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Voorwoord 

In het denken en doen van de man aan wie dit Rekenschapnummer gewijd is, zijn de 
mensen steeds onmiddellijk aanwezig geweest. Dat is het waarmerk van Jaap van 
Praags bijdrage aan het geestelijke en maatschappelijke leven van onze tijd. Mensen 
geven acte de présence in de formuleringen, ook de meest abstracte, van zijn humanis-
tische filosofie; hun harten kloppen in de besluitvorming en het maatschappelijke 
beleid waartoe hij vele jaren was geroepen als voorzitter van het Humanistisch Ver-
bond en van de IHEU en als gedeputeerde van de Staten van Zuid-Holland. Nooit 
bestonden de mensen voor hem als vrijblijvende objecten van bespiegeling en prak-
tisch handelen. 
Sloeg hij ze dan zo hoog aan? In zijn jonge jaren was hij ongevoelig gebleken voor een 
idealisme waarmee het traditionele vooruitgangsgeloof zich toen voordeed als de 
komende wereldbroederschap. Jaap van Praag sprak niet graag over idealen als hij 
uitdrukking wilde geven aan wat hem bezielde. Zijn kijk op de mensen en op de wereld 
was niet optimistisch gekleurd. Levensovertuiging vond hij geen zaak van optimisme of 
pessimisme. Hij zag de mensen geneigd tot alle kwaads én bekwaam, zelfs geneigd tot 
enig goeds. Zo zag hij ze leven in een wereld die niet voor hen gemaakt is. Voorwaar, 
geen humanistisch sprookje van de goede mens. 
Waarom liet hij de mensen dan geen ogenblik los? Omdat hij zich met hen in hun 
situatie solidair voelde. Waaruit had zich bij hem dat gevoel van verbondenheid 
ontwikkeld? De jeugdervaring van een hecht gezinsleven? Zijn behoefte, die zich al 
vroeg manifesteerde om wat hij had gelezen, wat hij dacht en op blaadjes noteerde, 
mee te delen en erover van gedachten te wisselen? De banden van schoolclub en 
jeugdbeweging en de verantwoordelijkheden die daarbij hoorden? Zijn ontmoeting 
met de socialistische beweging, haar helden en zangers? Allemaal mogelijkheden voor 
die solidariteit, maar zeker geen voorwaarden. 
Zijn solidariteit was die van de beleving der menselijke gelijkheid: gelijk in de neiging 
tot alle kwaads, gelijk in staat tot enig goeds, gelijkelijk levend in een wereld die niet 
voor ons was gemaakt; en gelijk ook in de vrijheid om de kansen af te wegen die we 
hebben om het goede te doen en waartoe we ook in staat zijn gebleken. En zo de wereld 
tot onze wereld te vormen. 
Het leven van Jaap van Praag is aan die afweging en vormgeving gewijd geweest. Zij 
vroegen om scheppend denken en handelen en hij bezat die gaven. Hij doordacht en 
formuleerde grondslagen voor een zinvol bestaan in deze tijd en hij maakte het 
Humanistisch Verbond. 
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Bijna al zijn geschriften gaan over de mensen in de huidige maatschappij. Bij zijn 
analyse van het leven dat wij leiden en van de omstandigheden waaronder wij dat doen, 
was het hem begonnen om de beantwoording van de vraag hoe wij er zelf greep op 
kunnen krijgen. Want naar zijn overtuiging heeft de ménselijke natuur (als het 
vermogen tot zelfbewustzijn en zingeving; als normbesef) zich nog maar zeer ten dele 
gerealiseerd. Die verwerkelijking zag hij als een zaak van de mensen zelf, als hun 
persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op dit punt keerde hij zich niet 
alleen tegen bepaalde vormen van het godsdienstig geloof maar ook tegen het, gelijk-
tijdig met het moderne humanisme zich manifesterende, existentialisme van Sartre 
en het daaropvolgende structuralisme van Foucault, die beide de gezamenlijke verant-
woordelijkheid niet kennen en nadruk verlenen aan de individuele machteloosheid. 

Zijn beschouwingen, waarvan er verscheidene in Rekenschap werden gepubliceerd, 
tonen een voortgaande ordening van de samenhang der humanistische grondnoties, 
die niet leidt tot een gesloten systeem. Jaap van Praag was de overtuiging toegedaan —
en dat blijkt telkens opnieuw uit wat hij schreef — dat op basis van de erkenning der 
verscheidenheid van onherleidbare grondhoudingen verstandhouding over grondsla-
gen van menselijk leven eerst recht mogelijk wordt. Daarop is van verschillende kanten 
positief gereageerd, zoals ook uit bijdragen in deze aflevering van Rekenschap blijkt. 
Hij heeft daarmee een discussie op gang gebracht, waarin het hedendaagse humanisme 
als volwaardige wereld- en levensbeschouwing gelijkwaardig functioneert. De uitwer-
king van die voortgaande discussie is natuurlijk niet exact te meten maar het is zeker dat 
zij voor velen bevrijdend werkt. 
Bij de dood van Jaap van Praag, nu ruim een jaar geleden, stelde de redactie een 
aflevering van Rekenschap in het vooruitzicht, die geheel aan de betekenis van zijn 
werk zou zijn gewijd. Die belofte doen wij met dit nummer gestand. Wij hopen te zijn 
geslaagd in onze opzet om die betekenis veelzijdig te doen belichten. De stem van Jaap 
van Praag zelf klinkt uit zijn opstel over de Renaissance, het tijdperk dat „een afgrond 
(heeft) doen opengaan tussen humanistische inspiratie en bijbelse openbaring". 

DE REDACTIE 
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Een man van rede en gevoe_ 

Marcel F. Fresco 

1. Opmerking vooraf 
Bij de voorbereiding van deze bijdrage werd voornamelijk gebruik gemaakt van de 
volgende geschriften van Jaap van Praag, een relatief willekeurige keuze. Voor zover 
ze genoemd worden of eruit wordt geciteerd, volsta ik meestal met vermelding van het 
jaartal. 
— Modern humanisme, Een renaissance?, Amsterdam 1947 (geschreven mei-augustus 

1943). 
— Het hooglied van de creativiteit, illegale uitgave van 1944 onder het pseudoniem Erik 

Martens, geciteerd naar: Rekenschap 5, 4 (dec. 1958). 
— Henriëtte Roland Holst, Wezen en werk, Amsterdam 1946 (proefschrift). 
— Problemen der zedelijke waardering, in Rekenschap 6, 1 (maart 1959). recensie-

artikel van het gelijknamige boek van Libbe van der Wal. 
— Nihilisme (1), in Rekenschap 7, 1 (maart 1960). 
— Actieve verantwoordelijkheid, in Rekenschap 7, 3 (sept. 1960). 
— Nihilisme (2), in Rekenschap 10, 1 (maart 1963). 
— Wat is humanistiek, Groningen 1965 (oratie). 
— Humanistische antropologie, in Rekenschap 13, 2 (juni 1966). 
— Vervreemding in de moderne technische maatschappij, in Rekenschap 17. 2 (juni 

1970). 
— Meta-taal van overtuigingen, in Rekenschap 24, 2 (juni 1977). 
— Grondslagen van humanisme, Meppel-Amsterdam 1978. 
— Levensovertuiging, filosofie en wetenschap, Utrecht 1979 (afscheidscollege). 
— Humanisme en religie, in Rekenschap 28, 1 (maar 1981) (discussiestuk van de 

Humanistische Groep Geestelijke Gezondheid, geredigeerd door Van Praag). 

2. Inleiding 
Graag ga ik op het verzoek van de redactie van Rekenschap in een bijdrage te leveren 
voor een speciaal nummer, gewijd aan Jaap van Praag. Alleen, hoeveel liever was het 
mij geweest, als dit verzoek was gedaan om een zeventigjarige Jaap te eren en een 
beetje te fêteren, en niet — zoals nu het geval is — om de overledene te herdenken. 
Natuurlijk, hij zal heel sterk in onze herinnering blijven voortleven. zo heb ik het al in 
Mare, het Leidse universiteitsblad, in een kort In memoriam geschreven. maar dat is 
toch geen vervanging voor wat een levende Jaap van Praag ondanks zijn wankele 
gezondheid nog voor velen van ons had kunnen zijn. 
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Het is hem wel beschoren geweest in 1978 een samenvattend boek te publiceren. 
Hiermee heeft hij blijkens de verkoopcijfers velen bereikt. Bovendien zal er in een 
andere bijdrage speciaal aandacht aan dit boek worden geschonken. Ik zal het dan ook 
zoveel mogelijk buiten beschouwing laten. 
Waarop zal ik dan mijn aandacht richten? Schrijf over Van Praag en de humanistische 
ethiek, zo is mij gesuggereerd. Ondanks mijn bedenkingen tegen een samenvoeging 
van woorden als „de humanistische ethiek" heb ik het ernstig overwogen, maar ik zie er 
gedeeltelijk vanaf. Eén van mijn redenen ervoor is dat ik opnieuw zou moeten gaan 
uitleggen wat ik nu onder ethiek versta; de verwarring en zeker de spraakverwarring in 
en om het Humanistisch Verbond is al groot genoeg de laatste tijd in de discussie over 
Ethiek en politiekt en dat ik nu, gesteund op Van Praags opvattingen, ineens het 
verlossende woord zou kunnen spreken, dat gelooft niemand. 
Een tweede overweging was de juistheid van een opmerking in een brief van een jonge 
vriend: ..Eigenlijk heeft bijna alles wat Jaap geschreven heeft wel iets met ethiek of 
moraal te maken". Maar dat betekent in de praktijk dat Van Praag vaak meer moralist 
was dan ethicus in die zin dat zijn hele werk (in woord en in daad) doortrokken is van 
ethische idealen, dat hij iemand was met een sterk ethisch besef, meer dan iemand die 
echt aan de theorievorming, aan dat onderdeel van de wijsbegeerte dat ethiek heet, 
constructief heeft bijgedragen. Dat maakt zijn werk misschien nog wel zo waardevol. 
En één keer heeft hij het toch tamelijk uitvoerig en naar mijn mening uitstekend 
gedaan, al worden zijn beschouwingen ook daar spoedig meer een ethisch credo dan 
een theoretische ethiek. Ik doel op het vroegste hier genoemde geschrift van Van 
Praag. Modern humanisme (1947, maar geschreven in 1943) en wel het derde hoofd-
stuk: Een plaats om te staan.2  
Daarop zal ik beneden dan toch wat nader ingaan, juist omdat het uitmuntend blijkt te 
passen in het hoofdthema, dat ik voor mijn bijdrage heb gekozen. 
Ik wil namelijk trachten een belangrijke lijn in het denken van Jaap van Praag te 
traceren. die van de harmonie van rede en gevoel. Niet van de spanning tussen rede en 
gevoel, zoals men misschien zou verwachten en zoals die er vermoedelijk bij Van Praag 
ook wel is geweest. 
Maar laat ik eerst verduidelijken, waarom ik van een belangrijke lijn spreek. Ik vind de 
relatie tussen rede en gevoel, zoals die bij Van Praag tot uiting komt, belangrijk voor 
een goed begrip van zijn denken en zijn persoonlijkheid, en tegelijk vind ik deze relatie 
van groot belang voor een goed begrip van humanisme als zodanig. 
De onderneming waaraan ik me waag is hachelijk genoeg. Immers het gaat om twee 
termen, zo vaag en zo verschillend gebruikt, dat het haast paradoxaal moet lijken als ik 
langs deze weg verheldering teweeg tracht te brengen. Voorlopig dit: critici in verleden 
en heden hebben buiten en binnen het verbond vaak een teveel aan „rede" en een te 
weinig aan „gevoel" gesignaleerd. of juist omgekeerd een te weinig van het eerste en 
een teveel van het tweede. Dus beurtelings het HV en zijn vertegenwoordigers voor te 
rationalistisch gehouden of te zeer als (vertegenwoordigers van) een surrogaat kerkge- 
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nootschap beschouwd. Dit is telkens een werkelijk gevaar, maar het is in mijn ogen juist 
éénvan de grote verdiensten van Jaap van Praag geweest dat hij noch op de ene noch op 
de andere klip is stukgevaren en ik durf te veronderstellen dat, voor zover het ook het 
HVis gelukttussen die Skylla en die Charybdis door te varen, dit niet in de laatste plaats 
Jaapsverdienste is geweest. Natuurlijk hij was niet de enige die veel voor de theorievor-
ming heeft gedaan, sommigen van zijn vrienden en strijdmakkers deden en doen het 
ook; van enkelen vindt men zelfs de namen nog steeds onder de redacteuren van 
Rekenschap, en accenten werden en worden verschillend gelegd, maar dat ik bij deze 
gelegenheid speciaal aandacht vraag voor zijn rol in deze, spreekt vanzelf. 

