straks' werd gepleit voor een andere
werkwijze van de geestelijke verzorging. Zeker zo belangrijk als
de vraag of iemand katholiek, protestant of humanist is, was de
vraag welke positie een geestelijk verzorger in maatschappelijk
opzicht inneemt. Lips hierover: "Het is een bepaalde jongeman
zeker niet onverschillig of hij met zijn problemen bij een
maatschappelijk progressief of een maatschappelijk conservatief
geestelijk verzorger terecht komt. De vraag of hij echt verstaan
wordt en dus hulp kan verwachten zal daar vaak vanaf hangen.
Daarom acht ik het steeds meer nodig dat geestelijke verzorgers
behalve hun 'geestelijke achtergrond' ook hun 'maatschappelijk
gezicht' laten zien." 27)
Naast de levensbeschouwelijke differentiatie zou er ook een
differentiatie op maatschappelijk terrein moeten komen. Deze
tweede differentiatie zou voor een deel door de eerste
heenlopen. Dit zou echter samenwerking met de godsdienstige
verzorgers vereisen. Daarbij zou het uitgesloten zijn dat de
verkondiging als uitgangspunt werd genomen. De deelnemende
militair moest centraal staan in de verzorging, niet de
strijdkracht of de verkondiging. De doelstelling moest zijn een
geëngageerd meedenken over de leefbaarheid van de
samenleving, een proces waarin uitgangspunten en fundamenten
en de feitelijkheden en gebeurtenissen van en in de samenleving
elkaar wederzijds beïnvloeden; begeleiding ook van de mensen bij
de veranderingsprocessen in de maatschappij, en ook in een facet
daarvan zoals de krijgsmacht. Zo zou een ontmoeting tussen de
verschillende richtingen in de geestelijke verzorging tot stand
kunnen komen, zonder dat echter de diensten in elkaar op zouden
gaan. Verschil in benadering zou er blijven.
Het rapport 'Nu en straks' kreeg veel aandacht bij de totale
geestelijke verzorging in het leger (het jaarverslag 1970 sprak
zelfs van enige beweging in het standpunt van de predikanten en
de aalmoezeniers), maar van daadwerkelijke stappen in de
richting van samenwerking is niets te merken geweest. Wat zich
wel steeds duidelijker manifesteerde, was het continue
spanningsveld tussen de uitgangspunten van de humanistische
raadslieden en die van het legerkader .
Enerzijds staan de autoriteiten die een apparaat in stand willen
houden op basis van de eeuwenoude erfenis van een strak
autoritair, hiërarchisch systeem, waarin voor de mens
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die er deel van uit maakt geen plaats is. Anderzijds zijn er de
geestelijke verzorgers voor wie juist bij de mens de taak en het
doel liggen. Raadsman W. Gerards zei in een interview met
Humanist hierover: "De krijgsmacht is voor ons een situatie. Ons
doel is de mens te helpen tot zijn eigen visie te komen, uitgaande
van zijn eigen levensovertuiging, waardengrondslag, normen en
die daardoor ook ontdekkende. Daarin kan geen plaats zijn voor
een tweede belanghebbende, bijvoorbeeld de krijgsmacht( ..• ) Ik
(vind) dat wij van de krijgsmachtsmensen een verstandhouding
mogen eisen, die rekening houdt met de wezenlijke bedoelingen
van de geestelijke verzorging en de plaats, die die verzorgers
moeten hebben. Dat vereist inzicht. En dat inzicht ontbreekt
vaak. Een voorbeeld: een functionaris-officier zegt bijvoorbeeld:
jij krijgt van mij alle ruimte, maar als je het mij vraagt dan zijn
jullie volstrekt overbodig, als het aan mij lag: afmarcheren die
hap, de poort uit. De geestelijke verzorging wordt te sterk
benaderd vanuit de belangen die de militaire leider heeft. Je
moet niet zeuren, je moet die geestelijke verzorging zo geven
dat zij er geen last van hebben. Maar wij hebben er natuurlijk
altijd last van. Want de geestelijke verzorging is gericht op
bewustwording en de krijgsmacht is gebaat bij beperking van die
bewustwording. De functies van militair leider en geestelijk
verzorger staan dus op gespannen voet. Zij hebben met dezelfde
mensen te maken en een tegengestelde invloed op die mensen."
De humanistische raadslieden stonden voor het merendeel
kritisch ten opzichte van het leger, waar ze feitelijk toch deel
van uitmaakten. De kritiek kon zelfs zover gaan dat ze het leger
afwees. Het hiervoor aangehaalde eindigde met de zinnen: "Tot
besluit: het humanisme. Kan een humanist het leger accepteren?
Gerards: Ik zit hier voor de mensen .•. Maar als humanist ... Als
humanist keur ik het leger af, ja." 28)

Voor het militaire vormingswerk en de humanistische tehuizen
waren de zeventiger jaren een slechte tijd. Steeds minder
militairen werden in de gelegenheid gesteld om aan de
verzorgingsactiviteiten in het Coornherthuis mee te doen. Door
niet voldoende subsidiëring door de overheid en het achterwege
blijven van genoeg aanvullende bijdragen van de achterban
ontstonden er bij het Coornherthuis grote tekorten. De militaire
tehuizen kwamen in de problemen, omdat ze in het weekend
vrijwel niet meer werden gebruikt; dit omdat de meeste
militairen dan niet meer in de kazernes verbleven (het hb-lid
Wichers sprak over de invloed van, wat hij noemde, de
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"dienstplichtigenautootjes"). 29) Deze verschijnselen deden zich
echter niet alleen in de humanistische vormingscentra en
tehuizen voor. Ook de confessionelen hadden ermee te kampen,
zodat er in gezamenlijkheid, met succes, druk kon worden
uitgeoefend op het Ininisterie. Ook naar aanleiding van de
activiteiten in het Coornherthuis kwam men overigens in conflict
met de militaire leiding.
In de hb-vergadering van 31 october 1975 werd de situatie
besproken die ontstaan was, omdat een commandant de
marechaussee had gevraagd een onderzoek in te stellen naar
vermeende V V0,\\-13 VLJ infil tra tie. LJe 'llond Van
LJienstplichtigen' (E3 VLJ) was een linkse afsplitsing van de V VD:v1.
Zij stelde zich op een anti-militairistisch standpunt en wilde de
krijgsmacht van binnenuit bestrijden. Het bestuur nam het
standpunt in dat het geen rekenschap hoefde af te leggen aan de
marechaussee, alleen indien nodig aan de Ininister. 30)
In schrille tegenstelling tot de vele aandacht die door H V en
Thuisfront werd besteed aan verzorging, vorming en ontspanning
van militairen, was er rninÏ1flale aandacht voor de problematiek
van de dienstweigeraars. AI in 1950 was een vertegenwoordiger
van het Thuisfront opgenomen in de commissie die de
gewetensbezwaren onderzoekt. Deze eerste vertegenwoordiger
was de V VU-er Stempels. uaarnaast behandelde het hb-lid
Grandt Corstius de verzoeken om begeleiding die bij het Verbond
binnenkwamen. Terzake van de wijziging van de
Dienstweigeringswet van 1923, vroeg minister van defensie Staf
in 1957 ook corlllilentaar van het H V op het voorontwerp-wet
gewetensbezwaren Inilitaire dienst. In het ontwerp van wet, dat
in december 1958 werd ingediend, was met enkele kritische
opmerkingen van het H V rekening gehouden. Vooral in de
zestiger jaren nam het aantal verzoeken om hulp bij weigering
beduidend toe. Er werd in 1968 overwogen om een bureau voor
gewetensbezwaarden op te richten. ,\Ien was van mening dat dit
werk vroeg Oln een deskundig geleid bureau van humanistische
signatuur. liet plan verdween al vrij snel weer van tafel. Er werd
nog wel gesproken over de wens een parttimer aan te stellen,
maar ook daarvoor stelde het hb geen Iniddelen ter beschikking
Jarenlang werd de begeleiding gedaan door C. Uitenbogaard, die
voor dit werk z'n vrije tijd moest opofferde. Uitenbogaard was
geestelijk raadsman in de inrichtingen van justitie en vanaf 1973
de hoofdraadsman van die dienst. Per jaar werd aan zo'n 20 à 35
personen via hein bijstand verleend. In de jaarverslagen werd
rneerdere malen vastgesteld, dat een grotere toeloop door meer
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publiciteit zou stranden op de geringe armslag van de
beschikbare mankracht. Daarom zag men af van het geven van
meer bekendheid aan deze werkzaamheid.
In januari 1979 kreeg Uitenbogaard assistentie van vijf
raadslieden uit de dienst justitie en tien uit de dienst defensie,
die bereid waren om in hun vrije tijd begeleidingswerkzaamheden
te verrichten. Het hb bleef er met klem op wijzen, dat aan deze
werkzaamheden geen publiciteit moest worden gegeven. 31)
De periode dat het kabinet Den Uyl regeerde, was voor de
humanistische geestelijke verzorging een vruchtbare tijd. Tussen
1973 en 1978 nam het aantal humanistische raadslieden in de
krijgsmacht toe van 14 naar 19 en in de inrichtingen van justitie
van 12 naar 21 personen. Er kwam ook een eind aan de
ongelijkheid in beloning tussen de humanistische raadslieden en
hun godsdienstige collega's. Dit ging echter niet zonder slag of
stoot. Het hb moest in november 1974 zijn oud-ondervoorzitter
Roethof verzoeken kamervragen over deze kwestie aan de
minister te stellen. Uiteindelijk besloot de minister van justitie
eind 1975 de ongelijkheid in beloning op te heffen. Tenslotte werd
ook in 1977 de als discriminatoir ervaren commissie van toezicht
opgeheven. Het was de commissie zelf, die de minister
adviseerde tot haar ontbinding over te gaan. Hiermee was het
ministeriële vertrouwen in de humanistische geestelijke
verzorging in de inrichtingen van justitie definitief bevestigd.
Een belangrijke gebeurtenis voor de humanistische geestelijke
verzorging in z'n algemeenheid was de totstandkoming van een
beroepscode voor humanistische raadslieden in 1977. Daarin werd
het uitgangspunt vastgelegd: volle nadruk leggen op de eigen
verantwoordelijkheid van degeen die hulp vraagt. Ook erg
belangrijk was de bepaling handelend over geheimhouding: "De
raadsman is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in
de uitoefening van zijn functie is toevertrouwd of bekend
geworden, tenzij hij van oordeel is, dat het voorkomen van
ernstig onheil hem noopt daaromtrent aan de meest gerede
persoon of instantie mededeling te doen". 32)
Na 1977 braken er moeilijke tijden aan voor de geestelijke
verzorging in de krijgsmacht. Een stuurgroep van het ministerie
van defensie kwam tot het oordeel dat de geestelijke verzorging
in vredestijd "problematisch" was. Ook de vormingsactiviteiten
dreigden door de bezuinigingen van regeringswege getroffen te
worden.
De werkdruk werd verzwaard door een toenemende vraag, en de
problematiek van de voortgaande nuclearisering van de
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krijgsmacht. Enige jaren later kwam daar nog de kwestie van de
uitzending van Nederlandse militairen in Unifil-verband naar
Libanon Dij. Daarbij ging het niet alleen om de problemen rond
de onvrijwilligheid, maar ook moest er steeds een raadsman vrij
worden gelnaakt Olll aldaar de troepen geestelijk bij te staan.
Gevolg van dit alles was een sterke overbelasting van de dienst,
wat onder Ineer tot uitdrukking kwam in een groot ziekteverzuim
van de raadslieden. Er ging in 1980 een brandbrief uit naar de
minister, waarin oln een verdubbeling van het aantal raadslieden
in drie jaar tijd werd verzocht. Oe minister werd er op gewezen
dat er slechts 19 humanistische raadslieden waren tegenover 236
godsdienstige verzorgers, terwijl deze raadslieden ongeveer 19%
van de militairen verzorgden. Bovendien bleek de katholieke
geestelijke verzorging een aantal vacatures niet te kunnen
vervullen, hetgeen de minister een indirecte bezuiniging
opleverde.
Het duurde lang voordat er een reactie kwam van eOA-minister
L. Scholten. Pas anderhalf jaar na het indienen van het verzoek
antwoordde hij door aan te kondigen, dat er een commissie zou
worden ingesteld, die de behoefte zou onderzoeken naar de
totale omvang van alle corpsen voor geestelijke verzorging. In
deze com missie werden vertegenwoordigers van het ,iV en de
kerkgenootschappen opgenomen. De kerken wilden geen
herziening van de onderlinge verdeelsleutel, zodat de commissie
haar opdracht moest teruggeven. Hierop werd een ambtelijke
werkgroep ingesteld, die in juni 1982 fnet een advies kwam. Dat
advies luidde dat alle diensten voor geestelijke verzorging met
veertig procent zouden moeten inkr impen.
In plaats van de beoogde uitbreiding en gelijkstelling met de
confessionelen zou het aantal raadslieden zelfs worden
verillinderd. Um toch uit de personele problemen bij de dienst
geestelijke verzorging in de krijgsmacht te kunnen geraken
besloot het hb een procedure te starten bij de Raad van State.
Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. In december 1985
meldde Oe Volkskrant dat staatssecretaris W. Hoekzema nog
geen oordeel wilde vellen over de verdeling van het aantal posten
voor geestelijke verzorgers in het leger. De kerken zouden wel
bereid zijn plaa tsen in te leveren in het kader van de
bezuinigingen, maar niet ten gunste van de humanisten. Tijdens
een debat in de Tweede Kamer maakte Hoekzema bekend als
voorlopige tussenoplossing drie nieuwe hUlnanistische raadslieden
toe te laten bij defensie.
Ook de raadslieden bij justitie kregen met de bezuinigingen te
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maken. Aanvankelijk waren er plannen om hier zestig procent te
bezuinigen, maar al gauw bleek dat de soep niet zo heet werd
gegeten als ze werd opgediend. Daar kwam bij dat de'
getalsmatige situatie hier relatief beter was dan bij defensie, er
was geen tegenwerking vanuit het kader en de confessionele
verzorgers waren collegialer.
De laatste jaren is veel energie aangewend om toegang te krijgen
tot de inrichtingen voor minderjarigen en de inrichtingen, waar
ter beschikking van de regering gestelde volwassenen worden
verpleegd. Het probleem daarbij is dat veel van die inrichtingen
in handen van particuliere christelijke organisaties zijn, die
principieel tegen de humanistische geestelijke verzorging zijn
gekant.

Plaatselijke geestelijke verzorging

De plaatselijke afdelingen van het HV werden niet zonder reden
gemeenschappen genoemd. Het was de bedoeling dat er een
hecht gemeenschapsleven in de vereniging zou ontstaan. Daarbij
werd gedacht aan het elkaar bijstaan in moeilijke perioden,
bijvoorbeeld door ziekenbezoek. Daarnaast werden er regelmatig
bijeenkomsten gehouden. In de regel, in navolging van
kerkdiensten, op zondagochtend. De organisatie van deze
bijeenkomsten was een zaak van het gemeenschapsbestuur, maar
bij de andere werkzaamheden was het van belang zoveel mogelijk
gemeenschapsleden te betrekken. Vanaf 1951 begon men
landelijk enige lijn in dit werk aan te brengen. Het streven was
erop gericht om in elke plaats een gemeenschapslid te belasten
met de coördinatie van de werkzaamheden op het gebied van de
geestelijke verzorging, uit te voeren door plaatselijke geestelijke
raadslieden. In 1953 besloot het hb dat vanuit de landelijke
organisatie iets meer moest worden gedaan om de plaatselijke
geestelijke verzorging verder te ontwikkelen. Er werd toen een
centraal geestelijk raadsman aangesteld, d' Angremond, wiens
taak het was de geestelijke vorming en verzorging in en voor de
gemeenschappen te bevorderen, in het bijzonder door het
aanstellen van meer plaatselijke geestelijke raadslieden. Dit
mocht niet overhaast gebeuren, men diende deze arbeid
behoedzaam te ontwikkelen. 33)
Niet alleen leden, maar voor een belangrijk deel ook niet-leden
zochten contact met de centraal geestelijk raadsman om hulp te
krijgen bij persoonlijke moeilijkheden. "Talloos zijn degenen die
bij ons komen, omdat ze met zichzelf, met hun huwelijk, hun
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kinderen, hun werk of met hun eenzaamheid geen raad weten.
Soms heeft een causerie voor de radio de doorslag gegeven om
zich tot ons te wenden met hun levensmoeilijkheden." 34)
Aan het eind van de vijftiger jaren werd steeds vaker geklaagd
over het tekort aan medewerkers bij de plaatselijke geestelijke
verzorging. Het gevolg hiervan was dat de mensen die dit werk
deden, overbelast werden, wat weer tot gevolg had dat er voor
bezinning op het werk en theoretische scholing geen tijd was. 35)
In 1959 waren er 17 plaatselijke geestelijke raadslieden
werkzaam. In het daaropvolgende jaar nam dit aantal toe tot 36,
verdeeld over 27 gemeenschappen. Per jaar werd er in de jaren
zestig aan zo'n duizend cliënten hulp ver leend.
In 1961 ging men over tot het instellen van het instituut
hoofdcontactpersoon. Deze zou contacten moeten leggen met de
leden en de band tussen lid en gemeenschap moeten onderhouden
en versterken. Het aantal medewerkers van dit
gemeenschapswerk nam in de jaren daarna geleidelijk toe tot
enige honderden.
In 1963 werd geconstateerd dat de grote steden naar verhouding
van hun aantal inwoners en het aantal buitenkerkelijken een
achterstand in geestelijke verzorging hadden. Dit probleem
speelde ook in het gebied rond Rotterdam. In overleg met de
gemeenschappen uit het Rijnmondgebied besloot het hb op
fulltime basis iemand in dienst te nemen als
samenlevingsopbouwfunctionaris. Zijn opdracht was het
activeren van de leden om vanuit het humanisme in de
samenleving te participeren. Na enige tijd bleek het door een
kleine aanpassing van de taakomschrijving mogelijk deze functie
gesubsidieerd te krijgen. Ook in andere grootstedelijke
gemeenschappen werd getracht iets dergelijks van de grond te
krijgen. Dit lukte verder nergens, mede omdat van
overheidswege de eis werd gesteld dat alleen een aanvraag van
HV en Humanitas gezamenlijk in aanmerking zou komen. 36)
Ook een bijzondere plaats in de geestelijke
verzorgingsactiviteiten werd ingenomen door de geestelijk
raadsman in de bedrijven in het IJmondgebied. In 1971 kon
dankzij de financiële steun van Hoogovens een beroepskracht
worden aangesteld, in de hoop en verwachting dat meer bedrijven
belangstelling zouden krijgen voor deze vorm van
dienstverlening. Dit bleek echter tevergeefs. Hierop heeft men
nog geprobeerd Hoogovens er toe te bewegen de financiering van
33% naar 100% uit te breiden, maar ook deze poging was niet
succesvol. Er zat niets anders op dan na drie jaar, op I januari
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1974, met dit werk te stoppen.
In het begin van de jaren zeventig werd het plaatselijk geestelijk
werk sterk beïnvloed door de dan furore makende nieuwe
werkvormen: 'praatgroepen' en 'ontmoetingsgroepen'. Met name
de ontmoetingsgroepen die tot doel hadden mensen meer zichzelf
te laten zijn en de communicatie met anderen te verdiepen,
waren binnen het Verbond niet onomstreden.
Vooral in het rond 1970 op gang komende studentenwerk vond
deze werkvorm ingang. De beoogde verdieping van de
communicatie met anderen zou verwezenlijkt moeten worden
door een vrijere en bewustere beleving van intermenselijke
relaties. Al spoedig werd daarom gesproken van 'relationeel
vormingswerk'.
Omdat er onder de vrijwilligers (waarop het plaatselijk werk was
aangewezen) nauwelijke mensen waren te vinden die voldeden
aan de zeer specifieke kwaliteiten, waaraan een leider van dit
soort groepswerk moest voldoen, werd al na korte tijd erkend dat
dit werk niet voor grootscheepse uitbreiding in aanmerking kwam.
Na de pensionering van d'Angremond stond de dienst plaatselijke
geestelijke verzorging onder sterke druk, veroorzaakt door de
vermindering van de formatieruimte van de centraal geestelijk
raadsman. Om toch alle werkzaamheden zo goed mogelijk te
laten blijven verlopen, werd er enige tijd geëxperimenteerd met
regionale begeleiders van het gv-werk. Een experiment dat maar
ten dele lukte. Voor een groot deel van de regio's vond men geen
geschikte krachten. Noodgedwongen moest de centraal raadsman
zich blijven bezighouden met de begeleiding, hetgeen ten koste
ging van zijn andere bezigheden.
In 1979 kwam er verlichting in deze problematische situatie,
door een subsidie van de Stichting Algemene Loterij Nederland
(ALN). De dienst Plaatselijke Geestelijke Verzorging (PGV) kon
een forse uitbreiding ondergaan. Er kwam weer ruimte voor
bezinnings- en scholingsactiviteiten. Er werden drie personen
toegevoegd ten behoeve van de plaatselijke geestelijke
verzorging. Er kwam iemand bij voor de opzet en uitbouw van de
regionale teams. Verder kwamen er functionarissen voor het
persoonsgerichte groepswerk en het studentenraadswerk.
De aanstelling van een beroepskracht voor het
studentenraadswerk had een aanzienlijke uitbreiding van dit werk
tot gevolg. In vrijwel elke universiteitsstad zijn sedertdien
studentenraadslieden aanwezig, allen vooralsnog op basis van
vrijwilligheid. .
Dankzij de ALN-gelden is ook een betere landelijke coördinatie



107

van de uitvaartbegeleiding mogelijk geworden. Deze
werkzaamheid werd aanvankelijk als een bijkomstigheid gezien,
maar kon zich door de grote belangstelling ervoor sterk
ontwikkelen.

Zieken- en bejaardenwerk

AI in een vroeg stadium werd in het HV aandacht besteed aan
ziekenbezoek. De organisatie van dit werk werd overgelaten aan
de gemeenschapsbesturen. Gevolg van deze decentrale aanpak
was een groot verschil in de mate waarin dit gebeurde.
In enkele gemeenschappen werd dit werk grootschalig aangepakt,
soms vond alleen bezoek aan zieke leden plaats, maar er waren
ook plaatsen, waar men aan dit werk helemaal niet toekwam.
Door de commissie 'Praktisch Humanisme' (later: 'Centrale
Commissie Geestelijke Verzorging') werd ingezien, dat voor het
ziekenbezoek een zekere mate van landelijke coördinatie
gewenst was. Vanaf 1952 werden er op gezette tijden landelijke
bijeenkomsten voor ziekenbezoek(st)ers georganiseerd. Korte tijd
later kwam er een centraal raad vrouw voor dit ziekenbezoek, A.
Treurniet-Wiersma. Door haar werden regelmatig regionale
cursussen gehouden teneinde het potentieel aan
ziekenbezoek(st)ers uit te breiden.
Thuisliggende patiënten konden als er in de desbetreffende plaats
ziekenbezoekers aanwezig waren uiteraard vrijelijk worden
bezocht. In die gevallen was er alleen een organisatorisch
probleem. Er waren meer problemen als er een ziekenhuis of
sanatorium moest worden bezocht. Er was toestemming nodig
van de directies om patiënten buiten de bezoekuren te mogen
bezoeken. Dat leverde in de aanvang de nodige problemen op,
echter na verloop van tijd bleken enkele ziekenhuisadministraties
bereid om de namen van buitenkerkelijken aan het HV door te
geven.
In 1959 was de situatie als volgt: in een drietal ziekenhuizen had
men de beschikking over de namen van alle buitenkerkelijke
patiënten, in vier andere werden de ziekenhuisbezoek(st)ers
gewaarschuwd, indien er patiënten waren die opgaven humanist
te zijn, of te kennen gaven bezoek van humanistische zijde op
prijs te stellen. In alle overige gemeenschappen moest men
volstaan met het bezoek aan eigen leden, hetzij in ziekenhuizen
hetzij thuis. 37)
In die tijd werd er aan ziekenbezoek gedaan in 22
gemeenschappen door zo'n 50 medewerk(st)ers. Per jaar werden
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tweeduizend buitenkerkelijke patiënten regelmatig bezocht,
zowel thuisliggend als opgenomen in ziekenhuizen of sanatoria.
Vanaf 1955 ging het HV zich naast ziekenbezoek ook
bezighouden met bezoek aan bejaarden. Daarvoor hielden slechts
enkele gemeenschappen zich er mee bezig; nu werd ook getracht
hier enige landelijke coördinatie in aan te brengen. Aanvankelijk
werd dit werk grotendeels door dezelfde mensen gedaan als het
ziekenbezoek. Ook de landelijke bijeenkomsten werden zowel ten
behoeve van ziekenbezoek(st)ers als voor bejaardenbezoek(st)ers
gehouden.
Als gevolg van veranderende denkbeelden in de ziekenhuiswereld
over de rol van de geestelijke verzorging vatte vanaf 1965 de
opvatting post om het ziekenwerk te scheiden van het
bejaardenwerk.
De ziekenhuizen streefden naar zogenaamde ingebouwde
geestelijke verzorging, een verzorging die bedoeld was als
geïntegreerd onderdeel van het totale dienstenpakket van de
ziekenhuizen en verzorgd kon worden door van ziekenhuiswege
betaalde krachten.
Deze veranderingen maakten organisatorische aanpassingen
noodzakelijk. Tot dan had het zwaartepunt bij het ziekenbezoek
bij de gemeenschappen gelegen. Het was zaak een centraal
georganiseerde en geleide dienst op te zetten, vergelijkbaar met
de diensten voor defensie en justitie. Daarnaast zou de dienst tot
taak krijgen om het gewone ziekenbezoek (aan huis) te
begeleiden. Vanaf 1969 werd functionaris Schonk belast met de
taak deze dienst op te zetten en voorts de onderhandelingen met
ziekenhuizen en verpleeginrichtingen te voeren. Schonk mocht
zitting nemen in de werkgroepen en commissies van de Nationale
Ziekenhuisraad, die werkzaam waren op het terrein van
geestelijke verzorging in ziekenhuizen.
In 1968 werd in Zutphen de eerste raadsvrouw op halftime basis
werkzaam binnen een ziekenhuis, twee jaar later volgde er een
tweede in Amsterdam. In IJ muiden werd weer twee jaar later
(J 972) de eerste fulltime kracht werkzaam. In andere plaatsen
moest worden opgebokst tegen onbegrip en afweren van
ziekenhuisdirecties. Bovendien stagneerden de werkzaamheden
door het wegens ziekte wegvallen van Schonk. Er waren op dat
moment (J 972) geen financiële middelen om een opvolger te
benoemen. Oud-H V-directeur Pasman nam de werkzaamheden
als vrijwilliger waar.
Voor het bejaardenwerk werd in 1965 een aparte commissie
opgericht. In tegenstelling tot bij de ziekenhuizen was hier



109

vooralsnog geen sprake van bezoldiging. De geestelijke
verzorging van bejaarden Dieef afhankelijk van vrijwilligers. Het
streven was er op gericht om toch te proberen per
bejaardentehuis een raadsman aan te wijzen.
Vanaf 1971 ontstonden er mogelijkheden voor een
professionelere aanpak van de geestelijke verzorging in
bejaardentehuizen. Baanbrekend werk werd verricht door de
tehuizen van de 'Humanistische Stichting voor Huisvesting van
l\ejaarden' (HSlll). De HSHB was al in 1948 als de 'AH Gerhard
Stichting' opgericht door HV en De Dageraad. Doelstelling was
het stichten van tehuizen voor buitenkerkelijke bejaarden.
Aanvankelijk verliep de realisatie hiervan niet erg voorspoedig.
Weliswaar had men al vanaf 1951 concrete plannen om te komen
tot de bouw van een centrum in het t\msterdamse
uitbreidingsplan 510tenlleer , maar pas in 1957 werd daar de
eerste steen gelegd. Op 8 april 1959 konden 235 bejaarden
worden gehuisvest in het 'AH Gerhardhuis'.
In 1960 trad ook Humanitas tot de samenwerking toe. Toen de
stichting de naam I-ISH[\ kreeg, werd de doelstelling verbreed -
niet meer uitsluitend voor, maar in het bijzonder gericht op
buitenkerkelijke bejaarden. De bredere samenwerking betekende
nog geen snelle uitbreiding van de activiteiten. Het zou nog tot
1965 duren alvorens opnieuw een tehuis werd geopend. Daarna
naln het aantal humanistische bejaardencentra in snel tempo toe.
In 1973 was het aantal bij de HSHB aangesloten tehuizen
gestegen tot vijfendertig. 38)
Juist in de HSHB voelde men de behoefte om door middel van
humanistische geestelijke verzorging iets te doen aan de
psychische en geestelijke problemen van bewoners, die niet door
materiële verzorging alleen waren op te vangen. Men doelde op
problemen als vereenzaming, angst in verband met de eindigheid
van het leven, lichamelijke gebreken, isolement in de
salnenleving. 39)
Er ontstonden plannen Oln te komen tot een eigen dienst in
navolging van de ziekenhuizen. Net als daar moesten de kosten
van geestelijke verzorging in het verzorgingspakket worden
opgenOlnen. ten probleeJrl was dat de Algemene Bijstandswet de
pensionprijzen zo laag mogelijk wilde houden en hevig
tegenstribbelde bij deze prijsverhogende dienstverlening. lJit
ondanks het feit dat in de confessionele tehuizen de
doorberekening van geestelijke verzorging geen bezwaren
opleverde.
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Het gelukte om per I januari 1974 een eerste geestelijk
raadsman aan te stellen in een tweetal tehuizen in Amersfoort.
Er volgde een uitgebreide gedachtenwisseling tussen HSHB en
vertegenwoordigers van het Verbond over de invulling van de
taak en de positie van deze nieuwe soort raadslieden.
Raadslieden werden aangesteld door het betreffende tehuis na
instemming van het HV. Ze moesten over hun inhoudelijk
functioneren verantwoording afleggen aan het HV. Nadat de
eerste raadsman in functie was getreden werden in de daarop
volgende jaren, in andere plaatsen, meer raadslieden benoemd.
Een gezamenlijk probleem waarmee zowel de zich uitbreidende
dienst in ziekenhuizen als de dienst bejaardenwerk kampte, was
het geheel verdwijnen van de begeleiding vanuit het Centraal
Buro. Pasman, die na het wegvallen van Schonk deze taak op zich
had genomen, beëindigde namelijk dit werk eind 1973.
Als gevolg van het bezuinigingsbeleid dat in die tijd
noodgedwongen gevoerd moest worden, was op de begroting van
1974 geen bedrag voor een centraal raadsman opgevoerd. De
begeleidingscommissie voor het zieken- en bejaardenbeleid,
voorgezeten door R. Blom-Mourits, trok aan de bel. Na een
gunstige uitspraak van de Verbondsraad wist ze het hb ertoe te
bewegen financiële ruimte te creëren voor een landelijk
raadsman met éénderde dagtaak. Korte tijd later werd de
formatieplaats tot vijftig procent uitgebreid.
In diezelfde tijd verdwenen de principiële problemen waarmee de
humanistische gv kampte voor een groot deel, maar de
practische problemen namen juist in hevigheid toe.
In october 1974 kwam het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven
met richtlijnen voor de maximaal in de verpleegtarieven door te
berekenen kosten. En in 1973 was een personeelsstop voor de
ziekenhuizen afgekondigd, waardoor op het laatste ogenblik de
aanstelling van een raadsman in de Enschedese ziekenhuizen
afketste. Het hb moest tot het aanvragen van een audiëntie bij
de staatssecretaris voor sociale zaken en volksgezondheid
overgaan, alvorens een regeling kon worden getroffen. Er werd
een stedelijke stichting voor geestelijke verzorging opgericht,
die de raadslieden in dienst nam. Dezelfde constructie is later
ook in een aantal andere plaatsen toegepast.
Door de verschillende omstandigheden in de diverse plaatsen
ontstonden er grote verschillen in de voorwaarden waaronder de
raadslieden werkzaam konden zijn. Sommigen hadden een
arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis, anderen werkten voor
een honorarium. Ook waren er velen die alleen maar een
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onkostenvergoeding ontvingen. In de bejaardentehuizen was de
situatie identiek.
Tussen de instellingen die al raadslieden in dienst hadden
genomen bestonden grote verschillen in beloning. Dit vond z'n
oorzaak in het feit dat hierover in de CAO's niets was bepaald.
Daarnaast achtte men de humanistische ambtsopleiding niet
altijd gelijkwaardig aan de theologische ambtsopleiding.
In 1976 waren er in de 200 algemene ziekenhuizen twee fulltime
en dertien parttime raadslieden werkzaam, in de 289
verpleegtehuizen negen parttimers. In de 931 algemene en HSHB
bejaardentehuizen waren één fulltime en veertien parttime
raadslieden werkzaam. Er was dus nog flink veel uitbreiding
mogelijk, reden voor het hb om de formatieplaats van de
centraal raadsman uit te breiden tot een fulltime functie.
Er werd nog veel weerstand ondervonden bij directies en
besturen van de instellingen. Deze werden in hun mening
gesteund door de godsdienstige geestelijke verzorgers, die met
argumenten aankwamen als "er wordt niet om humanistische
geestelijke verzorging gevraagd" en "ergens heeft ieder mens nog
een geloof".40) Daarnaast was er de trend om meer nadruk te
leggen op algemene psycho-sociale zorg, waarin de mens
centraal werd gezet, ongeacht levensovertuiging. Niet-
godsdienstigen werden verwezen naar maatschappelijk werkers
en psychologen. Dit werd door de ziekenhuizen als motief
gebruikt om humanistische geestelijke raadslieden overbodig te
achten, terwijl de godsdienstige geestelijke verzorging
ongemoeid werd gelaten. Bovendien poogden godsdienstige
geestelijke verzorgers hun monopolie-positie te behouden door
zich op te stellen als algemene geestelijk verzorgers, zodat de
behoefte aan een pluriform aanbod minder werd gevoeld.
De situatie in het Academische Ziekenhuis van Groningen kwam
uitgebreid ter sprake in de hb-vergadering van 19 mei 1978. In
Groningen was ruimte voor een aanvulling van het corps
geestelijke verzorging. Uitgaande van de getalsverhoudingen zou
het voor de hand liggen, dat deze vacature door een humanistisch
raadsman/vrouw zou worden vervuld. Er was een kandidaat die
aan alle eisen voldeed, maar het A.Z.bestuur besloot, op
aandrang van de aanwezige godsdienstige geestelijk verzorgers,
de levensbeschouwing niet relevant te verklaren, en nam
vervolgens nog een godsdienstige verzorger erbij.
Op 10 mei 1980 vond op. initiatief van de gemeenschap
Dordrecht, alwaar een actieve werkgroep zich bezighield met de
geestelijke verzorging in ziekenhuizen, een conferentie plaats
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waar deze problematiek ter sprake kon komen. Besloten werd
een landelijke actie te houden met het doel meer
formatieplaatsen in ziekenhuizen te creëren. De nadruk kwam te
liggen op de gemeenschappen. Gemeenschapsbesturen moesten
zich in de periode tot 1 januari 1981 inspannen om te bereiken,
dat iedere buitenkerkelijke patiënt de mogelijkheid kreeg om te
kiezen voor geestelijke verzorging vanuit een humanistische
achtergrond. Dat was niet meer dan hun goed recht, omdat
iedere opgenomen patiënt via de bed prijs dagelijks gemiddeld 73
cent meebetaalde aan de door het ziekenhuis aangeboden
geestelijke verzorging, waarbij het bovendien om aanspraken
ging die gesteund werden door de Nationale Ziekenhuisraad. 41)
In het kader van deze actie werd een enquête gehouden onder de
algemene ziekenhuizen. Daaruit bleek dat in tweederde van de
neutrale ziekenhuizen tussen één- en tweederde van de patienten
buitenkerkelijk was. Slechts in een kwart van deze ziekenhuizen
was sprake van humanistische geestelijke verzorging. Tussen
augustus 1980 en eind 1984 nam het aantal formatieplaatsen toe
van 20 tot 36. In het jaarverslag van 1981-1982 werd de
humanistische geestelijke verzorging in zieken- en
bejaardenhuizen, ondanks de uitbreiding, vergeleken met de
bekende druppel op de gloeiende plaat.
Ook in de bejaardentehuizen was de omvang van de geestelijke
verzorging toegenomen, namelijk tussen augustus 1980 en eind
1984 van 23 tot 35 formatieplaatsen. Deze stijging was vooral te
danken aan de medewerking van de HSHB. Door financiële
bijdragen van bij de HSHB aangesloten tehuizen was het mogelijk
een centraal raadsman aan te stellen, die tot taak kreeg dit werk
verder te initiëren en te begeleiden. Door problemen met het
vinden van de juiste persoon kon men pas per 1 mei 1980
beginnen.
In de tweede helft van de zeventiger jaren was de taakstelling en
identiteit van de HSHB ter discussie komen te staan. Na 1975
leidden regeringsmaatregelen ertoe, dat er de jaren daarna
weinig nieuwe tehuizen door de HSHB gebouwd zouden kunnen
worden. Om de bouwstroom in stand te houden werd naar andere
mogelijkheden gezocht. Ten behoeve hiervan werd de dienst
'Ideële Huisvesting' opgezet. Voorts kwam de grondslag van de
HSHB ter discussie. Daarbij stonden de eerste beide
constituanten (HV en De Dageraad) tegenover de derde
(Humanitas). Humanitas wilde namelijk de HSHB-tehuizen
levensbeschouwelijk neutraliseren. Op landelijk niveau leed dit
streven schipbreuk, maar in een aantal plaatselijke gevallen
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moest het hb ingrijpen, wanneer plaatselijke besturen teveel in
de richting van levensbeschouwelijke neutraliteit dreigden te
gaan. Het hb oefende sterke druk uit op de HSHB om aan de
onaanvaardbare situatie, dat lang niet alle tehuizen
humanistische geestelijke verzorgers in dienst hadden, een einde
te maken. Ook daarin werd een symptoom gezien van het
afglijden naar levensbeschouwelijke neutraliteit. 42)
De dienst geestelijke verzorging in zieken-, verpleeg- en
bejaardentehuizen zit op dit moment nog steeds in het proces,
dat tot erkenning van humanistische gv moet leiden. Daarnaast
heeft zij nog op vele plaatsen te strijden voor gelijke behandeling
van de humanistische gv in relatie tot die van godsdienstige kant,
met name als het gaat om beloning en erkenning van de
opleiding. Tenslotte moeten er nog landelijke regels komen, die
een eind maken aan de grote plaatselijke verschillen in
rechtspositie en beloning van de raadslieden.