3. Rede 
Een definitie van rede zal ik niet geven. Van Praag heeft het zelf meermalen gepro-
beerd, zoals zovele anderen, en eigenlijk zijn alle strakke of althans korte definities 
onbevredigend. Maar als men „definitie" etymologisch wil verstaan, als een zekere 
afbakening, een zekere afgrenzing, dan is een gewenste en m.i. voldoende verduideli j - 
kingmogelijk. Alleenzeggen wat iets niet is, is logisch gezien principieel ontoereikend, 
maar het helpt wel. Daarom allereerst nog maar weer eens een deur opengetrapt die 
deze operatie al zo vaak heeft overleefd en rustig weer dicht is gezwaaid: „rede" is het 
Nederlandse woord voor „ratio", maar „redelijk" is meestal niet precies hetzelfde als 
„rationeel" en het is zelfs heel iets anders dan „rationalistisch". Sommige voorlopers 
van de huidige humanisten uit de achttiende en de negentiende eeuw waren het wel, 
maar Van Praagwas geen eenzijdig rationalist; gelukkig niet, want te vaak — niet altij d—
is een rationalist iemand die meent in de ratio een voldoende vermogen te hebben om 
de werkelijkheid te doorgronden en het menselijk leven te begrijpen en van richtsnoe-
ren voor het handelen te voorzien. En daarover is dan alleen discussie mogelijk binnen 
het al geponeerde rationalistische kader. Een dergelijk rationalisme wijs ik persoonlijk 
met nadruk af. Van Praag laat zelf soms de term „rationalisme" wel toe, bijvoorbeeld 
in (1978), p. 94, maar doet het daar en elders steeds zo dat de term niet kan worden 
misverstaan. Vergelijk de precisering die hij in (1978) op p. 95 geeft: „Als humanisten 
zichzelf rationalisten noemen, dan bedoelen ze met rationalisme verstand toegepast op 
het menszijn in de wereld in alle volheid (...) en niet de dorheid van redeneren, die het 
woord rationalisme soms moet uitdrukken". Zo zegt hij reeds in (1947) op p. 35: 
„Altijd is de rede middel tot verstandhouding tussen mensen, nooit tot volstrekte 
ontleding van de ervaring, immer wijst de rede verder naar een onherleidbare 
werkelijkheid. Ieder woord, iedere zin, iedere gedachte en alle denken, zelfs elk 
filosofisch of religieus systeem is symbool voor iets dat tegelijk subtieler en gecompli-
ceerder is en waarnaar het de geest heenwijst". Vergelijk ook p. 38. 
Een verduidelijking is misschien te vinden in een passage uit de oratie (1965). Deze had 
een wat korzelige, misschien zelfs in engere zin rationalistische kritiek uitgelokt van de 
zijde van Libbe van der Wal (Aan de wieg der humanistiek in Rekenschap 12, 3 - okt. 
1965) en, al was er een fikse en terechte repliek gevolgd van Jan Brandt Corstius 
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(Gedrang rondom een wieg, in Rekenschap 12, 4- dec. 1965), toch gaf Van Praag bij een 
eerstvolgende gelegenheid - hij moest immers zo vaak spreken - een duidelijker versie 
van enkele hoofdpunten uit (1965); zo in (1966) op p. 89: _Welnu. wanneer wij elkaar 
-)ver werkelijkheid en wereld in de ruimste zin onbekommerd en onbeperkt aanspre-
ken, dan drukken we daarmee reeds uit: de vóóronderstelling van een gemeenschappe-
lijke werkelijkheid, die slechts kan berusten op een zelfde geestelijke structuur en 
zintuigelijke organisatie. En het vermogen om daarover met elkaar in relatie te treden 
noemen we meestal het redelijke vermogen of de rede. (...) die rede. die ons in staat stelt 
om rekenschap af te leggen voor onszelf en tegenover anderen; ( ...) die ons daar 
eigenlijk bij voortduring toe dwingt!" 
Het zal sommige lezers duidelijk zijn dat Van Praag hiermee ten dele vlak bij Kant 
staat, ten dele zich vrij ver van Kant verwijdert. 
Dit kan heel mooi worden geïllustreerd door een vroege passage uit 1943 te leggennaast 
iets wat Van Praag in 1979 op zijn afscheidscollege, vrijwel op het eind, zegt. In (1947). 
p. 43 staat: „Door onze „toevallige" denkinhouden een algemene vorm te geven. 
maken we ze principieel toegankelijk voor critiek (...); zo zijn wij door consequente 
toepassing van onze redelijke vermogens (...) in staat om tot op zekere hoogte boven de 
ons door natie, ras of klasse ingeprente overleveringen en tradities uit te stijgen ( ). 
Juist in deze vrijheid ligt de onvergankelijke waarde van de menselijke rede. Hier 
kunnen we naar waarheid Kant citeren, waar hij zegt: 'Betwist de rede slechts datgene 
niet, wat haar tot het hoogste goed op aarde maakt, namelijk het voorrecht de laatste 
toetssteen der waarheid te zijn; anders zult ge haar, deze vrijheid onwaardig. ook stellig 
verliezen '. " In (1979), p. 10, is dit geworden: „Als het om grondslagen gaat. zal men 
niet zo licht meer de rede de laatste toetssteen der waarheid noemen; eerder zal men 
begrip hebben voor Pascal's uitspraak, dat het hart zijn redenen heeft. die de rede niet 
kent. Maar wel kan men met een variant op een bekende uitroep van Kant zeggen: 
Misgun de rede niet dat wat haar tot het hoogste goed op aarde maakt. namelijk het 
voorrecht de laatste grondslag der verstandhouding te zijn-.3  
Deze beweging van Kant af lag er al in; en dat niet alleen omdat ook in (1947) op p. 33 
het zelfde citaat van Pascal te vinden is. 
Als men dit nog rationalisme wil noemen, mij is het wel. What's in a name? (Zelf heb ik 
in mijn oratie als Van Praags opvolger ook de uitdrukking ..kritisch rationalisme-
geaccepteerd ; zie Rekenschap, 28, 1, maart 1981, p. 11). Maar of dat nu betekent dat 
Van Praag zich, zoals Griffioen in zijn oratie meent, op de grondslag van de rede 
plaatst? Ik blijfeen voorbehoud maken. Nu heb ik (t.a. p. ) al de floret hierover met mijn 
vriend Griffioen gekruist. Nu ik de gedrukte tekst van diens oratie voor me heb', 
constateer ik dat hij Van Praag correct citeert - allicht -, maar m.i. er toch iets te 
vergaande consequenties aan verbindt. Immers in (1979) staat op p. 9 inderdaad: „In 
dat opzicht sta ik zonder aarzelen op de grondslag van de rede". Maar Griffioen 
verstaat, lijkt me, „In dat opzicht" verkeerd. De hele strekking van het college, alleen 
al het juist aangehaalde slot weerspreekt een te ruime strekking van „In dat opzicht" en 
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dat doet de passage op p. 9, waaruit de woorden komen ook. Van Praag zegt er: 
„Levensovertuigingen, filosofische stelsels en wetenschappelijke theorieën hebben 
onmiskenbaar aanzienlijke waarheidselementen in zich; en het hele stelsel van onze 
wijsgerige en wetenschappelijke methoden staat ter beschikking en behoort ook 
gebruikt te worden om die waarheidselementen boven water te brengen. In dat opzicht 
sta ik zonder aarzelen op de grondslag van de rede". (Enz.) Anders gezegd: voor Van 
Praag is de rede als grondslag hier niet meer dan een methodische eis; het is niet de 
grondslag van Van Praags levensovertuiging zonder meer. Hij heeft als het ware een 
katholiek vertrouwen in de rede als het natuurlijk licht ondanks de eraan inherente 
beperktheid, maar zonder het geloof aan een goddelijk licht, dat der openbaring, dat 
ons ook voor de menselijke rede ontoegankelijke diepere waarheid onthult. En , zoals 
uit verscheidene citaten al is gebleken, voor Van Praag blijft de rede een, zo niet de 
belangrijkste mogelijkheid tot verstandhouding, tot dialoog tussen mensen. 
Nu keer ik terug tot (1965), vooral in de versie van (1966). Een van de punten waarmee 
Van der Wal moeite had, was dat Van Praag gesproken had over de vragende gericht-
heid van de mens. Zijn reactie luidt, (1966), p. 87: „Hier wil gezegd zijn, dat de mens, 
voordat hij enige bijzondere vraag stelt de wereld in een vragende houding benadert, 
een houding, waaruit eerst de vragen kunnen opkomen". En daarbij hoort zijn 
„tweede grondgedachte", die hij o.a. (1966), p. 89 vv. formuleert en uitwerkt: „de 
mens is deel van en aangelegd óp werkelijkheid" (spat. van Van Praag). 
Maar „De mens geeft vorm aan zijn wereld, doordat hij kiest". En, zoals Van Praag het 
vooral in (1978), omstreeks p. 95 e.v. uitwerkt: de menselijke werkelijkheid is steeds 
geïnterpreteerde werkelijkheid. Gezien de gemeenschappelijkheid van de menselijke 
kenvermogens — op zich zelf niet meer dan een postulaat, maar wel een postulaat dat 
een redelijke (!) empirische basis heeft; dat laatste voeg ik eraan toe MFF— valt er over 
de geïnterpreteerde wereld met elkaar te praten. Ja, Van Praag ziet (1966) p. 89 (vgl. p. 
87) die werkelijkheid als een geheel. 

4. Vitalisme 
De rede is dus zeker voor het denken van Van Praag een uitermate belangrijke zaak. 
Maar zij is niet het enige, diep in zijn hart— geloof ik— niet het belangrijkste. Voor deze 
zeer strijdbare, maar o zo genuanceerd denkende mens is wat ik nu maar gevoel noem, 
zeker zo belangrijk. Als de ondergedoken Neerlandicus op 31 augustus 1943 zijn 
Modern humanisme heeft voltooid, schrijft hij een artikel over Marsman, tijdens de 
oorlog illegaal verschenen en in 1958 in Rekenschap met een belangrijke korte opmer-
king herdrukt. Daarvan luidt de laatste zin: „Ik was twee en dertig toen ik dit schreef en 
ik sloot er mijn jeugd mee af„. Het gevoel was de jonge Van Praag aanvankelijk 
blijkbaar tegemoetgekomen als een verlokkend, maar gevaarlijk, ja verwerpelijk 
vitalisme. Maar „dit vitalisme is anti-intellectualistisch en anti-rationalistisch". (1958), 
p. 157.—Wellicht was dit een belangrijk motief om zich, hoe voorzichtig ook, toch in het 
kamp van de rationalisten te scharen. De bekoring en de verlokking van dit vitalisme, 
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waarvan in Nederland juist Marsman veelal als de verpersoonlijking moest worden 
gezien, schreef Van Praag in Het hooglied van de creativiteit van zich af. De warme 
bewondering voor de poëzie van Marsman is er juist te groter door, maar op de 
beschouwingen van de Neerlandicus Van Praag over Marsman kunnen we hier verder 
niet ingaan. „Onder vitalisme kan men de verschillende stromingen samenvatten, die 
de vitale existentie, het persoonlijke bestaan, ervaren als het fundament van iedere 
levenshouding en levensbeschouwing, (...) de persoonlijke belevingssfeer tussen drift 
en intelligentie vormt naar vitalistisch inzicht het wezen van het bestaan". (t.a.p.) 
En daarvoor was Van Praag niet zonder meer ongevoelig. Maar hij had enkele 
maanden eerder in zijn Modern humanisme, na voorlopige afwijzing (bijv. p. 22), het 
vitalisme in feite al getransformeerd. Reeds op p. 56 heet het: „De humanist legt zijn 
zin in het leven en stelt zijn doel in de wereld. Die zin bestaat in de volledige 
aanvaarding van het leven zelf, vitalisme dus als men wil, maar zich hierin onderschei-
dend van het gewone vitalisme, dat het de zedelijke, geestelijke en artistieke waarden 
beschouwt als de hoogste potenties van het leven". (In hoeverre dit zo radicaal anders is 
dan „het" vitalisme, kunnen we buiten beschouwing laten; het is zeker anders dan het 
misbruik dat fascistische en nazistische ideologieën van het vitalisme hadden gemaakt 
en waarvoor velen, Marsman incluis, tijdelijk niet immuun waren.) Dit is geen plat 
optimisme, „geenszins miskenning van het daemonische karakter der werkelijkheid, 
maar de drang desondanks de wereld met menselijkheid te doordringen" (a.w., p. 57). 
En zijn inspiratie vond zeker in Marsman een katalysator. Veel van zijn geïnspireerde 
slothoofdstuk uit (1947), Een renaissance?, p. 198-242, toont verwantschap met wat hij 
spoedig daarna — op Marsman toegespitst en dus met ander accent zo zou schrijven 
(1958) p. 162/3: „Het extreme vitalisme heeft geen antwoord op de dood. Wanneer 
men het vitale bestaan isoleert van het geestelijk aspect der dingen, verliest de wereld 
een dimensie, waarbinnen de dood als zinvol moment van het leven begrepen zou 
kunnen worden. (...) Daarom komt iedere vitalist vroeg of laat voor het probleem der 
mortaliteit te staan, en uit het antwoord dat hij daarop weet te concipiëren blijkt eerst 
de spankracht van zijn werkelijke vitaliteit. Het antwoord van Marsman luidde: 
creativiteit, scheppend vermogen". 
Maar het antwoord van Van Praag luidde niet anders, zeker niet in zijn Modern 
humanisme. Eén citaat zou volstaan (1947), p. 210: „Ook in de humanistische visie 
treedt de angst op; dat kan wel niet anders, want hij is primair aan het toekomstbesef, 
dus aan de geest gebonden. Maar voor het humanisme is de angst een voorlopige 
categorie, bestemd om overwonnen te worden. Deze overwinning is niet, zoals bij 
Kierkegaard, de laatste daad van het geloof, maar de eerste daad van de creativiteit". 
Men leze de hele passage, ook voor de visie op de doodsangst en de verdere relatie met 
het denken van Kierkegaard. Met moeite weersta ik de verleiding nog veel meer uit 
(1947) te citeren. Men vergelijke het hele eerste hoofdstuk Mythe en rede, p. 19-58, 
waarvan de titel al veelzeggend genoeg is: sommige mythen worden afgewezen, niet 
alle, hoewel verstarring steeds dreigt. Voor een vitale aanvaarding van „het Zijn in zijn 
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paradoxale volheid: kosmos in chaos, leven in dood enz." zie p. 55, ook al zou het wel 
eens een filosofie van het alof kunnen blijken: „Het humanistische optimisme ervaart 
in de onmiddellijkheid der innerlijke aanschouwing de onuitroeibaarheid van de 
scheppende wil: dat is de zekerheid van de humanistische mythe. Het is strikt genomen 
zeer wel mogelijk, dat de verwerkelijking van die wil in de toekomst toch nog fictief 
blijkt, maar zijn innerlijke realiteit in het heden is er niet minder om. Die mythe stelt 
onsin staat te handelen alsof de mensheid in de toekomst een veilige thuiskomst na zijn 
omzwervingen ver van huis beloofd is. enz." (1947), p. 57/58. 
Nog in zijn afscheidscollege zal hij met instemming ons beider vriend Heering citeren: 
,,...dat (...) aan iedere redelijke levensbeschouwing een mythisch, een pre-rationeel 
element, ten grondslag ligt, een oer-inzicht, een oorspronkelijke keuze, die rationeel 
nietten volle te verantwoorden is, maar die symbool en mythe nodig heeft om zich uit te 
drukken". (1979), p. 5, uit H. J. Heering, De open werkelijkheid, 1978, p. 5 — eveneens 
een afscheidscollege. 

5. Gevoel, in harmonie met de rede 
Er is dus meer tussen hemel en aarde voor Van Praag dan de ratio alleen, maar mag ik 
dat andere „gevoel" noemen? De term is zo vaag dat het natuurlijk altijd wel mag, 
alleen verheldert het ook dit woord te kiezen? Ik hoop het; in elk geval noemt Van 
Praag zelf zijn getemperde uitwerking van het vitale zo, ook bij zijn genuanceerde 
omschrijving van „rede" op p. 38 van (1947), zie ook de eraan voorafgaande bladzij-
den. Daaruit blijkt al dat mijn streven bij hem een harmonie van rede en gevoel te 
ontdekken niet misplaatst is. Ik meen trouwens dat dat uit de meeste tot dusver gegeven 
citaten ook blijkt. 
Dit gevoel uit zich bij hem vooral op twee wijzen, beide gericht op een wijder verband. 
Zijn opvatting dat de mens aangelegd is op de werkelij kheid als een geheel, waarvan de 
mens tegelijk deel uitmaakt, heb ik al genoemd. Het is een thema dat hij hem 
herhaaldelijk terugkeert en zonder dat ik van „religieus humanisme" bij Van Praag 
zou willen spreken, ontbreekt die dimensie bij hem niet helemaal. De tweede richting is 
de gerichtheid op de medemens, op het sociale geheel van de mensheid. Over beide 
wilde ik nog enkele opmerkingen maken. 
Eén van mijn laatste ontmoetingen met Jaap van Praag was toen hij in kleine kring de 
tekst (of wellicht een voorlopige versie ervan) voorlegde van het _Discussiestuk van de 
Humanistische Groep Geestelijke Gezondheid", waarvan hij de redactie op zich had 
genomen, bij mijn weten de laatste tekst van hem die voor zijn overlijden is gepubli- 
ceerd, al was deze dus niet door hem alleen geconcipieerd. Tijdens de discussie deelde 
hij mee dat hij zelf ook wel een enkele maal in zijn leven, soms zomaar ineens op de 
fiets, een eenheidservaring had beleefd. Hij hechtte er niet te veel betekenis aan ,5  maar 
het was wel voor hem een onmiskenbare geestelijke realiteit en een wezenlijke 
component voor volledig mens-zijn. Welnu, zo iemand „rationalist" tout court noe-
men lijkt mij misleidend. Temeer omdat door de jaren heen „Het religieuze element 
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( 	) altijd een belangrijk bestanddeel (is) geweest van de opvattingen in het Humanis- 
tisch Verbond" en wellicht ook van zijn voorzitter Van Praag, die deze woorden schrijft 
aan het begin van een Inleiding van een bundel artikelen Humanisme en religie, door 
het Humanistisch Verbond in 1953 uitgegeven. Aan continuïteit ontbreekt het dus 
blijkbaar niet. 
In een passage uit (1947), waarin Van Praag juist spreekt over de „verhouding tussen 
gevoel en rede", citeert hij Jaurès, de grote, in 1914 vermoorde socialist: „Op de dag 
waarop wij alles zouden kennen en doorzien, zou er een einde zijn aan onze onwetend-
heid, maar niet aan onze verwondering. Een geheel donkere put is romantisch; een 
fontein daarentegen blijft mysterieus zelfs wanneer men tot haar grond kan zien" 
(1947), p. 35 (naar Jean Jaurès, De la réalité du monde sensible, 19022, p. 88-89). 
Jaurès citeert hij vaker in zijn Modern humanisme, steeds met waardering, en hetzelfde 
citaat keert terug in Van Praags proefschrift over Henriëtte Roland Holst (1946).6Het 
staat er op p. 121 in de paragraaf over religie. 
Vinden we niet in zijn belangstelling voor Henriëtte Roland Holst een verbinding 
tussen die beide gerichtheden, een religieuze en een sociale? Men wijdt niet zomaareen 
dissertatie aan een persoon; een zekere verwantschap moet er dan zijn.? En tenslotte is 
(1946) naast het artikel over Marsman, bij mijn weten, het enige uitvoeriger geschrift 
van de Neerlandicus Van Praag. (Van eventueel jeugdwerk van voor de oorlog heb ik 
niet getracht kennis te nemen.) Als Van Praag de verschillende aspecten van haar, die—
later — wel een religieus socialiste is genoemd, in zijn proefschrift behandelt en 
bijvoorbeeld in zijn derde hoofdstuk Levensbeschouwing dit ook chronologisch-
biografisch doet door achtereenvolgens een paragraaf te wijden aan Filosofie (p. 98 
vv. ), aan Psychologie (p. 110 vv.) en de reeds genoemde aan Religie (p. 120 vv.), dan 
waarschuwt hij onmiddellijk (p. 98): „Het behoeft wel nauwelijks betoog dat deze 
fasen (n . 1. een filosofische tot 1911, een psychologische tot 1927 en een religieuze 
daarna, zoals hij net had gezegd MFF) niet scherp te scheiden zijn en dat ook in ieder 
stadium deze drie factoren gelijktijdig voorkomen en elkaar corrigeren". 
Evenmin als t.a.v. zijn ander werk zullen we de schrijver in zijn proefschrift op de voet 
volgen. Een enkel citaat moet volstaan. Zo (1946), p. 108: „Voor de traditionele 
godsdienst (...) toont ze (Henriëtte Roland Holst MFF) in deze strijdbare fase al heel 
weinig begrip. Maar ze wijst daarom het begrip religie nog niet af. Want wat de 
sociaal-democratie nastreeft is, meent zij, een 'religieuze taak, dat wil zeggen eene 
zaak, die haar geloovigen aangrijpt met gansch het hart, gansch hun ziel, en gansch hun 
gemoed'. Dienst der mensheid heet de religieuze taak der sociaal-democratie, onge-
twijfeld een curieuze, hoewel niet geheel ongewone opvatting van het religie-begrip, 
die ze aan Dietzgen ontleent". Men mag deze uitspraak natuurlijk niet op de auteur 
overdragen, maar dat in die geest Van Praag zijn langdurige werkzaamheid als politicus 
voor de Partij van de Arbeid, vooral als lid van de Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, zin gegeven heeft, lijkt niet ondenkbaar. 
Kenmerkend is zeker dat in (1947) —en voor mij is misschien toch zijn jeugdwerk in feite 
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zijn belangrijkste boek8  — net als bij Aristoteles, met wie hij verder niet veel gemeen 
schijnt te hebben gehad, de politieke theorie onmiddellijk bij zijn ethiek aansluit. 

6. Ethisch credo 
In het begin van deze bijdrage heb ik al gezegd dat voor mij het belangrijkste — en ook 
het boeiendste, voeg ik er aan toe — dat Van Praag op het gebied van de ethiek heeft 
geschreven een hoofdstuk is uit Modern humanisme, Een plaats om te staan: ( 1947). p. 
59-104. In dit hoofdstuk stelt hij, in tegenstelling tot de beide erop volgende de 
individuele mens centraal. Zijn ethiek is eensdeels sterk op Albert Schweitzer georiën-
teerd;9  anderzijds is er althans in een gedeelte van het hoofdstuk een flinke scheut 
Heymansiaanse ethiek. Anders gezegd, er is weer een samengaan van gevoel en ratio. 
De eerste geeftnatuurlij k een „ethiek van de eerbied voor het leven" (p. 74). Heymans 
biedt het objectiviteitsbeginsel en de ook door Polak en Libbe van der Wal verdedigde 
paradoxale opvatting van determinisme als voorwaarde voor verantwoorde lij ke daden 
(vgl. p. 84). Maar op Heymans heeft hij toch kritiek; die vindt Van Praag te formeel. 
bijna zou ik zeggen te kantiaans, te weinig inhoudelijk, te weinig warm (p. 87). Neen 
het is het gevoel dat het wint. 
Dat blijkt ook elders. Zo in de korte, zeer krachtige kritiek op Gorters marxisme p. 76 
evv., die hij trouwens —terecht—van redeneerfouten beticht , bijv. p. 78. Het blijkt ook 
impliciet, maar onmiskenbaar, en m.i. heel belangrijk, in het principiële onderscheid 
dathij maakt tussen lust(gevoel) en geluks(gevoel) op p. 85/86. De utilistische calculus 
had hij al eerder op p. 75 kort, maar principieel afgewezen: ..Het helpt niet of we 
tegenover het noodzakelijke kwaad het goede stellen dat bereikt werd. want het is juist 
een der fundamentele, zedelijke ervaringen dat goed en kwaad geen quantitatieve 
begrippen zijn: men kan ze optellen noch aftrekken; er is geen hoeveelheid goed, hoe 
grootook, die in staat is ook maar het geringste spoortje kwaad uit te wissen. Het kwaad 
dat nodig is, blijft er niet minder kwaad om, dat is een der grondslagen van levende 
ethiek. — Langs deze weg alleen ook hebben we toegang tot het begrip der schuld. 
Schuld is niet alleen het kwaad dat we doen en dat vermeden had kunnen worden . maar 
ook het kwaad dat menselijkerwijs onvermijdelijk was. (Weer een religieus moment. 
zou ik zeggen MFF). Het is de grondfout van alle utilistische en pragmatische ethiek. 
dat ze letterlijk van de nood een deugd maakt, in plaats van de spanning te bewaren 
door het kwaad kwaad te noemen en in nood-zaak niet alleen de zaak. maar ook de 
noodte beseffen". En dit alles binnen een schweitzeriaanse context van eerbied voor al 
wat leeft, ook plant en dier. 
Vanaf p. 89 gaat de individuele ethiek van „worden wie men is". dus zelfrealisatie 
vitale creativiteit, over in „de ethiek der gemeenschap". Volledige zelfverwerkelij-
king is alleen mogelijk in relatie met het grotere geheel, ja in strikte zin, vooral in een 
innige relatie met één ander. (Hij zegt zelfs, wat vermoede lij kin 1943 minder gangbare 
munt was dan nu, dat zulk een tweerelatie altijd een erotisch moment bevat — wat hij 
natuurlijk allerminst met seksueel gelijkstelt). Gelijkberechtigdheid van man en 
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vrouw (p. 97) is dan ook iets zo vanzelfsprekends. dat hij er nauwelijks over hoeft te 
spreken. 

7. Slotopmerking 
Een persoonlijke opmerking ter afsluiting. Mij werd een bijdrage aan dit herdenkings-
nummer gevraagd op een moment dat ik er werkelijk geen tijd voor had. Als zijn 
opvolger op de Socrates-leerstoel in Leiden kon ik echter niet weigeren, vond ik. 
Bovendien had ik mij in Jaaps werk nooit speciaal verdiept. Wel had ik uit persoonlijke 
ontmoetingen in de laatste jaren een zeer grote waardering voor de fijnzinnige mens 
Van Praag gekregen. Daarvan heb ik ook, o.a. in het niet in Rekenschap afgedrukte 
slotgedeelte van mijn oratie, blijk gegeven. Maar nu ik me voor de gelegenheid meer in 
zijn werken heb verdiept, heeft dat werk en heeft hij mij dusdaniggefascineerd dat ik er 
niet in ben geslaagd me er met een kort, weinig tijd vragend artikeltje vanaf te maken. 
Dit is, geloof ik, van mij persoonlijk uit gezien. de grootste hommage die ik Jaap van 
Praag kan brengen. 

In zijn proefschrift citeert hij op p. 111 het grootste deel van het oktaaf van een sonnet 
van Henriëtte Roland Holst (uit Verzonken Grenzen)m: 

mij lokt weerom het pad van denken 
dat ik beschroomd in mijn jeugd ben geschreden. 
toen ik zocht met het bezit van een vrede 
verheven boven sterflijk heil, te drenken 
mijn ziel, zocht naar zekerte die niets krenken 
kon, en wijsheid uitgaande boven rede. 

Welnu, een „wijsheid uitgaande boven rede" moge Van Praag niet hebben gezocht 
zoals de dichteres, maar hij heeft haar meermalen gevonden. 

Leiden, april 1982 

AANTEKENINGEN: 
1. Ter illustratie: in het overigens voortreffelijk door Bert Boelaars samengestelde Documenta-
tiecahier t.b.v. de studieconferentie .,De relatie tussen levensovertuiging. ethiek en politiek", 
okt. 1981, word ik, meen ik, twee maal genoemd, door Derkx (p. 12) en door Mazure (p. 15), 
beide malen ontleend aan een in Rekenschap gevoerde discussie, en beide malen wordt, door 
parafrasering, uit hetgeen ik heb gezegd niet dat gehaald wat ik heb bedoeld. Ik heb sterk het 
gevoel dat degenen op wier opgenomen teksten in het cahier wordt gereageerd deze onbevredi-
gende ervaring in nog veel sterkere mate gehad moeten hebben. Wie de hele bundel nog eens 
doorleest zal moeten constateren dat er weinig echt is gediscussieerd. veel langs elkaar heenge-
praat ; en tijdens de conferentie zelf was het niet veel anders. Als ontlading van emoties uiterst 
geslaagd, maar alleen in die zin — dus zeer indirect — ook een bijdrage tot de oplossing van de 
problematiek. 
2. Mijn hartelijke dank aan Peter Derkx. Merkwaardig genoeg heb ik in feite niets van wat hij mij 
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heeft aangeraden gebruikt, maar juist wel dit hoofdstuk en dat noemt hij in zijn brief weer niet. 
3. VanPraagvermeldt geen vindplaats voor zijn Kant-citaat resp. Kant-variatie. Voor mij was de 
„uitroep van Kant" toch weer niet zo bekend dat ik de juiste bladzijde in Kants Verzameld Werk 
onmiddellijk kon vinden. Een vingerwijzing bracht de overweging dat Van Praag in 1943 wellicht 
uit de tweede hand moest citeren en een voetnoot in zijn proefschrift op p. 134 (noot 19) maakt het 
uitermate waarschijnlijk dat hij heeft geciteerd naar het voortreffelijke artikel van Leo Polak, 
Kant en de metaphysica uit 1924, dat ik lees in Leo Polak, Verspreide geschriften II , Amsterdam 
(Van Oorschot) 1947, p. 197 evv. Dit eindigt er namelijk mee en wel zodanig dat we de bekende 
mening dat Polak, had hij de oorlog overleefd, een stuwende kracht in het Humanistisch Verbond 
zou zijn geweest, weer eens bevestigd vinden. Daarom een vrij lang citaat uit deze inspiratiebron 
voor Van Praags Modern humanisme. Polak t.a.p., p. 207/8: „Zo was Kant de 'Philosoph der 
Aufkjáning', zo verkondigt en fundeert hij in heel zijn werk, voor Zijnsleer en Zedeleer, de 

Autonomie der Rede (curs. van Polak). — Zo spreekt men (Eucken) terecht van twee werelden, die 
van Thomas van Aquino en die van Kant, die van dogmatisch gezag, van heteronomie (...) en die 
van de vrije, autonome kritiek van het koninklijke zelfdenken. (...) En aldus formuleert Kant 
deze ware vrijheid des denkens, dit echte vrijdenkerschap: 
'Nehmt an, was Euch nach sorgffiltiger und aufrichtiger PrBfung am glaubwBrdigsten scheint , es 
mogen nun Facta, es mógen Vernunftgriinde sein; nur streitet der Vernunft nicht das, was sie zum 
hóchsten Gut auf Erden macht, td.mlich das Vorrecht ab, der letzte Probierstein der Wahrheit zu 
sein. Widrigenfalls werdet Ihr, dieser Freiheit unwrdig, sie auch sicherlich einbBBe n ...' (o.c. 
1786).—Zovierenwij (Polak sprak in 1924 ter gelegenheid van de viering van Kants tweehonderd-
ste geboortedag MFF) Kant, meer nog om de sleutel, dan om wat hij zelf ontsloot, mitsdien in 
dieper zin zelfs dan Spinoza, als Verlosser der Gedachte". 
Men ziet het, Polak is meer rationalist dan Van Praag. — Met (o.c. 1786) bedoelt Polak een 
tijdschriftartikel van Kant, Was heisst: sich im Denken orientieren?, geschreven n. a. v. en gedeel-
telijk tegenMoses Mendelssohns Morgenstunden (1785) , en óók Kant eindigt zijn artikel met deze 
„uitroep". Van Praag had gelijk deze woorden zo te kwalificeren. Aan het citaat bij Polak gaat 
namelijk vooraf: „Freunde des Menschengeschlechts und dessen, was ihm am heiligsten ist!" 
4. S. Griffioen, Veranderingen in het denkklimaat, Universitaire Pers Leiden 1981, p. 17. Vgl. 
noot 11 bij mijn oratie (in Rekenschap 28, 1 — maart 1981 — p. 18). 
5. Ik moet een beetje denken aan de bescheiden nuchterheid waarmee het waarheidsgehalte van 
dergelijke ervaringen ook door J. A. dèr Mouw werd gerelativeerd, bijv. in Misbruik van mystiek 
(uit 1916), herdrukt in Dèr Mouw, Verzamelde werken deel VI Amsterdam 1949 (Van Oorschot), 
p. 81-102. 
6. De tekst is gelijk, alleen blijkt in (1946) uit stippeltjes, dat er iets is overgeslagen. In een 
academisch proefschrift moet je natuurlijk preciezer zijn, maar het versterkt mijn indruk dat Van 
Praag in 1943 op grond van aantekeningen en eventueel een beperkte boekenschat moest werken. 
Dit steunt de in noot 3 geopperde mogelijkheid dat hij Kant indirect citeerde. 
7. Het lijkt me aardig erop te wijzen dat zijn oude vriend en strijdmakker Jan Brandt Corstius in 
1934 op Gorter is gepromoveerd, een frappante parallel en misschien ook een interessant 
nuanceverschil. 
8. Mag ik met gepaste schroom het zo zeggen: In dit onder moeilijke omstandigheden geschreven 
boek, Modern humanisme, Een renaissance?, toont Van Praag al eén rijpe wijsheid en genuan- 
ceerdheid, gepaard aan grote eruditie én aan een zeer vitaal elan. Scirrimige passages kan ik — na 
zoveel jaren ze voor het eerst onder ogen hebbend — niet zonder een 'zekere ontroering lezen. Zij 
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werden dan ook, zoals hij zelf in 1958 bij implicatie meedeelt, reeds geschreven voordat hij zijn 
jeugd had afgesloten. 
9. Zijn grote waardering voor Schweitzer blijkt meermalen. Zijn studiegenote en medestandster 
uit die vroege tijd, mevrouw Dr. A. M. Cram-Magré deelde mij dit ook persoonlijk mee, met 
name zijn grote liefde voor Schweitzers Kultur und Ethik. Hiervoor voor andere mededelingen 
en hulp dank ik haar zeer. 
10. Uit 1918. In de door mij geraadpleegde derde druk van 1940, p. 32 is de.tekst iets anders. 