Overige hulpverlening

Behalve de in de vorige paragrafen genoemde grootschalige
vormen van hulpverlening hield het HV zich ook bezig met een
aantal andere vormen van hulpver lening, die meestal gedurende
slechts enkele jaren plaatsvonden.
Zo hield men zich enige jaren bezig met het organiseren van
vacanties voor kinderen (de zogenaamde 'kinderuitzendingen'),
emigratie en huwelijksbemiddeling. Voorts richtte het HV in
1953 in samenwerking met Humanitas de centrale stichting
'Bureaux voor levens- en gezinsmoeilijkheden' op. De opzet was
dat er plaatselijk door de besturen van de afdelingen van beide
organisaties zulke bureaux zouden worden opgezet.
De leiding van de bureaux berustte bij een team van drie
personen: een maatschappelijk werker, een psychiater en een
humanistisch geestelijk raadsman. De maatschappelijk werker
zorgde voor het eerste contact met de cliënt, waarna hij of zij
de kwestie met de andere leden van het bureau besprak.
Eventueel werden psychiater en/of geestelijk raadsman
ingeschakeld, of werd de cliënt naar een andere instantie
doorverwezen.
Het kostte veel moeite zo'n bureau op te zetten en in stand te
houden. Er werden bureaux opgezet in Amsterdam, Utrecht,
Eindhoven en Leiden. Het bureau te Leiden kon niet worden
geëxploiteerd, terwijl ook in Eindhoven het bureau niet optimaal
kon functioneren en in 1966 moest worden opgeheven. Ook de
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beide andere bureaux kampten met tekort aan personeel en een
precaire financiële positie. Kort daarna werd echter een
oplossing gevonden door op te gaan in de 'Nederlandse
Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg'.
Daarmee verdween de humanistische grondslag, maar werden
betere waarborgen voor het voortbestaan verkregen.

Onder auspiciën van het HV werd in 19118 het 'buitenkerkelijk
bureau voor pleegkinderen' opgericht. Dit bureau, onder leiding
van mevrouw M. van Gorkom-Lechner, nam de taak op zich om
een deel van de Franse en Duitse kinderen, die naar Nederland
kwamen om fysiek en psychisch weer op krachten te komen, bij
humanistische gezinnen onder te brengen. In 19118 kwam een
eerste zending Franse kinderen naar Neder land. In mei 19119
arriveerden 250 kinderen uit het Roergebied.
In totaal werden door het bureau duizend pleegkinderen voor een
periode van drie tot zes maanden in gastgezinnen ondergebracht,
voor het merendeel kinderen uit Duitsland. 113) In 19119
beëindigde het bureau zijn werkzaamheden.
In 1951 werd in samenwerking met Humanitas de 'commissie
kinderuitzending' opgericht. Deze commissie wilde kinderen van
vier tot twaalf jaar een paar weken op het platteland of aan zee
laten doorbrengen. In 1952 kon de geplande kinderuitzending
wegens een aantal gevallen van kinderverlamming geen doorgang
vinden. Het jaar daarop bezorgde men 151 kinderen een vacantie.
In dat jaar besloot men ook met dit werk te stoppen, omdat de op
zichzelf niet onbevredigende resultaten niet in verhouding
stonden tot de in tijd, geld en energie gebrachte offers. Men
hoopte dat de tot stand gekomen verbindingen tussen
ontvangende en uitzendende gemeenschappen tot een zekere
continuëring van dit werk zouden leiden.
Vanaf 1953 ging een commissie onder voorzitterschap van Rood
zich met de emigratieproblematiek bezighouden. In eerste
instantie hielp ze bij de voorbereidingen, zowel op zakelijk als op
geestelijk gebied. Ze sloot zich aan bij de A.E.C. ('Algemene
Emigratie Centrale'), die emigranten middels een achttal
kantoren, verspreid over heel Nederland, met raad en daad
bijstond. Daarnaast hield men zich bezig met het verzamelen van
adressen van buitenkerkelijken in de emigratielanden, met het
doel om toekomstige emigranten aan een contactadres te helpen.
Dit werk bleef echter van geringe omvang, omdat
onkerkelijkheid vaak ongewoon bleek te zijn en de situatie van de
kerken anders was (door een lossere band met de leden).
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Officiële onkerkelijkheid bestond in veel gevallen niet en het
humanisme werd ook niet begrepen. In slechts een paar plaatsen
(in Toronto en Sydney) gelukte het om via de lHEU-contacten
voor opvang te zorgen.
Nadat men tot de conclusie was gekomen, dat het organiseren
van opvang voor de pas gearriveerde emigranten niet effectief
was, bleef men nog enige jaren aandacht besteden aan de
begeleiding van emigranten voor hun vertrek. De werkzaamheden
werden bemoeilijkt door de geringe inzet van de gemeenschappen
bij dit werk. Slechts zelden gaven ze de namen van emigranten
aan de emigratie-commissie door. Daar kwam bij dat het HV de
emigranten weinig te bieden had, ze zaten bepaald niet op
geestelijke bijstand te wachten. 44)
Het belangrijkste voordeel van deze activiteit voor het HV was,
dat het zo enigermate invloed op de emigratie-politiek kon
uitoefenen. In het midden van de zestiger jaren beëindigde de
emigratiecommissie haar werkzaamheden. Het HV blééf
vertegenwoordigd in de AEC (lange tijd door Rood, daarna door
Polet).
Op 31 december 1960 stond in het damesblad Margriet een
artikel onder de titel: "Het geluk heeft drie wegwijzers". Daarin
werd de oprichting van een humanistisch bureau voor
huwelijksbemiddeling aangekondigd. Het gevolg was dat
driehonderd mensen om inlichtingen vroegen. Zij konden toen nog
niet geholpen worden, aangezien pas eind 1961 het bureau met
zijn werkzaamheden begon.
Van 1962 tot en met 1968 werden in totaal 68 huwelijken
gesloten dank zij bemiddeling door de 'Humanistische
Correspondentiekring voor Huwelijkscontacten' (H.C.H.C.). Het
grote probleem waarmee men kampte was, dat het aantal
aanmeldingen van vrouwen veel hoger was dan dat van de
mannen. In 1969 ging de HCHC samen met de andere
levensbeschouwelijke contactbureaus op in het 'Landelijk
Centrum voor Huwelijkscontacten' (LCH). Vanaf dat jaar is het
HV alleen nog door middel van afvaardiging in het LCH-bestuur
betrokken bij de huwelijksbemiddeling.

Ontw ikke lingssamenwer king

De ontwikkelingshulp, later veelal ontwikkelingssamenwerking
genoemd, was ook al een terrein, waarop de confessionelen een
historisch gegroeide monopoliepositie bezaten. In de negentiende
eeuw legden de kerkgenootschappen reeds een grote
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belangstelling aan de dag voor de onderontwikkelde gebieden
(met name Afrika en Azië); niet in de eerste plaats om hulp te
verlenen, maar met het doel de inwoners tot het christendom te
bekeren. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd naast missie en
zending meer aandacht geschonken aan practische hulpver lening.
Het leek er aanvankelijk op dat een specifiek humanistische
organisatie voor dit werk niet noodzakelijk zou zijn, omdat er
een algemene (de NO VIB) werd opgericht, waarin alle
stromingen hun activiteiten ten behoeve van de hulpverlening in
de Derde Wereld zouden bundelen.
Door toedoen van de IHE U ging het H V in 1965 toch zelf in de
ontwikkelingshulp. Vanaf het begin van de IHEU was er een
Indiase organisatie bij aangesloten. Het was daarom niet zo
verwonderlijk dat de IHEU besloot een ontwikkelingsproject in de
Indiase provincie Bihar op te zetten. In de zestiger jaren was
meerdere malen de voedselsituatie in India kritiek. Er werden
vele acties op touw gezet om hulp aan de bevolking te bieden. In
Nederland gebeurde dat onder het motto: 'Eten voor India'.
De door humanisten gehouden inzamelingsactie ten behoeve van
Bihar was een groot succes, er kwam meer dan een ton binnen.
De uitvoering van het project verliep minder gelukkig. Men
kampte met organisatorische problemen, terwijl het project ook
hinder ondervond van de grensgeschillen tussen India en China.
Enkele jaren later werd het noodzakelijk geacht een specifieke
humanistische organisatie in het leven te roepen, die zich met de
ontwikkelingssamenwerking zou moeten bezighouden. Er was
namelijk ontevredenheid over het functioneren van de NO VIB.
Het intitiatief was afkomstig uit het hb (met name van Van
Praag en Roethof) en geschiedde in samenwerking met de
'Stichting Weezenkas'. De oprichting van het Humanistisch
Instituut Voor Ontwikkelings Samenwerking (Hl VOS) vond plaats
in december 1967 en was mogelijk geworden door een grote,
speciaal voor dit doel bestemde gift. Van Praag werd de eerste
voorzitter.
De oprichting van het Hl VOS lokte kritische opmerkingen uit op
het congres van 1969. Roethof lichtte de noodzaak van het
Hl VOS als volgt toe: "De in de NO VIB gecoördineerde
particuliere ontwikkelingshulp wordt voor 80% gericht op
confessioneel getinte projecten, die de kerken vanwege hun
missie- en zendingservaring aandragen. De overblijvende 20%
wordt bovendien door een vrijwel uit confessionelen
samengesteld NO VIB-bestuur beoordeeld."
Er was dus voor de humanistische beweging niets anders
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overgebleven dan zich geheel te onttrekken aan elke deelname in
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten of over te gaan tot de
oprichting van een eigen organisatie.
Na de oprichting van het Hl VOS werd de humanistische inbreng
binnen de NOVIB aanzienlijk groter. De HIVOS-functionaris nam
deel aan de bespreking met functionarissen van andere bij de
NOVIB aangesloten organisaties, in het zogenaamde
'directeurenoverleg'. Daarnaast zette het HIVOS eigen projecten
op in Derde Wereldlanden, doorgaans in samenwerking met
organisaties uit de desbetreffende landen zelf en in het bijzonder
gericht op de armste groepen. Uitgangspunt daarbij was het
respecteren van de mens, zowel wat betreft z'n individuele
identiteit als zijn culturele normen en waarden.
Naast het belang van vertegenwoordiging in aller lei organisaties
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en het initiëren
van projecten in de Derde Wereld was het Hl VOS ook van belang
door zijn nevenorganisaties: de adviseursorganisatie Indec
('Intermittent Development Consultaney') en de
verkooporganisatie voor Derde Wereld producten ABAL
('Stichting afzet bevordering van artikelen uit arme landen').
ABAL importeerde producten van kleine producenten uit de
Derde Wereld, die nauwelijks toegang hadden tot de westerse
markten, en trachtte deze te verkopen. Zo werd de
werkgelegenheid in die landen gesteund.
De stichting ABAL is inmiddels opgeheven als gevolg van een
ongelukkige samenloop van omstandigheden. In navolging van de
NOVIB wilde ABAL haar afzet een sterke impuls geven door ook
via de post producten te verkopen. Daartoe bracht zij voor de
decembermaand van 1983 een dure catalogus uit, waarop echter
nauwelijks bestellingen konden worden uitgevoerd wegens een
langdurige poststaking. De inkoop van ABAL was afgestemd op
de verwachting dat vooral veel cadeau-artikelen zouden worden
verkocht. De staking bij de PTT betekende financieel de nekslag
voor ABAL, dat haar faillisement moest aanvragen. In enkele
grote steden zijn de plaatselijke winkels als afzonderlijke
organisatie blijven voortbestaan.
In 1980 ging het voorzitterschap van Hl VOS van Van Praag over
op W. :vleijer. In datzelfde jaar werd door Hl VOS een
discussieproject georganiseerd over mensenrechten en
ontwikkelingssamenwerking. Alle humanistische organisaties
werden daarbij ingeschakeld. Als afsluiting van het project
diende een landelijke manifestatie op 31 januari 1981. De
manifestatie werd ingeleid met een uitvoerige toespraak door de
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oud-minister van ontwikkelingssamenwerking, J. Pronk. Hij wees
erop dat een toetsing van de situatie van de mensenrechten in de
Derde Wereld moet berusten op een consistent beleid, dat niet
alleen uitgaat van de daarover in het westen levende
opvattingen, waardoor een machtspositie wordt opgelegd, maar
waarbij ook de mensenrechten situatie in het donorland (vooral
ten aanzien van minderheden) nadrukkelijk ter discussie moet
staan. Aan het eind van de manifestatie werd het 'Humanistisch
Overleg Mensenrechten' (HOM) opgericht. Het HOM is een
samenwerking van HV, Hl VOS en Humanitas; het coördineert
namens die organisaties de activiteiten op het gebied van de
mensenrechten. In tegenstelling tot Amnesty International, dat
zich specifiek toelegt op de strijd tegen de schending van
politieke en burgerlijke mensenrechten, richtte het HOM zich
vooral op de sociaal-economische mensenrechten. De voorzitter
van de vaste kamercommissie voor buitenlandse zaken, R. ter
Beek, nam het voorzitterschap van het HOM op zich.
De voornaamste activiteiten van het HOM zijn: de samenstelling
van landenrapporten (in 1985 waren er zeventien gereed) en het
verzorgen van informatieve bijeenkomsten.

Humanistisch vormingsonderwijs

In de eerste naoorlogse jaren werd met name vanuit
protestants-christelijke hoek gepoogd meer greep te krijgen op
het openbaar onderwijs. Het dagblad 'De Nieuwe Nederlander'
schreef dat christenen zich niet mochten isoleren in hun eigen
scholen, maar hun boodschap moesten uitdragen aan het gehele
volk. Het wenste geen genoegen te nemen met het christelijk
onderwijs, naast het openbaar. [n zijn optiek ook moest het
openbaar onderwijs het christendom als grondslag krijgen: "Voor
de toekomst zullen (we) moeten streven naar een openbare
school die niet neutraal is (dat wil zeggen in feite ongelovig),
maar een school waar kinderen van kerkelijke en niet-kerkelijke
ouders samen zitten onder het licht van het evangelie". li5)
Ook het maandblad van de ARP, 'Antirevolutionaire Staatkunde',
sprak zich uit voor meer bemoeienis met het openbaar onderwijs.
Het vond dat anti-revolutionairen "mede verantwoordelijk zijn
voor de jeugd die op de openbare school gaat en wij zullen haar
liever een christen als onderwijzer bezorgen dan een atheïst of
een vrijzinning humanist. Dit zou, mits de eerste aan redelijke
eisen voldoet, zelfs gelden al was de laatste als onderwijzer of
hoofd aanmerkelijk beter." li6)
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Tegen deze achtergrond was het onvermijdelijk, dat ook het HV
als organisatie op levensbeschouwelijk terrein zijn visie op het
openbaar onderwijs moest formuleren. Daarvoor werd een
commissie opgericht die een rapport opstelde, dat door het
hoofdbestuur op 27 juli 1946 werd aangenomen. In het rapport
werd gesteld dat de openbare school bedoeld is voor kinderen uit
alle mogelijke levensbeschouwelijke milieus, omdat juist langs
die weg (het samenbrengen van de uiteenlopende
levensovertuigingen) de jonge mens eerbied kan worden
bijgebracht voor de menselijke persoonlijkheid.
Tegen bijbelonderwijs had de commissie geen bezwaar, mits het
naast onderricht in andere levensbeschouwingen werd gegeven:
"Het HVacht het dringend gewenst, dat in het leerplan van de
scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs een
vak wordt opgenomen, gewijd aan de godsdienstige, religieuze en
humanistische levensbeschouwingen. In de hoogste klassen der
genoemde scholen dienen daarbij ook de beginselen der
philosophie te worden onderwezen." 47)
AI spoedig werd echter duidelijk dat niet iedereen binnen het
Ver bond er zo over dacht. Er kwam met name veel protest tegen
het toelaten van bijbelonderricht. Besloten werd de commissie,
die het rapport had opgesteld, uit te breiden met een drietal
afgevaardigden, die kritiek hadden geleverd op de eerste versie,
met de opdracht het rapport te herzien.
Inmiddels was ook nog aan het licht gekomen, dat de minister
van 'Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen' (OKW) in een brief
aan gemeente-besturen had laten weten, dat niet alleen bij
bepaalde vakken bijbelkennis mocht worden bijgebracht, maar
dat het onderwijzend personeel bovendien de vrijheid had om
godsdienstige handelingen (gebed) in en met de klas te
verrichten. Op het congres in het voorjaar van 1947 werd
besloten tegen deze voornemens te protesteren bij regering en
volks vertegenwoordiging.
Het herziene rapport bracht in vergelijking met het eerste geen
grote veranderingen, maar was meer een nadere invulling ervan.
Voorop stond de gelijkberechtiging van het humanistisch
volksdeel met de andere levensbeschouwingen. Over
godsdienstonderwijs werd gezegd: "Het HV, hoewel uiteraard
godsdienstonderwijs in beginsel niet op prijs stellend, wil zoveel
mogelijk bevorderen dat de openbare school voor allen kan zijn,
en aanvaardt derhalve, dat op de openbare scholen de
gelegenheid tot het volgen van godsdienstonderwijs wordt
gegeven en wel op de voet, waarop dat tot dusver gewoonlijk het
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geval was. Er dient echter tegen gewaakt te worden dat
leerlingen op onzakelijke gronden tot het volgen van dit
godsdienstonderwijs worden gebracht." 48)
Het godsdienstonderwijs werd onderscheiden van het begrip
bijbelkennis. Daarover zei het rapport: "Daar wij allen deel
hebben aan de westerse cultuur, zullen bijbelse verhalen in het
onderwijs van de klasse-onderwijzer tot hun recht behoren te
komen. Niet alleen echter bijbelse verhalen, maar eveneens
verhalen uit niet-christelijke culturen." 49)
Ook het nieuwe rapport werd niet door iedereen met instemming
begroet. De tegenstanders wezen elke christelijke penetratie van
het openbaar onderwijs af. Maar de meesten gingen mee met de
visie van de commissie, dat het openbaar onderwijs geen
humanistische school is, maar een school voor alle gezindten.
Vraagstukken betreffende het onderwijs bleven de attentie van
het Verbond vragen. In december 1955 richtte het hoofdbestuur
een bezwaarschrift aan de Eerste Kamer, waarin men aandacht
vroeg voor de bepaling in het wetsontwerp -kleuteronderwijs, die
zou toelaten dat kleuterleidsters aan een openbare kleuterschool
godsdienstige vorming mochten geven aan de leerlingen. Ouders
die hiertegen bezwaar hadden, zouden hun kleuter gedurende de
desbetreffende tijd van school moeten nemen. Aan alle nadelige
gevolgen voor de gevoelsbanden tussen kleuter en leidster, en
kleuters onderling werd volledig voorbij gegaan. De actie van het
hoofdbestuur mocht niet baten, de wet werd aangenomen. Het
zou van de gemeentebesturen afhangen, in hoeverre van deze
mogelijkheid gebruik zou worden gemaakt.
De onderwijskwestie werd opnieuw actueel toen in 1959 de
minister van OKW, J. Cals, met een wetsontwerp voor het
voortgezet onderwijs (de 'Mammoetwet') kwam. Dit voorstel was
aanleiding voor het hoofdbestuur om in brieven aan de minister
en aan de Tweede Kamer te protesteren tegen een tweetal
bepalingen, die in de wet waren vervat.
Ten eerste was dat het bepaalde in artikel 39: "De rector, de
directeur en de leraren aan een openbare school onthouden zich
ervan iets te leren, te doen of te laten, dat strijdig is met de
eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van
andersdenkenden". Het protest richtte zich er op, dat niet
ondubbelzinnig werd aangegeven, dat ook niet-godsdienstigen
niet in hun levensbeschouwelijke gevoelens gekwetst mochten
worden. Ten tweede wilde men naast de mogelijkheid die de
nieuwe wet bood voor godsdienstonderwijs, eveneens de
mogelijkheid openlaten voor onderwijs terzake van geestelijke en
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zedelijke vorming, dat niet-godsdienstig gefundeerd was, te
verzorgen door voor dit doel toegelaten genootschappen op
geestelijke grondslag.
Wat het eerste bezwaar betrof: in 1961 kwam de minister aan de
wensen van het HV tegemoet. Het voorstel werd zodanig
gewijzigd, dat nu ieders geloofs- of levensovertuiging
geëerbiedigd moest worden.
Op de tweede wens van het Verbond wenste de minister niet in
te gaan, ondanks de uitspraak van de meerderheid van de
Hervormde Synode, dat zij geen bezwaar had tegen het
vormingsonderwijs dat het HV voorstond, mits dit uitdrukkelijk
niet als gelijksoortig aan het godsdienstonderwijs werd
beschouwd en in een afzonderlijke regeling werd
ondergebracht. 50)
Met de afwijzing door de minister was het humanistisch
vormingsonderwijs nog niet uit het gezichtsveld verdwenen. Via
een amendement van de socialist A. Kleywegt werd de
mogelijkheid dit soort onderwijs te realiseren toch in de discussie
betrokken.
Door de aanname van dit amendement kreeg het humanistisch
vormingsonderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs dezelfde
mogelijkheden als het godsdienstonderwijs, met uitzondering van
de bepaling dat de ouders blijk moesten geven die vorming op
prijs te stellen, door er naar te vragen. Het HV reageerde
onmiddellijk door het 'Centrum voor Humanistische Vorming'
(CH V) op te richten. Het centrum had drie doelstellingen: het
opleiden van docenten, het verkrijgen van de middelen en het
verenigen van de ouders, zodat die te zijner tijd het vragen om
vormingsonderwijs zouden kunnen organiseren.
Het streven was er op gericht om tegelijk met de invoering van
de Mammoetwet klaar te zijn om het humanistisch
vormingsonderwijs (hvo) op grote schaal in te voeren. Indien
echter aan de voorwaarden was voldaan, was ook voor die
invoering het hvo al mogelijk.
De sociaal-pedagogische sectie van de Stichting Socrates ging
zich bezighouden met de theoretische grondslagen van het hvo.
Daarnaast werd begonnen met het maken van leerprogramma's
voor diverse onderwijssoorten en het opstellen van handleidingen
voor docenten. Men kon daarbij gebruik maken van de jarenlange
ervaring, die het Belgische HV had met het zogenaamde
'moraalonderwijs'. De intenties die men met het hvo had waren
veelomvattend. Het kind moest, uitgaande van zijn eigen
belevingswereld, leren zich bewust te zijn van zichzelf, de
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verhouding tot anderen en de wereld. Daarnaast werd geleerd,
hoe het kan omgaan met gevoelens en denkbeelden. 51)
Een al snel optredend probleem was het tekort aan geschikte
leerkrachten. Rond 1965 kwam het meermalen voor dat
plaatselijk wel de toestemming tot het geven van hvo werd
verkregen, maar dat men niet in staat was een geschikte
leerkracht te vinden.
Het CH V bleek al na enkele jaren niet in staat te zijn om aan
zijn doelstellingen te beantwoorden. Dit ondanks de grote
aandacht die tal van gemeenschapsbesturen aan het werk
besteedden. In slechts enkele plaatsen werden werkgroepen
opgericht die zich bezighielden met de invoering van het hvo.
Over het algemeen waren onvoldoende ouders bereid om in de
werkgroepen zitting te nemen. Aangezien één van de
doelstellingen van het Centrum, was dat de erbij aangesloten
ouders de middelen zouden verschaffen voor de kostbare
voorbereiding, was ook uit financieel oogpunt de geringe
belangstelling een zware tegenvaller.
Er werden een aantal manieren gecreëerd waarop mensen konden
worden opgeleid om hvo te geven. Op het HOI was al in 1963
gestart met een tweejarige cursus die opleidde tot onder andere
hvo-docent. Daarnaast werden kweekscholen benaderd om
aandacht aan het hvo te besteden. De 'Rotterdamse Kweekschool
voor Onderwijzers' startte hiermee in 1965 als eerste in
Nederland.
Deze twee mogelijkheden leverden onvoldoende toeloop van
hvo-docenten op, zodat ook naar andere wegen moest worden
gezocht voor de opleiding. In enkele plaatsen werden vanaf 1966
applicatiecursussen gegeven voor de opleiding tot voorlopig
vormingsleider. Deze opleiding stond onder toezicht van het HOI.
Op verzoek van het congres in 1967 werd, met als doel voldoende
begeleiding te kunnen geven aan de verdere opbouw van het hvo,
een consulent in dienst genomen.
De gigantische aanloopproblemen en het feit dat met de
invoering van de Mammoetwet niet die mogelijkheden tot stand
kwamen waarop men had gerekend (met name roostertechnisch),
kwam er in het schooljaar 1968/1969 niet veel van de gewenste
toename van hvo op de middelbare scholen terecht. In 1970
moest worden geconcludeerd dat het hvo in het voortgezet
onderwijs practisch buiten de deur was gewerkt. Er was hier
echter niet specifiek sprake van discriminatie van het
humanisme, want met het godsdienstonderwijs was hetzelfde
gebeurd. Soms werden hvo-docenten ingezet bij het vak



123

maatschappijleer.
Vanaf het moment dat de conclusie was getrokken, dat hvo in
het middelbaar onderwijs voorlopig niet van de grond zou komen,
ging men zich nader toeleggen op die gebieden van het onderwijs
waar hvo nog wel perspectieven had. Dit waren met name de
pedagogische academies en het basisonderwijs.
In december 1970 waren er twintig hvo-gevenden werkzaam op
740 leerlingen, waarvan 415 in het basisonderwijs. Bovendien
waren er juist vanuit het basisonderwijs vrij veel aanvragen
gekomen, waarin door het ontbreken van voldoende geschikte
krachten niet kon worden voorzien.
Vanaf 1975 maakte het hvo in het basisonderwijs een
stormachtige ontwikkeling door. Op zichzelf was dit een
enigszins paradoxale situatie, want stond in het voortgezet
onderwijs formeel de deur wijd open voor het hvo. Op verzoek
van de ouders en onder verantwoordelijkheid van een
'genootschap op geestelijke grondslag' kon overal hvo worden
toegelaten. Gemeenten waren verplicht een verwarmd en
ver licht lokaal ter beschikking te stellen.
In het basisonderwijs waren de reglementaire obstakels veel
groter. Er werd daar nog steeds uitgegaan van de onderwijswet
van 1920, waarin alleen mogelijkheden werden geboden aan
godsdienstonderwijs. Daarom moest eerst via gerechtelijke
procedures gelijke behandeling voor het hvo worden
afgedwongen, waarop gemeentelijke verordeningen konden
worden aangepast. Op veel plaatsen gebeurde dit zonder
problemen. Maar in enkele plaatsen werd de procedure vertraagd
en duurde het lang voor de verordening werd aangepast. De
gemeente Amsterdam deed er drie jaar over, maar gedoogde
intussen het hvo wel. Dat ondanks belemmeringen het hvo vooral
in het basisonderwijs, in tegenstelling tot in het voortgezet
onderwijs, van de grond kwam is te verklaren uit het feit dat het
godsdienstonderwijs daar alom vertegenwoordigd was, waardoor
de behoefte aan een alternatief sterker werd gevoeld.

Het toenemend aantal hvo-gevenden maakte binnen het Verbond
een discussie los over de vraag of aan deze leerkrachten de
verplichting kon worden gesteld dat ze lid zouden zijn van het
HV. AI in 1969 werd aan deze kwestie aandacht besteed. Het
hoofdbestuur nam in deze een middenpositie in. Het stelde dat
vormingsleiders die door het Verbond waren aangesteld, als regel
lid dienden te zijn of dit op den duur wilden worden. Hierop kon
een uitzondering worden gemaakt, indien men positief tegenover
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Dit was de toename van het hvo in het basisonderwijs:
Aantal vormingsleiders aantal leer Hngen

30 2700
33 2978
56 4314
68 4638
105 7755
129 9250
158 14353
282 17865
330 21372
345 25488
405 27108

het Verbond stond en de beginselverklaring kon onderschrijven.
Uit de gemeenschappen kwamen zowel voorstellen om deze
regeling te versoepelen als nader aan te halen.
In 1969 deed een drietal Overijsselse gemeenschappen het
voorstel, dat het genoeg was als hvo-gevenden de
beginselverklaring zouden onderschrijven. Dit voorstel werd niet
aangenomen door het congres. In mei 1979 werd er wel een
voorstel van de gemeenschap Leeuwarden aangenomen, waarin
aan hvo-gevenden de eis werd gesteld om lid te zijn van het HV.
Dit besluit werd genomen tegen de uitdrukkelijke wens van het
hb in. AI spoedig bleek dat ook het hb zich niet strikt hield aan
de congres-uitspraak. Dit leidde tot een heftig meningsverschil
met de gemeenschappen uit het noorden. Oorzaak was de situatie
waarin iemand die hvo zou gaan geven, zich verzette tegen de
dwang om HV-lid te worden. Het hb meende dat voor dit
standpunt ruimte moest zijn en verleende zijn goedkeuring aan
de benoeming. Ook vond men het onjuist dat er voor
hvo-gevenden andere regels ten aanzien van het lidmaatschap
zouden worden gehanteerd als ten aanzien van andere
werkvelden, zoals de geestelijke verzorging. Met name vanuit
Groningen werd erop gestaan, dat het hb de congresbesluiten
strikt uitvoerde. Een tweetal docenten van de applicatiecursus
nam uit protest ontslag. Het hb-Iid Blom-Mourits probeerde
tevergeefs de partijen tot elkaar te brengen. Uiteindelijk kwam
de kwestie op het congres van 1981 opnieuw aan de orde. De
gemeenschappen Assen, Drachten, Emmen, Groningen,
Heerenveen, Hoogezand-Sappemeer, Leeuwarden en Sneek
dienden een motie van afkeuring in. Tielman erkende dat er een
fout was gemaakt, omdat de Ver bondsraad niet was gekend. Met
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de toezegging dat een dergelijke fout in de toekomst voorkomen
zou worden, werd de motie van afkeuring ingetrokken. Daarna
volgde een uitgebreide discussie over de kwestie zelf. Het hb
deed een voorstel dat voor nieuwe functionarissen van alle
takken van dienst zou gelden. Van hen werd verlangd dat zij,
indien zij geen lid van het Verbond werden, zouden verklaren dat
zij de beginselen van het HV onderschreven, begrijpende dat het
lidmaatschap op prijs werd gesteld en dat dit voor hen ook
denkbaar moest zijn.
Indien men niet na enige tijd lid werd of het lidmaatschap
demonstratief opzegde, dan zou daarin een reden worden gezien
om niet tot herbenoeming over te gaan of eventueel zelfs tot
ontslag.
Tielman deelde mee dat in vrijwel alle gevallen waarin tot
benoeming was overgegaan van iemand die geen lid was, hij een
persoonlijk gesprek met de desbetreffende persoon had gevoerd.
Door een van de tegenstanders van het hb-voorstel werd
verklaard, dat hij bereid was een lijstje te geven van namen van
mensen die wel hvo gaven, maar geen HV-lid waren. 52) Het
hb-voorstel werd met grote meerderheid door het congres
aanvaard.
Evenals bij de geestelijke verzorgers in zieken- en
bejaardentehuizen waren er ook tussen hvo-gevenden onderling
enorme verschillen in beloning en rechtspositie. Om hier meer
structuur in aan te brengen en om een betere wettelijke regeling
voor het hvo te bepleiten werden de ministers van onderwijs
benaderd. In 1976 schreef het hb aan de minister een brief naar
aanleiding van een concept-ontwerp van wet op het
basisonderwijs. Er werd op aangedrongen om rolvermenging te
voorkomen (door godsdienstonderwijs en hvo door personeel van
de school te laten geven) en er werd verzocht om aan de
geestelijke genootschappen, die voor deze onderwijssoorten
leraren aanwezen, een adequate vergoeding te verlenen.
Een andere grief was, dat de opleidingen voor hvo-gevenden niet
voor subsidiëring in aanmerking kwamen, terwijl dit bij
confessionele opleidingen wel het geval was. Ook zag men graag
dat er meer middelen beschikbaar werden gesteld voor studie en
begeleiding.
Het HV had zich altijd principiëel uitgesproken voor de
ontmoetingsschool, omdat men vond dat leerlingen niet eenzijdig
in één bepaalde levensovertuiging moesten worden opgevoed,
maar dat juist in het onderwijs de verschillende
levensovertuigingen elkaar konden ontmoeten. Leerlingen konden
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dan zelf keuzen maken. Een keuzemogelijkheid die in het
verzuilde onderwijs geheel onmogelijk was en die ook in vele
openbare of neutrale scholen ontbrak, omdat aan het hvo niet de
voorrechten werden gegeven die het godsdienstonderwijs wel
genoot. Tielman vroeg zich in Humanist af of de keuze van het
HV voor het openbaar onderwijs, gezien de achterstelling, niet
ingeruild moest worden tegen een actief ijveren voor een
humanistische 'zuil' in het onderwijs: "Wij blijven principiëel
voorstander van ontzuiling. Maar als de verzuiling ons feitelijk
wordt opgedrongen om toch een levensbeschouwelijk vrij
onderwijs mogelijk te maken, dan ligt de keuze niet meer bij ons,
maar in Den Haag. Het is te hopen dat minister Pais beseft dat
wij met de rug tegen de muur staan." 53)
Het pleidooi van het hb werd gehonoreerd, voorzover het de
opleiding, studie en begeleiding betrof. Door een amendement op
de onderwijsbegroting werd een bedrag van één miljoen ter
beschikking gesteld, waaruit de opleiding voor hvo-gevenden
moest worden gefinancierd en waaruit regionale medewerkers
konden worden betaald. Teneinde het hvo in zijn structurele,
theoretische en methodische aspecten te bevorderen (met name
voor advisering van de regionale en plaatselijke werkgroepen op
inhoudelijk gebied) werd in 1980 de 'Stichting HV0' opgericht.
De dankzij de subsidie aangestelde nieuwe functionarissen
kwamen in dienst van deze stichting.
Het kwam niet tot een voor alle hvo-gevenden van toepassing
zijnde landelijke subsidie, al beloofde minister A. Pais dit wel in
studie te zullen nemen; tot op heden heeft dit niet tot een voor
het HV positief besluit mogen leiden.
Om tegemoet te komen aan de wens van de hvo-gevenden en om
te kunnen voldoen aan de voorwaarde, die een aantal gemeenten
stelden voor subsidie, werd in 1982 de 'Stichting Beheer HV0'
opgericht. Deze stichting ging fungeren als een
werkgeversstichting voor hvo-gevenden. In overleg met de
'Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel' (ABOP) werden
een modelarbeidsovereenkomst en rechtspositieregeling voor
hvo-gevenden opgesteld. Zo werd op die plaatsen waar de
gemeentelijke subsidie dit toeliet, alvast een rechtspositionele
regeling mogelijk gemaakt. Ten behoeve van hvo-gevenden die
niet in dienst van de stichting konden worden genomen, werd een
modelovereenkomst tot het verlenen van enkele diensten
gemaakt. Er bestond vanaf 1982 dus een eigen bestuurlijke
structuur voor zowel de inhoudelijke kant als de beheersmatige
kant van het hvo.
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De laatste jaren lijken er weer nieuwe perspectieven te ontstaan
voor hvo in het voortgezet onderwijs. De behoefte die eerder
niet zozeer gevoeld werd, wordt momenteel met name door het
succes van hvo in het basisonderwijs in toenemende mate wel
gevoeld. Met de verantwoordelijke staatssecretaris is
afgesproken, dat de mogelijkheden worden onderzocht om enkele
proefprojecten te subsidiëren op een aantal gemeentelijke en
rijksscholen. 54)
Aangezien er nog steeds geen landelijke regeling voor de
salariëring van hvo-gevenden tot stand is gekomen, is men
afhankelijk van wat de gemeentebesturen eraan beschikbaar
stellen. In het kader van de bezuinigingen die de laatste jaren
ook op gemeentelijk niveau plaatsvonden, kwam op diverse
plaatsen het voornemen ter sprake om de subsidie voor hvo te
verminderen of te staken. Zodra plaatselijke werkgroepen hier
lucht van kregen, trok men in samenwerking met de IVereniging
voor Openbaar Onderwijs' (VOO) en de ABOP aan de bel bij de
niet-confessionele politieke partijen.
Waar dit niet het gewenste gevolg had, werd een
AROB-procedure tegen het desbetreffende gemeentebestuur
aangespannen en zo nodig hoger beroep bij de Raad van State
aangetekend. Met name het hb-lid mr B. Olivier zette zich daar
zeer voor in. Hierdoor wordt ook weer jurisprudentie verkregen
die de structurele positie van het hvo sterker maakt. Ondanks
plaatselijke moeilijkheden neemt over het gehele land gezien het
aantal gemeenten dat hvo subsidiëert geleidelijk toe.