J. P. van Praag feliciteert zijn opvolger M. F. Fresco, die op 13 maart 1981 het ambt 
aanvaardde van bijzonder hoogleraar in de wijsgerige antropologie en de grondslagen 
van het humanisme aan de Rijksuniversiteit Leiden. Deze bijzondere leerstoel wordt 
beheerd door de Stichting Socrates. 
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Humanisme en zijn grondslagen 

P. Smits 

Graagwil ik aan het verzoek voldoen om mijn persoonlijke visie te geven op Van Praags 
boek over de 'Grondslagen van Humanisme'. 
Ofschoon ik hem in de loop der jaren slechts een paar maal ontmoet en gesproken heb, 
heb ik toch steeds een innerlijke band met hem gevoeld vanwege zijn sympathieke 
persoonlijkheid en ook door mijn eigen sterke pre-occupatie met de verschillende 
verschijningsvormen van het humanisme en de wijsgerige vragen, die het in deze tijd als 
eigen complete levens- en wereldbeschouwing oproept. Ik werd zeer geboeid door zijn 
kort na de laatste wereldoorlog (in '47) verschenen boek 'Modern Humanisme' dat 
onder de druk van oorlog en bezetting geschreven was en tot degenen, die verlangend 
hebben uitgezien naar het nieuwe boek dat nu dan eindelijk ruim 30 jaar later is 
verschenen, behoor ook ik. 
Een vergelijking van beide boeken geeft m.i. geen aanleiding tot de conclusie dat de 
schrijver in de loop der jaren grote veranderingen in zijn fundamentele inzichten zou 
hebben ondergaan, maar wel blijkt uit dit nieuwe boek hoe vruchtdragend voor de 
ontwikkeling van zijn denken de jaren van de Leidse leerstoel zijn geweest. 
Er gaat van dit boek een sterk vormende geestelijke werking uit door de wijze waarop 
Van Praag zijn inzichten en overtuigingen presenteert. Hij schrijft nl. niet als een 
formele begripsanalyticus, die een strak begrippensysteem hanteert dat hij aan de lezer 
tracht op te dringen, maar in een overwegend empirische denktrant leidt hij de lezer 
rond op het brede terrein van het eigentijdse humanisme in zijn verschillende verschij-
ningsvormen, daarbij echter telkens doorstotend naar de principiële achtergrondsvra-
gen. 
Dit alles maakt dit boek zo bij uitstek geschikt voor bespreking in discussiegroepen. In 
zijn opbouw is het zorgvuldig doordacht en getuigend van wetenschappelijke ob j ectivi-
teit, maar het is tevens een heel persoonlijk boek van een mens met een gerijpte levens-
en mensenkennis. 
Wat nu de inhoudende betekenis van dit boek betreft, — het lijkt het meest zinvol om 
mij te beperken tot enkele kernthema's waaruit blijkt voor welke waarden en inzichten 
het humanisme naar Van Praags oordeel in deze tijd staat of dient te staan. 

Mens en wereld 
Van Praag geeft van het Humanisme het volgende visitekaartje bij wijze van identi-
teitsbewijs: „Humanisme is een levensovertuiging, gekenmerkt door het pogen leven 
en wereld te verstaan en er in te handelen met een uitsluitend beroep op menselijke 
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en mensenkennis. 
Wat nu de inhoudende betekenis van dit boek betreft, — het lijkt het meest zinvol om 
mij te beperken tot enkele kernthema's waaruit blijkt voor welke waarden en inzichten 
het humanisme naar Van Praags oordeel in deze tijd staat of dient te staan. 

Mens en wereld 
Van Praag geeft van het Humanisme het volgende visitekaartje bij wijze van identi-
teitsbewijs: „Humanisme is een levensovertuiging, gekenmerkt door het pogen leven 
en wereld te verstaan en er in te handelen met een uitsluitend beroep op menselijke 
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vermogens en gericht op ieders zelfbestemming in een gezamenlijk menszijn". 
Hij wijst er op dat in de humanistische overtuiging de wijsgerige bezinning op het 
menszijn (de antropologie) en de wijsgerige bezinning op de wereld (de ontologie) ten 
nauwste samenhangen omdat hier de wereld vanuit de mens begrepen wordt, zodat de 
ontologische postulaten eigenlijk uitbreidingen zijn van de antropologische. 
Het zijn is onverbrekelijk met het bestaan van de mensen verbonden en pas in relatie tot 
de mens wordt het zijn tot ervaarbare werkelijkheid. Deze relatie van ervaren en zijn 
dient niet dualistisch te worden opgevat, want mensen maken zelf déél uit van het zijn in 
die zin dat het bewustzijn een functie is van datzelfde zijn. Met een citaat: „Werkelijk-
heid is geen afspiegeling van iets, maar ook geen ideële constructie over iets heen; het is 
de existentiële ervaring van door de mensen geïnterpreteerde wereld. En dan niet zo, 
dat er kwasi twee werelden zouden bestaan: het zijn en de wereld voor de mensen; maar 
die zijn volledig één: het zijn is als wereld voor de mensen de werkelijkheid". 
Het is niet een zijn achter de wereld dat die interpretatie beheerst, maar een zijn dat zelf 
wereld wordt en hier ligt een kenmerkend verschil met alle vormen van transcendente 
interpretatie. De wereld als natuurwerkelijkheid openbaart uit zichzelf geen zin en 
geen aanwijsbaar doel. De enige betekenis is die, welke mensen er aan geven kunnen 
en dat is veeleer een zin voor hun eigen bestaan dan voor dat van de wereld. Wel kan de 
mens gebruik maken van de krachten in die wereld door ze te sturen, al heeft hij 
daarmee de wereld nog niet in zijn zak. 
De onverbrekelijke samenhang van mens en wereld blijkt met name ook uit de relatie 
van natuur en cultuur. Met een citaat: „Het heeft geen zin te vragen wat de mens van 
nature is, als men dat niet onmiddellijk in verband brengt met wat hij door de cultuur 
geworden is... Het verschil tussen natuur en cultuur is een relatief onderscheid; het gaat 
om elementen die te zamen de menselijke werkelijkheid vormen, waarin ook de 
buitenmenselijke wereld is opgenomen. De cultuur van de mensen is hun natuur". 
Uit deze korte samenvatting blijkt wel dat Van Praag enerzijds een spiritualistische 
mensopvatting en anderzijds een dualistische opvatting van de werkelijkheid afwees. 
Zijn visie op de relatie mens en wereld getuigt van een grote werkelijkheidszin, die, 
zoals het hele boek dóór blijkt, versterkt is door zijn openheid voor de inzichten en 
resultaten van de natuurwetenschappen. Het klassieke humanisme mag dan vooral een 
aangelegenheid van alfacultuur zijn geweest, maar bij Van Praag komt de bêtacultuur 
gelukkig in voldoende mate aan haar trekken. 
Bij één aspect plaats ik nog een vraagteken. Van Praag wees de transcendentie gedachte 
af omdat hij er een onvermijdelijke verdubbeling van de werkelijkheid in zag. Maar is 
dat zo? De vraag naar de grónd van de werkelijkheid hoeft als zodanig toch geen 
verdubbeling te impliceren. Ze hoeft zelfs geen godsdienstige vraag te zijn. Bij de 
wijsgeer Beerling bleek het in zijn laatste boek ('Niet te geloven') een legitieme 
wijsgerige vraag te zijn. 
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Mensbeeld en wijsgerige oriëntatie 
Volgens Van Praag is het Humanisme in wezen geen filosofie. _maar een vaak 
onuitgesproken levensbesef en een levenspraktijk, die door denkers wijsgerig onder 
woorden wordt gebracht, al zijn zij dikwijls ook voorgangers in de vernieuwing van het 
cultuurpatroon". 
Dit houdt dus in dat hij afwees dat onder de velerlei filosofische stromingen één 
bepaalde stroming, bijv. het rationalisme of het idealisme of het existentialisme de 
geestelijke basis van het Humanisme zou kunnen zijn. Vandaar dat hij de filosofie niet 
ter sprake brengt in het tweede hoofdstuk dat over de principiële uitgangspunten 

handelt, maar in het eerste hoofdstuk dat de verschillende verschijningsvormen van het 
humanisme bespreekt. Hij wijst er ook op dat er in de geschiedenis van het humanisme 
verschillende filosofische wegen van humanistische bewustwording zich voordoen. 
zoals ook humanistische denkers hun overtuiging op de grondslag van verschillende 
wetenschappelijke inzichten (biologie, psychologie, sociologie) plegen te ontwikke-
len. 
Men kan dit met Van Praag eens zijn en toch tegelijk van oordeel zijn dat de ei een ti jdse 
ontwikkeling van het humanisme tot een eigen complete levens- en wereldbeschou-
wing, ook een verder gaande filosofische bezinning op zijn principiële uitgangspunten 
vereist. En het allerbelangrijkste van zo'n verder gaande bezinning zou dan wellicht 
kunnen blijken te zijn dat de uiteenlopende uitgangspunten elkaar niet slechts tegen-
spreken, maar ook corrigeren en aanvullen. 
En hoe belangrijk zo'n bezinning met name met het oog op het mensbeeld is. bewijst 
zeker de bijzonder waardevolle rede van prof. Fresco over ..De mens als feit. als 

mogelijkheid en als norm". 

De vraag is echter aan welke wijsgerige stroming Van Praag zelf zich blijkens dit hoek 
het meest verwant voelde. 
Deze vraag is m.i. niet zo eenvoudig te beantwoorden doordat hij niet een eenzijdig 
denker was, maar voor het eigene van verschillende wijsgerige stromingen innerlijk 
open stond. Zo spreekt uit meerdere passages een levensgevoel dat stellig niet vreemd 
was aan een existentialistisch levensbesef. Ik denk hier bijv. aan wat hij zegt over de 
complementaire relatie van beleving en beschouwing. _Het feit". zo zegt hij, „dat 
menselijke verstandhouding zich nu eenmaal grotendeels via de beschouwing moet 
voltrekken, mag het inzicht niet verdoezelen, dat in existentiële zaken de beleving de 
grondslag voor de beschouwing levert". 
Anderzijds was hij in sterke mate een rationeel denker. wat niet onduidelijk samen-
hangt met zijn empirische denktrant en met zijn streven om in zijn wereldbeeld de 
inzichten van de alfa- en bétawetenschappen te integreren. Zo zegt hij nadrukkelijk dat 
de uitzonderlijkheid van de mens in het evolutieproces daarin bestaat dat hij geken-
merkt wordt door zijn denken zodat hij een menselijke taal kan ontwikkelen waarop 
zijn cultuur berust. 
Tevens merkt hij echter ook op dat het redegeloof van de 18e-eeuwse Verlichting zich 
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intussen er meer van bewust is geworden dat aan de aanvaarding van de rede als 
uitgangspunt al evenzeer een keuze ten grondslag ligt als aan de aanvaarding van elk 
ander uitgangspunt. 
Tenslotte noemt hij onder een vijftal postulaten, die samen een model van een 
humanistisch mensbeeld verschaffen, ook de redelijkheid. Uit de nadere toelichting 
van dit begrip blijkt dat de rede van deze redelijkheid door hem in ruime zin wordt 
opgevat als het menselijk vermogen tot verwoording, rekenschap en verstandhouding, 
als een wezenlijk bestanddeel van de wijze waarop mensen met zichzelf, de wereld en 
de anderen omgaan. Hij zegt zelfs dat deze redelijkheid wel samenhangt met de 
vrijheid zoals humanisten die plegen op te vatten. En dit laatste doet denken aan de 
relatie, die Kant heeft gelegd tussen de theoretische en de praktische rede. 