Humanistisch opleidingsinstituut

Toen in het begin van de jaren zestig de humanistische
geestelijke verzorging zich in de diverse sectoren begon te
institutionaliseren, ontstond er grote behoefte aan een
beroepsopleiding voor humanistische raadslieden. In 1963 werd in
samenwerking met het Humanistisch Thuisfront een commissie
(met o.a. Ups en Van Praag) in het leven geroepen, die zich
bezig zou houden met de voorbereiding van een eigen
opleidingsinstituut. Een van de belangrijkste motieven voor dit
initiatief was, dat men de raadslieden op even gelijkwaardig
opleidingsniveau wilde brengen als de confessionele verzorgers,
waardoor men hoopte, dat de waardering en dus ook de
honorering op gelijk niveau zou worden gebracht. 64)
Het instituut zou twee semi-academische leergangen krijgen, één
voor de opleiding van raadslieden en één voor vormingsleiders.
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Nog hetzelfde jaar (1963) werd gestart met de cursussen, al
waren de formaliteiten rond de oprichting nog niet voltooid. Eén
en ander was oorspronkelijk meer dan een uitgebreide
voortzetting van de in 1962 gestarte raadsliedencursus. 65)
De feitelijke oprichting vond plaats op /t juni 196/t. Toen werd de
'Stichting Humanistisch Opleidings Instituut' (HOl) in het leven
geroepen. H V en Humanistisch Thuisfront benoemden elk drie
leden in het bestuur. Nog hetzelfde jaar werd de eerste
raadsliedencursus afgesloten, zodat al enige maanden na de tot-
standkoming van het HOI de eerste diploma's konden worden
uitgereikt.
Een van de eerste docenten aan het HOI was Ver bondsvoorzitter
Van Praag. Hij introduceerde een geheel nieuwe studierichting,
de humanistiek. Toen hij enige jaren later een bijzonder
hoogleraadschap in Leiden kreeg, kon hij ook op universitair
niveau de humanistiek tot onderwerp van studie maken, waardoor
de theorie van het humanisme een academische status kreeg.
Andere vakken die aan het HOI werden gedoceerd waren de
sociale wetenschappen en kennis van godsdienstige richtingen.
In de begintijd werden de lessen op zaterdagmiddag gehouden, op
verschillende locaties in Utrecht. De eerste jaren stonden de
werkzaamheden noodgedwongen op een laag pitje, voor
uitbreiding was ministeriële erkenning en subsidiëring
noodzakelijk.
Al vanaf een vroeg stadium bleek het HOI het centrum te zijn
binnen het Verbond, waarin de kritiek op de lijn van het
hoofdbestuur het sterkst was.
Zo richtte in het midden van de zestiger jaren een groep
cursisten een kritisch schrijven aan het hoofdbestuur. Daarnaast
was er binnen de opleiding een grote roep om ruime inspraak.
In 1969 werd ondanks het uitblijven van subsidie toch besloten
om de activiteiten van het HOI uit te breiden. Naast het
verzorgen van de opleiding voor geestelijke verzorgers en
vormingsleiders nam het tevens de taak op zich om de algemene
kadervorming in het HV te verzorgen. In de statuten werd dit
omschreven als: "het verzorgen van een kadervorming die mede
kan dienen voor de vorming en training van het vrijwillig kader
van het Humanistisch Verbond".
Het kritisch element binnen het HOI nam verder toe aan het
begin van de zeventiger jaren. Als gevolg van de nieuwe, meer
algemene cursus en een algemene tendens in deze tijd kwamen er
mensen naar het HOI, die niet zozeer opgeleid wilden worden
voor het geestelijk werk, maar eerder zelfontwikkeling of
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scholing en vorming ten behoeve van het actiegroepenwerk als
doel van de opleiding zagen. Binnen het HOI heeft zich heel sterk
de richting ontwikkeld die het humanisme als een mogelijkheid
zag om de maatschappij te veranderen.
Gezien de slechte financiële toestand van het Verbond werd in
het begin van de jaren zeventig van groot belang, dat het HOI op
één of andere wijze voor subsidie in aanmerking zou komen. Het
liefst zag men erkenning van het HOI als instelling van
wetenschappelijk onderwijs, gelijkgesteld aan de theologische
opleidingen zoals die vanouds deel uitmaakten van de
universiteiten. AI spoedig bleek echter dat dit niet zou lukken.
De kansen op erkenning van overheidswege en subsidie zouden
groter worden als gestreefd zou worden naar een opleiding op het
niveau van hoger beroepsonderwijs. In 1973 werd door het
ministerie het standpunt ingenomen, dat er geen mogelijkheden
waren voor aparte subsidiëring van het HOI.Er werden daarop
pogingen ondernomen om de HOI-opleidingen te koppelen aan een
Sociale Academie. Zo werden onderhandelingen gevoerd met de
Amsterdamse sociale academie 'Karthuizerplantsoen.'
Bij de besprekingen werden vanuit het HOI de nodige eisen
gesteld. Zo wilde men veilig stellen dat de bestaande
studentencategorie ook in de toekomst de mogelijkheid hield om
HOI-opleidingen te volgen. Het was aldus noodzakelijk dat de
colleges op zaterdag bleven plaatsvinden. De fusie met de
sociale academie kwam uiteindelijk niet tot stand vanwege de
ingew ikkelde organisatorische aanpassingsprocedure.
Toen daarna ook besprekingen met een Amsterdamse part-time
opleiding voor cultureel werk niets opleverden, brak in 1975-1976
voor het HOI het uur van de waarheid aan.
Met het hb werd afgesproken dat het HV nog twee jaar lang
faciliteiten zou geven om de werkzaamheden voort te zetten,
maar dat daarna een subsidiëring van overheidswege gerealiseerd
moest zijn. Mocht dit niet lukken dan bleef geen ander
alternatief over dan opheffing. Er werd in Den Haag een
krachtige lobby opgezet. Het stichtingsbestuur werd met twee
personen uitgebreid en er kwam een commissie die zich met de
subsidieverwezenlijking bezighield. Het HOI-bestuur werd door
staatssecretaris A. Klein ontvangen, waarbij deze van informatie
werd voorzien en waarbij de staatssecretaris werd gewezen op
een uitspraak van hem, dat het HOI in principe subsidiabel is.
Omdat deze actie geen dadelijk gevolg kreeg, werden in maart
1976 door HOI-bestuurslid en Eerste Kamer-lid ir N. Schwarz
vragen aan de minister gesteld. Deze antwoordde
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met de toezegging dat vanaf 1977 het HOI gesubsidieerd zou
worden. De erkenning en bekostiging van overheidswege hield
een grootse reorganisatie in. Er was plaats voor meer cursisten
en er konden meer personeelsleden in dienst worden genomen.
Door de Rijksinspectie werd er op gewezen dat de voorheen
gebruikte lesruimten niet geschikt waren voor
onderwijsdoeleinden en dat er gezocht moest worden naar
huisvesting die wel aan de onderwijskundige eisen voldeed. De
inspectie stelde het HOI voor de overbodig geworden ruimte van
een sociale academie te Culemborg te gebruiken. De verhuizing
vond plaats in januari 1978. De belangrijkste verandering in de
lesprogramma's was de toevoeging aan de cursussen van een
stagejaar.
Nadat de bekostiging een feit was geworden kwam het HOI in
rustiger vaarwater. Wel was er ontevredenheid, niet alleen bij
het HOI maar ook bij het HV, over de huisvesting. Door
verhuizing in 1983 naar Utrecht was ook dit probleem uit de
wereld. Situering in Utrecht was gezien de centrale ligging
prettiger voor de cursisten en ook kwam dit de samenwerking
met de andere diensten van het HV ten goede.
Aan de fikse stijging van het aantal studenten na de
bekostigingsmaatregel, is de laatste jaren een einde gekomen. Er
komen thans ongeveer 170 nieuwe cursisten per jaar aan. In het
streven naar een volwaardige academische beroepsopleiding
heeft het HV eind 1985 voor het HOI de universitaire status
aangevraagd. Als nieuwe naam voor de straks zesjarige
ambtsopleiding werd gekozen: 'Humanistisch Instituut voor
Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek' (HIWOO).

Radio en tv

Nog voor het HV goed en wel was opgericht, beschikte het al
over radio-zendtijd. De eerste uitzending van de rubriek
'Geestelijk leven' die elke zondag tussen 9.45 en 10.00 uur werd
uitgezonden, was op 20 januari 1946. Stuiveling sprak over
'Coornhert'. De zendtijd werd ter beschikking gesteld door de
VARA, met de nadrukkelijke vermelding dat de VARA niet
humanistisch was, noch het HV socialistisch.
De reden van dit gebaar van de VARA was, dat men het niet
meer dan een daad van eenvoudige rechtvaardigheid vond, dat
ook het moderne, georganiseerde humanisme op de Nederlandse
radio te beluisteren viel. Vanaf october 1948 werden de
toespraken op schrift uitgegeven, in 'Het Woord van de Week'.



131

Het hoofdbestuur was van mening, dat de A VRO in haar zendtijd
ook aandacht behoorde te besteden aan het humanisme. Meteen
na de oprichting werden daarover besprekingen gevoerd. Hoewel
de A VRO al in 1946 (volgens het verslag van het Centraal
Bureau) toegezegd had hiertoe te zullen overgaan, duurde het
nog tot 1949 voor de eerste uitzending werd geprogrammeerd.
Pas met ingang van mei 1951 werden er regelmatig (dinsdags, om
de veertien dagen, tussen 19.45 en 20.00 uur) humanistische
uitzendingen door de A VRO uitgezonden. Het bleek van korte
duur, want in de volgende jaren werden deze programma's al
gestopt. Het hoofdbestuur bleef proberen de AVRO over te halen
om de uitzendingen te hervatten, aanvankelijk met weinig
succes, tot 1959. Vanaf dat jaar vermelden de jaarverslagen,
met een korte onderbreking in 1962, maandelijkse humanistische
uitzendingen, door de AVRO.
De Wereldomroep en de friestalige uitzendingen van de
Regionale Omroep Noord en Oost (RONO) gaven al vanaf 1950
regelmatig gelegenheid tot het houden van humanistische
toespraken. Ook de VPRO besteedde incidenteel aandacht aan
het humanisme. Tezelfdertijd vond een uitgebreide discussie
plaats over de aard van het toekomstige omroepbestel.
Aanvankelijk werd daarbij serieus overwogen om te komen tot
een nationale omroep. Het HV was daar voorstander van omdat
dit zijns inziens de enige mogelijkheid zou zijn, die een
humanistische inbreng zou waarborgen. Het was dan ook erg
teleurgesteld, toen in 1948 bleek dat dit door de houding van de
confessionele partijen, de PvdA en de vakbeweging,
waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn. In het Verbond wilde men
graag af van die afhankelijkheid van omroepverenigingen.
Toen in 1959 een nieuwe memorie over de omroepwet verscheen,
bleek dat de minister geen zendtijd aan het HV wilde toekennen
en wel aan de kerkgenootschappen. De zendtijd van de kerken
mocht alleen worden gebruikt voor het uitzenden van
kerkdiensten, niet voor anderssoortige kerkelijke uitzendingen.
Werd er wel zendtijd aan het HV toegewezen, dan zou, aldus de
minister, deze organisatie worden bevoorrecht. De weigering van
de minister was het sein om tot actie over te gaan. Op het
congres van 1959 werd de 'Humanistische Luisterkring' opgericht.
Van Praag kondigde de actie aan: "Wij eisen ruimte voor onze
uitzendingen op een wijze, die recht doet aan de eigen aard en
waarde van onze levensovertuiging( •.. ) Dan kunnen de humanisten
toch zelf een omroeporganisatie stichten?, zegt men. Maar wij
willen geen verdere verzuiling van de omroep( ... ) Maar laat het
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ons niet gezegd worden dat wij het niet zouden kunnen. Ik vraag
alle humanisten, geestverwanten en sympathiserenden: zou men
ons terecht kunnen toevoegen, dat wij niet in staat zijn 1, 2 of
3% van de luisteraars te organiseren? Dan vergist men zich naar
mijn vaste overtuiging. Aanwezigen vergis ik mij in die
overtuiging? Dat zal blijken van vandaag af. Want vandaag gaat
een oproep uit, ondertekend door tientallen vooraanstaande
Nederlanders, tot het stichten van een humanistische
luister kring. Geen nieuwe omroepvereniging, maar een groep van
vrienden van het humanistische woord in de radio. Voor één
gulden kan een ieder die dit woord niet uit de radio missen wil,
zich aansluiten. Ik verwacht dat het er duizenden zullen zijn.
Neen tienduizenden ... Men heeft ons uitgedaagd. Men wil ons
verdringen van een terrein waarop wij nu meer dan twaalf jaar
gewerkt hebben ••. De luister kring is daarop het antwoord." 55)
Het eerste lid werd A. van der Dussen. Hij had al jaren daarvoor
te kennen gegeven eventueel lid te willen worden van een
humanistische omroep. Een jaar na de oprichting had de
luister kring 25.000 leden. De humanistische aanspraken werden
gesteund door de Nederlands Hervormde Synode en
IKOR-voorzitter mr Mulderije. Als extra steun kwamen de
resultaten van het luisteronderzoek gehouden door het NIPO, dat
uitwees dat de humanistische uitzendingen ongeveer even goed
werden beluisterd als de kerkdiensten, waarbij echter dient te
worden aangetekend dat de rubriek 'Geestelijk leven', direct na
het populaire programma van Bert Garthoff stond
geprogrammeerd.
Vanaf 1963 werd het HV ook in de gelegenheid gesteld zich via
de televisie te presenteren, aanvankelijk in gastzendtijd bij de
VARA.
Grote tevredenheid was er in het Verbond over de adviezen die
de commissie Schol ten in 1963 aan de regering uitbracht. Deze
hielden in dat er naast zendtijd voor kerkgenootschappen, de
mogelijkheid moest worden geschapen dat ook genootschappen op
geestelijke grondslag zendtijd konden verkrijgen.
Het kabinet Marijnen was niet in staat om met een wetsvoorstel
naar de Kamer te komen, zodat in 1965, bij het aantreden van
het kabinet Cals, de wet nog steeds tot stand moest komen. Bij
het aantreden van dit kabinet, brak bij het Verbond lichte paniek
uit, omdat bleek dat de adviezen van de commissie Scholten (ook
zendtijd voor genootschappen op geestelijke grondslag) niet in de
regeringsverklaring waren terug te vinden. De angst was ten
onrechte, want enige maanden later kwam minister M. Vrolijk
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met een nota, waarin naast de kerken ook de genootschappen op
levensbeschouwelijke grondslag in aanmerking kwamen voor
tesamen maximaal vijf procent van de zendtijd.
In deze vorm werd de nota door de Kamer aanvaard, zodat in
october 1966 het HV voor het eerst zelf over zendtijd zou
kunnen beschikken. Het Verbond kreeg tien minuten
radiozendtijd per week, en tien minuten televisiezendtijd per
maand. Voor wat de radio betreft dus een vermindering van vijf
minuten per week. Dit stak te meer, daar andere nieuwkomers
meer zendtijd kregen, zoals het 'Leger des Heils' (op zaterdag
een half uur op de populaire zender Hilversum 111).
Een ander bezwaar was dat de zondagmorgen moest worden
verlaten en dat de uitzendingen verplaatst werden naar de
maandag, in de ongunstige avonduren (vanwege de opkomst van
de televisie). Toen begin 1967 de Omroepwet definitief door de
Kamer werd vastgesteld, kwam de nieuwe minister van CRM M.
Klompé, op advies van de Omroepraad (het adviesorgaan van de
regering) het HV tegemoet. Er kwamen vijf minuten
radiozendtijd per week bij, op de vrijdagavond. De versnippering
en de ongunstige tijdstippen, met de daarmee samenhangende
dalende belangstelling maakte, dat het hb al het mogelijke in het
werk stelde om weer een kwartier op de zondagmorgen te
krijgen. Bij de nieuwe zendtijdindeling per 1 october 1964 kreeg
het zijn zin.
De overgang van de VARA-gastvrijheid naar de zelfstandige
zendtijd vereiste organisatorisch grote aanpassingen. Voorheen
hoefde men eigenlijk weinig meer te doen dan regelmatig een
lijstje met namen aan de VARA op te sturen van mensen die
geschikt en bereid waren om een toespraak te houden. Meestal
waren dit hoofdbestuursleden. De voorbereiding werd gedaan
door de radiocommissie, ingesteld door het hb maar met een
vergaande mate van vrijheid. Behalve het aanzoeken van vaste
sprekers zocht de commissie ook naar nieuwe sprekers. Polet
schreef daarover: "Sprekers voor de radio stonden bepaald niet te
dringen, al hebben we een man gehad die regelmatig ons elk jaar
een tekst toezond en die ook enige malen heeft uitgesproken.
Maar in ons ledenregister hebben we hem nooit kunnen vinden.
Het is altijd een geheimzinnige zaak gebleven." 56) In de nieuwe
situatie kreeg het HV de beschikking over een bepaald bedrag uit
de kijk- en luistergelden en moest het zelf de programma's
maken.
Het HV stelde hiervoor parttime een ervaren producer aan.
Daarnaast werd de rol van de radio- en televisiecommissie
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uitgebreid. Deze commissie kwam onder verantwoordelijkheid
van het hb te staan en moest maandelijks plannen op langere
termijn vaststellen alsmede de uitgezonden programma's
beoordelen. AI vrij snel werd de behoefte gevoeld om de zendtijd
met meer variatie in te vullen. Niet meer alleen spreekbeurten,
ook vraaggesprekken, klankbeelden, reportages en
poeziëvoordrachten.
Moeilijker was de invulling van de tv-zendtijd. Daarmee had het
HV nog erg weinig ervaring. Bovendien speelde de geringe
bijdrage vanuit de omroepgelden hierbij parten. Regelmatig
moest men adviezen bij ervaren programmamakers inwinnen. De
radio-uitzendingen werden gemiddeld door zo'n 300.000 mensen
beluisterd, terwijl de kijkdichtheid van de tv-uitzendingen
700.000 bedroeg. 57)
Na 1966 kwam de eigen zendtijd niet meer in gevaar, ondanks
het aanvankelijk voorlopige karakter ervan. Vanaf dat moment
begon de voortdurende stroom van verzoekschriften aan het
ministerie om meer zendtijd. In de beleidsnota van 1969 werd als
doel gesteld een uitbreiding van de radio-zendtijd van 15 naar 30
minuten en televisie-zendtijduitbreiding van 31 minuut naar 15
minuten. Om minister Klompé te overtuigen werd een
vergelijking gemaakt met de zendtijd voor de kerken. Die hadden
71 uur radio- en 2 uur en 18 minuten tv-zendtijd per week tot
hun beschikking. In weerwil van het advies van de Omroepraad
besloot de minister niet tot verdubbeling van de HV-zendtijd
over te gaan. Het hb ging in beroep bij de Kroon. Dit leidde ertoe
dat de Raad van State de minister adviseerde de beslissing te
vernietigen. Klompé was inmiddels van het toneel verdwenen.
Haar opvolger M. Engels was te kort in functie om een besluit te
(willen) nemen. Uiteindelijk moest medio 1973 de nieuwe
minister H. v. Doorn beslissen. Hij zag in dat het niet met goed
fatsoen mogelijk was om de adviezen van Omroepraad èn Raad
van State naast zich neer te leggen en besloot per I october 1973
de zendtijd te verdubbelen. Op tv werd er elke veertien dagen
een programma van twintig minuten uitgezonden, op de
zondagavond voor het laatste nieuws. Op de radio kwam er naast
het kwartier op zondag, (gevuld met beschouwelijke programma's
onder de titel 'Invuloefeningen in humanisme'), een kwartier bij
op de vrijdagmiddag (met actuele items). Per I october 1974
werden beide programma's tot een halfuur op zondagmorgen
aaneengevoegd.
Enkele jaren na de vorige uitbreiding lag er een nieuwe aanvraag
bij de minister van CRM (Cultuur, Recreatie en
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Maatschappelijk werk). De Omroepraad adviseerde de minister
posi tief te reageren. Het HV rekende op een gunstige beslissing,
vooral omdat in 1974 de zendtijd van de kerken verder was
uitgebreid. 58) De CRM-minister was nog steeds de heer Van
Doorn, die deze post bezette namens de PPR. Voor zijn
toetreding tot de PPR had Van Doorn carrière gemaakt binnen
katholieke organisaties. Hij was voorzitter geweest van KV P en
KRO. Hoewel op sommige terreinen zijn denkbeelden sterk
waren veranderd, bleef hij ten aanzien van het humanisme in de
oude KV P-KRO-traditie staan. Hij wees de HV-aanspraken af.
In 1978, toen Van Doorn aftrad, deed het HVeen nieuw verzoek
om meer zendtijd. Er werd een verviervoudiging gevraagd, te
realiseren in twee fasen. Van de totale zendtijd voor
kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
was slechts 5,07 procent gereserveerd voor het HV. Dit ondanks
het feit dat een recente representatieve steekproef had
uitgewezen dat 19 procent van de volwassenen zich humanist
noemde. Een verviervoudiging zou de verhouding billijk maken.
Naast het getalsmatige criterium meende men ook op grond van
de kijk- en luistercijfers van een duidelijk aangetoonde behoefte
te mogen spreken. Polet, lid van de rtv-commissie, gaf in
Humanist een overzicht van de kijkdichtheid van de
HV-uitzendingen in vergelijking met de uitzendingen van de
kerkgenootschappen in een willekeurige week van maart 1978:
"Op maandag, 'Vastenoverweging' van het RKK, is de
kijkdichtheid 3,6, op dinsdag 'Nader bekeken' van de EO een
dichtheid van 2,9, op woensdag 'Kenmerk' van de IKON 2,0 en op
zondag het Verbond met 3,1. Laat op de avond, om elf uur en
ook nog op zondag. Slechter tijd is bijna niet denkbaar. Maar
toch keken er bijna 350.000 mensen naar en was het bepaald niet
onze best bekeken uitzending." 59)
De redactie van Humanist hield in juni 1978 een mini-enquête
onder de leiding van de omroepen naar het oordeel over de
HV-aanvraag. Drie omroepleiders spraken zich uit voor de
zendtijduitbreiding, dit waren A. Kloos van de VARA, H.
Minderop van de TROS en A. Kooyman van de VPRO.
A VRO-voorzitter M. Keijzer stond er niet zonder sympathie
tegenover, maar het mocht niet ten koste van z'n eigen
organisatie gaan. Zijn NOS-collega E. Jurgens sprak zich alleen
op persoonlijke titel positief uit. Van KRO, IKON en Veronica
kreeg men geen duidelijke ui tspraak.
Negatieve reacties kwamen er van NCR V en EO.
NCR V-voorzitter J. Ozinga liet doorschemeren niet veel voor
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humanistische zendtijduitbreiding te voelen. Zijn argumentatie
was: "De kerken vieren nadrukkelijk zeer regelmatig een
onbegrijpelijk en onnavolgbaar gebeuren (het 'koninklijk' bezoek
van Jezus Christus) .•• Heeft het Humanistisch Verbond ook zulk
een altijd weer te herhalen boodschap? Ik weet dat niet precies.
Het lijkt mij toe dat dit niet het geval is." 60)
In tegenstelling tot haar voorganger liet de nieuwe minister van
CRM, de KVPster T. Gardeniers, zich wel door het HV
overtuigen. Ze besloot al in het begin van haar ambtsperiode de
zendtijd van het HV te verdubbelen. Dit ging in per I april 1979.
De belangrijkste veranderingen waren echter op tv te zien. AI
voor de zendtijduitbreiding was men de zendtijd op de
zondagavond voor het laatste journaal als een ongelukkig tijdstip
gaan zien. Aanvankelijk was hiervoor gekozen omdat de
zondagavonden de vroegste sluitingstijd hadden. Maar dit tijdstip
was steeds later komen te liggen, zodat de HV-uitzendingen
soms pas na 23 uur begonnen. Het lukte per 1 october 1978 om de
zendtijd te verdelen in korte wekelijkse uitzendingen van vijf
minuten op een uitzonderlijk gunstig tijdstip, elke zondagavond
tussen 'Studio Sport' en het 'Journaal'. Dit programma kreeg de
titel 'Vijf minuten bedenktijd'. Daar kwamen vanaf april 1979
langere uitzendingen op de vrijdagavond bij, ééns per drie weken.
Het voert te ver om een opsomming van de behandelde
onderwerpen in de HV-zendtijd te maken. Een groot probleem
voor de programmamakers was, dat de aard van de media radio
en televisie wel eens noodzaakte een bepaald actueel probleem
te behandelen, terwijl de standpuntbepaling daarover in het HV
nog lang niet was afgerond. Dit was onder meer het geval bij
uitzendingen over zelfdoding. Het duidelijkst kwam het aan het
licht bij de Midden-Oosten problematiek. Op 6 juli 1980 werd
Vijf minuten bedenktijd besteed aan de achterstelling van
Palestijnen in Israël door de vertoning van de fotoreportage
'Neem nou Nazareth'. Op deze uitzending kwamen veel reacties.
Brieven, maar ook een poging tot brandstichting in het
Erasmushuis. De kwestie werd besproken in de Verbondsraad.
Daarbij gaf de dienst toe dat ze de gevoeligheid van dit
onderwerp had onderschat. Het had in hoge mate ontbroken aan
inleiding en toelichting, waardoor niet goed duidelijk werd, dat in
de uitzending slechts één facet van een zeer gecompliceerde
situatie aan de orde kwam. 61)
De situatie noopte tot een bezinning op de verhouding tussen
humanisme en zionisme. Voorzitter Tielman zei op de
Verbondsraadsvergadering over deze kwestie regelmatig
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te worden aangesproken, maar geen inzicht te hebben hoe er in
grote lijnen binnen het Verbond over werd gedacht. De raad
voelde weinig voor een uitvoerige aiscussie daaromtrent.
Als leidraad werd een stuk van Van Praag aanvaard, waarin de
politiek van de regering Begin werd veroordeeld. Wel werd
besloten dat het hb in de Midden-Oosten kwestie als geheel zou
duiken.
De confrontaties met CRM gingen niet uitsluitend over de
hoeveelheid zendtijd, die het HV kreeg. In 1979 verzette het HV
zich sterk tegen de plannen die er waren om tot 'zenderkleuring'
(bij de radio) over te gaan. Dit zou betekenen, dat het HV op de
'gesproken woord'-zender zou worden ingedeeld, die alleen via de
kwalitatief slechte AM-frequentie te ontvangen zou zijn. De
protesten hielpen niet. Vanaf 1 october 1979 verhuisde het HV
van Hilversum I naar Hilversum II. De uitzendingen werden niet
meer voorafgegaan door het populaire VARA-programma
'V roege Vogels', maar door de zeer matig beluisterde
'Waterstanden'. Het effect op de luistercijfers bleef niet uit, de
luisterdichtheid viel terug tot ver onder de 100.000. Dit was de
reden om in 1982 een eind te maken aan zesendertig jaar
humanistische radio-uitzendingen op de zondagmorgen. 62)
Kritiek op de radio- en tv-uitzendingen van het Verbond is er
altijd geweest. In 1973 zei iemand via Humanist zijn
lidmaatschap op, omdat een week voor de verkiezingen de
PvdA-politicus dr A. Vondeling was geinterviewd over het
milieuvraagstuk.
Vooral na de zendtijduitbreiding van 1978 begon binnen de
vereniging steeds meer de behoefte te ontstaan om tot bezinning
te komen over de rol van de rtv-dienst binnen het gehele
takenpakket van het HV. Bij veel mensen bestond onvrede over
de programma's. Ze herkenden het humanisme er te weinig in.
Daarnaast wenste men de zendtijd meer te gebruiken ten
behoeve van de organisatie zelf, daarmee met name doelend op
leden- en fondsenwerving. Als uitgangspunt voor de discussie
diende een nota getiteld 'Bekend van radio en teevee', opgesteld
door de rtv-dienst, met daarin geformuleerd de uitgangspunten
en doelstellingen van het programmabeleid. Gesteld werd dat de
dienst tot taak had te fungeren als spreekbuis van de
humanistische beweging in z'n geheel, die op zo'n twee miljoen
volwassenen werd geschat. "Geen al te opzichtige belichting van
de humanistische identiteit. Bij de goede verstaander zal deze
"vanzelf" door begrip gevoelsmatig overkomen. Een aparte uitleg
roept hier al snel weerstand op." 63) Uitgaande van journalistieke
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principes wilde men in redactionele vrijheid programma's maken.
Het lag echter niet in de bedoeling om de dienst volkomen
zelfstandig te laten functioneren (zoals de IKON ten opzichte
van de kerken).
Men wilde vanuit het HV blijven opereren op het eigen,
specifieke werkterrein; in samenwerking met de andere
werkterreinen (zoals public relations, propaganda), maar met een
in het redactiestatuut gewaarborgde zelfstandige positie. De
rtv-dienst sprak niet de wens uit zich te willen ontdoen van de
verantwoordingsplicht ten opzichte van de rtv-commissie en het
hbo
In het hb stuitte de nota op weinig bezwaren, maar in de
Ver bondsraad kwam het tot een felle, uitvoerige discussie. De
raad stelde als eis dat uit de uitzendingen altijd diende te blijken
dat het HV-uitzendingen waren. De programmamakers spraken
hun angst uit voor een soort EO-effect. Toen (1982) lukte het de
medewerkers van de dienst nog om de Ver bondsraadsleden te
overtuigen van de juistheid van hun opvattingen over het gebruik
van de HV -zendtijd. De discussie hierover binnen het Verbond
bleef echter onverminderd voortgaan en in november 1985 werd
er opnieuw over gesproken, waarbij de verwijten zich vooral
richtten op de programma's van de televisie-afdeling. In die
vergadering nam de Ver bondsraad een motie aan, waarin er bij
het hb met klem op werd aangedrongen om zorg te dragen voor
een radicale wijziging van de programma's van de tv-dienst van
het HV, zodanig dat deze een duidelijk herkenbare presentatie
zouden vormen van de inhoud van het humanisme in theorie en
practijk en van het werk van het HV.
Vanaf 1983 dreigde er opnieuw onheil voor de radio-afdeling.
Ondanks de aanvankelijke weerzin was men daar inmiddels
gewend geraakt aan de plaatsing op Hilversum II. Ook de
luisterdichtheid was weer begonnen te stijgen. Per 1 october
1984 moest het HV echter opnieuw van zender veranderen. Men
zou moeten gaan uitzenden op de nieuwe zender Hilversum V (de
'doelgroepenzender'). Samen met de IKON spande het HVeen
AROB-procedure aan tegen minister E. Brinkman. Deze werd
echter door de Raad van State afgewezen, waarop het HV alléén
een kort geding aanspande tegen de staat. De rechter gaf het
Verbond gelijk, zodat begin 1985 weer via Hilversum II kon
worden uitgezonden. De IKON stuurde een bloemstuk en spande
vervolgens zelf ook een kort geding aan, dat uiteraard eveneens
werd gewonnen. In december 1985 belandde het HV toch weer op
Hilversum V dat toen werd uitgebouwd tot een meer volwaardige
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zender, 'Radio 5' genaamd.
Inmiddels werd ook weer een aanvraag tot verdubbeling van
zendtijd ingediend, waarbij de geschiedenis zich lijkt te herhalen.
Opnieuw ging een overwegend positief advies van de omroep naar
een mediaminister (Brinkman- WVC), die de aanvraag afwees.
Het HV ging in beroep bij de Raad van State, maar de uitslag
was nog niet bekend bij het afsluiten van dit boek.
Naast de verzorging van de HV-zendtijd zorgt de rtv-dienst in
toenemende mate voor de beschikbaarstelling van teksten en
banden van radio- en televisie-uitzendingen. De uitgave van Het
woord van de week, het blad waarin de teksten van alle
toespraken waren opgenomen, werd per 1 januari 1974 om
financiële redenen gestaakt. Dankzij opname in de catalogus van
het NBLC ('Nationaal Bibliotheek en Lectuur Centrum') zijn de
meeste teksten in de openbare bibliotheken op te vragen. Ook
worden veel banden gebruikt in het humanistisch
vormingsonderwijs en bij de werkzaamheden van de geestelijke
raadslieden.