Humanistische religie 
Als godsdienstsocioloog en wijsgerig theoloog heb ik uiteraard veel belangstelling voor 
de visie van Van Praag op de principiële relatie tussen humanisme en religie. Geloofde 
hij in de mogelijkheid van een humanistische religie, d.w.z. in een type religiositeit dat 
onverkort vasthoudt aan „een uitsluitend beroep op menselijke vermogens"? 
Vanuit een blik op de geschiedenis van het humanisme constateert hij dat religiositeit in 
ongodsdienstige zin soms meer, soms minder, met de humanistische leefwereld ver-
bonden is gebleven en een blijvend element vormt in de humanistische stroming. 
Zelf spreekt hij van een authentiek (ongodsdienstig) religieus humanisme, dat de 
beleving van de wereld in zijn overweldigende en boeiende ondoorgrondelijkheid 
symboliseert. Terecht wijst hij er op dat de oorspronkelijke betekenis van het woord 
'religie' niet verwijst naar het werkwoord religare, maar naar religere in de betekenis 
van ontzag hebben. In de term 'religie' wordt dan uitgedrukt, zo zegt hij, „dat mensen 
met ontzag in de wereld kunnen staan en beseffen die wereld niet in hun zak te hebben". 
Ook het besef van eenheid van al het zijnde, waarvan ook de mensen deel uitmaken, 
speelt er in mee, zoals ook de gedachte van verbondenheid met de totaliteit van het 
bestaan. Dit laatste doet denken aan een uitspraak van de antropobioloog De Froe, dat 
de theologie allereerst een theorie van de totaliteit is en als zodanig nog allerminst 
overbodig geworden is. 
Deze humanistische religiositeit kenmerkt zich echter door haar ongodsdienstig karak-
ter, d.w.z. laat zich niet zoals de traditionele godsdiensten uit een buitenmenselijke 
'openbaring' afleiden, maar uit het wezen van de mens zelf. 
In alle duidelijkheid stelt Van Praag dat humanisme niet een ander antwoord geeft op 
door de traditionele godsdiensten gestelde vragen, maar andere vragen stelt: „De 
humanist is niet een christen, ontdaan van zijn christelijke verwachtingen en houdin-
gen; hij denkt eenvoudig in andere termen dan die van zonde en verlossing, lijden en 
heil. Natuurlijk kan de humanist het bestaan van kwaad, leed en dood niet ontkennen, 
maar hij ervaart ze als de natuurlijke keerzijde van het bestaan". Persoonlijk sta ik 
volledig achter deze visie, maar wel rees er bij mij nog een tweetal nadere vragen. 
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Allereerst deze vraag: impliceert de humanistische levensovertuiging een religieus 
besef? Ik meen dat Mennicke, de vroegere directeur van de Internationale School voor 
Wijsbegeerte, daar indertijd terecht het volgende antwoord (in zijn: Levensleer) op 
gegeven heeft: „De mens, die bij het proces der wezensrealisering betrokken is, is op 
weg naar het beleven van het religieuze levensaspect. Maar de wezensrealisering op 
zichzelf staat principieel los van het al dan niet beleven daarvan. Tot wezensrealisering 
komt de mens langs de weg van wijsgerige bezinning". 
Mijn andere opmerking betreft het atheïsme. Van Praag is op dit punt niet ingegaan en 
tochisjuist het atheIsme in onze tijd een geestelijk verschijnsel waarin zich opmerkelij-
ke veranderingen aan het voltrekken zijn. Globaal gesproken wees in de vorige eeuw 
het atheïsme het religieuze levensbesef in zijn diverse vormen als zodanig af. Maar in 
deze tijd zien we nieuwe vormen van atheïsme opkomen, zowel binnen het christe n-
domalsin het marxisme, diezich kenmerken door wél een religieus besef, maar met een 
gelijktijdig zich definitief voorbij voelen aan elke menselijke poging tot 'invulling' van 
het riskante traditionele woord 'God'. 
Het humanisme vertegenwoordigt een geestelijk emancipatieproces van mens en 
mensheid. Die nieuwe vormen van atheïsme stellen ons voor de vraag of tot die 
geestelijke emancipatie ook behoort een emancipatie uit, dan wel binnen de religie. 

Toekomstperspectief 
De laatste twee hoofdstukken en daarmee de tweede helft van het boek zijn gewijd aan 
het humanistisch denken en handelen in de maatschappelijke praktijk, met name ook 
in de begeleiding van allerlei groepen van mensen. 
Daarmee komt de schrijver tenslotte ook voor de vraag te staan welk toekomst beeld hij 
voor ogen heeft van het humanisme als idee en praktijk. 
De geschiedenis laat zien dat het humanisme niet op een gegeven moment kant en klaar 
te voorschijn is getreden, maar het doet zich kennen als een geestelijk emancipatiepro-
ces dat zich door de eeuwen heen en onder wisselende culturele omstandigheden heeft 
voltrokken. 
Maaralszoveel geestelijke bewegingen staat ook het humanisme thans voor de vraag of 
de bronnen van zijn inspiratie toereikend zijn om in de huidige weerbarstige werkeli j k-
heid mensen innerlijk in beweging te kunnen brengen. Critici, ook in het eigen kamp. 
wijzen op een teveel aan optimisme. Zo heeft in 1974 in dit tijdschrift Beerling in zijn 
artikel 'Maat aller dingen' het humanisme verweten dat het te optimistisch denkt over 
de mogelijkheden van de mens vanuit een te zelfverzekerd mensheidsidealisme en dat 
het de mens ook te veel als het middelpunt van de werkelijkheid beschouwt met 
voorbijzien aan de omvattende zijnsstructuren. Beerling geloofde wel in de wezenlij ke 
mogelijkheden van de mens, maar was even sterk onder de indruk van de feitelijke 
grénzen van die mogelijkheden en pleitte daarom voor een ontnuch te ri ngsproces van 
het humanisme. 
Voor een deel acht ik zelf deze kritiek wel juist, al is ze waarschijnlijk meer van 
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• toepassing op het Amerikaanse dan op het Europese type humanisme. Maar in elk 
geval is deze kritiek van Beerling stellig niet van toepassing op de visie van Van Praag. 

Tot tweemaal toe constateert hij in zijn boek dat de mens de wereld niet in zijn zak heeft 
► en bij alle waardering voor de verhelderende bijdrage, die de Amerikaanse humanisti-

sche psychologen leveren, acht hij niettemin hun grootste eenzijdigheid een optimisme 
waarin nauwelijks nog plaats is voor onoplosbare problemen en conflicten. 
Maar belangrij ker is dat hij scherp tweeërlei optimisme onderscheidt. nl. enerzijds het 
optimisme van het kijken door een zonnige bril. die de grauwe werkelijkheid kleurig 
maakt, maar heel anders het optimisme van de wil, dat uitdrukking is van het geloof in 
verandering ten goede ondanks alles. En dit willen is niet een willekeurige impuls. maar 
een in de mensen aanwezige gerichtheid. die aan de dag komt als vindingrijkheid. 
creativiteit. Met een Van Praag in hoge mate typerend citaat: „Humanisten maken 
zich veelal geen illusies omtrent de resultaten van een dergelijke activiteit. die zich —
door ons eigen tekort voortdurend bedreigd— uitput in een weerbarstige wereld. Maar 
tegelijk erkennen zij dit streven als een onuitroeibare drang om te worden wie we 
eigenlijk zijn. Humanistische levensaanvaarding betekent dan ook geenszins misken-
ning van het demonisch karakter van de werkelijkheid, maar de drang desondanks de 
wereld met menselijkheid te doordringen". 
In de laatste bladzijde van zijn boek spreekt hij van de 'Menswording van de mens' en 
getuigt hij van zijn eigen beeld van de toekomst. Hier zegt hij: „Humanisme is een 
intuïtieve zijns- en denkwijze, waarin hoop en twijfel om de voorrang strijden: hoop op 
vervulling van menselijke mogelijkheden, twijfel aan de kansen daarop in een weer-
barstige wereld; ook al omdat in de mens zelf vervulling en verleiding onverbrekelijk 
samenhangen. Toch is er altijd die niet te onderdrukken intuïtie, dat in het bestaan zin 
en vervulling verwerkelijkt kunnen worden. Deze verwachting berust niet noodzake-
lijk op optimisme, veeleer is weerbaarheid de middelterm tussen hoop en twijfel". 

Van Praags toekomstperspectief vat hij samen in drie humanistische sleutelwoorden: 
1. Weerbaarheid dat creativiteit veronderstelt, dus het vermogen om nieuwe beteke-

nis te hechten aan schijnbaar onwrikbare situaties. 
2. Vorming, want weerbaarheid vergt op zijn beurt vorming. die krachten kan vrij 

maken. 
3. Menselijke waardigheid, want die vrijgemaakte krachten stellen mensen in staat de 

menselijke waardigheid gestalte te geven. 

Laatst zei van sociologische zijde niemand minder dan Norbert Elias in een interview. 
dat veel angst waarmee tegenwoordig veel mensen rondlopen, in wezen vaak een angst 
is voor hun eigen scheppende creativiteit. Ze voelen zich eenzijdig schepsel. die ook in 
het maatschappelijk verband een 'voorgegeven' scheppingsorde menen te moeten 
volgen, maar die hierdoor hun eigen creativiteit als cultuurscheppende wezens schro- 
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melijk ónderschatten. Elias ziet in deze onbewuste angst van mensen voor zichzelt als 
scheppende wezens, een reëel gevaar. Want door die onbewuste angst zijn ze maat-
schappelijk niet aangepast en verstaan ze niet tot welke creatieve houding de grote 
problemen en conflicten van deze tijd de mens als zelfverantwoordeli j k e cultuurschep-
per juist uitdagen. 
Maar wat een man als Van Praag zowel in intellectueel als moreel opzicht zo geloof-
waardig maakt, is de wijze waarop hij met de volledige inzet van zijn persoon die 
uitdaging verstond en aanvaardde. 

Verkiesen doet verliesen, een 
uitspraak van Coornhert die 
Jaap van Praag koos voor zijn 
ex libris. 
Hij wilde hiermee zeggen dat 
welke keuze je ook maakt in het 
leven, dat er altijd andere din-
gen zijn die je daardoor niet 
kiest, die je laat lopen. Een di-
lemma dat er altijd zal zijn. 



,evensovertudging en filosofie 

Wim van Dooren 

Het belang van Van Praag voor de theorie van het humanisme is groot geweest. Hij 
heeft daarvoor de term ..humanistiek" ingang doen vinden en daarmee meer gedaan 
dan alleen een voor de praktijk nuttige formule gehanteerd. Humanistiek is een „vak", 
een discipline, geworden, waarin .,het gaat om de grondfenomenen van het humanis-
me"» Op deze fenomenen als uitgangspunten, door Van Praag „postulaten" ge-
noemd. wordt een theorie gebouwd, die zo mogelijk de elementen blootlegt „die van 
alle humanisme de kern uitmaken".2  Er zijn twee onderdelen van deze theorie: een 
ontologisch en een antropologisch. m.a.w. een uiteenzetting en doordenking van een 
wereldbeeld en van een mensbeeld. Om die theorie te kunnen geven, moet er van 
worden uitgegaan, dat er een humanistische levensovertuiging gevonden kan worden, 
die zich duidelijk van andere levensovertuigingen onderscheidt. En als we meer 
levensovertuigingen aantreffen. die zich humanistisch noemen of zo genoemd worden, 
maar principieel van elkaar verschillen, dan zullen we toch een of andere maatstaf 
moeten hanteren om het _echte" humanisme te vinden ofwel we proberen een grootste 
gemene deler te vinden tussen allerlei verschillende humanismen. De praktijk leert 
evenwel, dat de term _humanist" sinds zijn eerste gebruik in de Renaissancetijd al 
zoveel verschillende inhouden heeft gekregen, dat iets gemeenschappelijks eraan 
nauwelijks is te vinden. Het hanteren van een maatstaf voor het „echte" humanisme 
biedt twee problemen: in de eerste plaats dreigt er een vicieuze cirkel, omdat we vanuit 
de theorie over het humanisme het humanisme gaan zoeken, om daarop dan weer onze 
theorie te bouwen. In de tweede plaats treedt er een zekere willekeur op, als we gaan 
„betwijfelen of ieder humanisme dat zich als zodanig aandient, wel een humanisme is, 
of ten volle humanisme is".3  Van Praag hakt de knoop door vanuit de noodzaak tot 
omlijning van een verschijnsel waarover hij wil denken, en vanwege de duidelijkheid in 
het spraakgebruik. Dit betekent evenwel, dat we niet om te beginnen empirisch 
kunnen vaststellen, wat „echt" humanisme is, waarop de humanistiek moet worden 
gebouwd, maar dat we van een bepaald, aan tijd. plaats en maatschappij gebonden 
humanisme uitgaan, in feite van de levensovertuiging van Van Praag zelf, die hij met 
vele anderen wèl en met weer vele anderen niet deelt. Daarmee is het belang van een 
doordenking en systematisering, zoals de humanistiek die wil geven, niet minder 
geworden, slechts de reikwijdte is beperkter. 
Wanneer we nu de humanistiek zelf nader onderzoeken, zal inderdaad de beperktheid 
blijken , en zal de basis smaller blijken te zijn dan de term _theorie van het humanisme" 
doet veronderstellen. De humanistische levensovertuiging wordt immers afgezet te- 
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gen enerzijds christendom en anderzijds nihilisme. Anders gezegd: er wordt minder 
geloofd dan in het christendom, maar méér dan in het nihilisme, „God" is te veel.  
„niets" is te weinig. Deze middenpositie wordt nu gekenmerkt door een aantal 
„postulaten" voor een humanistische ontologie en voor een humanistische antropolo-
gie. We moeten wel even tussen haakjes constateren, om misverstanden te voorko-
men, dat de term „postulaat" hier niet wordt gebezigd in de gebruikelijke, Kantiaanse 
betekenis van „onbewijsbare grondregel, noodzakelijk voor het functioneren van de 
moraal". De betekenis hier is wat vager, en komt wat functie betreft ongeveer overeen 
met „axioma", onbewijsbare grondregel, of met „dogma" in de zin van niet redelijk te 
funderen geloofsartikel. 
Het eerste postulaat van de humanistische ontologie luidt: „de wereld bestaat, ik 
besta, en ik weet dat" of in een variant hierop: „de wereld bestaat, de mens bestaat, en 
hij weet dat".4  Op zichzelf genomen is aan deze uitspraken niets „humanistisch" te 
ontdekken; bovendien zijn termen als „bestaan", „wereld" en „weten" voor velerlei 
uitleg vatbaar. Een eerste vereiste is daarom, dat er opheldering wordt gegeven: 1) hoe 
de wereld bestaat — onafhankelijk of afhankelijk van het kennen; als gegeven of als 
horizon; als pragmatische veronderstelling of als reëel uitgangspunt, enz. 2) wat onder 
„wereld" wordt verstaan—Van Praag geeft aan, dat het hem om de mensenwereld gaat ; 
hoe verhoudt die zich tot de totale kosmos? 3) wat de zin is van de uitspraak „ik besta": 
op zichzelf genomen is deze uitspraak immers zinloos en wel, omdat hij nooit ontkend 
kan worden. De stilzwijgende overgang naar „de mens bestaat" houdt een overgang 
naar een geheel anderssoortige uitspraak in, die overigens dan weer uitleg behoeft: wie 
is „de" mens? een soort-aanduiding of een collectief? 4) wat bedoeld wordt met 
„weten": geloven, voor waar houden, zekerheid hebben, ervan bewust zijn, enz. 
Tenslotte wordt het postulaat duidelijker, wanneer eruit wordt afgeleid, dat wereld en 
ik onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden, waarmee waarschijnlijk gezegd wordt, 
dat een typisch kenmerk van een levend mens is, dat hij „in-de-wereld" is naar 
Heideggers uitdrukking, dwz. dat de mens in zijn bestaan op de wereld betrokken is. 
Het tweede postulaat luidt: „de wereld is compleet en dynamisch". Blijkens de 
toelichting wordt met „compleet" bedoeld, dat er niet iets „achter" of „buiten" is. Of 
het ontbreken van iets anders de wereld „compleet" maakt, is de vraag; in elk geval is 
het compleet zijn eerder een kwestie van definitie van wat „wereld" is. Ik kan me er niet 
veel bij voorstellen hoe een incomplete wereld er uit ziet, evenmin trouwens als een wel 
complete. Het „dynamische" van de wereld wordt uitgelegd als „wordend in een 
wetmatig verband" — hier is opnieuw de vraag op zijn plaats: ligt dit wetmatig verband 
aan de zijde van de kenner of van het gekende? Zou het niet evengoed zo kunnen zijn, 
dat de „wereld" een totale zinloosheid is zonder enige samenhang, waarbij de orde en 
het verband alleen maar door de mens erin wordt gelegd om er menselijk in te kunnen 
leven? Na deze twee ontologische postulaten kunnen we overgaan naar twee antropo- 
logische. Het eerste luidt: „de mensen zijn van dezelfde zintuiglijke structuur en 
geestelijke organisatie". Hier gaat het niet zozeer om een empirische constatering als 
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wel om een morele grondnorm van gelijkheid. 
Als deze gelijkheidseis gefundeerd wordt in het bezit van de rede, zoals alle mensen die 
hebben, dan is een nadere argumentatie noodzakelijk, hoe van een feitelijk gegeven de 
overgang gemaakt kan worden naar een zedelijke norm. Of is het bezit van rede zelf 
weer een norm? Een nadere uitwerking van deze problematiek lijkt te worden gegeven 
in de rede van Van Praags opvolger, Fresco: „De mens als feit, als mogelijkheid en als 
norm".5  Hij spreekt ook over antropologische „postulaten". maar bedoelt daarmee: 
„mogelijkheden", het gaat hem om „de mogelijkheid zich te ontplooien tot een 
wezen, dat zelfstandig, mondig, autonoom is; tot een wezen dat zijn verantwoordelijk-
heid weet te nemen; tot een redelijk wezen". In plaats van het Van Praagse postulaat. 
dat de rede als feitelijk gegeven stelt, komt nu een veronderstelde mogelijkheid. die 
„soms, zelden of zelfs nooit" wordt gerealiseerd, met als conclusie dat redelijkheid dus 
(?) een opdracht is. Toch lees ik een paar regels verder, dat het niet uit de menselijke 
mogelijkheid volgt, dat hij die behoort te verwerkelijken. Toch lees ik ook. dat wij 
ervan behoren uit te gaan, dat elk mens rationeel is, althans zolang het tegendeel niet is 
bewezen: kan een postulaat dan ooit bewezen worden? Wat is nu eigenlijk een 
antropologisch postulaat? een feit, een mogelijkheid of een norm. of alle drie? Wan-
neer we nog even terugkeren naar Van Praag, dan kunnen we bij hem lezen. dat het bij 
de rede gaat om een functionerend vermogen èn om een appèl. m.a.w. er  wordt toch 
ook een samenhang verondersteld tussen feit en norm. Ik denk. dat het postulaat van de 
rede toch zuiverder geformuleerd zou kunnen worden als norm-zonder-meer. los van 
een eventuele feitelijke achtergrond. 
Het tweede antropologische postulaat is verwant aan het eerste ontologische: ..de 
mensen hebben deel aan en zijn aangelegd op hun werkelijkheid" — ook hier kan weer 
gevraagd worden naar de betekenis van die samenhang tussen mens en wereld: wat 
betekent „hun" werkelijkheid: is er méér dan die: in hoeverre is ..hun" werkelijkheid 
onafhankelijk van de mensen? Is er van méér sprake dan van ..tussenmenselijke 
geldigheid"? 
Wanneer ik nu zo veel vragen heb gesteld ten aanzien van de genoemde postulaten, 
wordt het tijd om te overwegen of de postulaten een zinvolle functie hebben. Ik denk, 
dat het op zichzelf nuttig is om uitgangspunten en vooronderstellingen van welke 
levensovertuiging ook, op te zoeken en te formuleren. Ik onderschrijf daarom, wat 
Van Praag in zijn afscheidscollege heeft gezegd over dit onderzoek naar achtergronden 
van uitspraken op het niveau van de levensovertuiging: met zo'n onderzoek is het 
mogelijk die uitspraken „te lichten uit de taal van de onbezonnen emotie en voorkeur 
en ze zowel onder gelijkgezinden als andersdenkenden bespreekbaar en dus ook 
bekritiseerbaar te maken".6  
Ik wil me alleen niet zo gemakkelijk aan bepaalde „postulaten" overgeven; ik kan mij 
niet zo direct vinden in het aanvaarden van vooronderstellingen, die voor Van Praag 
volgens zijn zeggen geen problemen opleveren: „de aanvaarding van de rede als 
toetssteen, de waarneembare werkelijkheid als grondslag, de veronderstelde identiteit 
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en homogeniteit van de werkelijkheid, de causaliteit of legaliteit van samenhangen, en 
zo voorts".7  Deze vooronderstellingen zijn vergelijkbaar met de hier eerder behandel- 
de postulaten; zulke uitspraken vormen samen, aangevuld met nog andere, een 
„oriëntatiepatroon", waaraan een bepaalde geesteshouding ten grondslag ligt. Mijn 
probleem bij dit alles is: hoe is nu de werkelijke samenhang tussen een grondhouding, 
c.q. een humanistische levensovertuiging èn een bepaald oriëntatiepatroon, gevuld 
met bepaalde postulaten? Het probleem wordt nog groter wanneer niet van „een" 
maar van „de" humanistische levensovertuiging wordt gesproken, maar zonder dat is 
het al moeilijk genoeg. Het probleem kan mijns inziens alleen maar in een filosofische 
reflectie worden behandeld: als humanistiek zelf is de „theorie van het humanisme", 
dan is het een taak van filosofie om de relatie tussen die theorie en de ermee correspon- 
derende levensovertuiging te analyseren. Het moet mogelijk zijn om in een enigszins 
objectieve sfeer een filosofische analyse te ondernemen naar een op zichzelf subjectie-
ve levensovertuiging. 
Waar ligt nu het verschil tussen levensovertuiging en filosofie? 
Er is hier kennelijk een moeilijk punt aan de orde: we kunnen het terugvinden in alle 
humanistische oraties: Van der Wal sprak erover in zijn inaugurele rede in Delft. ikzelf 
kwam er in mijn rede op terug; Van Praag roerde het thema aan en tenslotte werden 
zowel Van der Wals als mijn mening weer gekritiseerd in het afscheidscollege van Van 
Praag en in de inaugurele rede van Fresco. De hamvraag bij dit alles is: bestaat er nu een 
„humanistische filosofie"? „Neen" zeggen Van der Wal en ik, „ja" zeggen Van Praag 
(impliciet) en Fresco (expliciet). Het gaat daarbij zowel om een deugdelijke definitie 
alsook om een opvatting van wat de eigenlijke taak van filosofie is. 
Fresco meent, dat de tijd voorbij lijkt, „dat een Libbe van der Wal een humanistische 
wijsbegeerte of een humanistische ethiek met felheid van de hand kon wijzen" .8  Het is 
mogelijk, dat de argumenten, die Van der Wal daarvoor gebruikte, niet (meer) door 
anderen worden gedeeld, maar dat hoeft nog niet te betekenen, dat er niet nog andere 
argumenten zouden kunnen zijn, waarmee minstens even fel „humanistische wijsbe-
geerte" als woordcombinatie moet worden bestreden. Als Fresco „een tartende 
omdraaiing van Van der Wals stelling" denkt te bieden door te zeggen, dat in „bepaal-
de zin alle filosoferen humanistisch is", dan is dit geen omdraaiing, maar een dooddoe-
ner. Fresco bedoelt daarmee immers, dat een filosoof alleen de menselijke vermogens 
hanteert, of ook, dat hij van een bepaald (c.q. „humanistisch") uitgangspunt uitgaat. 
Hiermee kan toch de bedoelde „tartende omdraaiing" niet gerechtvaardigd zijn? Van 
der Wal zou het niet oneens hoeven te zijn met Fresco, en ook ik ben het niet op dit punt, 
maar daarmee hebben we nog geen „humanistische filosofie" binnengehaald. Fresco 
verwart de „gebondenheid" (nl. aan een uitgangspunt) van de filosoof met de „vrij- 
heid" van de filosofie. Fresco kan wel filosoof en humanist zijn , maar daarmee is hij nog 
geen humanistisch filosoof. Het gaat er namelijk om, dat we de begrippen „levensover- 
tuiging" (waartoe het humanisme behoort) en „filosofie" zinvol van elkaar onder- 
scheiden. Niet om zomaar eens wat te doen aan definitiekwesties, maar omdat het van 
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principieel belang is onderscheid te maken tussen enerzijds een levensovertuiging met 
de daarbij behorende theorieën, dogmatieken of oriëntatiepatronen, en een filosofi-
sche reflectie daarop anderzijds. Om dit onderscheid zinvol te laten zijn, is het niet 
nodig om zover te gaan als Van der Wal, dat de filosofie een objectieve instantie is 
tegenover de slechts-subjectieve levensovertuiging. Wèl moet filosofie zich in een 
poging tot objectiviteit distantiëren van een identificatie met een bepaalde levensover-
tuiging. Ik ben het geheel eens met de twijfels, die Van Praag heeft over de objectiviteit 
van de filosofie, ik ben het er ook mee eens, dat geen enkele filosoof of filosofie zonder 
uitgangspunten kan werken; dit alles neemt niet weg, dat filosofie van een andere orde 
is, van een ander niveau is dan levensovertuiging. 
Zoals ik in mijn oraties gedaan heb, lijkt het me ook nu nog zinvol drie niveaus te 
onderscheiden: „het niveau van de beleefde werkelijkheid, dat van de tot systeem 
gebrachte werkelijkheid en... dat van de filosofisch doordachte werkelijkheid". Ik 
sprak er van drie aspecten: het spontane, het speculatieve en het reflecterende; als 
voorbeeld gaf ik hiervan resp. de gesproken taal, de grammatica en de taalfilosofie. Er 
is wel een Engelse taal en een Engelse grammatica, maar geen Engelse taalfilosofie. Als 
iemand toch van „Engelse taalfilosofie" wil spreken, dan bedoelt hij niets anders dan 
taalfilosofie, zoals die door bepaalde mensen, toevallig Engelsen, met rood haar of 
anderszins, wordt bedreven. Een taalfilosoof kan wel een Engelsman zijn of zelfs een 
humanist, maar daarmee is zijn activiteit van filosoferen nog niet Engels of humanis-
tisch geworden. Om de vergelijking volledig door te trekken: er is een humanistische 
levensovertuiging, er is een humanistiek als theorie van het humanisme, en er is een 
filosofische reflectie op bijv. het humanisme. 
De verwarring van levensovertuiging met filosofie is door het verleden van de filosofie 
in de hand gewerkt. Inderdaad heeft men in de filosofiegeschiedenis vaak verzuimd 
hier een goed onderscheid te maken. Als Van Praag „zijn blik richt op de omvattende 
filosofische stelsels""), dan heeft hij gelijk, als hij daar een en ander door elkaar heen 
ziet gaan. Maar wat toen zo was, is nu niet meer. De filosofie heeft een andere, meer 
beperkte functie gekregen, niet meer die van het aanbieden, doordenken en funderen 
van een levensovertuiging, maar slechts die van het reflecteren op en analyseren van 
bestaande overtuigingen en stelsels. 
Het spreekt vanzelf, dat dit filosoferen niet zonder vooronderstellingen gebeurt, maar 
deze zijn van geheel andere orde dan die van de levensovertuiging. Pas wanneer we zó 
filosofie en levensovertuiging van elkaar hebben losgemaakt, zullen we in staat zijn het 
probleem aan te pakken van de verhouding tussen grondhouding en postulaten, tussen 
humanisme en humanistiek. Daarvoor hebben we veel meer filosofisch begrippenma-
teriaal en filosofische analyse en theorievorming nodig dan totnogtoe is gestoken in de 
humanistiek. Van Praag heeft in feite twee zaken tegelijk willen doen: èn de theorie van 
het humanisme aanbieden èn die theorie filosofisch doordenken op zijn vooronderstel-
lingen. Ten aanzien van het eerste heeft hij inderdaad in kaart gebracht, wat onder de 
aanhang van een bepaalde humanistische levensovertuiging leeft. Men zou het ermee 
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oneens kunnen zijn in de zin, dat men er een totaal andere eveneens humanistische 
theorie naast zou kunnen zetten. Eerlijk gezegd, vind ik dit oneens-zijn uit filosofisch 
oogpunt van minder belang. Vereist is nu een filosofische reflectie op humanistische 
theorieën, op humanistiek. Van Praag gaf er de eerste aanzet toe, ik hoop dat er op die 
weg wordt verdergegaan. 
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V© PrLaags paithos voor het humane 

Edward Schillebeeckx 

Van Jaap van Praag heb ik geleerd dat een godsdienst die mensen kwetst, krenkt of 
discrimineert, ofwel een valse godsdienst is, ofwel een godsdienst die vervreemd raakte 
van haar eigen religieuze wortels. Van Thomas van Aquino leerde ik dat godsdienst 
zonder rationaliteit „onder de schijn van vroomheid" vaak mens-onterend functio-
neert. 
Jaap van Praag en Thomas van Aquino: voor een Humanist wellicht een gek gezel-
schap. En toch: zei Thomas niet dat wie waarheid spreekt niet overwonnen kan 
worden, wie ook zijn gesprekspartner is (bedoeld is: zelfs door God niet) (Expositio in 
Job, c. 13, lect. 2). 
Mijn eerste persoonlijke ontmoeting met Jaap van Praag was tijdens een Nijmeegs 
congres over „Modern niet-godsdienstig Humanisme" in 1960 of 1961. Beiden gaven 
we daar een lezing. Ik bewonderde toen al Van Praag om zijn pathos voor het humane, 
hij mij voor de rationaliteit binnen mijn gelovig zijn. Al hebben we elkaar sindsdienniet 
zoveel ontmoet, toch is er tussen ons altijd een spontane band van welwillendheid 
gebleven: beiderzijds was er zo iets als blijdschap bij het weerzien. Toppunt hiervan 
voor Jaap van Praag was wel het gebeuren dat hij in de katholieke universiteit van 
Nijmegen als „co-promotor" mocht optreden in een doctoraal examen in de faculteit 
van pedagogie , waar een student(humanist) theologie als examen-bijvak had genomen 
en een doctoraal-scriptie had ingeleverd over het Humanisme. Naast zijn Leidse 
benoeming tot hoogleraar was dit voor hemzelf een erkenning waarvan hij zichtbaar 
heeft genoten. Dit examen werd als een feest voor hem. Iets van: al mijn arbeid is niet 
voor niets geweest. 
Nooit was Van Praag anti-godsdienstig. Militante anti-godsdienstigheid vond hij een 
dogmatisme, waarvan hij wars was. Bij mij voelde hij (en zei dit ook) evenzeer een 
anti-dogmatisme; daarin herkenden wij onszelf bij en in elkaar. Eerst had ik bij hem 
wat moeite met zijn „kille objectiviteit", maar in toenemende mate werd ik mij ervan 
bewust hoezeer deze werd gedragen door een zelfs emotionele bewogenheid voor 
„menszijn" en het héél-zijn van de mens. Eens, in een gesprek met enkele andere 
Humanisten, hadden we het over in vakantie gaan naar Spanje. Het was nog in de 
Franco-tijd. Hij kon niet begrijpen, hoe het mogelijk was dat Humanisten in die 
omstandigheden daar vakantie konden nemen. Ofschoon hij zijn Humanisme ook 
thematisch en theoretisch trachtte te thematiseren, verviel hij nooit in abstracties, 
maar duwde de gesprekspartners met de neus op zeer concrete, alledaagse situaties 
waarin de wil tot leefbaarder menselijkheid tot uiting moest komen. Al klinkt het 
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woord wat pedant, Van Praag was een „geestelijk leider", een begeleider van mensen 
op zoek naar zin temidden van veel onzin in het werkelijke leven. En die zin was niet 
ergens massief voor-gegeven; op zin-geving kwam het aan. De discussies tussen hem en 
mij liepen steeds uit op de dialectiek tussen „zin-vernemen" en „zin-geven" ; beider-
zijds was het een tastend zoeken, geen dogmatisch poneren. In die zin heeft Van Praag 
zijdelings mijn theologiseren beïnvloed. 
Bij Van Praag voelde je je nooit bedreigd; hij had daarvoor teveel eerbied voor 
andermans opvattingen. Bij anderen voelde je soms het haast vanzelfsprekende 
vooroordeel: „heb compassie met die godsdienstige mensen, want godsdienst is toch 
passé". Deze houding was hem volkomen vreemd en zou hijzelf Humanistisch bestrij-
den, hoezeer hij „godsdienst" voor hemzelf niet kon plaatsen. 
Ook herinner ik mij hoe hij zich afzette tegen het agnosticisme van bv. een Sartre of een 
Merleau-Ponty destijds, die uitgingen van het dilemma: als God bestaat, is dit een 
fatale bedreiging voor de menselijke vrijheid, en als de menselijke vrijheid bestaat (en 
dit is een evidentie), dan is dit een dodelijke bedreiging voor God. Daaruit de 
conclusie! Dit dilemma heeft Van Praag nooit geaccepteerd. En deze omstandigheid 
gaf me vaak de indruk dat Van Praag, ofschoon niet-godsdienstig, toch „religieus" was 
(een onderscheid dat men, m.i. terecht, in Humanistische kringen nogal eens hoort). 
Jaapvan Praag had wel degelijk een „ultimate concern", dat zowel innerlij kheid als de 
maatschappelijk-politieke dimensie omvatte en ergens „oversteeg", in een zekere 
„trans-astendentie", terwijl hij agnostisch was t. a.v. wat godgelovigen „transcenden-
tie" noemen. Dit alles maakte een gesprek met hem, ondanks verschillen tussen 
Humanisme en christelijk Godsgeloof, vaak tot een bevrijdend festijn, waar hijzelf van 
kon genieten bij een glas strelende rode wijn. 
Door Van Praags denken kunnen christenen leren dat hun godsdienstigheid ongeloof-
waardig wordt als ze niet mens- en maatschappij-bevrijdend werkzaam is. Dat deze 
bevrijdende werkzaamheid juist ook bij christenen in de laatste tiental jaren ging 
leven, was voor hem een verblijdend gebeuren. Van Humanisten hebben christenen 
daaromblijvend te leren. Dit is, naar het christendom toe gezien, de grote levensbij d ra-
ge van vriend Jaap van Praag. 