Tijdschriften van het Verbond

Vanaf het prille begin besefte het hoofdbestuur dat voor een
organisatie als het Humanistisch Verbond een regelmatig
verschijnende periodiek onontbeerlijk was. Het hoofdbestuurslid
Brandt Corstius kreeg de taak om dit op poten te zetten. Met de
vorm- en naamgeving werd het eerste jaar danig
geëxperimenteerd. Het eerste nummer verscheen onder de
noemer 'Mededelingenblad', terwijl de andere nummers van het
eerste jaar 'Humanistisch Verbond, mededelingenblad' en
'Humanistisch Verbond' als kop kregen. Eind 1946 werd in de
hb-vergadering besloten een meer klinkende naam aan het blad
te geven. Er werd getwijfeld tussen 'Mens en Staat' en 'Mens en
Wereld'. Het zou uiteindelijk Mens en Wereld worden, een titel
die tot 1971 is gehandhaafd. Het blad kreeg in 1947 ook een meer
definitieve vorm en werd omvangrijker. Hoofdbestanddeel was
het nieuws over het HVals organisatie en wat zich verder
rom dom de humanistische beweging afspeelde. Politieke
discussies waarin het humanisme aan de orde kwam, werden
uitgebreid besproken, er stonden korte verslagen in van
hb-vergaderingen, maar daarnaast ook veel informatie over de
gemeenschapsactiviteiten (de rubriek 'De motor draait' van Lips)
en de zomeractiviteiten. Vanaf 1947 kwam er ook ruimte voor
beschouwende artikelen, culturele onderwerpen,
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boekbesprekingen en artikelen over bijzondere persoonlijkheden.
Hoewel het blad in de begintijd niet was voorzien van een
colofon, werd tot en met april 1949 de redactie gevoerd door
Brandt Corstius. In 1949 is een redactieraad ingesteld waarvan
de eerste tien jaren Max (die tussen 1947 en 1954 de
redactiesecretaris was), Bonger, Stuiveling, Stempels, M. Dekker
en O. Noordenbos, lange of korte tijd deel uit maakten.
In 1954 werd het blad verder uitgebreid; het verscheen toen
tweemaal per maand. Vanaf dat moment werd het ook mogelijk
om lid van het Verbond te zijn zonder automatisch op Mens en
Wereld te zijn geabonneerd. Om toch bij tijd en wijle de leden te
kunnen informeren over het Verbond werd naast Mens en Wereld
enige malen per jaar het blad 'In en Om' uitgegeven.
Tussen 1952 en 1968 was Bonger hoofdredacteur, met J. van
Straten als redactiesecretaris (vanaf 1954), onderbroken tussen
1959 en 1963 door het redacteurschap van Van de Vliet.
Bonger legde een duidelijk persoonlijk stempel op het blad als
hoofdredacteur, hetgeen het duidelijkst tot uiting kwam in de
naschriften op de ingezonden brieven. Soms was dit behoorlijk
gepeperde kritiek. Op het congres van 1965 werden daarover
opmerkingen geplaatst. Iemand kon zich zeer verenigen met de
visie van Bonger, maar de felheid waarmee deze de schrijver van
een ingezonden stuk van repliek had gediend vond hij onjuist.
Tijdens het redacteurschap van Bongers opvolger Constandse was
het persoonlijke stempel nog veel duidelijker aanwezig.
Constandse opende elk nummer met een groot artikel van eigen
hand. Hij hing sterk aan zijn onafhankelijkheid als
hoofdredacteur ten opzichte van het hbo De directe aanleiding
om hiervoor op te komen was een verandering in de wijze,
waarop hoofdredacteuren werden aangewezen. Voor heen had het
congres daarin het laatste woord, maar vanaf 1967 werd dit
overgelaten aan het hbo Het hb moest over het blad wel
verantwoording afleggen aan het congres. U)
Constandse's opvolger Vogel ging op dezelfde wijze voort, ook
hij schreef voor elk nummer een redactioneel hoofdartikel.
Vogel vond de naam Mens en Wereld niet meer passend voor die
tijd. Vanaf 1971 kreeg het blad de naam Humanist, met name
omdat die naam aansloot bij de benamingen van de bladen van de
buitenlandse (engelstalige) humanistische organisaties. Met
Vogels vertrek kwam een einde aan de periode, waarin
hoofdredacteuren een sterk persoonlijk stempel op het blad
drukten. Onder het redacteurschap van J. Vonk en Van Galen
Last was het blad één van de fora waarop de



strijd over de mate van maatschappelijke betrokkenheid
gestreden werd. In de redactieraad zaten vertegenwoordigers van
de verschillende stromingen. Vanuit de lezersschare werd fE:!
gereageerd op artikelen over vormingswerk en 'Dennendal'. Deze
artikelen kwamen ook ter sprake in het hoofdbestuur.
Het redacteurschap van Van Galen Last duurde slechts één
maand. In september 1972 ging het redacteurschap over naar
Verbondsdirecteur Fiege. Het blad werd toen ook weer aan alle
leden toegezonden. Het redacteurschap van de directeur stond in
het teken van het streven naar rust binnen de organisatie. Er
werd veel aandacht besteed aan de hoofdbestuursvergaderingen
en andere activiteiten, die vanuit 'Utrecht' werden geïnitieerd
(met name begeleiding en opwekking van de ledenwerving).
Zowel inhoudelijk als vanuit het oogpunt van opmaak
(bijvoorbeeld een half jaar lang dezelfde voorplaat) maakte het
blad in de eerste helft van de zeventiger jaren een schrale
indruk. Vanaf 1976 kreeg Humanist een beter uiterlijk door een
meer journalistieke aanpak.
Met J. Mijs, A. Weiland en vooral W. Jungman werden vakmensen
binnengehaald die het blad er professioneler deden uitzien, een
ontwikkeling die met de vanaf 1979 in dienst zijnde redacteur H.
van Huizen werd voortgezet. Veel lezers deed het verdriet dat in
1979 gestopt werd met de stukjes van A. Spigt. Het laatste
stukje zorgde voor zo'n honderd brieven aan het hb waaronder
enkele opzeggingen. De laatste jaren is Humanist zich gaan
ontwikkelen tot een humanistisch opiniemaandblad, met veel
interviews en verslagen van gebeurtenissen in de humanistische
beweging. Nieuw waren de meestal in december verschijnende
uitgebreide themanummers. De verbeteringen van het blad
hebben ondanks de daling van het ledental toch geleid tot een
stijgende oplage: ruim tweeduizend niet-leden hadden begin 1986
een abonnement.
Van de andere bladen die door het HV zijn uitgegeven, verdient
Rekenschap, het blad van de Stichting Socrates, een aparte
vermelding. Het verscheen vanaf 1954 en werd gedrukt bij Storm
in Utrecht. 67)
De Opzet van Rekenschap was om een tijdschrift te zijn, "dat de
mogelijkheid zou bieden in humanistische geest en op
wetenschappelijk niveau rekenschap af te leggen omtrent
fundamentele vragen, waarvoor het moderne humanisme
geplaatst wordt", aldus Van Praag in het eerste nummer. Vele
jaren was Van Praag voorzitter van de redactievergaderingen die
(een uitzondering in het Verbond) meestal bij hem thuis werden
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gehouden. Voor Van Praag waren deze redactie-bijeenkomsten,
naast zijn colleges in Leiden, de belangrijkste inspiratiebron voor
zijn in 1978 verschenen standaardwerk 'Grondslagen van
humanisme'. 68) Van der Wal, Brandt Corstius en A. Nieuwland
zijn eveneens gedurende een bepaalde periode hoofdredacteur
van Rekenschap geweest.
Het blad verscheen driemaandelijks en telde een vrij constant
aantal abonnees van rond de duizend. Het redactie-secretariaat
is lange tijd in handen geweest van Spigt, die tevens een vaste
rubriek verzorgde: 'Notities van een lezer'. Deze notities zorgden
door de talrijke anecdotes voor een luchtige afwisseling in de
zware theoretische kost die Rekenschap meestal bood.
Hoewel de ondertitel luidde 'tijdschrift voor wetenschap en
cultuur', heeft het culturele element vaak ontbroken. In de jaren
zestig was er een kleine opleving als gevolg van de bijdragen van
Van der Wal.
Rekenschap zag kans om alle jaren continu te verschijnen. Een
plan van Spigt in 1966 om het blad tweemaandelijks te maken
bleek financiee 1niet haalbaar.
Tot de vele auteurs die in Rekenschap publiceerden, behoren
onder meer: Bonger, Brandt Corstius, Constandse, H.
Freudenthal, Haasse, M. Knap, Van Praag, Roethof,
Romein-Verschoor, Rood, Schaper, Spigt, Thoenes en J.
Tinbergen. Eind 1960 hebben Stuiveling en T. ten Have zich uit
de redactie teruggetrokken naar aanleiding van een publicatie in
Vrij Nederland. 69) Daarin was het optreden van Stuiveling in en
na de bezettingsjaren aan kritiek onderworpen.

r

Schaper, [Jonçer en Brandt Corstius (v.l.n.r.) bij hun afscheid
als redacteuren van' <ekenschap, eind '984.
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Het Verbond en de vrijdenkers

De voornaamste doelstelling, zoals de oprichters van het
Verbond die voor ogen stond, was gelegen in het vormen van een
bezinningscentrum voor buitenkerkelijken. Hoewel de
vrijdenkers vereniging De Dageraad aan deze functie een
wezenlijk andere invulling gaf, lag het voor de hand dat men in
elkanders vaarwater zou komen en elkaar zou beconcurreren. Om
dat te voorkomen stelde het Verbond direct na de oprichting
pogingen in het werk om te komen tot een samensmelting.
Het grootste verschil was gelegen in de toon. De Dageraad legde
de nadruk op de bestrijding van de godsdienst en zijn uitwassen;
het HV wilde zich bezighouden met de opbouw van een centrum
van bezinning en bezieling voor het onkerkelijk volksdeel. De
toenaderingspoging kwam er op neer, dat de negentigjarige
Dageraad door de pasgeborene werd gevraagd z'n stokpaardjes te
laten rusten en zich in zijn geest om te vormen en samen te
gaan. Uiteraard ging het bestuur van De Dageraad daar niet mee
accoord. Wel bleken de besprekingen tot gevolg te hebben, dat er
begrip was voor elkaars standpunt en positie. Men zou zoveel
mogelijk met de belangen van elkaar rekening houden en
concurrentie vermijden.
In 1947 werden de eerste gesprekken met De Dageraad gevoerd.
Afgezien van een paar incidenten bleef de verhouding tussen de
vrijdenkers-organisatie en het HV betrekkelijk goed. Men
accepteerde van elkaar, dat er verschillende opvattingen
bestonden over wat een levensbeschouwelijk genootschap moet
inhouden. Die verschillen uitten zich het sterkst in de wijze
waarop naar maatschappelijke vraagstukken werd gekeken. Het
HV benadrukte een geestelijke organisatie te zijn, die
aanvaardbaar moest zijn voor mensen uit verschillende (dus
zowel socialistische als liberale) politieke richtingen. Men was
voorzichtig met het doen van uitspraken over politieke kwesties
en, zo men daar al aan begon, bleven ze beperkt tot het
verwoorden van algemene humanistische uitgangspunten.
De Dageraad daarentegen was van socialistische signatuur, met
anarchistische trekjes. Een deel van De Dageraad-mensen die tot
het Verbond waren toegetreden kreeg grote bezwaren tegen de
politieke kleurloosheid van het HV. Deze mensen, waaronder het
echtpaar Romein en professor Pos, traden uit het Verbond.
Annie Romein verwoordde haar bezwaren tegen het HV als
volgt: "Met alle respect voor alles wat ze organisatorisch tot
stand gebracht hadden, werd het ons in dit verkerkziekte land
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teveel een kerk naast de kerken, met alle concessies die daarbij
onvermijdelijk waren. Op de lezingen die ik nog al eens hier en
daar in de provincie voor het Verbond hield ging me de
PvdA-sfeer al teveel benauwen. In beide organisaties overheerst
te sterk de eis van het niemand aanstoot geven. Wij bleven als
vanouds lid van de oude Dageraad. " 1)
Toch bleven er ook vrijdenkers lid van het Humanistisch
Verbond. Een van hen, het hoofdbestuurslid Spigt, vertelde in
Humanist van 20 mei 1981, dat de vrijdenkers liever hadden
gezien, dat de humanisten zich bij De Dageraad hadden
aangesloten. Aan het eind van de jaren vijftig was alle hoop op
een samensmelting verdwenen. Spigt trad toe tot het Verbond,
"tevens in de hoop dat de vrijdenkersbeweging in het HV zou
opgaan, als een soort linkervleugel. Daar had het Verbond ook
plaats voor. Anton Constandse zat trouwens met dat oogmerk al
in het hoofdbestuur." Uit solidariteit bleven veel vrijdenkers
binnen het HV tevens lid van De Dageraad.
In 1956, bij het honderd-jarig bestaan van De Dageraad, werd in
veel tijdschriften aandacht besteed aan de verschillen tussen HV
en de jubilerende vereniging. De voorzitter van De Dageraad,
Noordenbos, gaf op een persconferentie ter gelegenheid van het
jubileum de volgende beschrijving van de positie van beide
organisaties ten opzichte van elkaar: "Er bestaat een sterk
accentverschil tussen de moderne humanisten van het HV en de
vrijdenkers. Binnen het grote humanistische front vormt het
optreden van de vrijdenkersbeweging een kritisch onderzoekende
houding. Wij liggen op de linkervleugel van dit front." 2)
Op de jaarvergadering van 1957 werd de naam 'De Dageraad'
veranderd in 'De Vrije Gedachte'. Bij die gelegenheid werd
gesteld, dat er duidelijke verschillen met het HV waren, maar
dat de verstandhouding desalniettemin vriendschappelijk bleef.
Toch had men ook veelvuldig kritiek op elkaar. In het HV -blad
Mens en Wereld werd bijvoorbeeld kritiek geleverd op een artikel
in 'Bevrijdend Denken' van de vrijdenkers, waarin de liberale
economie op politieke gronden was afgewezen. Mens en Wereld
meende dat in het blad van een levensbeschouwelijke organisatie
daarvoor geen plaats was. In Bevrijdend Denken stelden
vrijdenkers op hun beurt, dat in het HV de wijsbegeerte werd
verwaarloosd en dat practisch humanisme zaligmakend werd
geacht. De Vrije Gedachte had ook hevige belangstelling voor de
strijd tussen rationalistische en religieuze humanisten. In
Bevrijdend Denken overheerste de indruk, dat de strijd in het
voordeel van de religieuze humanisten werd beslecht:
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"De religieuze tendensen zijn dus niet te miskennen en, zo de
rationele krachten bij het HV geen kans zien het irrationalisme
te overwinnen, dan zie ik de tijd aangebroken dat wij onze strijd
ook zullen moeten richten tegen de 'Humanistische Kerk', die dan
echter evenmin humanistisch zal zijn als welk ander religieus
humanisme dan ook". 3)
Omdat het HV volgens vrijdenkers teveel een beroep deed op het
gevoel en zich zo soepel opstelde, dat het niemand voor het
hoofd stootte, trok het "zoveel van die beste brave lieden aan,
die het toch zo goed met de mensen voor hebben, maar die nog
nooit gehoord hebben dat zachte heelmeesters stinkende wonden
maken".4)
Dergelijke mensen sloten zich niet aan bij De Vrije Gedachte,
wat maakte dat deze vereniging klein bleef. Op internationaal
niveau werd in 1949 in Rome een congres van vrijdenkers, de
'Union Mondiale des Libres Penseurs' gehouden, waar ook twee
hoofdbestuursleden van het Verbond aanwezig waren. De sterk
anti-kerkelijke houding die zij daar aantroffen weerhield het HV
er van zich bij deze wereldunie aan te sluiten. Het richtte een
eigen wereldorganisatie op, de IHEU.

Terwijl het op internationaal niveau veel moeite kostte om met
de vrijdenkers samen te werken, was dat op nationaal niveau veel
minder het geval. Op nationaal niveau kwamen vrijdenkers en het
Verbond tot de oprichting van de A.H. Gerhardstichting, die tot
doel had het stichten van tehuizen voor buitenkerkelijke
bejaarden. Bovendien werd zitting genomen in het bestuur van de
'Stichting werkfonds van de Weezenkas', een stichting van de
sinds 1896 functionerende Weezenkas van de vrijdenkers. Deze
stichting had tot doel het steunen van activiteiten op het gebied
van geestelijke verzorging en maatschappelijk werk op
humanistische grondslag middels het verstrekken van subsidies en
rentedragende leningen. Een ontwikkeling binnen de
vrijdenkersbeweging, die al voor de Tweede Wereldoorlog was
aangevangen, heeft mogelijk tot deze samenwerking met het
Verbond aanleiding gegeven.
Binnen De Dageraad tekende zich een verdwijnend
anti-clericalisme af en in dat opzicht vervulden de Nederlandse
vrijdenkers in vergelijking met buitenlandse zusterorganisaties
een voortrekkersrol. Vandaar dat in de relatie tot het Verbond
niet de verhouding tot kerkgenootschappen het strijdpunt was,
maar de wijze waarop men inhoud wilde geven aan een
genootschap, gebaseerd op een humanistische levensbeschouwing.
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De verhouding tot de kerkgenootschappen

Een heel andere discussie dan met de vrijdenkers kreeg het H V
te leveren met de kerkgenootschappen. Daar werd de inhoud van
het humanisme zelf onderwerp van discussie. Voor de
kerkgenootschappen kon er niet zoiets bestaan als een
humanistische levensbeschouwing.
De houding van de kerkgenootschappen tegenover de ongelovigen
werd bepaald door het streven hen terug te brengen tot het
geloof. De belangrijkste atheïstische organisatie in de
vooroorlogse tijd, De Dageraad, had nimmer pogingen
ondernomen om tot een discussie met de kerken te komen.
Tussen hen heerste een verhouding van wederzijdse bestrijding of
van volledig negeren.
Tegen die achtergrond verscheen na de oorlog het HV met een
geheel andere doelstelling. Het Verbond zag als een van de
voornaamste taken bij de oprichting het strijden tegen
'nihilisme'. Het beschouwde de kerkgenootschappen als potentiële
bondgenoten. Daarbij stak het H V de kerkgenootschappen een
hand toe, maar tevens betekende de oprichting van het Verbond
de komst van een concurrerende organisatie. Voorheen werd het
buitenkerkelijk volksdeel van kerkelijke zijde gezien als een
groep die nog (of opnieuw) tot een godsgeloof moest worden
bekeerd, nu was er opeens ook een Verbond, dat beweerde dat
mensen ook zonder in een God te geloven aan hun bestaan zin
konden geven. In het navolgende zal worden belicht hoe de
kerkgenootschappen reageerden op het verschijnsel van het
georganiseerde moderne humanisme en welke veranderingen
daarin te zien waren. Bij vrijwel alle kerkelijke groeperingen
werd aanvankelijk afwijzend op het H V gereageerd. Bij de ene
groep was het verzet echter feller en duurde het langer dan bij
de andere. Om gradaties hierin te kunnen weergeven wordt de
situatie uitgesplitst naar drie hoofdstromingen, te weten de
rooms-katholieke, de vrijzinnig protestantse en de rest van de
protestantse groeperingen.
Een belangrijk onderscheid kan worden gemaakt tussen hen die
volledig binnen de zuil opereerden en de zogenaamde
'doorbraak'-christenen. De doorbraak-christenen konden
weliswaar de gedachtenwereld van het humanisme niet
onderschrijven, maar zij betwistten over het algemeen niet het
recht van buitenkerkelijken om zich te organiseren op geestelijk
terrein.
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Oe groep binnen de Nederlands-Hervormde Kerk waarvan het
meest een coöperatieve houding kon worden verwacht waren de
vrijzinnigen. Aanvankelijk was daar echter weinig van te merken.
Het Verbond werd zelfs zo fel bestreden dat er gesproken werd
van een 'vrijzinnig christelijk offensief'. Twistpunt was vooral
het gebruik van het woord humanisme. De vrijzinnig christelijken
beschouwden deze term min of meer als hun monopolie. In het
VPRO-blad 'Vrije Geluiden' verscheen een artikel van prof. dr J.
Lindeboom, waarin de beginselverklaring van het HV op vrijwel
alle punten als zinloos werd beschouwd. 5) Twee en een half jaar
later vertelde de vrijzinnige predikant ds D. van Vreumingen
voor de VPRO-radio, dat nationaal-socialisme en fascisme
alsmede communisme voortkwamen uit het humanisme: "Het is
een radicaal consequent humanisme dat niet van de mens uitgaat
zoals hij zou moeten zijn, maar domweg van de mens, het
mensdier , zoals het in de werkelijkheid is". 6)
Na dit exces werd de verhouding tussen humanisme en vrijzinnig
protestantisme gaandeweg beter. In 1950 verklaarde de
voorzitster van de VPRO, dr N. Bruining, in Vrij Nederland: "Bij
de mensen, die niet meer naar de kerk gaan, behoren ook de zeer
velen die hun geestelijke behoeften op een geheel andere wijze
zoeken te bevredigen. Voor hen is het goed, dat het
Humanistisch Verbond bestaat." 7) Gaandeweg ging na 1950 de
wil tot samenwerking de verhouding beheersen tussen
vrijzinnig-protestanten en humanisten.
In september 1951 stelde het hoofdbestuur samen met de
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme (CC VP)
een verklaring op waarin men uitsprak bezorgd te zijn over de
politieke, militaire en culturele ontwikkeling in Europa en met
name in Nederland. Deze verklaring kwam sterk in de
belangstelling door een grote openbare bijeenkomst van het HV
in Scheveningen. In de rest van de kerkelijke wereld was men
zeer verbaasd over deze gezamenlijke actie. De vrijzinnigen
werd verweten dat de tekst geen godsdienstige trekken
vertoonde. Voorts vroeg men zich af waarom de samenwerking
niet op bredere basis werd gestoeld. Het overleg met de CC VP
bleef niet tot deze verklaring beperkt. Zo verscheen in 1958 een
gezamenlijk rapport over de grondslagen van de openbare school
in geestelijk en onderwijskundig opzicht.
Terwijl aanvankelijk sommige vrijzinnige theologen het
humanisme sterk hadden bekritiseerd, werden in de tweede helft
van de jaren vijftig en daarna de overeenkomsten JUist
benadrukt. Eén en ander kwam tot uitdrukking in uitspraken
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als: "het humanisme is één van de wortels van het vriJzinnig
protestantisme" en: "elke eerlijke levensovertuiging komt
uiteindelijk tot God, daarom moet (humanisten) geen strobreed in
de weg worden gelegd". 8)
De toenadering tot de Nederlands Hervormde Kerk als geheel
liet langer op zich wachten. Tot 1953 overheerste bij de niet tot
de vrijzinnige vleugel behorende protestanten antipathie tegen
het Humanistisch Verbond. Daarna liepen de meningen sterk
uiteen, met als voornaamste tendens een groter begrip voor de
standpunten van elkaar.
Vanaf 1949 werden er gesprekken gevoerd tussen protestanten,
humanisten en rooms-katholieken in het Nederlands Gespreks
Centrum, het N.G.C. Het ging daarbij niet om het
verwezenlijken van gemeenschappelijke doeleinden, maar om het
voorzichtig aftasten van elkaar en het zoeken van verschilpunten
en de achtergronden daarvan. Medio 1953 verscheen van de hand
van ds K. Kroon de publicatie 'Stenen voor stenen', waarin een
aanmerkelijk vriendelijker toon tegen de humanisten werd
aangeslagen dan voordien in hervormde kring gebruikelijk was.
Een ander teken van een veranderende houding waren de
verschillende fora die in het midden van de jaren vijftig werden
gehouden met vertegenwoordigers van verschillende geestelijke
groeperingen. Niet zelden werd daarbij door de deelnemers de
hand in eigen boezem gestoken. Dat was ook het geval toen drie
theologen in 1955 in het kerkewerkorgaan 'Woord en Dienst' hun
visie gaven op de verhouding tussen kerk en humanisme.
Ofschoon één van de theologen bij die gelegenheid nog sprak van
'modern heidendom' en 'afgoderij', erkende ds P. Smits, dat
kerken niet altijd in staat zijn het nihilisme te keren: "Laat de
christen dan dankbaar de hulp van de buitenkerkelijke humanist
aanvaarden en vooral ook trachten te verstaan dat juist het
georganiseerd optreden van het buitenkerkelijk humanisme een
eigen kans inhoudt op succesvolle bestrijding van een bepaald
type van nihilisme waar de kerken machteloos tegenover
staan". 9)
In april 1955 deed de Generale Synode der Nederlands Hervormde
Kerk voor het eerst een uitspraak over het humanisme. Daarin
werden de aanspraken van het Verbond erkend: "V rijheid van
geweten, geloofsovertuiging en medeverantwoordelijkheid voor
de vrijheid van de ander, zijn verworvenheden en waarden, die
wij als christenen tezamen met niet-christenen in het
staatkundige en ook in het maatschappelijk leven hebben te
verdedigen en te verdiepen. Met het oog op onze
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verantwoordelijkheid voor deze waarden mogen wij ook als
christenen geen moeilijkheden in de weg leggen aan de
humanisten, als zij een eigen plaats vragen voor hun zorg aan de
mens in de strijdkrachten en op andere plaatsen in de
samenleving." 10)
Ofschoon men in hervormde kring weinig op had met het
humanisme, werd het later gedoogd. Een frappant voorbeeld van
deze benadering was het standpunt van Mulderije. Terwijl hij in
1952 als CHU-minister zijn afkeuring uitsprak over het
humanisme, omdat het de mensen alleen maar 'stenen voor brood'
gaf, vond hij in 1960 als lKOR-voorzitter, dat het HV een plaats
in het omroepbestel moest krijgen. In 1962 deed het HVeen
verzoek aan de Nederlands Hervormde Kerk om steun voor het
streven naar humanistische geestelijke vorming voor kinderen
van ouders die dit op prijs stellen. Ook bij deze gelegenheid bleek
de tweeslachtigheid van hervormde zijde. De Generale Synode
besloot namelijk die steun niet te geven, maar wel uit te
spreken, dat het streven niet zou worden tegengewerkt. Binnen
de Nederlands Hervormde Kerk werd verdeeld op deze
stellingname gereageerd. Niettemin nam het Verbond er met
dankbaarheid kennis van. Vroegere reacties vanuit hervormde
kring waren immers veel afwijzender geweest. Tijdens het
nationale vijf mei programma van 19511 had ds J. Koningsberger
er voor gewaarschuwd, dat de mens snel op een zijweg raakt als
hij de goddelijke roeping tot volharding en vertrouwen mist. Bij
het Verbond was deze uitspraak, vooral omdat hij bij deze
gelegenheid werd gedaan, in slechte aarde gevallen. Ronduit
bespottelijk was de uitspraak van de voorzitter van de Algemene
Bond van Christelijke Politiemannen, drie jaar later. Humanisme
werd als oorzaak van losbandigheid en verminderd respect voor
gezag aangewezen, waartegenover het Evangelie moest worden
geplaatst. Afwijzende reacties kreeg het H V eveneens toen het
aan de Hervormde Raad voor Zaken van Kerk en School
voorstelde mee te doen aan de meningsvorming over de openbare
school. Toen de Raad na drie jaar toch besloot deel te nemen aan
het overleg en vervolgens tot overeenstemming kwam, werd zij
gedwongen zich terug te trekken, omdat de hervormde achterban
zich niet met de uitkomsten kon verenigen.
In januari 1967 liet de Raad in een brief aan de Tweede Kamer
weten bezwaar te maken tegen wat werd genoemd "onjuiste
gelijkschakeling. van christendom en humanisme in de
overgangswet ter invoering van de (zogenaamde) Mammoetwet".
Het H V stelde in een reactie daarop aan de Tweede Kamer, dat
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het Moderamen van de Nederlands Hervormde Kerk en de
Hervormde Raad voor Zaken van Kerk en School hadden
geweigerd aan het overleg op dit terrein deel te nemen. De van
die zijde afkomstige uitspraak werd als grievend ervaren, temeer
daar er van bedoelde gelijkstelling geen sprake was. 11)
Vaneen permanent overleg met vertegenwoordigers van de
Neder lands Hervormde Kerk was pas sprake in 1980, toen de
Contactcommissie met de Raad van Kerken in het leven werd
geroepen. In deze commissie hadden behalve vijf afgevaardigden
van hervormde zijde vijf humanisten zitting, waaronder een
afvaardiging van Humanitas.
Een eerdere poging was aan het eind van de jaren zestig
ondernomen, toen het Contactorgaan van Levensbeschouwingen
werd opgericht. Het is in 1974 opgeheven, omdat het verstoken
bleef van vertegenwoordigers van de Nederlands Hervormde
Kerk en de gereformeerde kerken.
Over de verstandhouding met de gereformeerde kerken kan
worden gezegd, dat deze eveneens van een felle bestrijding
langzaam overging in een zekere mate van aanvaarding. In 1947
werd op een bijeenkomst te Amsterdam vastgesteld dat het
humanisme bestreden moest worden, omdat "Hitier •.. ook een
humanist" was. 12) Een van de felste bestrijders van het HV uit
de gereformeerde hoek was de hoofdredacteur van het Friesch
Dagblad en lid van de Eerste Kamerfractie van de ARP, Algra.
Van een officieel standpunt van gereformeerde zijde ten aanzien
van het humanisme is geen sprake geweest. Er waren wel
uitspraken van de ARP, die meestal werden gedaan naar
aanleiding van zaken betreffende de geestelijke verzorging. In
1954 was deze partij van mening dat de humanistische
activiteiten in sommige gevallen bevorderd mochten worden. In
1961 ging men zelfs zo ver uit te spreken, dat de
levensbeschouwelijke grondslag geen reden mocht zijn een
subsidie te weigeren.
Terwijl het overleg met de Neder lands Hervormde Kerk eerst in
1980 op permanente basis plaats vond, was daarvan met de
gereformeerde kerk in het geheel geen sprake. Desondanks
namen net als bij andere kerkgenootschappen ook vanuit deze
hoek de verdachtmakingen en het wanbegrip af. Alleen het
dogmatisch protestantisme meent nog dat de humanist "vanuit de
leugen der goddeloosheid leeft" en het geloof niet wil
omvatten. 13)
Het was met name de hervormde predikant ds H. Kalff uit
Bennekom die zeven jaar lang, te weten van 1954 tot 1961, een
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ware kruistocht hield tegen het humanisme. In het gehele land
hield hij, voornamelijk bij afdelingen van de Nederlandse
Christelijke Vrouwenbond, een lezing getiteld 'De vijand op
pantoffels'. Hij hield zijn gehoor voor, dat de kerk van Christus
voor een grote strijd stond, namelijk tegen het humanisme, een
strijd die zeker zo fel zou zijn als die van Elia tegen Baäl: "Iets
uit de eindstrijd der Openbaring wordt hier merkbaar. Het gaat
om God of geen God." 14) Hij veroordeelde de lakse houding, die
hij in protestantse kring constateerde en stelde daarbij de
strijdbare houding van de Rooms-Katholieke Kerk als voorbeeld.
Volgens Kalff wilde het humanisme vooral de christen voor zijn
overtuiging winnen.
Ook in de jaren zeventig vielen fundamentalistische geluiden te
beluisteren. De EO (Evangelische Omroep), de door veel
gemeenten en provincies gesubsidieerde 'Bond tegen het Vloeken'
en het 'Reformatorisch Dagblad' wierpen zich.aan het eind van
de jaren zeventig op als verzetshaarden tegen het humanisme.
De EO verkondigde dat "humanistisch denken altijd heeft geleid
tot willekeur, onvrijheid en revolutie met geweld, gepaard
gaande met pessimisme en teleurstelling over de mens en zijn
wereld". 15) Aan het eind van de jaren zeventig wekte deze
omroep met uitzendingen tegen het humanisme veel
verontwaardiging binnen het HV. Een vruchtbare
meningsvorming met respect voor humanistische uitgangspunten
bleek onmogelijk. Een poging om in zendtijd van het HV de EO
tot een open discussie te brengen stuitte op onwil van deze
omroep. Een andere opponent van het humanisme was de Bond
tegen het Vloeken. Volgens ds Snoei van deze bond werd het
christendom bedreigd door humanistische tendensen: "Als
christelijke gemeente worden we bedreigd door de derde weg.
Deze derde weg (waarmee het humanisme werd bedoeld) wordt
ons enerzijds opgedrongen door het democratisch, vaak
humanistisch denken van onze tijd, dat ons voorhoudt dat ieder
evenveel recht heeft, dat ieder op eigen wijze tot zijn recht
moet komen en dat ieder vrij dient te zijn in zijn of haar
overtuiging." 16)
In samenwerking met G. den Besten, een raadslid uit Noordbroek,
werd in 1979 een actie begonnen tegen subsidiëring van deze
bond door gemeenten en provincies. Tegen het Reformatorisch
Dagblad, waarin vanuit dezelfde fundamentalistische
godsdienstige overtuiging tegen het humanisme werd
gefulmineerd, heeft het Verbond geen acties ontketend.
Hedendaagse uitspraken over het humanisme afkomstig van
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behoudende protestantse zijde vertonen een opmerkelijke
overeenkomst met de visie van het Nederlandse Episcopaat van
kort na de Tweede Wereldoorlog, ver voordat bij de
rooms-katholieken het aanvaardingsproces was begonnen. De
eerste reactie van die zijde kwam in 194-7. In de jaarlijkse
bisschoppelijke vastenbrief werd gesteld: "Van moraal kan geen
sprake zijn voor wie niet gelooft aan een God, die de mens
zekere verplichtingen heeft opgelegd en het kwade bestraft. (••.)
Wie niet in een God gelooft doet wat nuttig en aangenaam voor
hem is: alle systemen om een moraal op te bouwen zonder God
houden geen stand." 17)
Het hoofdbestuur reageerde onmiddellijk middels een publieke
verklaring. Daarin werd de vastenbrief onjuist en beledigend
genoemd: "Beledigend voor een volksgroep is dit oordeel (•.. )
omdat hier datgene, wat voor velen een hoogste waarheid is, op
een ontoelaatbare wijze tot karikatuur wordt gemaakt. Wanneer
de bisschoppen uitspreken, dat door de ondermijning van het
geloof ook de grote weerstand tegen het verval der zeden
gebroken is, dan stelt het Verbond daar tegenover, dat de
humanist het kwaad niet laat uit vrees voor straf of het goede
doet in de hoop op beloning. Handelen uit overwegingen van
angst of hoop op beloning heeft met zedelijkheid juist niets te
maken. Maar de humanist meent, dat de mens, hoezeer ook
blootgesteld aan zwakheid en verleiding, het goede behoort te
doen uit innerlijke overtuiging." 18)
De denkbeelden stonden zover van elkaar af, dat het niet
mogelijk was elkanders beweegredenen te volgen. Van katholieke
zijde werd gesteld dat het niet mogelijk was om zonder God een
redelijke verklaring van de zedelijke plicht te geven.
Daartegenover meende men van humanistische zijde, dat zo aan
godlozen eisen werden gesteld, die ook katholieken zelf niet
kunnen vervullen, want het Gods-idee waarvan hun moraal
uitgaat, is evenmin redelijk te verklaren. 19)
De onjuistheid van het gestelde in de vastenbrief meende men
zelfs te kunnen "bewijzen" aan de hand van resultaten van
onderzoekingen naar de criminaliteit per kerkelijke gezindte.
Zowel in 1910 als in 194-6 en 194-7 was hier een onderzoek aan
gewijd. Bij beide onderzoeken bleek bij de groep katholieken de
meeste criminaliteit per 100.000 inwoners voor te komen. Bij de
groep buitenkerkelijken, die in veel gunstiger sociale en
economische omstandigheden verkeerden, kwam criminaliteit
daarentegen juist veel minder voor. 20)
De tweede aanvaring met het Nederlandse episcopaat vond in
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1949 plaats. De Volkskrant van 16 augustus 1949 meldde, dat de
bisschop van Haarlem, mgr J. Huibers, bij zijn jubileum een
toespraak had gehouden, waarin hij het humanisme verbond met
kwaadwillenden die de katholieken, door wat zij als voorbeeld
stellen en hun aantal, zouden verstikken. Van Praag vroeg naar
aanleiding van deze uitlating een audiëntie bij de bisschop aan.
Hij wilde overleg over het voeren van de geestelijke strijd zonder
dat dit leidde tot aantasting van de medemens als zodanig en
discriminatie. In het antwoord van de bisschop stelde deze, dat
hij de woorden "verstikken" en "kwaadwillenden" niet had
gebezigd. Beide termen waren alleen in De Volkskrant gebruikt.
Ten aanzien van de humanisten schreef de bisschop: "Zij worden
niet bedreigd met een dood door verstikking, maar zij worden
geroepen tot een leven van waarachtig geluk, (... ) voor de
eeuwigheid". 21)
De Volkskrant-journalist, die het artikel had geschreven, schreef
een verweer dat in Het Parool van 2 december werd
gepubliceerd. Hij zei daarin, dat de bisschop de door hem
overgenomen woorden wel degelijk had gebezigd. Hij had ze juist
overgenomen vanwege de openheid die eruit sprak.
Het Humanistisch Verbond had het onder andere naar aanleiding
van het in 1953 in Amsterdam gehouden congres van de IHEU
zwaar te verduren in de katholieke pers. Daarom kwam het in
1953 met de verklaring 'Met pijnlijke verbazing', waarin
geprotesteerd werd tegen die aanvallen. De aanvallen bestonden
uit het als anti-godsdienstig, communistisch of socialistisch en
onzedelijk afschilderen van het HV, dat er op uit zou zijn alle
onkerkelijken te annexeren.
Ofschoon aanvankelijk uitsluitend het Eindhovens Dagblad,
waarin pater A. van der Wey het humanisme genuanceerd
besprak en ook dikwijls commentaar leverde op andere
katholieke publicaties ten aanzien van het humanisme, een
uitzondering binnen de katholieke pers vormde, bleef het daar
niet bij. Naast de grote anti-humanistische stroom in de
katholieke wereld ontstonden er in de jaren vijftig namelijk
groeperingen die een andere houding ten opzichte van het
humanisme aannamen. Ook bladen als 'De Nieuwe Eeuw', 'Te
Elfder Ure' en 'De Vragen de Mens' waren hier exponenten van.
Het katholieke blad De Vragende Mens, dat voor het eerst in
1953 is verschenen, was bedoeld voor het aangaan van een
gesprek met buitenkerkelijken in de vorm van een
vriendschappelijk en vruchtbaar contact.
Een verandering in het standpunt van het Nederlands Episcopaat
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bleef echter uit. Van de gelegenheid van het honderd-jarig
bestaan van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland maakte
het H V gebruik om er middels een felicitatie nogmaals op aan te
dringen een meer verzoenende houding aan te nemen. De
felicitatie besloot met een pleidooi voor verdraagzaamheid:
"Bedenkt in deze dagen dat het de algemene Nederlandse
verdraagzaamheid en de algemene Nederlandse vrijheidszin zijn
geweest, die aan uw groep, een minderheid immers, het volle
recht op uw eigen levensontplooiing hebben geschonken. Bedenkt
dat de onderschatting van deze verdraagzaamheid en deze
vrijheid, zoals die in uw kringen niet zelden merkbaar is, een
aantasting betekent van een eeuwenoud Nederlands erfgoed. Ook
gij zijt geroepen de algemene geestelijke vrijheid waaraan gij uw
groepsvrijheid te danken hebt, metterdaad te eerbiedigen en in
stand te houden." 22)
Het heeft niet geholpen. De katholieke strijd tegen het HV
bereikte in 1954 zijn hoogtepunt. Niet alleen was dit het jaar
waarin de KV P-er C. Romme poogde om God als schepper en de
bron van recht te doen erkennen in de grondwet, maar ook het
jaar van het roemruchte Mandement en een verhevigde aanval
door de katholieke pers.
Op zondag 30 mei 1954 werd in de Nederlandse katholieke kerken
een bisschoppelijk mandement voorgelezen, dat voornamelijk
bedoeld was als een laatste poging om de doorbraak-katholieken
weer terug te krijgen in de eigen organisaties. In het mandement
werden het Humanistisch Verbond, de Nederlandse Vereniging
voor Sexuele Hervorming en communistische organisaties
veroordeeld. De eerste twee organisaties werden op een
dusdanige wijze met de socialistische in verband gebracht, dat
daar niets anders uit afgeleid kon worden dan dat er een hechte
band bestond.
Van alle kanten kwamen er protesten tegen dit mandement. Uit
katholieke kring kwam in het eerder genoemde tijdschrift Te
Elfder Ure veel kritiek. [n 'De Vrije Katholiek' werden de
uitlatingen van de bisschoppen "gevaarlijk en beledigend voor de
menselijke waardigheid" genoemd. 23)
Als vervolg op het mandement werd het Humanistisch Verbond
getroffen door een ware stortvloed van negatieve publiciteit in
de katholieke bladen. Alle oude verwijten werden herhaald.
Vooral het relateren van HV en NVSH bleef een gewild
onderwerp. Een ander kenmerk van de periode na 1953 was het
dwarsbomen van verschillende humanistische activiteiten. Door
de katholieke damesbladen Libelle en Margriet werden
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advertenties voor een prijsvraag van Humanitas geweigerd. 24)
Desondanks bleef het Verbond streven naar een betere
verstandhouding. Men onthield zich van alles wat maar enigszins
leek op een anti-katholieke gezindheid, zelfs waar katholieke
uitlatingen dat alleszins rechtvaardigden. Een voorbeeld daarvan
was de reactie van Van Praag op het rapport over humanisme
van het Centrum voor Staatkundige Vorming van de KV P.
Daarin werd verkondigd dat humanisten homosexualiteit als iets
normaals beschouwen. Hierop repliceerde Van Praag dat die
humanisten zich dan wel schuldig maakten aan een wonderlijk
gebruik van het woord normaal. Hem was daarvan althans niets
bekend. Tegen deze overdreven tegemoetkomende houding
bestond wel kritiek binnen het HV. Dit bleek onder meer uit een
anecdote van Noordenbos. Hij was ooit eens een dominee in de
trein tegengekomen die terugkwam van een gesprek tussen
christenen en humanisten. Op zijn vraag of die gesprekken
interessant en vruchtbaar waren gaf de dominee als antwoord:
"Och ja, de sfeer is goed, maar die humanisten zijn het te gauw
met je eens". 25)
Ondanks de kritiek bleef de houding van het HV ongewijzigd,
hetgeen niet zonder succes zou blijven. De in 1954 nog kleine
groep van katholieken die bereid was tot het gesprek met
humanisten werd langzaam maar zeker groter. Het voortouw
namen bladen als De Nieuwe Eeuwen Te Elfder Ure. Er vonden
forumgesprekken plaats met welwillende vertegenwoordigers van
de grote geestelijke stromingen, waardoor men nader tot elkaar
kwam. Een discussiebijeenkomst te Nijmegen tussen Van Praag
en prof. dr E. Schillebeeckx van de Katholieke Universiteit
Nijmegen gaf een aanzienlijke mate van eensgezindheid te zien
en bereidheid om de verschillen met de ander te accepteren.
De vriendelijke toon had ook weerklank in de katholieke pers. De
Maasbode wees de strijd tegen het humanisme al vrij snel af uit
welbegrepen eigenbelang. De krant wees daarbij op de nadelige
gevolgen, die de kleinzieligheid in het zuiden kon hebben voor
katholieken in het noorden. De Volkskrant stelde dat het
Humanistisch Verbond alleen al door zijn ledental een
gesprekspartner van betekenis was. In februari 1962 werd in
Mens en Wereld van een kentering gesproken. In katholiek
Nederland werd steeds meer begrip gevonden voor de
doelstellingen van het HV: "De strijd om ons recht loopt ten
einde, wat ons rest zijn slechts achterhoedegevechten". 26)
Toen Paus Johannes XXJJJ stierf in 1963 schreef het
hoofdbestuurslid Bonger een uitermate gunstige beschouwing
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over het leven van deze paus. 27) De contacten met de
katholieke kerk bereikten voor het eerst een hoogtepunt in 1965.
Toen namen Vaticaan, in het bijzonder het 'Secretariaat voor de
niet-gelovigen', en lHEU contact met elkaar op. Het gevolg was
een tijdens een lHEU-bestuursvergadering te Utrecht gehouden
gesprek. Van Praag sprak na afloop van een mijlpaal in de
godsdienstgeschiedenis. Een jaar later en in 1970 werden opnieuw
gesprekken gevoerd tussen bestuursleden van de lHEU en
vertegenwoordigers van het R.K. Secretariaat voor de
niet-gelovigen. Bij die gelegenheden werd gesproken over
mogelijkheden van gemeenschappelijke positiekeuze en
gezamenlijke actie. Onder Paus Paulus VI kwam een einde aan
dit overleg. Hieraan vooraf ging een besluit van het Tweede
Vaticaans Concilie tot het aannemen van het principe van de
godsdienstvrijheid. Deze uitspraak werd al geruime tijd
verwacht, hoewel er nog steeds tegenstanders waren, zoals de
Jezuïtenleider P. Arrupe, die het atheïsme te vuur en te zwaard
wilde bestrijden.
In de sfeer van vernieuwing, die aanbrak onder invloed van de
verklaring over godsdienstvrijheid, paste ook overleg met
andersdenkenden. Vanaf 1968 waren op het Pastoraal Concilie,