©u Pleaag en de nernati nal 
HfuLrnan'is and Ei hica Union 

H. J. Blackhain 

Het oprichtingscongres van de International Humanist and Ethical Union (IHEU), 
gehouden te Amsterdam in 1952, was de neerslag van enige jaren van onderzoek en 
voorbereiding. Ik had Jaap van Praag voor het eerst ontmoet kort na de oorlog in 
Holland, op een conferentie van De Dageraad. Diegenen van ons die voorheen actief 
waren geweest in de World Union of Freethinkers (WUF) wilden eens bekijken welke 
basis voor wederopbouw er overgebleven was. Tegelijkertijd was ik bezig om de 
British Ethical Union om te buigen in de richting van een ontwikkeling tot moderne 
humanistische beweging, en ik hoopte dat een opnieuw tot leven gekomen WUF een 
passende internationale dimensie hiervoor zou kunnen zijn. Ik sprak hierover met Van 
Praag en we kwamen tot de conclusie dat het 29e congres van de WUF, dat in 1949 te 
Rome gehouden zou worden, ons ten dienste kon staan bij het beoordelen van de aard 
en de vooruitzichten van een na-oorlogse WUF en ons in staat zou stellen te beslissen of 
de WUF al dan niet de visie en doelstellingen van de nieuw gevormde humanistische 
bewegingen in Holland, België en de USA, samen met die van de gevestigde „Ethica' 
Societies" in Groot Brittannië en USA, als ook van de nauwelijks overlevende Weense 
„Ethica' Society", op internationaal niveau zou kunnen vertegenwoordigen. Het 
congres te Rome toonde voor ons op beslissende wijze aan dat we onze eigen internatio-
nale beweging zouden moeten vormen, en we maakten een begin met het overleg dat 
ons in de loop der tijd in staat stelde het oprichtingscongres bijeen te roepen. 

Het congres werd officieel gesponsord door de American Ethical Union (AEU), de 
American Humanist Association (AHA), de British Ethical Union, de Ethische 
Gemeinde uit Wenen, en het Humanistisch Verbond uit Nederland. Het „Organizing 
Committee" waarin deze organisaties vertegenwoordigd waren zette het programma 
op. Het gastland trof de materiële voorzieningen. Het verenigd front en de nodige 
samenwerking waren met enige moeite en geduld tot stand gebracht en waren boven-
dien voorlopig, aangezien verbintenis of terugtrekking voor iedereen afhankelijk was 
van de afloop van het congres. De inhoud van het congres was door Van Praag en mij 
voorgesteld en was door ons beiden grondig besproken voordat het voorgelegd werd 
aan het „Organizing Committee". Alles was gericht op een verkenning door de 
aanwezigen van het begrip humanisme in de context van een op wetenschap en 
democratie gebaseerde cultuur binnen een beschaving die gedefinieerd kan worden als 
de humanisering van de mens in de maatschappij. Het resultaat van vijf dagen formele 
en informele discussie was het besluit tot oprichting van een International Humanist 
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and Ethical Union, gepaard gaand met de goedkeuring van een 5-delige beginsel-
verklaring. Ook werden stappen ondernomen om te komen tot een corporatie van 
leden, met een Huishoudelijk Reglement. Ongeveer 200 individuen waren aanwezig 
als ingeschreven leden van het congres en 10 organisaties waren officieel vertegen-
woordigd. Eén trok zich terug. 

Tijdens de voorbereidingen voor het congres en bij een voorzichtige terugblik direct na 
afloop, ervaarden Van Praag en ik dat we eenzelfde taal, zo niet eenzelfde dialect 
spraken, zodat de samenwerking die op bovenstaande wijze ontstaan was. zonder 
moeite in stand gehouden kon worden, verbonden als we waren door een gemeen-
schappelijk doel. Het congres had een hechte fundering gelegd en de opzet ervan 
diende als patroon voor de latere congressen. Van Praags bijdrage tot het succes ervan 
was gelegen in zijn praktische greep op en aandacht voor de organisatorische details. 
zijn respect voor protocol, en zijn snel begrip van de programma's en achtergronden 
van de deelnemende organisaties. Maar voor alles was er toch de nauwe samenwerking 
met zijn collega's en de ondersteunende diensten van het HV Nederland bij de 
voorbereiding en tijdens de duur van het congres. Deze ondersteuning en faciliteiten 
bleken een blijvend element, dat meer dan iets anders heeft bijgedragen om de I H E 12 
een solide en duurzame basis te geven. Van Praag werd gekozen tot voorzitter van de 
IHEU en zou dat ook vele jaren blijven, gezien zijn persoonlijke kwaliteiten en zijn 
geschiktheid voor de functie, maar zijn kracht werd enorm versterkt door de hulp van 
bepaalde collega's, alsook de mogelijkheid om in geval van nood een beroep te doen op 
demiddelenvanhet HVNederland. Het isonmogelij k om bij wat voor beoordelingdan 
ook van het gezag en de invloed die Van Praag tijdens de lange tijd dat hij de post 
bekleedde uitoefende, deze zaken te scheiden. De hechtheid van de fundering was 
gelegen in zijn eigen solidariteit met het HV Nederland. Hoe hecht die wel was blijkt 
nogsteedsin de nieuwe fase van ontwikkeling van de IHEU en uit het feit dat nog steeds 
nieuwe leiders uit het HV Nederland komen. Een functie ontleent haar gezag aan de 
verantwoordelijkheid die eraan verbonden is. de kundigheid en de invloed van de 
functionaris, alsook aan het respect en de steun die deze afdwingt bij de uitoefening van 
de functie. Uiteindelijk, nadat Van Praag de functie bijna een generatie lang had 
bekleed, ontstond er een zekere spanning en was er behoefte aan verandering, maar 
ook een veelzeggende moeilijkheid om een kundige en bereidwillige opvolger te 
vinden. Echter, gedurende die lange en vormende beginperiode had Van Praag zonder 
twijfel aangetoond in staat te zijn om getrouw toe te zien op alle aspecten van zijn 
verantwoordelijkheid, om een sturende invloed uit te oefenen op de loop van de dingen 
en om algemene goedkeuring en steun te verwerven en te behouden. Wat er gebeurd 
zou zijn onder andere leiding, is niet te achterhalen. Wat er onder zijn leiding wel 
gebeurde, hoewel niet allemaal door hem persoonlijk, draagt het stempel van nuchter-
heid, een inspelen op geboden kansen en een onafgebroken streven naar doelen die 
binnen bereik liggen: al met al een zeer verdienstelijke prestatie in de zo moeilijk 
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bevaarbare internationale wateren. 
Vandaag de dag verwacht men dat elk soort nationale organisatie een internationale 
dimensie heeft. Deze internationale banden worden gevormd in een soort genoot-
schappen die veel minder zijn dan een verbond, maar toch veel verder gaan dan 
informele uitwisseling, en die daarom heel moeilijk bevredigend te organiseren zijn. 
Er wordt meer van dergelijke genootschappen verwacht dan ze eigenlijk kunnen 
bieden. Of ze worden niet serieus genoeg genomen en krijgen daardoor niet de steun en 
middelen die nodig zijn om datgene te doen waarvoor alleen zij in de gelegenheid zijn. 
Het zijn vertegenwoordigende organen, met de macht om initiatief en beslissingen te 
nemen, en met uitvoerende en administratieve functies en commissies voor bepaalde 
activiteiten. Dit is in het kort het geheel wat op onprofessionele wijze door vrijwilligers-
organisaties bestuurd moet worden. De grootste moeilijkheid is dat er sprake is van een 
tweeledige taak: aan de ene kant zijn er de activiteiten van het genootschap zelf, aan de 
andere kant activiteiten die de leden van het genootschap betreffen. Het is een soort 
dienstverlenend lichaam en tegelijkertijd een instelling met eigen taken en doelen. In 
het geval van de IHEU zijn de humanistische opvattingen en acties de zaak van de 
nationale en lokale lidorganisaties, in samenhang met hun eigen culturele omstandig-
heden. De internationale diensten maken een uitwisseling mogelijk en bieden aan 
humanisten regelmatig de gelegenheid om elkaar over de nationale grenzen heen te 
leren kennen, als ook om verschillen en overeenkomsten te zoeken wat betreft hun 
ideeën en activiteiten. De speciale taak van de internationale beweging is het vertegen-
woordigen van humanisten in internationale overlegorganen en lichamen van gemeen-
schappelijk, centraal belang: in dit geval, de Verenigde Naties (VN), Unesco, en in 
zaken betreffende mensenrechten. Ook is het haar taak om in dialogen de relaties te 
verkennen met organisaties die andere idealen en overtuigingen vertegenwoordigen. 
Zonder een erkend internationaal gezicht zouden dienstverlening en vertegenwoordi-
ging niet mogelijk zijn en de aldus ontstane leemte zou het aanzien van het humanisme 
in de wereld sterk doen dalen. Dit is de mate van verantwoordelijkheid die aan de 
IHEU is opgelegd mét de bevoegdheid om op te treden in naam van de humanisten in 
aangesloten organisaties. 
Van Praag was bijzonder goed op de hoogte van het Europese gebeuren en maakte in de 
contacten die hij onderhield gebruik van een weloverwogen mengsel van initiatief, 
aanmoediging, tact, en afwachten. Uiteindelijk leidde dit tot aansluiting van de grote 
en invloedrijke bewegingen in Duitsland en Frankrijk, die hun wortels hadden in de 19e 
eeuw. Het vertrouwen in hem, afgedwongen door zijn manier van benaderen, heeft 
waarschijnlijk op beslissende wijze bijgedragen tot deze belangrijke toetredingen als 
lid. Later werd hij uitgenodigd naar de USA, waar hij kennis maakte met de AEU, 
AHA, en hun verschillen; en zij met hem. Na „Vaticanum II" opende de oprichting 
van een Secretariaat voor relaties met niet-gelovigen de mogelijkheid voor officiële 
gesprekken tussen het Vaticaan en de IHEU. Het Vaticaan had hoofdzakelijk de 
marxisten in gedachten als een georganiseerde macht waarmee in Europa en elders 
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rekeningmoestworden gehouden. Het moest hen nog duidelijk gemaakt worden dat er 
georganiseerde humanisten bestonden, die noch afvallige gelovigen, noch marxisten 
waren. Van Praag ontwikkelde een manier van benaderen die het Secretariaat er toe 
bewoog de IHEU serieus te nemen, wat tot gevolg had dat er twee series dialogen 
kwamen, in Nederland en in Brussel. Het is onwaarschijnlijk dat deze dialogen plaats 
zouden hebben gevonden als Van Praag niet namens de IHEU zo aanhoudend en 
volhardend was geweest. Als haar vertegenwoordigers koos het Vaticaan hij iedere 
gelegenheid vooraanstaande persoonlijkheden wiens liberale opvattingen het hun 
mogelijk maakten met humanisten te praten. Een hartelijke toenadering was iedere 
keer al snel verwezenlijkt. Dit was een goede zaak voor humanisme en katholicisme, 
voorzover als het kon gaan, maar uiteindelijk zag het Vaticaan in dat er een grens was. 