Up 16 en 17 april I%6 vond in f\mersfoort een ontmoeting
plaats tusscn iH[ëU en het Vaticaan. In de kring zien wc
H-IEiJ-voorzitter Dlackham, Van Praag en Van Dooren (rcsp.
twccde, dcrdc en vierde van links).
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het hoogste Nederlandse rooms-katholieke gezagsorgaan, een
aantal vertegenwoordigers aanwezig van diverse
geloofsgemeenschappen en een waarnemer van het HV.
Op de eerste bijeenkomst te Noordwijkerhout bepleitten
vertegenwoordigers van de kerken en het Verbond, dat de op
landelijk niveau tot stand gekomen samenwerking nagevolgd zou
worden op regionaal en plaatselijk niveau. De eerste aanzet
hiertoe was vanuit het Vaticaan gegeven in een pauselijk decreet
over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk. Dit had
tot gevolg dat onder andere in het bisdom Den Bosch een nieuw
overlegorgaan werd ingesteld, de diocesane raad, waarin behalve
de kerken ook enige tijd het Verbond was vertegenwoordigd.
Tijdens de derde zitting van het Pastoraal Concilie werden onder
andere rapporten over de 'zedelijke levenshouding van de
christenen in de wereld' en 'huwelijk en gezin' besproken waarbij
bleek dat het concilie zeer ruimdenkende opvattingen huldigde
over deze vraagstukken. Er werd gesteld dat er geen normen
bestaan die rechtstreeks van God komen. In principe behoefde er
dus geen verschil te bestaan tussen christen en niet-christen wat
hun 'zedelijke levenshouding' betrof. Het verschil zou slechts
bestaan uit de wijze, waarop ze tot die levenshouding
geinspireerd werden. 28)
In 1970 overheerste nog het geloof in gezamenlijk overleg. Het
hoofdbestuurslid E. Sleeuwenhoek-Hajek bepleitte in dat jaar op
het concilie een ruimere interpretatie van het woord oecumene,
aangezien de samenleving bestaat uit christenen en
niet-christenen. Drie jaar later was de sfeer van openheid
aanzienlijk afgenomen. Een concilie, waarin het beleid werd
bepaald, mocht van het Vaticaan niet langer worden gehouden.
De bisschoppen moesten voortaan zelf het beleid bepalen en het
concilie kreeg slechts een adviserende taak. Het nut van verder
overleg op het concilie werd door een aantal aanwezigen dan ook
in twijfel getrokken. Permanent overleg was inmiddels al in een
ander orgaan mogelijk geworden. In september 1968 had het
Nederlands Pastoraal Concilie zich uitgesproken over vormen
van permanent contact en samenwerking tussen de katholieke
gemeenschappen en andere levensbeschouwelijke groeperingen.
Eerder had het Secretariaat voor de niet-gelovigen richtlijnen
vastgesteld voor dergelijk contact. In 1968 werd het
Contactorgaan van Levensbeschouwingen in het leven geroepen,
waarin behalve afgevaardigden van het Verbond en de
rooms-katholieke Kerk ook vertegenwoordigers van
vrijzinnig-protestantse signatuur zitting hadden. Een jaar later
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werd een van de voornaamste bestaansgronden, namelijk
gezamenlijke stellingname, reeds aangetast. Een
vertegenwoordiger van het rooms-katholieke Episcopaat bracht
toen een van het contactorgaan afwijkend standpunt naar voren
inzake de verhouding tussen overheid en kerken.
De gereformeerde en hervormde kerken traden niet toe tot het
overlegorgaan. Bovendien kreeg het onvoldoende gezag om
kerken en HV wezenlijk te beïnvloeden. In 1974 werd het
opgeheven.
Opvallend meer animo voor gezamenlijk overleg bleek aan het
begin van de jaren tachtig aanwezig, toen het 'Secretariaat
Levensbeschouwing en Vakbeweging' van de Federatie van
Nederlandse Vakverenigingen (FN V) een bijeenkomst met de
verschillende levensbeschouwelijke stromingen belegde. Doel was
kennis te nemen van de opvattingen en uitgangspunten van de
aanwezige afgevaardigden met betrekking tot
arbeidsvraagstukken. Onder de aanwezigen, waaronder
afgevaardigden van gereformeerde, hervormde en
rooms-katholieke kerken, bleek een grote mate van
eensgezindheid op dit terrein te bestaan.
De aanvaarding van het georganiseerd humanisme door de
kerkgenootschappen is nog niet overal voltooid. De enorme
vorderingen die op dit terrein zijn gemaakt, zijn mede het gevolg
geweest van de opstelling van het HV, dat kerkgenootschappen
als bondgenoten wenste te beschouwen in een gezamenlijke strijd
tegen nihilisme en zelf niet als concurrent in de strijd om de
gunst van buiten-kerkelijken wilde worden gezien.
Hoe gunstig het contact met de rooms-katholieke Kerk sindsdien
ook verliep, de invloed die mogelijk er vanuit ging betekende
weinig in vergelijking met de invloed van het Vaticaan. Dat
bleek bijvoorbeeld uit het terugdringen van de
democratiseringstendens binnen de Nederlandse katholieke
ker kgemeenschap.
Even machteloos als het Verbond stond tegenover het
internationale gezag van de paus, stond het tegenover
confessionele machtsconcentratie op nationaal niveau. Naar
aanleiding van de totstandkoming van het Christen Democratisch
Appèl, het CDA, schreef Bonger in 1977: "De kerken verkeren in
een crisis. Via de politiek hopen de makers van het CDA het
geloof via de macht van een politieke groepering, een nieuwe
impuls te geven". 29)
Voor de vorming van het CDA waren er ook weleens pogingen
ondernomen om de band tussen kerkgenootschappen en staat
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inniger te maken of de staat als hoeder van kerkelijke macht te
doen optreden. In 1963 kwam in het parlement een nieuwe
zondagswet in behandeling. Daarin werd als doelstelling
vastgelegd, dat beletselen voor de godsdienstige viering van de
zondag moesten worden weggenomen en dat verstoring van
kerkdiensten niet mocht worden toegestaan.
In een reactie op dit wetsontwerp van humanistische zijde werd
gesteld dat een zondagswet overbodig was, aangezien ook op
andere dagen verstoring van kerkdiensten niet toegestaan kon
worden. Ook werd het weinig principieel geacht dat de dag in
twee stukken werd gesneden, waarbij in het ene deel, de
zondagmiddag, meer mocht dan in het andere. Men betreurde het
dat er over dit onderwerp politieke strijd werd gevoerd. 30) In
1967 stelde de commissie Van Walsum voor de staatssubsidie
voor kerkgenootschappen te verhogen van 3,5 miljoen tot 50
miljoen. 31) In 1977 ondernam het Verbond een poging om aan de
confessionele machtsvorming een halt toe te roepen. In een brief
aan kabinetsformateur Den Uyl werd aangedrongen op het
tegengaan van eenzijdige bevoorrechting van confessionele
instellingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en
welzijnswerk. Ook op het gebied van godsdienstige uitingen in
het openbare leven en op het terrein van humanistische
activiteiten werd op veranderingen aangedrongen.
In 1981 werd opnieuw een brief aan een informateur gezonden.
Het Verbond vroeg om bij bezuinigingen de confessionele
machtsposities eerder te doen verminderen dan te verstarren.
Tevens stelde het HV dat een Nederlandse regering zich niet
afhankelijk behoorde te maken van theocratisch getinte politieke
partijen ter rechterzijde. In 1982 publiceerde het Verbond een
memorandum, waarbij de meest genante gevallen van
achterstelling op een rij werden gezet. In 1983 stuurde het
opnieuw een memorandum.
De aandacht van het Verbond voor onevenredige confessionele
macht in onderwijs, gezondheidszorg en welzijnswerk viel niet
altijd in goede aarde in confessionele kring. Een tv-uitzending
over dit onderwerp op 7 mei 1978 ontlokte aan AR-voorzitter H.
de Boer de uitspraak: "Voor hen die met God noch gebod wensen
te rekenen en de doelstelling van school, organisatie of instelling
niet voor hun rekening willen nemen, dient er naar mijn
overtuiging geen plaats te worden ingeruimd". 32)
Op 12 juni 1980 liet een topambtenaar van Onderwijs weten dat
humanisme geen levensovertuiging was. Het humanisme mocht
volgens hem op die term geen aanspraak maken, omdat
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het "niet verder gaat dan het aardse leven en geen transcedentie
of hiernamaals kent". 33)
Het verzoek van 1977 aan de kabinetsformateur had de wens
bevat om het ambtsgebed uit vergaderingen van openbare
lichamen te weren. In een aantal Provinciale Staten en in de
helft van de gemeenteraden bestond dit ambtsgebed nog. In
Roermond en Goedereede waren buitenkerkelijke raadsleden
verplicht dit gebed staande mee te bidden.
Ook op het terrein van het openbaar onderwijs viel halverwege
de jaren tachtig nog veel te verbeteren voor buitenkerkelijken.
Uit kamervragen was gebleken dat het CDA het strijdig met de
grondwet achtte om tegenstanders van openbaar onderwijs uit
dat onderwijs te weren. Behalve CDA-wethouders voor onderwijs
zouden dus ook leerkrachten van het openbaar onderwijs er
tegenstander van mogen zijn. Overigens was het aanbod van 65
procent bijzonder onderwijs al lang niet meer in
overeenstemming met de vraag. Het dalend kindertal, de hoge
kosten van het verzuilde onderwijs en het feit dat op grond van
de aanduiding van gegevens van de burgerlijke stand tot de
stichting van bijzondere scholen werd besloten, bleef voor
buitenkerkelijken een onaanvaardbare situatie. Daarom startte
het Verbond een actie om de vermelding van godsdienst op de
persoonskaarten in bevolkingsregisters te laten schrappen. In
1983 werd de mogelijkheid daartoe vereenvoudigd, al was een
registratie als 'humanist' nog niet mogelijk. 34)
De herinvoering van de bede in de troonrede was evenmin in
overeenstemming met de gevoelens van het groeiend aantal
buitenkerkelijken. In de brief aan de kabinetsformateur van 1977
kon nog met instemming worden vastgesteld, dat het wegvallen
van de bede uit de troonrede een feit was geworden. In 1983
moest evenwel worden geconstateerd, dat een christen-liberale
regering na tien jaar de bede weer had ingevoerd. Het HV gaf in
een verklaring te kennen deze stap te veroordelen, omdat
daarmee de "ongodsdienstigen in ons land tot tweederangs
burgers (werden) verklaard". 35)
Naarmate het aanvaardingsproces bij de kerken vorderde nam
enerzijds het vermoeden binnen kerkelijke kring af dat het HV
alle buitenkerkelijken voor zich opeiste, terwijl anderzijds het
vereenzelvigen van het Verbond met de NVSH en het
democratisch-socialisme minder nadrukkelijk en tenslotte geheel
niet meer plaats vond. Het vereenzelvigen van het volstrekt
ongebonden Verbond met het democratisch-socialisme vond
uitsluitend van kerkelijke zijde plaats. De PvdA vond op haar
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beurt het HV te links, terwijl vanuit de beweging van de
vrijdenkers het HV werd aangewreven, dat het zich in politiek
opzicht te neutraal opstelde. Eerst nadat het HV allerwege als
een neutrale organisatie werd beschouwd, was er ruimte voor
dialoog met -de kerkgenootschappen. Deze dialoog vond plaats,
nadat zowel kerkgenootschappen als het Verbond zich voor
vernieuwing hadden opengesteld. Aangezien in de jaren '70 en '80
verschillen in stellingnamen op veel maatschappelijke terreinen
kleiner waren geworden kon men elkaar beter op concrete punten
vinden.

Het Verbond en de politieke partijen

In de strijd tegen de achterstelling van buitenkerkelijken had het
Verbond de grootste niet-confessionele politieke partijen als
bondgenoten moeten hebben. Dat is niet altijd het geval geweest.
Het lag nadrukkelijk in de bedoeling van de oprichters dat het
HV partij-politiek geen stelling zou nemen. Toch lag het voor de
hand dat het een sociaal-democratisch stempel zou krijgen. De
voor-oorlogse socialistische beweging had een sterk onkerkelijk
karakter en het HV was opgericht door mensen, die grotendeels
in die beweging actief waren geweest.
Het bestuur deed in de beginperiode zijn uiterste best om de
binding met de PvdA zo gering mogelijk te laten zijn teneinde
liberale humanisten niet af te schrikken. Wel trachtte men om
het humanistisch geluid zo sterk mogelijk te laten doorklinken in
de partijen. Zo werd mede op initiatief van Van Praag in 1946 de
Humanistische Werkgemeenschap (H. W.G.) in de PvdA opgericht,
in navolging van een protestantse en een rooms-katholieke
werkgemeenschap. In de oprichting van deze gemeenschap zag
men een ideale kans om een groter publiek met het humanisme
kennis te laten maken. Sociaal-democratische Verbondsleden
werd aangeraden plaats te nemen binnen de werkgemeenschap,
waarin al hoofdbestuursleden zitting hadden. Voorkomen moest
worden dat de werkzaamheden van het HV belemmerd werden
door die van de werkgemeenschap. 36)
De meeste contacten tussen Verbond en werkgemeenschap
liepen via persoonlijke contacten en waren erg intensief. Dat kon
van contacten met de PvdA niet worden gezegd. In 1948 was
door PvdA-leden en Humanitas het Thuisfront Humanitas
opgericht. Bij de aankondiging in Het Vrije Volk stond vermeld
dat de PvdA via de werkgemeenschap het Thuisfront-werk zou
steunen. De secretaresse van de HWG, Beelaerts van
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Blokland-Jessarun, was hierover zeer verontwaardigd. De
werkgemeenschap was niet van deze plannen op de hoogte en
evenmin waren ze in het partijbestuur aan de orde geweest.
Uit latere besprekingen tussen partijbestuur en HWG bleek, dat
ook het Verbond bewust buiten de besprekingen was gelaten,
omdat "voor de samenwerking in het Thuisfront zekerheden
vereist (waren) ten aanzien van de geesteshouding en de
opvattingen die in het Thuisfront verdedigd moesten worden. Het
H V. wil het lidmaatschap van de CPN niet onverenigbaar
verklaren en kan dus nooit de vereiste zekerheid geven." 37)
Eerder, in 1948, had het partijbestuur van de PvdA een brochure
uitgegeven, waarin werd gewaarschuwd tegen communistische
mantelorganisaties en communistische cellen. Het H V werd
daarin samen met de 'Vereniging Nederland-Indonesië' en het
'Comité voor Actieve Democratie' als "jachtterrein" genoemd.
Bedoeld werd dat communisten tal van knooppunten, in het
bijzonder de secretariaten van plaatselijke afdelingen, in bezit
zouden kunnen nemen.
De paradoxale situatie ontstond, dat het HV geen al te sterke
band met de PvdA wenste om liberalen niet af te schrikken,
terwijl de PvdA op haar beurt juist bezwaren tegen het HV
koesterde vanwege de vermeende communistische invloed in zijn
gelederen. Nadat het H V zijn houding ten opzichte van de
communisten nader had vastgesteld en nadat mevrouw Van den
Muijzenberg uit het hoofdbestuur was verdwenen, keerden
normalere verhoudingen terug.
Officieel werd er afstand bewaard tussen beide organisaties,
maar informeel was er een intensieve band. Veel personen waren
actief in Verbond en PvdA; zij vonden dat vanzelfsprekend. Bij
het vijfjarig bestaan van het HV schreef bijvoorbeeld
minister-president W. Drees, zelf Verbondslid, een
felicitatiebrief. De HWG kreeg, evenals de andere
werkgemeenschappen, weinig inhoud. Vele duizenden leden van
de PvdA waren geen lid van welke werkgemeenschap dan ook. De
goede verstandhouding met het Verbond bleef bestaan. Dat bleek
vanaf 1955 ook uit het gratis plaatsen van elkanders advertenties
op basis van wederkerigheid.
In 1969 werden zowel de katholieke als humanistische
werkgemeenschappen wegens een gebrek aan animo opgeheven.
Los van de vraag of de objectieve voorwaarden tot continuering
nog wel aanwezig waren won binnen de PvdA de gedachte veld,
dat er een bezinningscentrum moest komen voor allen die zo'n
bezinning op de geestelijke achtergronden van het politiek



167

handelen belangrijk achtten. Gelijktijdig gingen er stemmen op
om discussies over principiële uitgangspunten buiten de partij te
voeren.
Behalve voor socialisten wilde het HV ook voor liberalen
toegankelijk zijn. Eerder werd beschreven hoeveel moeite men in
191+7 had gedaan om een liberaal in het hoofdbestuur te krijgen.
Via dat bestuurslid, Stempels, was toen het liberale element in
het bestuur versterkt.
Het eerste contact met de VVD dateert al vanaf de oprichting
in 191+8. Het HV maakte ernstig bezwaar tegen formuleringen in
het door VVD-lid mr D. Stikker opgestelde beginselprogramma
van die partij. Daarin werd alleen het christendom als fundament
van de Nederlandse samenleving beschouwd, waarbij onder dat
christendom moest worden verstaan "de zedelijke kracht, die het
leven der Europeanen heeft doortrokken". 38) Bij de herziening
van het beginselprogramma in 191+9 stond in de passage over de
grondslagen van de Nederlandse samenleving: "De Nederlandse
samenleving is gedragen door de geest van christendom en
humanisme".
De verhouding tot de VVD was doorgaans erg vriendelijk. Toch
heeft deze partij zich minder als bondgenoot in de strijd tegen
achterstelling van buitenkerkelijken doen gelden dan PvdA en
0'66. Als voorbeeld mag genoemd worden het stemgedrag van de
VV0 Eerste Kamerfractie over het initiatief wetsontwerp voor
de regeling van abortus in 1976; de fractie stemde in
meerderheid tegen.

Levensbeschouwelijke vraagstukken

Tot de zaken waarover een levensbeschouwelijk genootschap zich
behoort uit te spreken, moeten zeker actuele kwesties worden
gerekend, waarin aspecten van leven en dood, moraal en geweten
een rol spelen. Voor zover het Verbond hierover tot uitspraken
is gekomen, heeft de nadruk altijd sterk gelegen op verwoording
van algemene humanistische uitgangspunten. Zaken waarin de
confessionele macht duidelijk naar voren kwam, waren de eerder
besproken zondagswetgeving en de gang van zaken rond het
afleggen van eed en belofte. Het is sinds 1916 mogelijk geweest
om de belofte in plaats van de eed af te leggen. Er moest dan
vooraf schriftelijk worden verklaard dat men tegen de eed
onoverkomelijke bezwaren had, op grond van opvattingen over de
godsdienst. Oe wet bood deze mogelijkheid, die in de praktijk
vaak leidde tot een onplezierige discussie, omdat de bezwaren
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onderzocht moesten worden door de rechter, voor wie deze
procedure een vervelend oponthoud betekende van een
rechtszaak.
Door het hoofdbestuur werd een commissie ingesteld om het
vraagstuk te bestuderen. Deze commissie was in october 1950
gereed. Ze deed de aanbeveling om zonder meer aan iedereen de
keuze te geven tussen eed of belofte. Het hoofdbestuur werd
aanbevolen met kracht te bevorderen, dat het tot een zodanige
wetswijziging zou komen. Daarvan was in 1968 nog geen sprake.
Een kantonrechter in Brielle stond toen aan een wachtmeester
van de rijkspolitie niet toe de belofte te tekenen, hij dwong hem
de eed af te leggen. Het Verbond zag hierin aanleiding opnieuw
aan te dringen op het wettelijk onmogelijk maken van zulke
situaties. Eerst in 1971 kwam een wettelijke gelijkstelling van
eed en belofte tot stand.
Veel aandacht was er in het Verbond voor de wetgeving rond de
crematie, toen er in het begin van de jaren vijftig daarover een
regeringsvoorstel kwam. Tot dat moment was crematie in
Nederland officieel verboden; het werd slechts oogluikend
toegestaan.
In het wetsvoorstel werd aan crematie een wettelijke basis
gegeven, maar daardoor werd zij allerminst gelijkgesteld aan de
begrafenis. Er zouden drie verschillen blijven. Iemand die
gecremeerd wenste te worden, moest dit bij testament of codicil
te kennen geven. Minderjarigen, die ondergebracht waren in een
inrichting, waar bezwaar tegen crematie bestond, mochten - ook
als de ouders dit uitdrukkelijke wensten - niet gecremeerd
worden. Onverminderd bleef de bepaling van kracht dat elke
gemeente tenminste één algemene begraafplaats moest hebben;
publiekrechtelijke lichamen mochten niet deelnemen of steun
verlenen aan de oprichting van crematoria. Particulieren
moesten voor de stichting van een crematorium toestemming van
de Kroon vragen. De Kroon kon dit weigeren indien in de plaats
waar dat crematorium gevestigd zou worden, de meerderheid
daar ernstig bezwaar tegen had.
Vanuit het HV werd aanvankelijk niet gereageerd op dit
wetsontwerp. Men voer blind op de opinie van de PvdA. Daar had
men de indruk dat de crematieverenigingen geen zwaarwegende
bezwaren hadden tegen het ontwerp. De PvdA-fractie beperkte
zich bij de behandeling tot het indienen van enkele kleine
amenderingen. De crematieverenigingen konden zich echter
allerminst met de nieuwe wet verenigen. De crematievereniging
A VVL trok, bij monde van de heer M. Stevens, fel van leer tegen
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de houding van het HV in deze zaak: "Weet dr Van Praag wel
precies wat het voor een eenvoudig mens zeggen wil op 30jarige
leeftijd in een schriftelijke verklaring, als geëist wordt, te
schrijven dat hij wil dat zijn lijk verbrand worde, en dan die
verklaring dertig of veertig jaar of nog langer te bewaren, zodat
zij te rechter tijd gevonden en getoond kan worden?". 39)
Het hoofdbestuur van het Verbond moest erkennen de zaak te
hebben onderschat. Alsnog zond het een adres aan de leden van
de Eerste Kamer, waarin werd gevraagd er bij de regering op aan
te dringen om althans de bepaling over de in inrichtingen
opgenomen minderjarigen zodanig te wijzigen, dat uitsluitend het
oordeel van de ouders beslissend was.
De humanistische werkgemeenschap in de PvdA kwam achteraf
ook tot de conclusie, dat de opstelling van de PvdA in het debat
over crematie niet erg sterk was geweest.
Bij wetswijziging van 1968 is het codicil vervallen. Voorts
kunnen sindsdien van gemeentewege, door kerkgenootschappen of
privaatrechtelijke personen crematoria worden opgericht. Na
1968 is het cremeren allerwege toegenomen.

Als levensbeschouwelijk genootschap kon het HV niet ontkomen
aan stellingname in vraagstukken als sexuele hervorming en het
bevolkingsvraagstuk. Over dergelijke zaken is men echter zeer
terughoudend geweest, met name om diegenen die meenden dat
HV en NVSH één pot nat waren, niet in die overtuiging te
bevestigen. De NVSH stelde evenmin prijs op die overtuiging en
wees er voortdurend op, dat zij met dertigduizend leden een veel
breder georiënteerde organisatie was dan het HV. 40)
In 1954 werd door B. Vrijburg een artikel geschreven waarin de
eugenetiek (de zorg voor een goed nageslacht) werd aanbevolen.
Hij wees op de negatieve factoren die zorgen voor een
achteruitgang in de "gemiddelde qualiteit van ons volk". De
auteur betreurde het, "dat een eenvoudig voorstel tot verplichte
medische keuring voor het huwelijk, 't welk geen
verbodsbepalingen, alleen verstandige raad beoogde, geen genade
kan vinden in onze volksvertegenwoordiging". 4])
Terwijl op dit artikel niet gereageerd werd, was dat in 1963 wel
het geval, naar aanleiding van een nieuw artikel in Mens en
Wereld. Een aantal lezers reageerde geschokt. Een vroedvrouw
schreef: "Zullen onze kleinkinderen een huwelijkskandidaat door
een geleerd eugeneticus toegewezen krijgen? Ach, laten we ons
niet teveel zorgen maken, dat onberekenbare cupidootje heeft
die 'verstandige' mensen altijd verschalkt." 42)
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Ook in een in 1963 verschenen voorlopig rapport over humanisme
en sexualiteit kwamen de ideëen van Vrij burg terug: "Het moet
(... ) gewoonte worden, dat de aanstaande huwelijkspartners
medisch advies inwinnen omtrent de erfelijke vooruitzichten van
hun toekomstige kinderen, en in het ernstigste geval vrijwillig
van voortplanting afzien. Ook dat is een zaak van algemene
opvoeding en voorlichting, en van sociaal-hygiënische arbeid in
kringen van geestelijk of lichamelijk onvolwaardigen." 43) Deze
ideëen kregen een officiëler karakter, toen de voorlopige
conclusies van de commissie in een brochure naar buiten werden
gebracht. In deze brochure werd tevens gepleit voor vrije
beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen en aangedrongen op het
opheffen van belemmeringen door de wet. Het rapport brak
tevens een lans voor geboortebeperking. Mede dankzij de
voorhoedefunctie van de NVSH werd de strafwetbepaling over de
verkoop van anticonceptionele middelen in 1969 afgeschaft.
Ook kunstmatige inseminatie begon langzaam maar zeker
aanvaard te worden. Aan deze situatie heeft het Verbond
bijgedragen door in 1957 een nota aan de Tweede Kamer te
zenden. Daarin gaf het HV te kennen geen overwegende
bezwaren te hebben tegen kunstmatige inseminatie, mits ze niet
te lichtvaardig werd toegepast en de donor uitgebreid
lichamelijk, geestelijk en genetisch was onderzocht.
Het waren kleine onderwerpen, althans wat de ingewikkeldheid
betrof, die het HV aanvankelijk bezig hielden. Opvallend is, dat
het Verbond desalniettemin een zekere blindheid vertoonde voor
de consequenties van het innemen van standpunten, hetgeen bij
de vraagstukken van eugenetiek en crematie wel is gebleken.
Eerst nadat de positie van het HV enigszins was verstevigd,
kreeg het aandacht voor meer ethische vraagstukken.Anders lag
het bij de meer politieke vraagstukken. Het HV zat hier met het
dilemma dat het daarover wel standpunten kon formuleren, maar
dat niet wenste. Dit was al in 1947 het geval naar aanleiding van
de gebeurtenissen in Indonesië. Het Verbond trachtte toen de
politiek zoveel mogelijk buiten de deur te houden door zich te
beperken tot de algemene uitspraak, dat een oplossing door
dwang en geweld moest worden vermeden. 44) Een aantal
gemeenschappen kon zich daarmee niet verenigen en kwam met
een motie, waarin de politiek van de Nederlandse regering werd
afgekeurd en tevens werd gesteld dat door arbitrage de
onoplosbaar lijkende geschillen beslecht moesten worden.
Bonger, als afgevaardigde van de gemeenschap Arnhem
verdedigde deze motie als volgt: "Geen humanist (kan) er tegen
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zijn, dat een volk zijn eigen regering wenst en de humanisten
hebben afkeer van geweld. Dit is alleen aanvaardbaar als de
redenen, die daartoe dwingen, belangrijk genoeg zijn. Arnhem
meent dat niet alle mogelijkheden uitgeput waren. Door het
geweld zijn we gekomen in de sfeer van de haat. De humanist,
die waarde toekent aan elk medemens, moet uitspreken, dat de
Nederlandse regering zich op grond van onvoldoende motieven
tot gewelddadige actie heeft laten verleiden." 45) Stuiveling gaf
namens het hoofdbestuur te kennen zich persoonlijk met de
strekking van Bongers betoog te kunnen verenigen, maar toch de
motie verworpen te willen zien vanwege de politieke strekking:
"Het aannemen van deze motie betekent andersdenkende
humanisten in een moeilijk conflict brengen". 46) De overgrote
meerderheid van het congres steunde de motie van het
hoofdbestuur. Een aanmerkelijk feller getoonzette verklaring gaf
het hoofdbestuur uit, toen er veelvuldig berichten over
martelingen door Nederlandse militairen verschenen: "Wat die
tegenstander mogelijk begaan heeft of had willen begaan, kan
onze verontwaardiging opwekken; wat wij echter zelf de mens
misdoen vormt een ondragelijke belasting van ons eigen geweten.
Met voldoening heeft het hoofdbestuur kennis genomen van de
medelingen dat de regering een onderzoek naar de hier bedoelde
feiten vanzelfsprekend acht. Het kan echter niet nalaten er op te
wijzen dat een dergelijk onderzoek in soortgelijke kwesties (... )
een volstrekt onbevredigend verloop heeft gehad." 47) Dezelfde
discussie vond wederom plaats toen er in 1958 problemen
ontstonden in Nieuw-Guinea. Ook toen waren er afgevaardigden
die vonden dat een duidelijke, meer politieke uitspraak moest
worden gedaan. Ook in 1958 wist het hoofdbestuur echter te
voorkomen dat zo'n uitspraak er kwam.
Een ander, steeds terugkerend onderwerp van discussie was de
problematiek van oorlog en vrede, die elders wordt besproken.
Binnen het Verbond is altijd een vrij sterke pacifistische
stroming geweest. Daarvan getuigden de regelmatig
verschijnende ingezonden stukken in Mens en Wereld. De kritiek
richtte zich onder andere op de deelname van humanisten aan de
geestelijke verzorging bij de strijdkrachten. Daarmee zou het
humanisme een mensonwaardig instituut sanctioneren.
De discussie kreeg een extra dimensie, toen aan het begin van de
jaren zestig de kernwapenproblematiek in de belangstelling
kwam. Het stak sommige leden dat de Synode der Nederlands
Hervormde Kerk daarover verregaande uitspraken deed. Deze
synode schreef dienstweigering als plicht voor, indien bevolen



172

zou worden met kernwapens te gooien. "Dat is nog niet zoveel,
want over de voorbereiding daartoe en andere moord middelen is
niet gesproken. Maar het is een begin en de uitgesproken
humanisten moeten niet achterblijven, maar voorgaan", aldus een
van de tegenstanders van kernbewapening binnen het
Verbond. 48)
Het trage proces van acceptatie in de samenleving heeft z'n
weerslag gehad op de thema's waarin het Verbond zich heeft
verdiept. Eerst nadat het HV middels het tot stand brengen van
humanistische geestelijke verzorging in DUW-kampen,
gevangenissen, bij de watersnoodramp van 1953 en het
Humanistisch Thuisfront zijn positie enigszins had zeker gesteld,
trad de vereniging verder naar buiten. Een tweede factor hierbij
was de acceptatie door de Nederlandse kerkgenootschappen die
blijkens uitspraken van hervormde en gereformeerde zijde,
halverwege de vijftiger jaren op gang was gekomen.
In het HV ontstond de indruk dat het stukje bij beetje meer vaste
grond onder de voeten had gekregen. Dit maakte de weg vrij om
de aandacht niet langer uitsluitend te richten op vraagstukken in
de sfeer van de directe belangenbehartiging, maar ook op
vraagstukken van vooral ethische aard zoals de problematiek van
de bevolkingsgroei, eugenetiek en kunstmatige inseminatie.
Tegelijk dienden zich de gevolgen van deze tekenen van
consolidatie aan: de toelating van geestelijke verzorging bij de
strijdkrachten bracht de noodzaak mee van bezinning op nieuwe
maatschappelijke vraagstukken.

In de inleiding is gesteld dat de strijd om erkenning van de
humanistische levensovertuiging in 1967 voltooid leek. Een
nieuwe periode brak aan, waarin het zwaartepunt kwam te liggen
bij discussie over de eigen grondslagen in relatie tot
maatschappelijke stellingname.
Deze discussie is in de loop der jaren gevoerd aan de hand van
verschillende beleidsnota's, diverse ontwerpen voor een nieuwe
beginselverklaring, enkele ontwerpen voor een nieuw
Humanistisch Perspectief en vele debatten over de relatie tussen
levensbeschouwing en politiek. Iedere nieuwe ontwikkeling in
deze discussie kan niet los worden gezien van de thema's
waarmee het HV zich op een gegeven moment bezig hield.
Een nieuwe fase in de grondslagendiscussie brak dus aan in 1967.
De strijd om gelijkberechtiging leek goeddeels gestreden. Tijdens
het in 1967 gehouden congres werd besloten om van strijd om
érkenning over te gaan naar strijd om hérkenning. 49) Een
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pre-advies over 'de eigenaardigheid van de humanist' voor dat
congres bevatte de constatering: "Na twintig jaar zijn wij er min
of meer in geslaagd erkenning te vinden als niet-godsdienstige
staatsburgers. Op verscheidene gebieden worden wij aanvaard als
gelijkwaardige partners in de omgang, in het overleg, bij acties
en constructies van het gemeenschapsleven. Maar is het nu
duidelijk wie wij zijn?". 50)
Het verminderen van de druk van buitenaf gaf meer ruimte om in
de vereniging zelf weer eens de uitgangspunten en doelstellingen
in overweging te nemen, de taken opnieuw te inventariseren en
prioriteiten te stellen.
Op het congres van 1967 werd het hoofdbestuur gevraagd eens na
te gaan hoe het humanisme beter herkenbaar kon worden
gemaakt. Er kwam een nota tot stand, die op het congres van
1969 ter discussie stond. In drie opzichten vormde dit congres,
een breuk met het verleden. Op de eerste plaats vond daar het
afscheid plaats van Van Praag, die als voorzitter zo'n grote
invloed heeft gehad. Ook na zijn aftreden bleef Van Praag
overigens nog geruime tijd actief, waardoor zijn invloed na 1969
niet was verdwenen. Op de tweede plaats hadden enkele andere
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wisselingen in het hoofdbestuur tot gevolg, dat daar niet langer
dezelfde eruditie aanwezig was als voordien. In reactie op de
sterk levensbeschouwelijke benadering van de periode voor 1969,
ontwikkelde zich nu een zekere aversie daartegen, gevoed vanuit
de overtuiging dat daarvoor in de moderne tijd geen ruimte meer
was. Het humanisme zou op een andere manier van betekenis
moeten zijn voor de samenleving.
Tenslotte was, zoals vermeld, het congres bedoeld om aan de
hand van een beleidsnota de nieuwe koers vast te stellen. Het
streven naar een meer maatschappelijke opstelling stond daarin
centraal. Het Verbond moest de samenleving doordringen van
humanistische waarden door haar te 'humaniseren': "Het zal in de
maatschappij de humanistische tendensen moeten versterken en
daarbij een visie voor de moderne mens moeten opbouwen en
hooghouden en voorbeelden aandragen, hoe het menselijk leven
zinvol geleefd kan worden". 51)
De beleidsnota 1969 vloeide voort uit een fundamentele
verandering in gezindheid van het merendeel van de binnen het
Verbond georganiseerde humanisten. In Nederland was tot 1969
het wijsgerig humanisme een belangrijke stroming. Bij deze vorm
van humanisme, die Van Praag het 'ethisch humanisme' noemde,
lag het accent vooral op beschouwelijke zaken: "In de
redelijkheid van het bewustzijn ligt het logische, esthetische en
ethische keurvermogen besloten. Aldus wordt het hele menselijk
bestaan onontkoombaar onderworpen aan de toets der rede. Zo
wordt de menselijke verantwoordelijkheid principieel gefundeerd
in het bewustzijn, onafhankelijk van de biologische, historische,
psychologische of sociologische 'verklaring' er van. De zedelijke
verantwoording van de mens wordt tot een wezensbepaling van
zijn mens-zijn." 52) Na 1969 nam de invloed van deze vorm van
humanisme sterk af om plaats te maken voor een humanisme dat
meer sociaal en ethisch getint was.
Een verschuiving van zo'n ingrijpende aard had grote gevolgen
voor de benadering van maatschappelijke vraagstukken. In de
periode 1967 tot 1969 hield het HV zich bezig met thema's,
waarover van oudsher van kerkelijke zijde behoudende
standpunten naar voren waren gebracht. Wilde het Verbond
eenmaal door brede lagen van de bevolking als gelijkwaardig aan
kerkgenootschappen worden gezien, dan zou voorkomen moeten
worden dat het ook als gelijk aan die kerken zou worden
beschouwd. Het HV moest dus een radicaal andere opstelling
kiezen.
Gewoonlijk gold de kerkelijke moraal als hoogste goed; deze liet
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weinig ruimte aan de autonome mens. Teneinde een
humanistische zienswijze daartegenover te stellen, werden het
echtscheidingsrecht, abortus provocatus, het arbeidsethos en het
omgaan met de dood vanaf 1967 onderwerp van discussie.
Het zou te ver voeren binnen dit kader alle symposia en
rapporten over deze onderwerpen te bespreken. De belangstelling
er voor is in veel gevallen slechts van incidentele aard geweest.
Uitzonderingen vormen evenwel de problematiek rond abortus
provocatus en het denken over arbeid. Vandaar dat daarop wel
dieper wordt ingegaan.

Abortus provocatus en arbeidsethos

In de jaren zestig begon zich in ons land een ontwikkeling af te
tekenen, die abortus provocatus (het voortijdig afbreken van
zwangerschap op verzoek van de betrokken vrouw) geleidelijk uit
de sfeer van taboe en illegaliteit bevrijdde en tot onderwerp van
openbare discussie maakte. In 1970 namen de eerste activiteiten
van een beweging die 'Dolle Mina' werd genoemd een aanvang.
Dolle Mina was een zeer vitale groep, die met de leus 'Baas in
eigen buik' de strijd voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw
bij een nieuwe abortuswetgeving ruime bekendheid gaf. Abortus
was wettelijk strafbaar, tenzij er sprake was van een medische
indicatie. De toepassing van deze verouderde wetgeving stelde
het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht voor steeds
grotere moeilijkheden, waardoor een herziening van de
wetgeving voor de hand lag.
Gezien het grote verschil tussen medische practijk en de
wetgeving was het weinig verwonder lijk, dat vooral van de zijde
van de medici al vroeg op een andere wetgeving werd
aangedrongen. Artsen waren dan ook in ruime mate aanwezig op
een door de Stichting Socrates in 1968 gehouden conferentie over
abortus. De aanwezigen waren in grote meerderheid gekant
tegen justitiële bemoeienis met de door een medicus uitgevoerde
abortus in een daartoe geëigende omgeving. Over de wens van de
vrouw als doorslaggevende factor werd evenwel verschillend
geoordeeld. De conferentie trachtte richtlijnen vast te stellen
voor de medicus die abortus toepast, maar bleek ook daarvoor te
verdeeld. 53)
Een in 1969 gevormde, voornamelijk uit medici bestaande
commissie bood in mei 1971 een concept-rapport aan de
Stichting Socrates aan over het abortus-vraagstuk.
De commissie bepleitte dat de wetgever door het laten vervallen
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van de strafbepalingen abortus zou toestaan. Vermoedelijk was
het aan de samenstelling van deze commissie te wijten dat er
geen overeenstemming bestond over de vraag bij wie de
beslissingsbevoegdheid met betrekking tot abortus moest liggen:
bij de vrouw, nadat de arts zich had verzekerd van de ernst van
haar motivatie, of bij de arts, omdat deze voor haar welzijn
verantwoordelijk zou zijn. 54)
Het lag voor de hand dat humanisten zich de zaak van abortus
provocatus aantrokken, omdat het een ethische afweging van
leven en dood betreft die de mens in zijn vrije ontplooiing raakt.
Toch duurde het tot 1972 voor een humanistische visie op abortus
bekend werd gemaakt. Toen had het hoofdbestuur de indruk dat
er spoedig een wettelijke regeling tot stand zou komen. Ten
onrechte, want er zijn van 1970 tot medio 1984 acht
wetsontwerpen ingediend. In mei 1972 gaf het hoofdbestuur een
verklaring uit waarin werd gesteld, dat de beoordeling door de
belanghebbende vrouw voorop moet staan bij het besluit wel of
niet abortus provocatus te accepteren. Tevens werd er op
aangedrongen belemmeringen voor artsen om abortus uit te
voeren, weg te nemen. Sindsdien was er binnen het Humanistisch
Verbond alleen nog aandacht voor abortus indien de actualiteit
daartoe aanleiding gaf. Zo gaf in 1974 het hoofdbestuur van zijn
afkeuring blijk over een brief van de rooms-katholieke
bisschoppen, waarin abortus in vrijwel alle gevallen werd
verboden. De dreigende sluiting van de Bloemenhovekliniek te
Heemstede in datzelfde jaar werd door het hoofdbestuur
veroordeeld. Toen het gecombineerde 'wetsontwerp Geurtsen,
Lamberts, Roethof en Veder Smit' werd afgewezen, leidde dat
tot bittere teleurstelling in humanistische kring. 55)
In een vrijwel uitsluitend door confessionele en conservatieve
politieke partijen geregeerd land ligt het voor de hand, dat een
van die zijde afkomstig wetsontwerp meer kans van slagen heeft.
Pas eind 1980 keurde de Tweede Kamer een dergelijk
wetsontwerp (Ginjaar-De Ruiter) goed en in het voorjaar van
1981 verklaarde de Eerste Kamer zich ermee accoord. Het
wachten was toen nog op een algemene maatregel van bestuur,
waarin een nadere uitvoeringsregeling werd getroffen. In 1984
was deze regeling vrijwel gereed. De arts werd tot een zo
uitvoerige verslaglegging van de ingreep verplicht dat dit wel ten
koste van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw moest gaan.
De verplichte bedenktijd en voorgestelde sluiting van een aantal
abortusklinieken, die deze regeling in het vooruitzicht stelde,
druisten eveneens in tegen het streven van het Verbond op dit
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gebied. Het hoofdbestuur schreef alle kamerleden aan om te
protesteren tegen de voorgenomen maatregel van bestuur. In de
brief werd het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw onderstreept.
Op 1 november 1984 trad de nieuwe abortuswet in werking, die
juist op dit punt weinig ruimte bood.
Terwijl het vraagstuk van abortus in het spanningsveld tussen een
behoudende godsdienstige en een humanistische benadering nu
min of meer is opgelost, is dat bij het denken over het
arbeidsethos nog niet het geval.
Voor een kritische bezinning over het arbeidsbestel was pas in de
jaren zestig een aanleiding. Nederland had een lange periode
zonder grote arbeidsconflicten achter de rug. Aan het eind van
de jaren zestig was er sprake van veelvuldige fusies en
faillissementen in het bedrijfsleven, met als gevolgen
verplaatsing van werk, omscholingen en ontslagen. Deze
ontwikkelingen vonden plaats in een tijd van toenemende
werkgelegenheid en economische groei. Er was weinig behoefte
aan een kritische benadering van de heersende arbeidsmoraal,
althans niet buiten de beperkte kring van het studentenverzet.
Wel bleek behoefte aan een heroriëntering op arbeid. Daarin
voorzag het in 1968 verschenen rapport 'Humanisme en Arbeid',
waaraan in dat jaar ook een Socra tes conferentie was gewijd. 56)
Grote verschuivingen in de beroepssamenstelling van de
Nederlandse bevolking, verstedelijking, massa-communicatie, de
ontwikkeling van de sociale wetenschappen en andere factoren
hadden aan het eind van de jaren '60 het geloof gebracht in de
maakbaarheid van de samenleving. Dit is ook in het rapport over
arbeid terug te vinden en een typisch humanistische benadering.
Gesteld werd, dat de mens een persoonlijke waarde heeft die
uitstijgt boven de waarde van zijn arbeidsprestatie. Het
arbeidsleven moet de mens in staat stellen deze menselijke
waarde te ontplooien. Omdat mensen als gelijkwaardig worden
beschouwd geldt dat dus voor alle mensen. Volgens het rapport
was het de vraag of het arbeidsbestel beantwoordt aan de
humanistische beginselen van vrijheid, gelijkwaardigheid en
verantwoordelijkheid. De mens is in de humanistische optiek een
wezen, dat op eigen wijze aan het leven gestalte wil geven, in
verbondenheid met anderen. Beide aspecten, zelfontplooiing en
verbondenheid, moeten tot hun recht komen. Arbeid kan daarom
worden beschouwd als een uiting van de mens en als middel tot
zelfverwerke lijking.
Vrije tijd werd aan het eind van de jaren '60 gezien als een
zekere luxe, die men zich bij een voldoende hoog inkomen kon
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veroorloven en dat was ook de zienswijze in het rapport. Met die
opvatting over vrije tijd is sindsdien snel afgerekend. Vanaf 1972
tekende zich in ons land een groeiende werkloosheid af, die
duurzamer en omvangrijker bleek dan de recessie van 1967,
welke aan de economische opleving van 1968 vooraf was
gegaan. 57)
In de jaren '70 begonnen er twijfels te rijzen over de
haalbaarheid van volledige werkgelegenheid. Vooral jongeren en
vrouwen bleven van betaald werk verstoken. Onder invloed van
het rapport van de Club van Rome ontstond voorts meer
aandacht voor de negatieve kanten van stijgende productie en
consumptie voor de samenleving als geheel, het milieu en de
hulpbronnen.
In 1978 werd opnieuw een conferentie over arbeid gehouden, nu
om het rapport van 1968 eens in dit licht te bezien. Terwijl in
1968 nog de vraag centraal stond op welke manier arbeid aan het
bestaan van de mens zin kan geven, kwam in 1978 de vraag naar
de zin van arbeid voor de ontwikkeling van de mens en de
samenleving als geheel in de belangstelling te staan. Men was
veel minder dan in 1968 geneigd de heersende arbeidsmoraal te
onderschrijven; niettemin wilde men arbeid blijven zien als
middel waaraan de mens zin voor zijn bestaan kan ontlenen. Ook
voor de samenleving als geheel blijft arbeid een noodzaak.
Ofschoon de aanwezigen op de conferentie van 1978 er veel voor
voelden om allerlei vormen van niet-betaalde arbeid ook tot het
begrip arbeid te rekenen, werd niettemin de noodzaak van
betaalde arbeid voor de ontplooiing van jeugdige werklozen
onderstreept. 58) Het idealisme van 1968 had plaatsgemaakt voor
een meer relativerende en realistische benadering.
Na 1978 kwam het onderwerp nog regelmatig ter sprake, onder
andere op twee Socrates symposia. De aanhoudende werkloosheid
en het zoeken naar andere wegen om inhoud te geven aan het
menselijk bestaan nopen immers in steeds sterkere mate tot een
verbreding van de inhoud van het begrip arbeid en het formuleren
van een arbeidsethos dat meer aansluit op de maatschappelijke
realiteit.
Het behoeft geen verwondering te wekken dat in de plaats van
democratisering van het arbeidsbestel, waarvoor in het elders
besproken Humanistisch Perspectief van 1977 veel aandacht was,
in het in 1985 verschenen 'Humanistisch Manifest' een
rechtvaardiger verdeling van werk en vrije tijd als eerste
vereiste werd genoemd.
Bij het onderwerp arbeidsethos is opvallend dat de uitkomsten
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van de bezinning niet veel verder zijn gekomen dan de eigen
kring. Over de inhoud van het begrip arbeid was de samenleving
nauwelijks verdeeld, waardoor de noodzaak geringer was om het
eigen humanistisch gezichtspunt sterk naar voren te brengen.
Over de toelaatbaarheid van een vrijere arbortuswetgeving
bestond daarentegen wel grote onenigheid in de samenleving.
Aanvankelijk bleef de meningsvorming op dit terrein eveneens
tot de eigen kring beperkt. Later voelde het Verbond zich
genoodzaakt de eigen humanistische visie naar buiten te brengen
om, evenals andere op dit terrein actieve groepen, een
tegenwicht te bieden aan de behoudende zienswijze van
godsdienstige groeperingen.
De beleidsnota 1969 heeft het zoeken naar maatschappelijke
raakvlakken een permanente basis gegeven door het Verbond een
maatschappelijke taak toe te rekenen. Tegenover de voordelen
die daarbij voor ogen stonden - een betere aansluiting op de
samenleving en daardoor een kans op herstel van de groei van het
ledental - bleken echter ook nadelen te staan.
Het Verbond raakte als gevolg van onduidelijkheid over de wijze,
waarop de grotere maatschappelijke betrokkenheid tot stand
diende te komen, in een identiteitscrisis, die het maar traag te
boven is gekomen. De nieuwe taak vereiste een slagvaardig
optreden op maatschappelijk terrein, hetgeen werd bemoeilijkt
door interne verdeeldheid, de omstandigheid, dat de onderwerpen
niet langer waren toegesneden op een uitsluitend
levensbeschouwelijke organisatie en onzekerheden over de
gewenste invalshoek.
De impasses die hiervan het gevolg waren kwamen ook voor 1969
wel voor, met name bij het vraagstuk van vrede en veiligheid.

Het vraagstuk van vrede en veiligheid

"Er is geen practisch vraagstuk dat het Humanistisch Verbond zo
veelvuldig en zo diepgaand heeft beziggehouden als dat van
oorlog en vrede", schreef Van Praag in 1963. 59)
Het vraagstuk van oorlog en vrede kwam al in de jaren vijftig
binnen het Verbond in de belangstelling. Toen leefde de
problematiek van atomaire bewapening nog nauwelijks in ons
land. Heel traag begon het besef door te dringen dat de
vernietigingskracht van de atoombom die van de oude
strijdmiddelen, mede door de afschuwelijke bijwerking van
radio-acti viteit, volkomen in de schaduw stelde. Het
bewapeningsvraagstuk werd vooral als een internationaal
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probleem gezien, waar nationale organisties weInig aan konden
doen. In een door Brandt Corstius in 1950 geschreven syllabus
over humanisme en oorlog werden de vele kanten die aan het
vraagstuk van oorlog en vrede vastzaten besproken.
Beargumenteerd werd dat het Verbond geen standpunt behoorde
in te nemen over de vraag of militaire verdediging tegen een
dictatuur de voorkeur verdient boven pacifistische weerbaarheid.
Daarover moest ieder volgens de schrijver in geweten zelf
beslissen.
De eerste verklaring van het HV die op het vraagstuk van vrede
en veiligheid betrekking heeft handelde niet over atomaire
wapens, maar over de Nederlandse defensie-uitgaven in het
algemeen. Samen met de CC VP gaf het Verbond in 1951 de
eerste verklaring uit over bewapening. Er werd op gewezen dat
"wij aan de verdediging naar buiten toe zo veel ten koste leggen,
materieel en geestelijk, dat de verdediging naar binnen
veronachtzaamd wordt". 60) De uitgaven voor
bewapeningsdoeleinden gingen volgens deze verklaring ten koste
van culturele doeleinden, hetgeen werd veroordeeld.
Pas in de tweede helft van de jaren '50 werd er voor het eerst in
ons land in georganiseerd verband uiting gegeven aan de
verontrusting over atoomwapens. In linkse kring begon het
pacifisme te herleven, wat bleek uit de oprichting van de
Pacifistisch Socialistische Partij in 1957. Zowel in 1957 als zes
jaar later gaf het HV blijk van afkeuring over atoomproeven.
In 1957 werd aangedrongen op spoedige uitbanning van atoom- en
waterstofproeven door middel van onderhandelingen. Een
uitspraak over atomaire wapens volgde in 1958. Toen werd op het
congres een motie aangenomen, waarin een door de
internationale humanistische organisatie IHEU opgestelde
verklaring werd onderschreven. Blijkens de congresrede van Van
Praag had het HV zijn hoop gevestigd op internationale
mogelijkheden ter oplossing van het bewapeningsvraagstuk: "Wij
zijn diep verontrust door het gevaar van de ioniserende straling
voor de erfelijke aanleg van de mens en er bestaat geen enkele
eenstemmigheid over de middelen die het gevaar kunnen
afwenden. Ons Londens congres van 1957 heeft uitgesproken dat
een nieuwe wijze van denken dringend nodig is, en in deze geest
dienen we door onze internationale contacten werkzaam te zijn,
al weten we dat ook wij de oplossing niet in de zak hebben." In de
verklaring, die op het congres van 1958 werd aangenomen, sprak
het Verbond zich uit voor een wereldconferentie van
"deskundigen van het hoogste kaliber op politiek,
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sociaal, wijsgerig en wetenschappelijk terrein". Aldus diende er
meer duidelijkheid te komen over mogelijkheden voor handhaving
van de wereldvrede. In 1963, een jaar nadat de generale Synode
van de Nederlands Hervormde Kerk zich tegen kernwapens had
uitgesproken, wierp de gemeenschap Den Helder van het
Verbond de knuppel in het hoenderhok. Deze gemeenschap kwam
met een resolutie waarin op morele gronden elk gebruik van
kernwapens werd afgewezen. Uit de discussie op het in dat jaar
gehouden congres bleek dat de meningen over de wijze waarop
een kernoorlog het meest doeltreffend zou kunnen worden
voorkomen, uiteen liepen. Pacifisten en voorstanders van
kernbewapening stonden lijnrecht tegenover elkaar. Van Praag
stelde: "Het congres wenst juist niet over actuele problemen een
mening op te leggen. Het wenst iedere humanist te mobiliseren
voor de strijd voor de vrede, tegen de oorlog, langs die weg
waarlangs hij meent dat te moeten doen." 61) Daarom kwam het
hoofdbestuur met een geheel eigen motie van orde. In die motie
werd vastgesteld dat de verschrikkingen van een kernoorlog de
humanist met afschuw vervullen. Tevens werd vastgesteld, "dat
echter de keuze tussen het al of niet aanvaarden van
kernbewapening mede afhankelijk blijkt van het inzicht in de
meest doeltreffende wijze om een atoomoorlog te voorkomen en
daarom niet rechtstreeks uit de levensovertuiging
voortvloeit". 62)
Omdat deze motie werd aangenomen, was tegemoet gekomen
aan de bezwaren tegen de motie van Den Helder en tevens
rekening gehouden met de mogelijke consequenties van het
verwerpen van die motie. De bezwaren tegen de motie van Den
Helder kwamen er op neer, dat deze kon worden opgevat als
instemming met de opvatting dat het nemen van eenzijdige
stappen een goede mogelijkheid zou kunnen zijn om aan de
bewapeningswedloop een einde te maken. Een verwerping van de
motie kon echter ook de indruk wekken, dat het Verbond zich bij
een voortgaande bewapeningswedloop zou neerleggen. De motie
van orde van het hoofdbestuur sloot beide uit, waardoor het
gevaar van misverstanden was bezworen.
Een motie, waarin tweezijdige stappen tot ontwapening werden
bepleit, had wel kans van slagen. Vandaar dat een opnieuw door
de gemeenschap Den Helder ingediende resolutie op het congres
van 1965 wel werd aangenomen. In deze resolutie werd het
gebruik van nucleaire, biologische en chemische wapens
afgewezen en werd er op aangedrongen om conflicten op andere
manieren op te lossen. Als aangewezen oplossing werd voor
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l~eeld uit het congres van 1965. Achter de bestuurstafel van
links naar rechts: Schaper, De Leede, Van der Wal en Spigt;
achter hen zijn nog zichtbaar: J. Colpa, W. van Oppeijne en
Van Eek.
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algemene en alzijdige, gecontroleerde ontwapening gepleit.
Gestreefd moest worden naar een ontwapende wereld met een
internationale rechtsorde, waarin slechts plaats zou zijn voor
nationale politie-eenheden en een wereld-vredesmacht. 63)
Tijdens de discussie die over de resolutie is gevoerd werd erkend
dat het probleem van oorlog en vrede consequenties heeft voor
andere wereldproblemen, die ook humanisten ter harte gaan.
Tevens was er oog voor de bezwaren tegen het aannemen van
deze resolutie. Volgens de ondervoorzitter van het Verbond,
Roethof, waren de consequenties onvoldoende doordacht. Hij
stelde dat met het verwerpen van oorlog, het probleem pas
begon, indien men zich niet tot vanzelfsprekendheden wilde
beperken. Dat kon problemen geven bij een zo sterk op
vrijwillige medewerking aangewezen organisatie als het HV•
Bovendien wees hij er op dat het Verbond als
levensbeschouwelijke organisatie uit mensen bestaat die over
allerlei zaken uiteenlopend denken, zodat het bij alle verschil
van inzicht moeite zal kosten een gemeenschappelijke taak te
ontdekken. De oplossing kon volgens Roethof niet voortvloeien
uit het vinden van een gemeenschappelijke humanistische
noemer. In een wereldomvattende zaak als deze kwam men er
niet met een moreel oordeel, aangezien dit een verplichting zou
opleggen om iets te doen. In plaats van de vraag of humanisten
tegen oorlog zijn, behoorde de vraag te worden gesteld hoe
humanisten een oorlog denken te voorkomen. Roethof pleitte
voor voortgaande studie om een gemeenschappelijke taak voor
het Verbond te vinden: "Als iets wordt aangepakt, dient het
serieus te gebeuren. Deze gedragslijn heeft in hoge mate tot het
prestige van het HV bijgedragen. Zij zou ook moeten gelden voor
het vraagstuk van oorlog en vrede." 61f)
In 1966 hield de Stichting Socrates een 'landdag' over het
vraagstuk van oorlog en vrede. Prof. dr B. Röling legde verband
tusen vrede en recht. Hij beval het volkenrecht aan als middel
voor het scheppen van voorwaarden voor vrede. Mr J. Burger, de
tweede spreker op deze landdag, toonde zich voorstander van
samenwerking op wereldschaal om de wereldvrede te bevorderen.
Tijdens de landdag werd blijk gegeven van verontrusting ten
aanzien van de mogelijkheden om de bewapening terug te
dringen. In dat opzicht was de stemming in vergelijking met een
in 1963 eveneens door de Stichting Socrates gehouden landdag
omgeslagen. Toen sprak een van de sprekers, prof. dr B.
Landheer, alles overwegende, zijn geloof uit in de rol van kleine
mogendheden bij het atoomvrij maken van West- en
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Midden-Europa door middel van onderhandelingen. 65)
Het vertrouwen in internationaal overleg, waarvan het Verbond
in verschillende verklaringen blijk had gegeven, was afgenomen.
Daarom behoorde het formuleren van een eigen zienswijze over
het vraagstuk van vrede en veiligheid nu tot de mogelijkheden.
Aangezien dit echter tot problemen van interne en externe aard
zou leiden, kon daarvan geen sprake zijn. Intern was er -
afgezien van de beperkte mogelijkheden, die een op vrijwillige
medewerking aangewezen Verbond ter beschikking stonden, en
de omstandigheid, dat er onder invloed van het wijsgerig
humanisme weinig animo voor was - de tegenstelling tussen in
politiek opzicht links en rechts georiënteerde leden. Het
Verbond was nu eenmaal samengesteld uit mensen met
uiteenlopende standpunten, variërend van pacifistische tot de
zienswijze, dat bewapening het aangewezen middel is om de
vrede te handhaven. Ook binnen de Nederlandse samenleving
bestonden zulke tegenstellingen. Een standpunt van het HV over
dit gevoelige onderwerp zou een deel van de buitenkerkelijken
tegen de haren instrijken, waardoor de functie van het Verbond
als vertegenwoordiger van alle buitenkerkelijken in gevaar kon
komen. Het lag daarom in de lijn dat het HV vanaf een veilige
afstand de maatschappelijke gebeurtenissen zou volgen. 66)
De hierboven geschetste impasse, die het voor het Verbond
onmogelijk maakte meer aan de discussie over vrede en
veiligheid bij te dragen, kwam tot stand op het moment dat er
zich in ons land een steeds massaler verzet tegen de oorlog in
Viëtnam ontwikkelde. Daar richtte ook het HV zijn aandacht op.
Het gaf in zes jaar vijf verklaringen uit over deze oorlog,
namelijk in 1966, 1967, 1968, 1970 en 1972. Centraal in deze
verklaringen stond het aandringen op andere dan gewelddadige
manieren om conflicten op te lossen.

Sinds 1965 heeft de oorlog in Viëtnam sterk in de belangstelling
gestaan, terwijl het meer algemene vraagstuk van vrede en
veiligheid op de achtergrond raakte. Alleen onder enkele actieve
groepen bleef het gevoel van onbehagen over de voortgaande
bewapeningswedloop levend. Het in 1966 opgerichte IK V hield
jaarlijks een vredesweek om de wens tot het stopzetten van de
bewapeningswedloop in de aandacht te houden, maar er was geen
concrete aanleiding om op dit terrein meer initiatieven te
ontplooien. Toch richtte het Verbond in 1969 de 'Stichting
Humanistisch Centrum Vredesvraagstukken' op. Deze stichting
nu was bedoeld om een eigen bijdrage te leveren aan
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"het mobiliseren en activeren in de ruimste zin van het woord
van in de problematiek van oorlog en vrede geïnteresseerden".
67) Even leek het er op dat de impasse zou worden doorbroken.
Het hoofdbestuur verklaarde, dat tot oprichting was besloten,
omdat een aparte humanistische benadering van het vraagstuk
van vrede en veiligheid noodzakelijk zou zijn. In 1972 werd de
stichting evenwel door geldgebrek opgeheven.
Ofschoon het hoofdbestuur in 1973 protesteerde tegen de Franse
plannen om bovengrondse proeven met nucleaire wapens te doen,
kan toch in het algemeen worden gesteld, dat pas in de tweede
helft van de jaren '70 weer sprake is van een oplevende
belangstelling voor vredesvraagstukken. Daarvan was toen sprake
in de gehele samenleving. Het al genoemde IK V heeft hiertoe
een belangrijke aanzet gegeven. Het besloot stelling te nemen
door de leuze 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen
uit Nederland' onder de aandacht te brengen. Het is met name de
'Humanistische Groep Geestelijke Gezondheid' (HGGG) geweest,
die erin slaagde het vraagstuk van de bewapeningswedloop binnen
het Verbond opnieuw onder de aandacht te brengen. De HGGG
ging zich op aandrang van humanistische raadslieden bij de
strijdkrachten beraden over de houding van humanisten
tegenover geweld. In een artikel in Rekenschap zette Van Praag
in 1976 zijn ideëen over geweld uiteen, ten behoeve van deze
groep. Hoewel hij erkende dat humanisten onder bepaalde
omstandigheden geweld kunnen accepteren als kleiner kwaad, dat
wil zeggen als middel om groter kwaad te vermijden, nam hij
toch afstand van de gedachte als zou een nucleaire
(over)bewapening een element van vrede kunnen zijn. Hij gaf
daarom ter overweging om de kernwapens buiten de wet te
stellen.
In 1978 kwam het hoofdbestuur inderdaad met een verklaring,
waarin werd bepleit alle kernwapens buiten de wet te stellen.
Een jaar eerder had het hoofdbestuur een verklaring tegen de
neutronenbom uitgegeven. Beide verklaringen waren aan regering
en parlement gericht, omdat er sprake was van plannen
dergelijke wapens in ons land te stationeren. In beide
verklaringen werd gewezen op de gevolgen bij gebruik van
kernwapens. Op grond daarvan werd het bezit afgewezen. In dat
opzicht gingen de verklaringen verder dan de congresmotie van
1965, omdat toen het daadwerkelijk militair gebruik wel, maar
het bezit van kernwapens niet werd veroordeeld.
In 1979 sprak het congres zijn verontrusting uit over het stijgend
vermogen van de mensheid zichzelf te vernietigen. De
geweldsnota van de eerder genoemde HGGG verscheen naar
aanleiding van de vredesweek in 1977. In
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geweldsnota van de eerder genoemde HGGG verscheen naar
aanleiding van de vredesweek in 1977. In 1979 ontvingen de
gemeenschappen deze nota als discussiestuk. De uitkomst van
deze discussie lag ten grondslag aan een kernwapenverklaring,
die op 28 maart 1980 door het hoofdbestuur werd goedgekeurd en
waarmee tevens de Verbondsraad zich op 13 september van dat
jaar accoord verklaarde. De bewapeningsproblematiek was toen
opnieuw actueel, omdat het Nederlandse parlement een
beslissing wilde nemen over plaatsing van kruisvluchtwapens in
ons land. Zowel gebruik als bezit van kernwapens werden in deze
verklaring afgewezen. Leden van het Verbond zouden dit
uitgangspunt in de samenleving moeten uitdragen. Ons land
mocht niet betrokken raken bij het totstandkomen, produceren,
transporteren, opslaan of het gebruik van kernwapens of
onderdelen daarvan. Er moest naar nieuwe wegen worden
gezocht en ons veiligheidssysteem moest ter discussie worden
gesteld. Het streven naar een nieuw veiligheidssysteem werd
opgevat als een 'gebiedende eis'. Voorts werd niet uitgesloten
dat Nederland zelfstandig daartoe initiatieven nam: "Het
Humanistisch Verbond (sluit) niet uit dat ons land wat zijn
bijdrage aan het NA Va-bondgenootschap betreft tot eenzijdige
stappen zal moeten besluiten". Het Verbond zag ook voor
zichzelf een taak weggelegd: "De strijd tegen de kernwapens wil
het Humanistisch Verbond niet overlaten aan de politiek. Het
Verbond zal waar mogelijk samen met andere organisaties naar
wegen zoeken om aan de inhoud van deze verklaring vorm te
geven". 68)
Op het congres van 1981 werd een verklaring met betrekking tot
'modernisering' van kernwapens aangenomen, waarin een beroep
op alle betrokken partijen werd gedaan eenzijdige stappen tot
ontwapening te zetten in plaats van weer een stap op weg naar
verdere verspreiding van kernwapens. In tegenstelling tot de door
het congres van 1965 bepleite "algemene en alzijdige,
gecontroleerde ontwapening" werd in de verklaringen van 1980
en 1981 over "eenzijdige ontwapening" gesproken. Dat was een
ook binnen de Nederlandse vredesbeweging veel gehoorde wens.
Die beweging nam na de demonstratie tegen modernisering van
kernwapens in West-Europa, in 1979 in Utrecht, steeds grotere
vormen aan. In het begin van de jaren tachtig werden in geheel
West Europa grote demonstraties gehouden tegen de
voorgenomen plaatsing van kruisvluchtwapens.
Op 21 november 1981 demonstreerden in Amsterdam zo'n
400.000 mensen tijdens een vredesdemonstratie die als centrale
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leus had: 'Geen nieuwe kernwapens in Europa; niet in Nederland,
noch in enig ander land'. In het voorgaande is al uiteengezet dat
het hoofdbestuur zich als gevolg van interne verdeeldheid niet
achter deze demonstratie schaarde. Omdat het op 5 november
van dat jaar opgerichte Humanistisch Vredesberaad, het H VB,
wel achter deze demonstratie stond, werd aan de wens van de
meerderheid van leden en bestuursleden, om de demonstratie te
steunen, tegemoet gekomen. Sindsdien is het vraagstuk van de
bewapening steeds meer de zorg van dit Beraad geworden. Het
Humanistisch Vredesberaad stelt zich ten doel zich te bezinnen
op vredesvraagstukken, vragen over veiligheid en gerechtigheid,
mee te werken met allen, die het (kern)wapenbezit in oost en
west willen terugdringen, en een bijdrage te leveren aan de
menings- en beleidsvorming van het Verbond op het gebied van
bewapeningsvraagstukken. 69) De invloed van dit Beraad op de
voorbereiding van de 21 november demonstratie bestond vooral
uit de persoonlijke inbreng van de heren De Ronde en H. Bos van
het Beraad, die onder andere een wijziging van 'West Europa' in
'Europa' in de centrale leus van de demonstratie hebben
bewerkstelligd. 70) Het feit dat het Verbond, dat zich officieel
afzijdig hield, toch middels het Beraad de demonstratie steunde,
was op zichzelf al een aanleiding voor verwarring. Die
verwarring werd nog groter, toen de Ver bondsraad, die soms
namens het HV beslissingen mag nemen, zijn teleurstelling
uitsprak over het standpunt van het hoofdbestuur. De hele gang
van zaken heeft nogal wat opzeggingen van behoudende leden tot
gevolg gehad. Boze brieven gaven blijk van weinig begrip en niet
zelden van afkeuring van deze "spitsvondige constructie", zoals
een briefschrijver het noemde.
Tijdens de tweede massale vredesdemonstratie, die op 29 october
1983 te Den Haag werd gehouden, hield Bos van het HVBeen
toespraak. Ook bij deze demonstratie hield het Verbond zich
formeel afzijdig. Het Humanistisch Vredesberaad was inmiddels
een stichting geworden en het had meer duidelijkheid verschaft
over eigen prioriteiten. Niet de bewustwording van een
anderssoortig veiligheidsdenken, maar het terugdringen van de
bewapeningswedloop en met name de atomaire
bewapeningswedloop diende voorop te staan. Deze opvatting lag
geheel in de lijn van de in augustus 1983 gehouden
IHEU-vredesconferentie, waar het HV B voor de organisatie
mede-verantwoordelijk was. Daar werd gesteld dat vrede niet
het gevolg is van vredesopvoeding, maar van vredespolitiek.
In 1984 vroeg het HVB aan de Ver bondsraad een uitspraak over
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de geldigheid van de kernwapenverklaring van 1980. Aanleiding
was een uit de gemeenschap Groningen afkomstig amendement,
waarin gesteld was dat een minderheid weliswaar kernwapens
verafschuwde, maar momenteel het nemen van eenzijdige
stappen niet verantwoord achtte. De Verbondsraad kwam echter
tot de slotsom dat de verklaring van '80 niets aan geldigheid had
ingeboet. 71)
In mei 1985 mobiliseerde het HVB een aantal vredesorganisaties
in ons land teneinde de overheid er van te doordringen niet mee
te werken aan het door de president van de Verenigde Staten
aangekondigde Strategische Defensie Initiatief (SOl). Ook het
HV-congres nam in dat jaar een motie van die strekking aan. 72)
In het tijdens datzelfde congres aanvaarde Humanistisch
Manifest was overigens een afzonder lijk punt aan de
bewapeningsproblematiek gewijd. In de eerdere versies van het
Humanistisch Perspectief zijn geen punten over vrede en
veiligheid opgenomen. Pas in het nieuw voorontwerp van 1983
werden het bewapeningsvraagstuk en het humanistische
al ternatief, geweldloze weerbaarheid, aan de orde gesteld. Op
alle fronten is dus sprake geweest van sterk toegenomen
aandacht voor het vraagstuk van vrede en ve i1igheid; in het
uitsprakenbeleid, het Humanistisch Perspectief en -Manifest, en
via het Humanistisch Vredesberaad. Dit is het voorlopige
eindresultaat van een ontwikkeling, die begonnen was bij het
verlaten van het standpunt van volstrekte afzijdigheid.

Het overlevingsvraagstuk

Op vier november 1973 brak in ons land de olie-crisis uit. Al
eerder in 1971, had de Club van Rome finaal afgerekend met de
hoop op een onbezorgde toekomst. Het roer zou radicaal om
moeten teneinde te voorkomen dat de samenleving door het
steeds verder stijgend energie-gebruik zou terugglijden naar een
primitieve staat met een onleefbaar klimaat. Het
overlevingsvraagstuk omvatte nog meer dan het
energievraagstuk. Het had betrekking op het spanningsveld
tussen enerzijds de toenemende bevolkingsdruk en anderzijds de
dalende hoeveelheid grondstoffen en energiebronnen, waarbij
zich later het besef heeft gevoegd van de uitputting, de
vervuiling en het bederf van onze natuurlijke omgeving.
Voor de overlevingsproblematiek de aandacht vroeg, was er
binnen het Verbond al geruime tijd belangstelling voor het
bevolkingsvraagstuk, wat onder meer tot uiting kwam in
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publicaties in Mens en Wereld vanaf 1954. Het aspect van de
milieu-vervuiling stond daarentegen veel minder in de
belangstelling. Pas met het verschijnen van het Rapport van de
Club van Rome trok dit vraagstuk ook in HV-kringen meer
aandacht. In dat rapport werd voor het eerst ver band gelegd
tussen overbevolking, vervuiling en de eindigheid van voedsel,
natuurlijke hulpbronnen en energie. In een artikel in Humanist
van juni 1972 schreef de staffunctionaris P. Kruyswijk over de
schok die het rapport bij hem had teweeg gebracht. Met het oog
op de naderende ramp zinspeelde hij op de mogelijkheid de oude
scheidslijnen tussen godsdienstige en humanistische groeperingen
maar op te heffen teneinde te werken aan een gezamenlijke
aanpak.
In datzelfde jaar belegde het hoofdbestuur met
vertegenwoordigers van de staf een bespreking in 'De
Pietersberg' te Oosterbeek. Daar werden de hoofdlijnen uitgezet
voor de te voeren discussie. Er werden twee werkgroepen
ingesteld, waarvan de ene zich zou wijden aan de
bevolkingsproblematiek en de andere aan de consequenties van
vermindering van productie en consumptie. Het hoofdbestuur
stelde zich voor eind 1973 of begin 1974 een nationaal
symposium aan dit onderwerp te wijden. Het stond inmiddels vast
dat het Verbond zelfstandig met deze materie bezig wilde zijn.
Het hoofd bestuurslid Wichers schreef in Humanist van november
1972, dat het besef van de omvang van de milieu-problematiek
laat in het Verbond was doorgedrongen en dat het Verbond er
nooit op eigen kracht in geslaagd zou zijn de omvang en kern van
de problematiek duidelijk voor ogen te krijgen. Nu dat besef tot
het hoofdbestuur was doorgedrongen was het van mening dat een
humanistische visie op de overlevingsproblematiek niet kon
worden gemist. Verbondsdirecteur Fiege schreef over de hoge
verwachtingen die het hoofdbestuur ten aanzien van de rol van
het Verbond bij de overlevingsproblematiek koesterde. De
gedachten gingen immers uit naar "een program dat vèr uitgaat
boven wat modieus meezingen in het koor van idealistische
natuurliefhebbers". Uit zijn artikel bleek voorts hoezeer het
Humanistisch Verbond hoopte deze problematiek te kunnen
aangrijpen om een einde te maken aan de impasse, waarin het
zich sinds 1969 bevond: "Later zullen wij hopelijk mogen zeggen,
dat te Oosterbeek, mèt het aanvaarden van een beslissende
tijdsopdracht, het Verbond tevens de beslissende stap zette ter
overwinning van de eigen identiteitscrisis". 73)
In januari 1973 namen de werkzaamheden van de werkgroep
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'bevolkingsproblematiek' en de werkgroep 'beperking productie en
consumptie' een aanvang. De tweede werkgroep produceerde
alleen een bundel discussie-bijdragen, zonder conclusies omtrent
de consequenties van materiële teruggang voor de samenleving.
Er waren intern teveel meningsverschillen aangaande de aard van
de toekomstige productiestructuur •
De werkgroep 'bevolking' kon wel tot een afgerond rapport
komen, met als voornaamste conclusie dat de bevolking, om te
beginnen de Nederlandse, niet verder mocht groeien. In october
1973 werden de rapporten ter bespreking naar de
gemeenschappen gezonden. Op vijf regionale discussiedagen
spraken zo'n tachtig gemeenschappen zich over de problematiek
uit.
De voorbereiding van deze discussiedagen vergde zoveel tijd van
de gemeenschappen, dat de overlevingsconferentie tot 1975
moest worden uitgesteld.
In dat jaar begon de idee van de begrensdheid van de aarde
allerwegen door te dringen. De Gereformeerde Synode sneed het
probleem van het overleven bijvoorbeeld aan in het boekje
'Bezitten of bezeten zijn' en de Nederlandse Raad van Kerken
riep haar kerken op tot 'vormgeving van een nieuwe levensstijl'.
De overlevingsconferentie van het Humanistisch Verbond was in
twee opzichten voor humanisten belangrijk. Op de eerste plaats
dwong het tot stellingname met betrekking tot wat ethisch niet
of nauwelijks aanvaardbaar zou zijn aan tekortkomingen van de
maatschappij. In de tweede plaats meende het Verbond een
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het mede gestalte
geven aan een leefbare maatschappij.
Op het congres stond de vraag centraal wat in dit kader onder
een humane samenleving moest worden verstaan en hoe deze tot
stand kon komen. Een humane samenleving zou ruimte moeten
bieden aan zelfontplooiing van de mens in solidariteit met
anderen en aan het respecteren van zekere grenzen. De
materiële welvaart zou teruggebracht moeten worden tot een
redelijk niveau door het onder controle brengen van de factoren
voedsel, industrialisatie, grondstoffen, vervuiling en bevolking.
Voor het verwezenlijken van deze samenleving stelde het
congres zijn hoop op de overheid en bewustwording van de
Nederlandse bevolking als geheel. De 'overlevings'-mens was in
deze benadering aan de strenge normen gehouden van de
'overlevings'-maatschappij, hoewel dit indruiste tegen het
streven naar volledige ontplooiing van de mens. Onduidelijk bleef
de vraag hoe de nieuwe mens zich zou kunnen handhaven in een
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samenleving met maatschappelijke gedragsregels op het gebied
van arbeid, gezinsgrootte en versobering. Tegenover de
opofferingen ten behoeve van het milieu en mondiale solidariteit
stonden immers weinig stimulansen om op een gunstig gevolg van
de bewustwording te kunnen rekenen. In de ontwerp-tekst voor
het Humanistisch Perspectief van 1973 lag eveneens de nadruk
op de gedachte, dat de mens zich diende te schikken naar de
technische eisen van de overlevingsproblematiek en het principe,
dat alle wereldburgers gelijke rechten hebben op de toegang tot
welvaart en welzijn.
Na 1975 raakte de overlevingsproblematiek in ons land
geleidelijk uit de belangstelling. De aandacht verlegde zich naar
deelterreinen, zoals het energievraagstuk. In de strijd tegen
kernenergie vormde de blokkade nabij Dodewaard in 1981 het
hoogtepunt van een periode van verzet, die met de betoging in
Kalkar in 1974 was aangevangen.
Ook binnen het Verbond verlegde de belangstelling zich van het
veelomvattende en ingewikkelde terrein van de
overlevingsproblematiek naar daarmee verband houdende
deelterreinen zoals dat van de kernenergie. In 1977 kwam de
gemeenschap Zutphen met een congresvoorstel, waarin het
Verbond zijn afkeuring uitsprak ten aanzien van voortzetting van
de productie van splijtstoffen, gezien de vele gevaren die dit
voor de mensheid zou opleveren. Het hoofdbestuur was de
mening toegedaan dat dit voorstel slechts één van de onderdelen
van een veel groter probleem betrof (de energie-behoefte), dat
op zijn beurt weer onderdeel vormde van een nog groter
probleem, namelijk het overlevingsvraagstuk. Daarom stelde het
voor het congres de zorg te laten uitspreken over risico's van het
gebruik van kernenergie. Kerncentrales dienden met voldoende
waarborgen voor de veiligheid te worden omgeven en hun aantal
zou dan mogen worden uitgebreid. De ontwikkeling van
kweekreactoren diende evenwel te worden beëindigd. Dit
voorstel werd op het congres van 1977 vrijwel ongewijzigd
aangenomen, nadat het hoofdbestuurslid Schwarz de aanwezigen
er van had doordrongen, dat energie-problemen in de toekomst
zonder (veilige) kernenergie onoplosbaar zouden zijn. 74)
Naarmate het vraagstuk van de kernenergie echter meer
afzonder lijk in de belangstelling kwam te staan, groeide het
besef van de nadelige kanten aan deze vorm van
energie-voorziening. Daarom moest de eigen mening grondig
worden herzien. Tijdens het congres van 1981 werden drie
resoluties aangenomen, die betrekking hadden op deelterreinen
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van de overlevingsproblematiek. De resolutie over een leefbare
toekomst met een verantwoord energieverbruik was er één
daarvan. Ze bevatte ondermeer de constatering dat "het
toekomstige energieverbruik niet gebaseerd mag zijn op
kernenergie, wat onder meer inhoudt dat de ontwikkeling van
kweekreactoren onvoorwaardelijk dient te worden gestopt". In de
resolutie werd tevens gepleit voor het gebruik van duurzame en
bij voorkeur kleinschalige energie (zoals zon ne- en windenergie)
en het stimuleren van onderzoek naar alle mogelijke alternatieve
energie-bronnen. Tevens werd een drastische vermindering van
het gebruik van grondstoffen ten behoeve van de
energie-voorziening in westerse landen bepleit.
Terwijl in 1977 vooral was gelet op de stijgende energie~behoefte
- waar de met kernenergie verbonden risico's aan ondergeschikt
zouden moeten worden gemaakt - werd in 1981 de omgekeerde
redenering gevolgd. Gezien de gevaren van onaanvaardbare
dwangmaatregelen, de noodzaak van beveiliging van
kerncentrales, het afvalvraagstuk en de dreiging van een wereld
waarin ieder land atoomwapens zou kunnen maken, werd
kernenergie onaanvaardbaar geacht. De idee dat in plaats van
het toelaten van onaanvaardbare risico's energie-voorziening
moest dienen om de mens van gebrek te vrijwaren, begon steeds
meer ingang te vinden. Het Verbond had nu weer aansluiting
gevonden bij de wens van de meeste op het terrein van de
energie-voorziening actieve groepen.
De mens werd binnen het Verbond niet langer gezien als wezen
dat tegenover de natuur stond, maar in de natuur. Door de
werking van de natuurlijke kringloop als uitgangspunt te nemen
kon recht worden gedaan aan het humanistisch uitgangspunt, dat
de mens door zelfstandig handelen zelf richting en inhoud aan
zijn bestaan geeft en door zijn handelswijze laat blijken zich van
de gevolgen rekenschap te geven. Hiermee werd afgerekend met
de idee, dat de mens zich lijdzaam zou moeten schikken naar de
eisen van een overlevingsmaatschappij. Door te kiezen voor
maat, zorgvuldigheid en waardigheid werd het vreedzaam naast
elkaar bestaan van mens en natuur mogelijk geacht. Binnen die
begrenzing kon de mens, volgens de ontwerptekst voor het
Humanistisch Perspectief van 1980, in actieve wisselwerking met
de natuur treden: "Humanisten menen dat de mens deel uitmaakt
van de natuur en dat hij een soort schakel is in een
wordingsproces, dat door zijn bestaan mede wordt vorm
gegeven". 75)
Zoals eerder aangegeven kwam de overlevingsproblematiek in
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1981 via drie resoluties op het congres aan de orde. Behalve het
reeds besproken energie-vraagstuk hadden de resoluties
betrekking op de aanpak van het milieu-probleem en de
problematiek van schadelijk afval. Door goede voorlichting,
democratische besluitvorming en verantwoordelijkheidsbesef van
overheid en individu moest de milieuproblematiek worden
aangepakt. In de resolutie over een toekomst zonder schadelijk
afval werden de consequenties voor het milieu en de geestelijke
en lichamelijke gevolgen voor de mens erkend en werd op
wettelijke maatregelen aangedrongen om de achteruitgang van
het milieu een halt toe te roepen.
Sindsdien raakte de overlevingsproblematiek, behoudens een
incidentele studiedag over dit onderwerp, geleidelijk uit de
belangstelling. In het kader van de 'Brede Maatschappelijke
Discussie' over kernenergie, richtte het HV zich begin 1986 nog
wel tot de Tweede Kamer: "Wij zijn zeer verontrust over de nog
steeds niet opgeloste problemen rond het afvalvraagstuk bij
kernenergie (•.. ). Ons inziens betekent dit, dat de risico's niet
echt te overzien zijn. Zolang op dit gewichtig punt niet meer
overeenstemming bestaat, achten wij het in een dichtbevolkt
land als het onze onverantwoord het aantal kerncentrales uit te
breiden."

Euthanasie en zelfdoding

In 1952 schreef het Verbond - daartoe in staat gesteld door een
schenking van f 250 - een opstel wedstrijd uit over euthanasie. De
prijsvraag leverde geen bekroonde beschouwing op. In 1955 werd
een nieuwe prijsvraag uitgeschreven, die evenmin tot een
bekroond resultaat leidde. Pas in 1973 kwam het onderwerp
opnieuw in de belangstelling.
Achtergrond was een rechtszaak in Leeuwarden, waar de rechter
opvallend mild oordeelde over een geval van euthanasie. Het
Verbond organiseerde een conferentie en in Rekenschap werden
artikelen over het onderwerp opgenomen.
De conferentie ging over de vraag, hoe een arts bij verschillende
vormen van euthanasie diende te handelen. In de conclusies werd
het wettelijk verlenen van meer vrijheden aan de arts
aanbevolen, indien sprake was van ondragelijk lijden en
stervensnood. Tevens werd een discussie over deze problematiek
bepleit, zowel bij de opleiding van artsen als in de gehele
samenleving.
Ook in de discussie in Rekenschap werd er vaak vanuit gegaan
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dat de eindverantwoordelijkheid niet bij de patiënt maar bij de
arts zou moeten liggen. Van een wettelijke verruiming van diens
bevoegdheid tot actief ingrijpen was nog geen sprake. In deze
discussie, waarin de waarde van menselijk leven centraal stond,
vroegen de deelnemers zich af of er wel een wettelijke regeling
diende te komen. Hoofdbestuurslid Knap was van mening, dat
mensen de verantwoordelijkheid voor het beëindigen van hun
leven niet uit handen behoren te geven, hetgeen mevrouw K.
Sybrandi van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie bestreed. Ook Rood verschilde met Knap van mening
over de wenselijkheid van een wettelijke regeling. Volgens hem
diende niet langer de rechter te beoordelen of terecht tot
euthanasie werd besloten. Hij bepleitte een wettelijke regeling
die vrijwillige euthanasie toestond. 76)
De voorstanders van een wettelijke regeling meenden, dat er
eerst duidelijkheid moest komen over wat nog menswaardig leven
kan worden genoemd. Deze gedachtengang was ook terug te
vinden in het in 1976 door het hoofdbestuur aanvaarde
Humanistisch Perspectief. De voornaamste strekking,
"bevordering van het stellen van nadere grenzen, zowel ten
aanzien van het leven als ten aanzien van het beëindigen van
leven van ernstig lijdenden", bleef tot 1977 ongewijzigd. Uit het
voorontwerp Humanistisch Perspectief van 1983 is deze tekst
weggelaten. Ten onrechte, want medio 1985 raakte euthanasie
opnieuw in de belangstelling en weer was de voornaamste
aanleiding een toekomstige wettelijke verruiming van
mogelijkheden om euthanasie toe te passen. Het hoofdbestuur
had zich achter het van 0'66 afkomstige liberale
'initiatief-wetsontwerp Wessel- Tuinstra' geschaard en bij de
regering aangedrongen op bespoediging van een wettelijke
verruiming van de handelingsvrijheid van de arts. Een euthanasie
vonnis, waarbij de arts van rechtsvervolging was ontslagen,
stemde hoopvol.
Binnen humanistische kring wordt recentelijk de zienswijze naar
voren gebracht, dat mensen in redelijke en zedelijke
verantwoording over hun eigen leven en dood mogen beschikken.
Opvallend is dat het vraagstuk van de euthanasie al vroeg in
humanistische kring aan de orde is gesteld. Nadat ook andere
actieve groepen zich hadden uitgesproken, kwam een eigen
humanistische visie naar buiten. Aanvankelijk was het HV er
namelijk beducht voor dat het al te nadrukkelijk een bepaalde
morele handelswijze zou opleggen zoals van kerkelijke zijde
gebeurde. In een latere periode, waarin het sociaal-ethisch
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humanisme meer op de voorgrond stond, lag een uitdrukkelijke
stellingname voor de hand. Maar dit stuitte veelal op de grenzen
van de eigen mogelijkheden tot grondige verdieping. Bovendien
keerde geleidelijk de oude terughoudendheid terug. Voorts was
er de angst voor mogelijke maatschappelijke consequenties. Van
het laatste was zeker sprake bij het onderwerp zelfdoding, dat
aan het begin van de jaren tachtig in de belangstelling kwam.
In 1980 besteedde het HV in zijn zendtijd en in een speciaal
nummer van Humanist aandacht aan het probleem van de
zelfdoding, nadat de Humanistische Groep Geeste lijke
Gezondheid het voorbereidende werk had verricht. De HGGG was
tot een standpunt gekomen, dat door het hoofdbestuur werd
overgenomen. Het luidde als volgt: "Een mens moet niet
onwaardig sterven, maar hoeft ook niet onwaardig verder te
leven. Zonder bij de afweging hiervan de medemens te kunnen
missen, legt ieders recht op zelfbestemming uiteindelijk het
beslissende gewicht in de schaal. (..• )"
Ofschoon binnen het Verbond de onderwerpen euthanasie en
zelfdoding in reactie op een verouderde wetgeving aan de orde
werden gesteld, spreekt uit de keuze van deze onderwerpen
evenzeer de eerder gesignaleerde behoefte tegenover de
kerkelijke moraal een eigen ethische benadering te stellen.
Het innemen van standpunten bij maatschappelijke vraagstukken,
waarbij recht werd gedaan aan humanistische uitgangspunten,
vond niet alleen bij deze thema's plaats. Grotere
maatschappelijke betrokkenheid kwam ook tot uiting in het
Humanistisch Perspectief, een op de beginselverklaring van 1973
gebaseerd actie-programma, waarin eveneens standpunten over
actuele vraagstukken werden ingenomen. Deze grotere
betrokkenheid vloeide voort uit het sociaal-ethisch humanisme.
In zijn uitgesproken vorm kwam dit overeen met wat Van Praag
als 'sociaal humanisme' aanduidde: "Het bepleit de reconstructie
van de samenleving als een solidaire lotsgemeenschap van
geestelijk geëmancipeerde en zedelijk volwassen mensen. Zonder
zich aan enige politieke partij te binden wil het alle politiek
inspireren tot een waarachtig streven naar ontvoogding en
eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid." 77)
Met de beleidsnota 1969 was de weg naar deze grotere
maatschappelijke betrokkenheid al ingeslagen. Van een actieve
opstelling bij "de reconstructie van de samenleving" was evenwel
geen sprake. Daartoe ontbrak een fundamentele visie op de
samenleving. Het onvermogen daadwerkelijk iets te doen leidde
tot voortdurend zoeken naar andere terreinen, waarop
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humanisering van de samenleving gestalte kon krijgen. Een en
ander resulteerde in opnieuw bezinning over de eigen
uitgangspunten. Dit geschiedde tijdens een deel van de
grondslagendiscussie, die gewijd was aan de herziening van de
beginselverklaring.
Het belangrijkste deel van die discussie ging over het toetsen van
deze beginselverklaring aan de maatschappelijke werkelijkheid.
Daartoe diende het Humanistisch Perspectief.

Grondslagendiscussie

Het Humanistisch Verbond heeft achtereenvolgens drie
beginselverklaringen het licht doen zien, namelijk in 1946, in
1955 en 1973. In deze verklaringen staan de voornaamste
kenmerken van het humanistisch denken en handelen. Ze dienen
mede als toetsingscriterium voor maatschappelijke vraagstukken.
Gewoonlijk heeft een beginselverklaring een duurzaam karakter.
De redenen voor de twee herzieningen waren de volgende. In
1955 werd een nieuwe beginselverklaring aangenomen, omdat de
positie van het HV enigszins geconsolideerd was. 78) De
beginselverklaring van 1973 was het gevolg van het veranderde
maatschappelijk bestel. Deze laatste wijziging was reeds aan het
eind van de jaren zestig door de gemeenschap Amersfoort
aangezwengeld. Amersfoort verzocht het congres het volgende
voorstel over te nemen: "Het hoofdbestuur wordt verzocht een
commissie in te stellen, die voor het congres van 1971 een
nieuwe, eigentijdse en duidelijke formulering van beginsel en
doelstellingen ontwerpt. Daarbij dient mede te worden betrokken
het toekomstbeeld van de samenleving op langere termijn.
Getracht wordt in deze commissie ook niet-leden te betrekken."
79) Dit voorstel werd met ruime meerderheid aangenomen.
Amersfoort stelde in een toelichting bevreesd te zijn, dat het
Verbond onvoldoende aansluiting zou vinden bij nieuwe
ontwikkelingen en daardoor blijvend met een stagnerende groei
van het ledental geconfronteerd zou worden.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het voorstel om ook
niet-leden in de commissie op te nemen is voortgekomen uit de
wens om door het samenbrengen van vertegenwoordigers van
vernieuwende stromingen uit die tijd in het spanningsveld van
geestelijke en maatschappelijke vernieuwing een nieuwe
beginselverklaring te kunnen formuleren. Het hoofdbestuur
handelde echter niet in die geest. Wel werden drie niet-leden, te
weten dr R. Kwant, dr L. van Holk en dr R. Beerling,
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respectievelijk een katholiek, een protestant en een niet bij het
HV aangesloten buitenkerkelijke, in de uit elf leden bestaande
'Commissie Van Dooren' opgenomen. Het eerste concept van
deze commissie werd in 1970 naar de gemeenschappen gezonden
en bracht daar zoveel pennen in beweging, dat deze tekst nog
voor het congres 1971 moest worden herzien. Evenals de eerste
versie ontmoette ook de herziene versie veel kritiek. De tekst
was te lang, teveel op acties gericht en te vrijblijvend
geformuleerd waar het essentiële uitgangspunten betrof. 80)
Naast hoofdbestuurslid Spigt, die het concept in Humanist van
januari 1971 als een 'reeks muisgrijze formules' kenschetste,
mengde zich Roethof in het koor van tegenstanders op het
congres van 1971. Besloten werd het hoofdbestuur te vragen voor
het volgend congres een nieuwe concept-beginselverklaring op te
stellen. In het najaar van 1972 was het hoofdbestuur daarmee
gereed en werd de nieuwe beginselverklaring naar de
gemeenschappen gezonden. In vergelijking met de reacties op het
eerdere concept leek de storm van kritiek vanuit de
gemeenschappen minder hevig. De voornaamste oorzaak hiervoor
is wellicht gelegen in het feit, dat deze versie meer in de lijn lag
van de twee eerdere beginselverklaringen. Op het congres van
1973 werd de nieuwste versie, na nog enkele wijzigingen
aangenomen. De drie beginselverklaringen luiden als volgt:

1946:
Onder humanisme wordt verstaan de levens- en
wereldbeschouwing, die zich zonder uit te gaan van het bestaan
van een persoonlijke godheid, baseert op de eerbied voor de mens
als bijzonder deel van het kosmisch geheel, als drager van een
niet aan persoonlijke willekeur onderworpen normgevoel en als
schepper van en deelhebber aan geestelijke waarden.
Het humanisme gaat uit van de erkenning, dat de mens de
behoefte gevoelt, zich een beeld te vormen van de werkelijkheid:
het humanisme streeft naar een beeld, dat de toets der rede kan
doorstaan. Het humanisme is in de Westerse cultuur thans niet
denkbaar zonder de princiële erkenning van de persoonlijke
vrijheid, de sociale gerechtigheid en de culturele ver-
antwoordeli jkheid.

1955:
Oe humanistische levensovertuiging wordt gekenmerkt door het
pogen om leven en wereld te verstaan met een beroep op
menselijke vermogens en zonder uit te gaan van bijzondere
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openbaring. Bij alle schakering die binnen deze overtuiging
mogelijk is, worden daarbij de volgende grondslagen erkend:
- het humanisme acht een waardebesef dat niet naar willekeur

kan worden gewijzigd, wezenlijk voor de mens;
- het humanisme eist de voortdurende bereidheid zich in denken

en doen redelijk te verantwoorden;
- het humanisme eerbiedigt de mens als enkeling en als lid van

de samenleving in zijn menselijke waarde;
- het humanisme erkent dat de mens deel heeft aan natuurlijke,

maatschappelijke en kosmische verbanden;
- het humanisme stelt vrijheid en gerechtigheid als eis voor het

persoonlijk en maatschappelijk leven;
- het humanisme vraagt om beleving en verwezenlijking van zijn

beginselen in de praktijk van het leven.

1973:
Het humanisme is de levensovertuiging die probeert leven en
wereld te begrijpen uitsluitend met menselijke vermogens. Het
acht wezenlijk voor de mens zijn vermogen tot onderscheidend
oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem
verantwoordelijk kan worden gesteld.
Het humanisme wordt gekenmerkt door: de voortdurende
bereidheid zich in denken en doen naar normen van redelijkheid
en zedelijkheid te verantwoorden; de helpende zorg voor de
medemens om hem in staat te stellen zich te ontplooien tot een
volwaardig bestaan in zelfbestemming; het streven naar een
samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid,
eerbied voor de menselijke waardigheid en medemenselijkheid
centraal staan.

Bij een vergelijking van deze drie beginselverklaringen valt op
dat de laatste versie het meest normatief van toonzetting is.
Voor het eerst lijkt uitsluitend de rede als norm te dienen en het
is niet verwonderlijk dat iedere verwijzing naar 'cosmische
verbanden' ontbreekt. Typisch levensbeschouwelijke elementen,
zoals 'eerbied voor de mens', 'drager van een niet aan
persoonlijke willekeur onderworpen normgevoel' zijn in een
andere vorm in de beginselverklaring van 1955 nog wel, maar in
de versie van 1973 niet terug te vinden. Een in vergelijking met
eerdere beginselverklaringen uitgebreidere beschrijving van de
maatschappelijke implicaties daarvan is er voor in de plaats
gekomen. Ook wordt in 1973 voor het eerst gesproken over
practisch humanisme ('de helpende zorg'), en ook daaruit blijkt de
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noodzaak voor het herschrijven van de beginselverklaring,
namelijk: men wilde uiting geven aan grotere zorg voor
medemens en maatschappij. Uit de herziene doelstellingen bleek
dit eveneens. De eerste twee doelstellingen, te weten het
verenigen van alle humanisten in ons land en het verdiepen,
verbreiden en verdedigen van de humanistische
levensovertuiging, bleven, in tegenstelling tot het derde punt,
ongewijzigd. De derde doelstelling veranderde van "leiding te
geven aan of een geestelijk centrum te zijn van
buitenkerkelijken" in "het bevorderen van activiteiten, die tot
een humanere samenleving kunnen bijdragen". Door het
wegvallen van een verwijzing naar cosmische verbanden verloor
de beginselverklaring haar nadruk op de religieus-idealistische
inslag, welke vooral in de eerste beginselverklaring duidelijk
aanwezig was.
De term 'religieus' moet dan wel worden opgevat als iets,
waaruit een gevoel spreekt van het zich opgenomen voelen in een
cosmisch geheel. De beginselverklaring van 1973 mag
rationeel-idealistisch worden genoemd, indien onder 'rationeel'
wordt verstaan het uitsluitend met verstandelijke vermogens
benaderen van de werkelijkheid. Het idealisme als filosofische
richting gaat er vanuit dat de idee verandering en vooruitgang
veroorzaakt, zonder dat deze een afspiegeling van de
werkelijkheid behoeft te zijn.
Nadat de principes van het handelen waren aangepast aan de
nieuwe tijd volgde een doorlopend toetsen van deze principes aan
de maatschappelijke realiteit bij verschillende
levensbeschouwelijke vraagstukken, in discussies en met name in
het Humanistisch Perspectief. Bij de bewerking van de tekst voor
de beginselverklaring kwam het hoofdbestuur herhaaldelijk
practisch na te streven punten tegen. Deze werden opgenomen in
een eveneens in 1973 gepresenteerd actieprogramma, het
Humanistisch Perspectief. De formulering van actie-punten
kwam tegemoet aan de wens van een deel van de aanwezigen op
het congres van 1973 om de maatschappelijke betrokkenheid
concreter aan te geven. De tekst bestond uit dertien punten. Als
belangrijkste kenmerk van het Humanistisch Perspectief gold:
"Er wordt een fragment besteed aan de strijd tegen de
discriminatie op allerlei terreinen; er wordt gesproken over
democratisering van maatschappelijke structuren; over verdeling
van goederen, kennis en macht; over tolerantie; over beheersing
van productie en consumptie; over het evenwicht in de natuur; de
vrije meningsuiting; over wijziging van woon-, leef- en
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gezinsstructuren; over nieuwe sexue Ie opvattingen; over
vorming; over ontwikkelingssamenwerking; abortus; euthanasie
en zedelijkheidswetgeving. Wat gepubliceerd is (... ) moet
beschouwd worden als voorlopig. Het Verbond zelf, maar ook zij
die er omheen staan, zullen er aan moeten werken. Het
Humanistisch Perspectief zal nooit voltooid zijn, het mag ook
nooit verouderen. Er zullen paragrafen van geschrapt moeten
worden - als de idee verwerkelijkt is -. er zullen fragmenten
herschreven moeten worden en er zullen onderwerpen aan
toegevoegd worden." 8J).
Door het hoofdbestuur werden de teksten voor het Humanistisch
Perspectief vaak herschreven. Afgezien van voorlopige versies,
die bedoeld waren voor discussies in de gemeenschappen, is het
Perspectief twee maal, namelijk in 1977 en 1983, in meer
definitieve vorm verschenen. Aan de hand van het vraagstuk van
de zorg om het milieu, dat bij het schrijven van het Humanistisch
Perspectief het meest de gemoederen heeft beziggehouden,
kunnen enige veranderingen in de verschillende versies worden
aangegeven. In het Perspectief van 1977 werd in twee punten
ingegaan op de zorg voor het milieu: "Het scheppen van een
samenleving met overlevingskansen, dat wil zeggen met een
zodanige beperking van materiële productie en consumptie dat
het milieu niet op onduldbare wijze wordt aangetast" en
"Zorgvuldige omgang met en eerbied voor de wereld van plant en
dier, mede opdat het natuurlijk evenwicht niet wordt verstoord".
In de versie van 1977 was bij ieder punt een toelichting gevoegd,
maar voor het punt "Zorgvuldige omgang met en eerbied voor de
wereld van plant en dier" was nog geen toelichting gereed.
Weliswaar was er door enkele hoofdbestuursleden een toelichting
geschreven, maar dat had niet geleid tot overeenstemming over
de vraag hoe ver de verantwoordelijkheid van de mens ten
aanzien van de natuur reikt. In de discussie over dit onderwerp
waren twee benaderingen te onderscheiden. De eerste kwam neer
op de zienswijze, dat alleen de mens waarde aan de natuur kan
toekennen. In de andere benadering werd de autonome waarde
van de natuur sterk benadrukt. In een concept-toelichting van
januari 1977 werd gekozen voor acceptatie en positieve
waardering van de natuur, wat met zich meebracht dat er in
principe geen onnodig geweld ten aanzien van de natuur mocht
worden gebruikt. 82)
De gemeenschap Wageningen diende in december 1977 twee
concepten in voor dit punt. Ze wilde "zorgvuldige omgang met de
biosfeer en z'n ecosystemen, opdat deze niet worden ontwricht
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of vernietigd" afzonderlijk van "zorgvuldige omgang met dieren
opdat zij door toedoen van de mens niet lijden" aan de orde
ges teld zien. Niet de behandeling die dieren in de bio-industrie
krijgen, maar zorgzame bejegening, waarop het dier uit hoofde
van zijn natuur recht heeft, moest uitgangspunt zijn. Het
voorstel tot splitsing werd door het hoofdbestuur afgewezen.
Spigt wees een scheiding tussen gedrag jegens dieren en de
overige natuur van de hand, aangezien de zedelijke plicht van de
mens tot zorgvuldige omgang voor beide gold. Een
concept-toelichting van hem werd in Humanist van mei 1979
afgedrukt.
In een aantal reacties gaven lezers te kennen twijfels te hebben
ten aanzien van het morele besef van de mens bij de omgang met
plant en dier. Nadat de uitwerking van dit punt aan een ander
hoofdbestuurslid was overgedragen, viel de keuze op een
benadering, waarbij uit werd gegaan van onderlinge natuurlijke
verbondenheid. In het voorontwerp Humanistisch Perspectief van
1983 was die benadering verder uitgewerkt; daarmee was de
kwestie van het zorgvuldige omgaan met en eerbied voor de
wereld van plant en dier voorlopig opgelost. 83)
Bij een vergelijking van de verschillende versies valt op dat het
Humanistisch Perspectief van 1977 een uitwerking was van de
punten die in 1973 waren geformuleerd, terwijl het voorontwerp
van 1983 geheel anders van opzet was. Door uit te gaan van
vrijheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid
als fundamentele humanistische waarden werd een aantal
maatschappelijke vraagstukken vanuit die invalshoek aan de orde
gesteld, waardoor er een aanzet voor een eigen humanistische
maatschappij-visie ontstond. Opmerkelijk is dat de
rationalistische benadering, die het Verbond bij het formuleren
van de toelichting bij het punt van "zorgvuldige omgang met en
eerbied voor de wereld van plant en dier" parten speelde, in de
inleiding van dit voorontwerp werd afgezworen: "Niet langer
wordt de rede vereenzelvigd met het verstand, maar wordt het in
samenhang met het gevoel beschouwd: het met verstand omgaan
met gevoel, en het met gevoel omgaan met verstand". 8li)
Onverminderd is ten aanzien van het Humanistisch Perspectief
van kracht gebleven, wat Spigt in zijn inleiding van het
discussie-cahier over 'Humanistische Perspectieven', een
voorlopige uitgave van het Humanistisch Perspectief van 1977
schreef: "Ik heb wèl vastgesteld dat de kwaliteit van de
hoofdbestuursvergaderingen als geheel aanzienlijk meer
wezenlijke inhoud kreeg". Ook zijn tweede constatering, dat de
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uitkomst van in dit verband aangezwengelde discussies over
arbeid, abortus, euthanasie, gijzelingen, gewetensbezwaarden,
milieuproblematiek en zedelijkheidswetgeving niet zelden
uitmondden in een beroep op overheidsinstanties om het beleid
op voor humanisten wezenlijke onderdelen te herzien, is, zij het
met betrekking tot andere onderwerpen, van kracht gebleven.
Het lag in de bedoeling om in 1983 met een minder voor lopige
versie te komen, maar daarin is het hoofdbestuur niet geslaagd.
Voorlopig wordt nagestreefd in 1987 met een meer definitieve
nieuwe versie te komen. Omdat het voorontwerp van 1983
onvoldoende houvast bood voor het hoofdbestuur om op de
actualiteit te kunnen reageren, kwam het in 1985 met een tien
punten omvattend Humanistisch Manifest. Door versterking van
de democratie, het recht op respectievelijk leven en dood, vrede,
ontwikkelingssamenwerking, zelfbeschikking, bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, pluriform onderwijs, werk en vrije tijd,
overleven en versterking van de humanistische beweging zou de
komende twee jaar de humanisering van de samenleving worden
nagestreefd.
Samenvattend kan worden gesteld dat de verwachting, dat het
Humanistisch Perspectief nooit voltooid zou zijn, juist is
gebleken. Het centraal stellen van de autonome mens en het
menselijk welzijn vormen de voorlopige eindpunten van het
zoeken naar een eigen humanistische invalshoek. De oplossing
van de eerder vermelde identiteitscrisis werd gevonden door het
innemen van maatschappelijke standpunten vanuit deze optiek.

Een van de oudste kwesties waar het Verbond zich veelvuldig
mee heeft beziggehouden, betreft de vraag inhoeverre het zich
met politieke aangelegenheden behoort in te laten. AI in 1948
werd, zoals eerder is uiteengezet, de vraag gesteld of het
hoofdbestuurslidmaatschap verenigbaar was met het
lidmaatschap van de CPN.
Uiteenlopende maatschappelijke aangelegenheden hielden ook in
latere jaren de vraag naar de verhouding tot de politiek zeer
actueel. Daarbij bleek de politieke tegenstelling tussen
socialisten en liberalen telkens weer grenzen te stellen aan de
maatschappelijke betrokkenheid van het HV. Dat was
bijvoorbeeld in 1959 het geval, toen een afgevaardigde uit de
gemeenschap Amsterdam, Boesjes, op het congres pleitte voor
"meer principiële uitspraken over klemmende vragen", zoals
overbevolking, de sexuele hervorming en de houding van de
Nederlandse koloniale overheid in Indonesië. Hij miste een
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standpunt van het H V hierover en merkte op: "Dit zijn geen
incidentele zaken; het gaat hier om een tendens die de lauwheid
en het onbehagen mede veroorzaakt". Boesjes vreesde dat het
HV, indien het zich liet leiden door overwegingen van wat hij
noemde 'politiek-tactische aard', "steeds meer (zal) gaan lijken
op een soort Rommeldam, een plaats waar respectabele burgers
wonen, doch waarvan de verdwijning geen enkele
maatschappelijke consequentie zou hebben". Hij betoogde dat de
"maatschappelijke tactiek dringend een ideële aanvulling nodig
had". Van Praag wees er in zijn antwoord op, dat over
prioriteiten en standpunten niet altijd overeenstemming bestond,
waardoor het HV soms tot terughoudendheid werd gedwongen.
Bovendien moest het Verbond niet worden gebruikt voor het
doen van strikt politieke uitspraken. De pluriformiteit mocht
geen geweld worden aangedaan. Hij waarschuwde tegen te hoge
verwachtingen bij het doen van zulke uitspraken: "Men verlangt
concrete stellingname, een geluid als een klaroenstoot; hier
begint het nieuwe leven. Van het humanisme moet deze roep
uitgaan. Maar beschikt het humanisme over zo'n toverwoord?" 85)
Achter vragen over het pluriforme karakter, prioriteiten bij en
de inhoudelijke kant van maatschappelijke aangelegenheden lag
die naar de gezindheid van de humanist. Door de invloed van het
wijsgerig humanisme voelden maar weinig leden ervoor om zich
binnen het Verbond met maatschappelijke aangelegenheden
bezig te houden. De huiver voor politieke stellingname lag in het
verlengde daarvan.
In 1970 zat er verandering in de lucht: op regionale
discussiedagen werd aan leden de vraag voorgelegd, of een
grotere mate van maatschappelijke betrokkenheid gewenst was.
Samen met een hb-uitspraak over de Maagdenhuisbezetting was
dit voor de Beginselgroep '70 (waarover eerder al iets is gezegd)
voldoende aanleiding om de discussie flink op te doen laten
laaien.
Terwijl de Beginselgroep '70 niet teveel maatschappelijke
betrokkenheid wenste, waren er ook mensen die de vraag
opwierpen of het Verbond niet juist meer maatschappelijke
raakvlakken moest zoeken. Enkele functionarissen stelden
namelijk ter discussie in welke mate het HV kon bijdragen aan
de door hen gesignaleerde vernieuwingsbeweging in de
samenleving.
In het algemeen kan worden gesteld dat iedere stap die het
Verbond zette in de richting van grotere betrokkenheid bij de
samenleving, onmiddellijk een volgende episode van de discussie



206

tot gevolg had. De twee grote stappen die het HV in de periode
1965 - 1985 zette, de stap naar meer maatschappelijke
betrokkenheid in het algemeen en later de stap naar de
vredesbeweging, gingen dan ook gepaard met vaak felle
discussies.
De beleidsnota 1969 en een uitspraak van het congres in 1972
waren daar voorbeelden van . Op dit laatste congres werd
besloten om bezinning, hulpverlening en op de maatschappij
gerichte activiteiten als naast elkaar en op elkaar inwerkende
vormen van humanistisch werk te zien. De hoofdraadsman bij de
strijdkrachten Lips en de vormingswerker Radius waren in 1972
in discussie met hoofdbestuurslid Spigt en verbondsvoorzitter
Rood. Begin 1972 verschenen in het blad 'Ego', het maandblad
voor humanistische geestelijke verzorging voor militairen, een
paar artikelen van Lips over de relatie tussen humanisme en
samenleving. Lips toonde zich een voorstander van een Europees
socialisme, dat gestalte moest krijgen door het overdragen van
nationale bevoegdheden aan een Europese souvereine macht van
socialistische signatuur. Bij de verwezenlijking daarvan zou het
Verbond overigens geen rol spelen, omdat het de Nederlandse
samenleving blijkens zijn rol daarin als zodanig accepteerde. Lips
liet zich inspireren door Fromm, Sartre en Marcuse bij de
ontwikkeling van zijn denkbeelden over een 'revolutionair
humanisme', het streven naar een andere samenleving, waarbij
verandering van structuren niet werd uitgesloten. Spigt vatte dit
op als wens om het humanisme, in het bijzonder het Verbond,
een politieke re inhoud te geven. Volgens Spigt was het echter
onjuist eerst de structuren te veranderen en daarna te
verwachten, dat de mens zich zou kunnen ontplooien. Het is het
humanisme zelf, dat leven en denken kan doordringen en
daardoor aan politieke keuzes ten grondslag kan liggen, aldus
Spigt. Het streven om van een humanistische organisatie een
socialistische pressiegroep te maken, wees Spigt van de hand. 86)
De mening van Lips, dat het echte humanisme zich buiten het
Verbond ontwikkelde, werd gedeeld door een andere
functionaris. Terwijl Lips het zoeken naar het echte humanisme
zonder het Verbond meende af te kunnen, streefde Radius,
blijkens een artikel in Humanist van juni 1972, ernaar om door
een radicale verandering het HV beter te laten aansluiten op de
veranderende maatschappelijke werkelijkheid. Via het
vormingswerk moest het Verbond plaats bieden aan
uitingsvormen van radicaal humanisme. Radius bepleitte daarom
een kadervorming, die levensbeschouwelijk, rationeel en
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politiserend van karakter was. Rood zag niets in dit voorstel. Hij
verweet Radius een gebrek aan verdraagzaamheid te bevorderen
door vermenging van vormingswerk en politiek: "Het behoort niet
tot de taak van vormingswerkers en al helemaal niet van een
dergelijk werker binnen het HV om mensen op revolutie voor te
bereiden of uit te gaan van een revolutiebegrip". 87)
In het maartnummer van Rekenschap van 1973 werden de
opvattingen van Radius over vormingswerk met die van een
minder radicale collega geconfronteerd. Radius werd verweten
de maatschappij-gerichte benadering van het HV te annexeren
voor eigen politieke opvattingen.
De onduidelijkheden over de grenzen van wat de
maatschappelijke plaats van het Verbond diende te zijn,
begonnen langzaam te verdwijnen. In een artikel van Van Praag
in Rekenschap van maart 1972 over deze kwestie stonden de
hoofdlijnen: "Het doel van humanistisch denken en doen is
verheldering, rijping, zelfstandigheid, solidariteit, verbetering
van menselijke en maatschappelijke verhoudingen. Dat sluit
manipulatie voor eigen levensbeschouwelijke- of
maatschappelijke doeleinden uit. Het belangrijkste middel voor
de humanistische veldwerker is de vorming van zijn eigen ik tot
een dienende persoonlijkheid." 88) In zijn inspirerende functie
kon het Verbond dus wel, maar in maatschappelijk opzicht geen
wezenlijke functie vervullen. Door dit standpunt verspeelde het
Verbond de aansluiting bij veel geëngageerde jongeren. De
discussie over de plaats van het Verbond in de samenleving was
voorlopig gesloten.
Vervolgens verlegde de vraag zich naar de relatie tussen
levensbeschouwing en politiek. In 1976 werd een conferentie over
dit onderwerp gehouden. Aan de achterliggende vraag naar de
begrenzing van het terrein van politiek en ethiek werd pas
aandacht besteed tijdens de over dit onderwerp gevoerde
discussie in het begin van de jaren tachtig. De di eper liggende
oorzaak van de discussie was het bestaande ongenoegen over de
geringe aansluiting, die het Verbond bij met name jongeren had.
Door juist in maatschappelijke vraagstukken een duidelijker
eigen geluid te laten horen, zo was de gedachten gang, zou het
Verbond aan de vergrijzing van zijn leden en de stagnerende
groei een halt kunnen toeroepen. Sinds 1972 was alleen komen
vast te staan, dat een radicale maatschappij-kritische opstelling
niet in de bedoeling lag en dat het Verbond in veel ruimere zin
een kritische functie vervulde. Tot een grotere mate van
maatschappelijke betrokkenheid in het uitsprakenbeleid had deze
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constatering echter niet geleid!. hoewel dat de logische
consequentie had kunnen zIJn. De maatschappelijke
betrokkenheid werd weer sterker, nadat de samenstelling van het
hoofdbestuur eind jaren zeventig een ingrijpende wijziging had
ondergaan. Niet de druk van in politiek opzicht links
georiënteerde leden was hierbij van doorslaggevende betekenis,
maar de bereidheid van het hoofdbestuur om meer op de wensen
van de congressen in te gaan. Dit bleek bijvoorbeeld uit de
kernwapenverklaring van 1980. In de ogen van behoudende leden
hield deze verklaring te zeer de mogelijkheid van eenzijdige
ontwapening open. Op de tweede plaats was er een misverstand
in het spel over de standpuntbepaling ten aanzien van de
vredesdemonstratie. Mevrouw Zoutendijk verkeerde met andere
VVD-Ieden in de veronderstelling, dat de Ver bondsraad in deze
zaak het laatste woord had, hetgeen later door voorzitter
Tielman werd tegengesproken. Op de derde plaats was er de
algemene tendens van het aftasten van de mogelijkheden om op
partij-politiek niveau een grotere rol te spelen. Een voorbeeld
daarvan was een in Humanist aangekondigd initiatief voor
bijeenkomsten van liberalen en socialisten. Op deze
bijeenkomsten zouden voor het HV belangrijke zaken aan de orde
komen. Binnen eigen kring bleek bij ontmoetingen tussen
socialisten en liberalen, volgens het artikel in Humanist, dat er
meer overeenkomsten tussen hen bestonden dan altijd was
aangenomen. Door de overeenkomstige levensbeschouwelijke
achtergronden te benadrukken zou misschien meer samenwerking
mogelijk zijn.
Tenslotte zocht het HV maatschappelijke raakvlakken. In zijn
congres van 1979 zei Tielman hierover onder meer: "Het besef
groeit dat geen enkele veranderingsbeweging kan zonder een
fundamenteel uitgangspunt van waaruit naar een betere
samenleving wordt gestreefd. Hier ligt een belangrijke taak voor
het Humanistisch Verbond: de humanistische beweging dient hier
een voorlopersfunctie te vervullen van al deze deelhumanistische
stromingen. Het HV kan door de samenstelling van zijn
ledenbestand en door de aard van zijn contacten bij uitstek het
forum zijn waar deelhumanistische groeperingen elkaar
ontmoeten en zich kunnen bezinnen over gemeenschappelijke
strategieën en hun uitgangspunten. (... ) Wij (kunnen) de wereld
een levensbeschouwelijk alternatief bieden wat meer dan andere
is aangepast aan de problemen van deze tijd." 89)
In de door deze grotere betrokkenheid bij politieke en
maatschappelijke vraagstukken aangewakkerde discussie over de
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relatie tussen ethiek en politiek stonden twee groepen lijnrecht
tegenover elkaar. De ene groep werd gevormd door
'verontrusten', die later het Algemeen Humanistisch Trefpunt
oprichtten en de andere door de Beweging Kritische Humanisten.
De discussie over de relatie tussen ethiek en politiek handelde
over de vraag in hoeverre het Verbond zich met politieke
aangelegenheden behoorde bezig te houden. In de discussie
heerste grote onduidelijkheid over wat onder termen als 'ethiek'
en 'politiek' moest worden verstaan en over de grenzen
waarbinnen de discussie zich behoorde af te spelen. Het is
wellicht verhelderend de meest uitgesproken standpunten weer
te geven. Van de zijde van de behoudende leden van het Verbond
weerde Mazure zich bijzonder fel. Hij was van mening dat
ethiek, door hem opgevat als 'algemene beginselen voor het
zedelijk gedrag', slechts tot op zekere hoogte het politiek
handelen raakt. 'Politiek' werd door hem beschouwd als iets dat
met de zin van het totstandkomen van overheidsbeleid had te
maken. Dat beide met elkaar verband houden werd niet ontkend.
Het verschil tussen ethiek en politiek was volgens hem gelegen in
het feit, dat de reikwijdte van het politiek handelen groter was
dan het terrein van de ethiek. Bij politiek handelen zou het gaan
om handelen in de vorm van overheidsmaatregelen en bij ethiek
om de vraag naar de bedoeling daarvan. Zo beschouwd was er een
grens te trekken tussen ethiek en politiek, want waar het op de
consequenties van politiek handelen aankwam, waren
niet-voorspelbare factoren in het geding en daarover kon de
ethiek geen aanwijzingen geven.
De vraag of het HV zich met politiek moest inlaten werd dan
ook niet zonder meer bevestigend beantwoord. Het Verbond kon
in de ogen van Mazure in principiële zaken stelling nemen,
wanneer het er bijvoorbeeld om ging politici te wijzen op
humanistische beginselen. Ook behoorde het de hoofdlijnen van
het politiek handelen te volgen. Indien het HV zich niet uitsprak
over zaken van direct practische aard, zoals de wenselijkheid van
eenzijdige stappen om tot ontwapening te komen, zou een
pluriform Verbond gehandhaafd kunnen blijven. 90)
P. Derkx, werkzaam aan het HOI, nam een geheel ander
standpunt in. Derkx beschouwde ethiek als het min of meer
systematisch nadenken over de moraal. Politiek was volgens hem
het proces van vormgeven aan de samenleving. In deze veel
ruimere omschrijving werd de politiek niet tot het werkterrein
van uitsluitend parlement, regering, politieke partijen en lagere
overheden gerekend. Vrijwel alles kon volgens Derkx zowel in
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poli ti ek als ethisch opzicht worden overwogen. Het Verbond
moest vanuit eigen prioriteiten stelling durven nemen. Zo'n
stellingname behoefde niet tot een ander uitspraken beleid te
leiden dan wat Mazure voorstond. Derkx was evenwel van mening
dat het Verbond op grond van de uitzonderlijke noodsituatie
waarin de kernwapens de wereld hadden gebracht, concreet
practische uitspraken moest doen. De scheiding tussen ethiek en
poli tiek wees hij van de hand en in dat opzicht vond hij veel
andere deelnemers aan de discussie aan z'n zijde.
Geleidelijk won de gedachte veld dat het bestaan van het HV op
zichzelf al een politiek gegeven is en dat hetzelfde geldt voor
het wel of niet innemen van standpunten. 91)
Zelfs indien de kernwapenproblematiek, zoals de kritische
humanisten beweerden, op de eerste plaats een ethische kwestie
is, in plaats van een politieke aangelegenheid, is er nog
onmiskenbaar sprake van een grotere betrokkenheid van het
Verbond bij deze problematiek dan in het verleden gebruikelijk
was bij politiek geladen onderwerpen. Door het vraagstuk van de
kernbewapening is een onderwerp voor politieke besluitvorming
binnen het terrein van de ethiek gehaald, waarmee de oude
scheiding tussen ethiek en poli tiek is vervaagd. Aan de eerder
genoemde wens van Boesjes op het congres van 1959 om "meer
principiële uitspraken over klemmende vragen" kon tegemoet
worden gekomen. De discussie over de relatie tussen ethiek en
politiek werd voorlopig in het voordeel van de kritische
humanisten gesloten. De ethische fundering voor een grotere
maatschappelijke betrokkenheid van het Verbond was hiermee
gelegd.

Groepsvorming in het HV

Zoals eerder aangegeven, werd in november 1980 een open brief
in Humanist afgedrukt, waarin 'verontrusten' hun geestverwanten
opriepen zich te verenigen. Deze groep zou zich duidelijk
distantiëren van uitspraken "die de Verbondsraad of het congres
nu of in de toekomst zou doen ten aanzien van
practisch-politieke onderwerpen, zoals eenzijdige afschaffing
van kernwapens of het te zijner tijd eventueel zonder meer
afwijzen van de toepassing van kernenergie". Deze oproep
leverde zeventig reacties op. In de daarop volgende maanden
probeerde het hoofdbestuur misverstanden weg te nemen over de
eenzijdigheid en het innemen van partij-politieke standpunten die
het HV werden verweten. Dat leidde er niet toe dat de



211

verontrusten hun verzet opgaven. In mei 1981 kwamen zij met
een congresmotie, waarin er op werd gewezen dat het
Humanistisch Verbond als levensbeschouwelijke organisatie
ruimte moet bieden aan allen, die de beginselverklaring
onderschrijven. Op het HV rust de verantwoordelijkheid geen
mensen met een afwijkende politieke voorkeur van zich te
vervreemden, omdat de belangenbehartiging van
buitenkerkelijken daaronder zou lijden. Uitspraken van het
Verbond moesten volgens deze motie beperkt blijven tot
ethische zaken en dienden geen betrekking te hebben op
gecompliceerde politieke zaken. De motie werd naar de
Verbondsraad verwezen.
Terwijl de verontrusten zich fel verzetten tegen het innemen van
standpunten over zaken die linkse en rechtse leden verdeeld
waren, gold voor de BKH, de Beweging van Kritische
Humanisten, het tegendeel. Deze in 1982 opgerichte groep
bestond uit sterk geëngageerde leden en een aantal
functionarissen van het HOI, waartoe ook Derkx behoorde. De
BKH vormde een pressiegroep die meer maatschappelijke
stellingname wenste. Ze beschouwde het Verbond als een
gevestigde organisatie, die teveel aandacht besteedt aan

Ueeld uit het congres 1981. Tijdens een schorsing overlegt
voorzi tter Tielman (midden) met enkele hoofdbestuursleden
om hem heen: (v.l.n.r.) secretaris Viichers, penningmeester
F. van Groekhoven en vice-voorzitter Schworz.
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zaken die voor het voortbestaan van het HV zelf van belang zijn
zoals ledenwerving en fondswerving , waardoor

aangelegenheden, die voor het voortbestaan van de mensheid als
geheel belangrijk zijn, te weinig aandacht krijgen. Het Verbond
moest volgens de BKH meer aandacht besteden aan de
bewapeningsproblematiek, de onderdrukking van armoede in de
derde wereld en onrecht in eigen land. Belangrijk was volgens de
BKH een kritische bezinning op het humanisme zelf. De groep
ging er vanuit dat ethiek en politiek niet te scheiden zijn. Iedere
politieke keuze wordt gemaakt op grond van bepaalde
levensbeschouwelijke uitgangspunten en aJle maatschappelijke
vraagstukken hebben een geestelijke dimensie waarin waarden en
beginselen aanwezig zijn. Daarom zou geen grens zijn aan te
geven, waarbinnen het werkterrein van het Verbond zich zou
bevinden. Overal waar humanistische waarden in het gedrang
komen, zou het HV steJJing moeten nemen en daardoor een
bijdrage kunnen leveren aan de humanisering van de samenleving.
De omvang van dit werkterrein en het aJles omvattende karakter
maakten natuurlijk het steJlen van prioriteiten nodig. Daarbij
kwam, volgens de BKH, de bewapeningsproblematiek een eerste
plaats toe. Voor het congres van 1983 diende zij daarom een
aantal congresvoorsteJlen in, die vooral op het vraagstuk van de
bewapening en het Humanistisch Vredesberaad betrekking
hadden. De strekking daarvan verdroeg zich echter niet met de
uiterst behoedzame wijze, waarop het hoofdbestuur
manoeuvreerde om het Algemeen Humanistisch Trefpunt niet
nog meer van zich te vervreemden.
Toen het hoofdbestuur zich in 1983 ging wijden aan de
herformulering van het Humanistisch Perspectief raakte ook de
BKH daarin geïnteresseerd. Voor het congres van 1985 stelde
deze beweging voor om een duidelijker samenhang tussen
Humanistisch Perspectief en het beleid tot stand te brengen.
Terwijl de Beweging van Kritische Humanisten een duidelijke
stroming in het Verbond vertegenwoordigt, kan dat van de
religieus humanisten niet gezegd worden. Daarvoor is er de
laatste tientallen jaren te weinig sprake geweest van een
georganiseerd verband. In tegenstelling tot de rationalistisch
ingestelde humanisten wiJlen de religieus humanisten ook het
gevoelselement tot zijn recht laten komen. Functionaris Schonk
beschreef religiositeit als volgt: "Gevoelens en belevingen, die
van verwondering over het zo-zijn van de dingen getuigen, van
ontzag voor de grootsheid en de ondoorgrondelijkheid van het
zijn, het besef er één mee te zijn, er in opgenomen en er door
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gedragen en gedreven te worden, het vermoeden van een zin in
alle bestaan- al deze gevoelens en belevingen kan men met goed
recht (..• ) religieuze ervaringen noemen". 92)
De religieus humanisten hadden zich in juni 19115georganiseerd
in het Religieus Humanistisch Verbond te Amersfoort, dat zich
in maart 19116aansloot bij het intussen opgerichte Humanistisch
Verbond. Ook Schut, die bij de oprichting van het HV in het
hoofdbestuur zitting nam, behoorde tot het religieuze verbond. In
1956 verliet hij het hoofdbestuur, omdat het volgens hem te
weinig aandacht besteedde aan de grote wereldproblemen die
hem ter harte gingen. 93)
In 1953 stond het religieus humanisme sterk in de belangstelling
van het HV. Samen met de Internationale School voor
Wijsbegeerte werd er een zomer school over gehouden. Ook
verscheen de door het H V uitgegeven brochure 'Humanisme en
Religie'. Een bespreking van deze brochure door G. Huygens in
Mens en Wereld in december 1953 lokte een felle discussie uit
tussen religieus humanisten en rationalisten. Met name de
zienswijze dat religieuze beleving vergelijkbaar zou zijn met een
lichte roes als gevolg van alcoholgebruik viel in slechte aarde.
Hem werd overschatting van het intellect verweten. Indien
verstandelijke vermogens ontoereikend zijn om de werkelijkheid
te doorgronden, dienen andere gegevens dan de louter
verstandelijke in het wereldbeeld te worden betrokken, zo werd
gesteld. Huygens liet weten bevreesd te zijn dat het HV door,
zoals hij het noemde, 'de firma Hogere, Eeuwigheid & Co' in een
bepaalde richting zou worden gedrongen. Omdat de stroom van
reacties naar aanleiding van het artikel van Huygens te machtig
dreigde te worden, staakte de redactie deze discussie. Van Praag
schreef tot besluit te wensen, dat beide aspecten, het religieuze
en het rationalistische, binnen het HV voldoende tot hun recht
zouden komen als twee elkaar aanvullende benaderingen van de
werkelijkheid. 911)In 1962 gaf het HV nog een essay-bundel uit
onder de titel 'Rede en Religie in het Humanisme', met een
inleiding van Van Praag.
Nadat later ook een gedachtenwisseling over religieus
humanisme in de HGGG had plaats gevonden, bepleitte Van
Praag in 1981 meer ruimte voor het religieuze element. 95) Dit
sloot aan op de grotere gerichtheid op individuele beleving,
waarvan sinds het begin van de jaren tachtig sprake is. Die
gerichtheid bood de mogelijkheid om een humanistische
levenshouding te combineren met de humanistische zienswijze.
In maart 1982 werden in Humanist een aantal
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uitgangspunten van de religieus humanisten geformuleerd. Al het
bestaande werd als uitdrukking van één onvergankelijk Zijn
beschouwd; de mens werd verbonden geacht met al het bestaande
in de cosmos en tenslotte werd vermeld, dat de religieus
humanisten zich als een legitieme stroming binnen het
humanisme beschouwen. Op 17 april van dat jaar werd in Utrecht
een bijeenkomst van religieus humanisten gehouden, waar
aanwezigen er blijk van gaven het gevoel te hebben met hun
religieuze gevoelens in de kou te staan. Naar aanleiding van de
bijeenkomst te Utrecht schetste P. Becker een volgens hem
onder religieus humanisten aanwezig verschil in benadering. Hij
onderscheidde een verticale richting, waar het zoeken naar
cosmische bindingen de boventoon zou voeren, van een
horizontale richting, waar de plaats van de mens in de wereld
centraal zou staan. Alleen binnen de eerste groep zou de
verdwijning van een verwijzing naar cosmische verbanden in de
beginselverklaring van 1973 als een gemis worden ervaren. 96)
Het is verwonderlijk, hoe bij alle verschillen van opvattingen een
pluriform genootschap kon worden gehandhaafd. In z'n inaugurele
rede in mei 1965, maar ook bij andere gelegenheden, had Van
Praag een voorliefde laten blijken voor het koesteren van aller lei
vormen van humanisme: pluriformiteit.

P luriformi teitsdiscussie

De wijze van besluitvorming binnen het hoofdbestuur, die in het
voorgaande werd uiteengezet, maakte het mogelijk dat een
minderheid de meerderheid haar wil kon opleggen. Dit had tot
gevolg dat het hoofdbestuur in een aantal gevallen geen
uitspraken deed, bijvoorbeeld op de vergadering van 5 october
1973 over de arrestaties en dreigende processen in Chili. 97)
De pluriformiteitsgedachte druiste in tegen het beknotten van de
wens van de meerderheid. In het hoofdbestuursvoorstel dat op
het congres van 1983 ter discussie stond, werd daarom bepleit
ook bij het ontbreken van een eensluidend standpunt toch
uitspraken te doen. Het hoofdbestuur zou in zulke gevallen de
verscheidenheid aan opvattingen op zodanige wijze moeten
weergeven, dat alle hoofdbestuursleden zich er in konden
herkennen. Uitgaande van de feilbaarheid van het eigen gelijk, de
noodzaak van wederzijdse verdraagzaamheid bij verschillen van
opvattingen en het inzicht, dat het HVeen politiek pluriforme
organisatie is, moest de mogelijkheid blijven bestaan dat de
verontrusten terugkeerden. Het Algemeen Humanistisch
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Trefpunt bracht evenals de BKH een eigen zienswijze naar voren
over pluriformiteit, die op een in october 1983 gehouden
Socrates symposium verder werd uitgewerkt. Daar stond de
vraag centraal hoe het verschil tussen beide groepen in het doen
van uitspraken tot uitdrukking kon worden gebracht.
R. Buitenweg, lid van de BKH, bepleitte op het symposium het
verlenen van een andere betekenis aan het begrip pluriformiteit.
Pluralisme moest inhouden het recht doen aan verschillende
functies van het Verbond, zoals het Verbond als geestelijk tehuis
voor eigen vorming of juist meer als inspiratiebron voor
maatschappelijk handelen.
Mevrouw Zoutendijk van het AHT ging eveneens uit van de
verschillende functies van het Verbond, maar legde daarbij meer
het accent op de hoedanigheid van geestelijk bezinningscentrum.
Zij toonde zich een pleitbezorgster van politiek pluralisme,
waarbij aanhangers van verschillende politieke stromingen zich
binnen het Verbond op hun plaats moeten kunnen voelen. 98)
Deze tweede vorm van pluralisme zou een grote mate van
terughoudendheid tot gevolg moeten hebben, omdat onderlinge
verschillen uitspraken van politieke aard en een grotere
maatschappelijke betrokkenheid uitsluiten. Alleen op het gebied
van levensbeschouwelijke vraagstukken zou het Verbond een
standpunt kunnen innemen.
Buitenweg stelde hier tegenover, dat ook indien niet tot het naar
buiten brengen van standpunten wordt besloten er politiek wordt
bedreven. Zowel handelen als niet-handelen hebben een politieke
betekenis. Het Verbond kan zich volgens hem niet onttrekken
aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet op grond
daarvan standpunten innemen, die gebaseerd zijn op de mening
van de meerderheid van de leden. In een artikel in Rekenschap
van september 1982 stelde hij het belangrijk te achten, dat
groepen met uiteenlopende opvattingen met elkaar in gesprek
blijven. Het officiële standpunt is een betrekkelijk standpunt, dat
desalniettemin voor het beleid bepalend moet zijn. Desgewenst
zou een minderheid kunnen besluiten een eigen mening in de
openbaarheid te brengen. De laatste opvatting strookte met de
zienswijze van het hoofdbestuur en de op het congres aanvaarde
motie over pluriformiteit.
Na bijna veertig jaar heeft de regelmatig terugkerende discussie
over pluriformiteit tot de volgende oplossing geleid. Zonder dat
een meerderheid namens een minderheid een mening naar buiten
behoeft te brengen, kan een eigen humanistische zienswijze
kenbaar worden gemaakt.
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Het streven om slagvaardig op te treden, waar het
maatschappelijke gebeurtenissen betreft, is een erg oude en
sterk met de geschiedenis van het Verbond verweven wens.
Enerzijds kwam deze wens voort uit wat een belangrijk deel van
de leden op emotionele wijze bewoog. Anderzijds werd ze
gestimuleerd vanuit de verwachting dat door meer op de
voorgrond te treden, de aantrekkelijkheid van het Verbond voor
niet-leden zou worden vergroot. Zonder aan de grondgedachte,
dat uit een levensbeschouwing maatschappelijke stellingname
behoort voort te vloeien, afbreuk te willen doen, valt op deze
verwachting iets af te dingen. De vraag dringt zich op of de
wervingskracht van een organisatie, die zich bezighoudt met
onderwerpen, waarover andere maatschappelijke groeperingen
eerder en strijdbaarder uitspraken lieten horen, wel erg groot
kan zijn. Het overdoen van wat met name actie-groepen eerder
tot hun taak rekenden, levert geen nieuwe inbreng, hoogstens
enige kleine verschillen op in zienswijze. Bovendien deed zich
het verschijnsel voor, dat bepaalde voor dat doel in het leven
geroepen organisaties, zoals het Humanistisch Vredesberaad, de
voortrekkersfunctie die voor het Verbond is weggelegd,
overnamen. Wanneer een organisatie haar standpunt niet
duidelijk naar voren brengt, zal haar invloed gering zijn.
Meer recentelijk is het Verbond er toe overgegaan zelf
onderwerpen te zoeken die zich lenen voor een humanistische
benadering, zonder dat de actualiteit daartoe aanleiding geeft.
Dat heeft niet alleen als voordeel dat de keuze voor het Verbond
gelukkiger uit kan vallen dan in het verleden. Het biedt tevens de
mogelijkheid, om bij het doen van de juiste keuzes,
humanistische waarden beter tot hun recht te laten komen.
Wat de keuze van het Verbond ook moge zijn, indien het
eenduidige standpunten naar buiten brengt en daardoor een voor
buitenkerkelijken beter herkenbaar belang voorstaat heeft het
ongetwijfeld voor de volgende veertig jaar voldoende reden om
voort te bestaan. Nu van kerkelijke zijde gegeven antwoorden op
vragen van leven en dood steeds minder weerklank vinden, ligt
voor het Verbond een groeiend werkterrein braak. Maar er zullen
altijd wel meer vragen dan antwoorden zijn.
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Christendom en, humanisme worden wel de peilers genoemd
van de Nederlandse cultuur. Toch hebben beide
levensbeschouwelijke stromingen hun eigen plaats in de
samenleving niet cadeau gekregen.
Zohebben de protestanten in de zestiende eeuw hun erkenning
zwaar moeten bevechten. In de zeventiende eeuw was het aan de
katholieken om als volwaardig te worden erkend. De emancipatie
van de humanisten is pas in de twintigste eeuw tot ontwikkeling
gekomen en zij is nog steeds in beweging.
Het Humanistisch Verbond speelt vanaf de oprichting in 1946een
belangrijke rol in de strijd om de gelijkwaardigheid van
humanisten. Het is opvallend dat het Verbond zich daarbij niet
tegen de gevestigde kerken heeft afgezet - ook al werd dat soms
wel zo ervaren. Vanuit de principiële overtuiging dat ieder mens
recht heeft op een eigen levensbeschouwing. heeft het Verbond
getracht om de aanspraken op erkenning met waardigheid te
realiseren.
Dit boek geeft een boeiend overzichi van het vele practische werk.
dat het Humanistisch Verbond in de periode 1946-1986op zijn
schouders heeft genomen. Daarnaast wordt ingegaan op tal van
inhoudelijke kwesties. waarmee het Verbond als
levensbeschouwelijk genootschap te maken kreeg. Tot slot biedt
deze geschiedschrijving inzicht in de vaak ingewikkelde
organisatievorm. die het Verbond koos om zijn doelstellingen te
realiseren. De lezer krijgt een onomwonden verhaal onder ogen.
waaruit het Humanistisch Verbond naar voren komt zoals het was
en is. zowel in zijn sterke als in zijn zwakkere momenten.
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