Aan de andere kant waren er dialogen met marxisten, die leidden tot een vriendelijke 
en vruchtbare relatie en in het bijzonder tot de kennismaking met Mihailo MarkoviC, 
die een filosofische groep uit Joegoslavië lid maakte en uiteindelijk één van de 
voorzitters van de IHEU werd. Van Praag vond hier persoonlijk plezier en voldoening 
in en hij genoot enorm van zijn aandeel in de stimulerende discussies. 
Formele deelname aan het werk van de VN was een plicht, een gunstige gelegenheid, 
en een last. De eerste directeur-generaal van Unesco (Julian Huxley) en van de WFO 
(Boyd Orr) waren prominente en actieve humanisten, en een ander, Broek Chisholm, 
was één vande eerste directeur-generaals van de WHO. Unesco en de Mensenrechten-
commissie van de VN waren de belangrijkste instellingen waar de IHEU direct — en 
terecht — mee te maken had. Bij de VN in New York werden we tot voor kort 
onvermoeibaar vertegenwoordigd door May Weis van de AEU. We werden gerepre-
senteerd bij Unesco, wat uiteindelijk leidde tot erkenning van de IHEU in de categorie 
B, met de daaruit voortvloeiende vooruitzichten en vereisten. Eenmaal verkregen 
moest deze status behouden worden en we werden goed vertegenwoordigd, eerst door 
Th. Polet en daarna door Ernst van Brakel. Maar eerst moesten we gerepresenteerd 
worden en de verantwoordelijkheid hiervoor lag bij de voorzitter. 
Op het gebied van de public relations slaagde Van Praag er als onze eerste ve rtege n-
woordiger in om voor de IHEU een internationaal aanzien en respect te winnen en voor 
de IHEU toegang te verkrijgen tot belangrijke bewegingen en groeperingen. Dergelij-
ke aanzienlijke prestaties komen niet vanzelf tot stand in de jonge jaren van een kleine 
en nieuwe internationale samenwerking. De scherpzinnigheid, ervaring, en de vast-
houdendheid van de voorzitter telden hierin meer dan is erkend en waren waarschij n-
lijk doorslaggevend. 
Van Praag bracht in zijn functie eigenschappen en bekwaamheden met zich mee die 
hem in staat stelden het voor een zo lange periode vol te houden, naast al zijn andere 
verantwoordelijkheden. Zijn opleiding en ervaring waren essentieel in deze. Zijn 
hoger onderwijs in literatuur en onderzoek legde de basis voor gedisciplineerd denken, 
zodat hij in staat was zijn mannetje te staan in formele uitwisselingen en zijn interesse 
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voor en beheersing van de contemporele filosofie te ontwikkelen. Hij wist zich als 
gevolg hiervan gesteund door een rationeel vertrouwen bij zijn morele verplichtingen 
en werd beschermd door een kritische waakzaamheid die hem behoedde voor wat voor 
naïviteit dan ook. Het geheel van zijn verplichtingen op vele gebieden liet hem geen tijd 
voor studie en reflectie, maar hij noteerde en verzamelde voor zijn zomervakantie de 
nieuwe boeken waarvan hij dacht kennis te moeten nemen. Deze bestudeerde hij 
methodisch voor zover hij ze de moeite waard en voor hem van belang vond. Het is 
veelzeggend dat hij van de contemporele filosofen zich het meest voelde aangetrokken 
tot Jaspers: Duitser, psychiater, onbevooroordeeld, humaan, maar ook existentialist—
een filosoof die zichzelf verplicht achtte tot een leven met verantwoordelijkheden. 

Van Praag had zijn academische opleiding geconsolideerd in een carrière als leraar, 
voordat hij zich toelegde op de administratie van een gemeentebestuur. Deze ervaring 
in een grote, moderne school bracht hem in aanraking met en gaf hem sympathie voor 
de jongere generatie buiten zijn eigen gezin, hem eveneens helpend om zowel realis-
tisch als binnen redelijke grenzen veeleisend te zijn in relaties. Ook betekende zijn rol 
in de school ervaring in het organiseren, die hij later, na de oorlog, zou toepassen in zijn 
aandeel in het organiseren van de grondslagen van het HV Nederland. Organisatie, 
met als belangrijkste ingrediënten improvisatie en initiatief, is niet hetzelfde als 
administratie van openbare instellingen, maar complementair daaraan: het één leidt 
tot het ander, het ander heeft opfrissing nodig van het één. Hij heeft dit ten volle 
ervaren tijdens de jaren dat hij voorzitter was van het HV Nederland en van de IHEU, 
terwijl hij tegelijkertijd één van de drie gekozen vertegenwoordigers was in de Provin-
ciale Staten van Zuid-Holland. Zijn methodische werkgewoonten en zijn onaflaatbare 
toewijding maakten hem tot een snelle werker, die vlot door een grote hoeveelheid 
werk kwam, maar die niet gevangen zat in zijn routines. Hij leerde al doende, hij kon 
het aan. Met deze zekerheid als basis om op terug te vallen en in de wetenschap dat men 
op hem kon rekenen, kon hij zich op zijn gemak tonen, begrijpend en tactvol, 
vriendelijk en met gevoel voor humor. Hij was niet lastig, want hij paste zich makkelijk 
aan in het werken met collega's die sterk verschilden in temperament, manier van doen, 
en persoonlijkheid. Tegelijkertijd moet herhaald worden dat de middelen van het HV 
Nederland steeds een verborgen kracht waren. 

Een recent artikel over de vereisten voor succesvolle groei van het ledenbestand van 
een humanistische organisatie, gebaseerd op ervaring in Noorwegen, laat de roep 
horen voor charismatisch leiderschap op nationaal en internationaal niveau. Dit is de 
hemel aanroepen ondanks onszelf. Als we immers de geschiedenis bekijken is het 
vaker een vloek dan een zegen gebleken. Van Praag had geen charismatisch leider-
schap te bieden: de soberheid van zijn kwaliteiten liet dit niet toe; maar wat hij wel bad—
en ook gaf — was een verzameling van vaardigheden, eigenschappen, en ervaring, 
solide en ongewoon, en van onschatbare waarde voor de IHEU in de jaren van haar 
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oprichting. In al zijn optredens en contacten was hij onmiskenbaar een man met rijke 
mogelijkheden in zijn karakter. In zijn voorzitterschap bij het leiden van vergaderin-
gen beheerste hij voldoende de benodigde talen, had hij een stevige greep op de zaak . 
een nauwgezette eerlijkheid tegenover allen die gehoord wilden worden, gepaard aan 
een zelfbeheersing nodig om een commissie de ruimte te laten om te functioneren. 
maar ook decontrole die er voor zorgt dat het functioneren met een zeker doel gebeurt. 

Als ik naar zijn foto kijk word ik getroffen door zijn scherpzinnigheid en gevoel voor 
humor. Met al zijn onaflaatbare toewijding en aanhoudende doelbewustheid beschik-
te hij overde nodige afstandelijkheid die hem tegelijkertijd wijs en vriendelijk maakte. 

Vertaling: Luc Korpel 

IHEU-kongres over 
anti-humanistische tendensen 

Van 1 tot 5 augustus 1982 zal in Hannover (Bondsrepubliek Duitsland) het 
achtste wereldkongres plaatsvinden van de IHEU (International Humanist 
and Ethical Union). Als hoofdthema is gekozen: Anti-humanistische tenden-
sen: uitdaging en antwoord. Elke dag zal een apart onderwerp worden he h a n - 
deld, ingeleid door twee sprekers of spreeksters. Die onderwerpen zijn: de 
teleurgestelde jeugd, geïnstitutionaliseerd geweld en vervreemding in de 
massamaatschappij. Tot de inleid(st)ers behoren: Dr Madzv Rood-de Boer. 
Dr Johan Galtung en Dr Paul Kurtz. Dr Max van der Stoel is een van de 
vice-voorzitters. Humanisten uit heel de wereld zullen elkaar aanstaande 
zomer in West-Duitsland ontmoeten. Wanneer ook U daarin geïnteresseerd 
bent, dan kunt U geheel gratis en vrijblijvend over de nadere inhoud en 
organisatie worden geïnformeerd. U kunt daartoe schrijven naar de I HEL: , 
Oudkerkhof 11,3512 GH Utrecht. Meer informatie zal U dan w orden toege-
zonden. 



acip van Plaag en de Vrije Gedachte 

A. L. Constandse 

Toen in het jaar 1946 het Humanistisch Verbond werd opgericht bestond de Vrijden-
kers-Vereniging De Dageraad negentig jaar. Daarbij zijn de vijf jaren meegeteld van 
de Duitse bezetting, gedurende welke periode de vereniging — na zichzelf terstond 
formeel te hebben ontbonden — in gehavende vorm ondergronds voortbestond, zodat 
ze in 1945 snel kon herrijzen. In het begin van oktober van dat jaar verscheen al weer het 
weekblad De Vrijdenker, met de vaste medewerking van onder anderen Piet Spigt, 
Marinus van den Brink (hoofdredacteur), Martin Paulissen en Anton Constandse (die 
het wekelijkse hoofdartikel zou gaan schrijven) terwijl er allerlei contacten bestonden 
met de groep van het weekblad De Vlam en met de in oprichting zijnde Nederlandse 
Vereniging voor Sexuele Hervorming. De oprichters van het Humanistisch Verbond 
dachten er niet aan toe te treden tot De Dageraad, waarvan de meesten ook al wel vóór 
1940 lid hadden kunnen zijn, als ze dat hadden gewild. Wat waren de oorzaken van het 
feit, dat ze zich nadrukkelijk wilden onderscheiden van de oude vrijdenkersvereni-
ging? Deze drang tot 'distinctie' gold niet alleen Jaap van Praag, maar ook zijn 
geestverwanten als Garmt Stuiveling, Jan Brandt Corstius, Henk Bonger, Libbe van 
der Wal en zovele anderen. 
De Dageraad was vrijwel de enige organisatie geweest—afgezien van verwante splinter-
groepen —van buitenkerkelij ke, niet meer christelijke, ongodsdienstige Nederlanders. 
Er was in 1921 nog wel een Nieuwe Gedachte opgericht, op initiatief van Kees Meyer, 
maar deze organisatie was weinig bekend en enigszins 'elitair', hoewel ze achteraf 
misschien wel beschouwd had kunnen worden als voorloopster van het HV. Ze 
bestreed de godsdienst niet, hoewel ze los stond van elke theologie of dogmatiek. Er 
was ook toen al bij onkerkelijken een vaker voorkomende schroom op te merken om 
zich bij De Dageraad te voegen, die als te agressief werd beschouwd. 
De beginselverklaring van de vrijdenkersvereniging kon daartoe geen aanleiding 
geven. Die was altijd zeer ruim en algemeen gesteld. In 1933, toen na vele juridische 
moeilijkheden opnieuw een koninklijke goedkeuring werd verkregen, had de jurist en 
wijsgeer Leo Polak de volgende formulering opgesteld: 'De Dageraad stelt zich ten 
doel de bevordering der vrije gedachte, tot zuivering en verdieping van 's mensen 
zedelijk en verstandelijk besef. Zij plaatst zich hierbij op de wetenschappelijk-
wijsgerige grondslag van de soevereiniteit en autonomie der rede. Mitsdien aanvaardt 
zij als grondslag voor wereld- en levensleer uitsluitend de normen van het redelijk en 
zedelijk bewustzijn en de gegevens der ervaring, onderafwijzingen bestrijding van elk 
geloofsdogma of bindend gezag van kerk of persoon, schrift of overlevering;". Hierin 
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zal men niet veel vinden wat Jaap van Praag c.s. had kunnen kwetsen. De nagedachte-
nis van Leo Polak is steeds zeer hoog gehouden in het Verbond en Libbe van der Wal 
beschouwde zich terecht als een van zijn discipelen. 
De grenzen die De Dageraad rond zich trok waren ook zeer ruim. Een van de 
regelmatig terugkerende sprekers was de pacifist N. J. C. Schermerhorn, nota bene 
nog hervormd predikant in Nieuwe Niedorp, die weinig over God sprak maar nog wel 
overJezus als over een rebel, die in een antimilitaristische levensopvatting wel vie I thu is 
te brengen. Aan zijn integriteit twijfelde niemand, hoewel hij nooit het vermaarde 
Dageraadsformulier had getekend ter afscheiding van de kerk. Hij was wegens zijn 
ondersteuning van dienstweigeraars een populair spreker. De gewezen dominee Bart 

de Ligt, een filosoof met profetische trekken, die een roemrijk 'oeuvre' heeft nagela-
ten, trad even geregeld op als spreker voor de vrijdenkers, ook voor de Vrijdenkers 
Radio Omroep. Hij had wel bezwaren tegen de vereniging, hoewel hij zich anarchist en 
vaak ook atheïst noemde. Maar hij meende dat men Christus toch wel als een ethische 
opstandeling moest beschouwen en dat bepaalde facetten van het christendom altijd 
hadden bijgedragen tot humanistische levensbeschouwingen. Hoewel hij erkende 
'godloos' te zijn schreef hij: „Doch de objectiviteit gebiedt mij te erkennen dat het 
woord religie een zeer belangwekkende en zielkundige betekenis kan hebben, en niet 
altijd kan noch behoort te worden vermeden". Hij wilde dat de betekenis van het 
christelijk humanisme zou worden erkend en hij schreef eens (in hegeliaanse trant!) 
over een 'schriele dageraad', als deze de ethische elementen in het evangelische 
christendom niet zou waarderen. „Slechts wanneer wat voorafging als v66ronde rstel-
ling blijft gelden—in het geestesleven opgeheven voortwerkt — is men het inderdaad te 
boven". Dus: een geheel anti-christelijke opvatting was niet de zijne. Niettemin was hij 
in De Dageraad een zeer geziene persoonlijkheid, en niet alleen om zijn onwrikbaar 
antimilitarisme. In 1934 werd een radiotoespraak van hem over Godsdienst en Atheïs-
me door een controle-commissie drastisch besnoeid. 
Hoewel de meest gangbare wijsgerige opvatting wel die van het materialisme was, gold 
dit zeker niet als verplicht. De materialistische filosofie gaat uit van de veronderstel- 
ling, dat „de dingen zijn, zoals zij ons verschijnen", met andere woorden: dat onze 
geest het bewustzijn is van de werkelijkheid, die zich door ons van zichzelf bewust 
wordt. Met deze hypothese werkt een groot deel van de wetenschap. Maar Leo Polak 
noemde zich een 'psychisch monist' uitgaande van de idee, dat we leven in een wereld 
van voorstellingen. De consequentie daarvan is overigens ook, dat de eenheid van 
lichaam en geest niet in twijfel wordt getrokken. En niet weinige agnosten gingen uit 
van de gedachte, dat we 'het wezen van de werkelijkheid' (aangenomen dat zoiets 
bestaat) niet kennen, wel en slechts de wijze waarop die werkelijkheid aan ons mensen 
verschijnt. Dit beeld is echter 'objectief, dat wil zeggen: algemeen geldend, opge-
bouwd op de ervaring, die door de rede tot een bruikbare 'waarheid', een toepasselijke 
hypothese, is veredeld. 
In dit alles is weinig, dat Jaap van Praag had kunnen afstoten. en zeer veel waarvan hij 
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altijd de waarde heeft erkend. Hij heeft zich ook — bij mijn weten — nooit tegen ,  e 
Dageraad gekeerd. Die was in zijn denken verondersteld als zeer belangrijke fase in de 
ontkerstening en de geestelijke emancipatie. Allicht: toen de oorlog uitbrak had ons 
land reeds een miljoen bewuste onkerkelijken, tot wie de initiatiefnemers van het 
Humanistisch Verbond zich later konden wenden. In het laatste boek van Jaap van 
Praag: Grondslagen van humanisme (1978) wordt voor de voorgeschiedenis van het 
moderne humanisme verwezen naar dezelfde stromingen als steeds in De Dageraad 
waren genoemd, en hoe zou het ook anders kunnen? Dus naar Griekse denkers, de 
Renaissance, Spinoza, Feuerbach, Marx, en natuurlijk naar Sartre die pas na de laatste 
oorlog de aandacht heeft getrokken als atheïst en humanist. Onderstreept worden de 
creatieve vermogens van de mens om ideeën en waarden te ontwikkelen, een overtui-
ging te vormen, een eigen wijze van leven op te bouwen, betekenis te geven aan het 
bestaan. Let wel: zelf te geven, omdat geen 'hogere macht' dat voor ons doet. Opval-
lend is de conclusie dat 'de wereld toevallig is' (pag. 100) dat wil zeggen: „zij is er zonder 
aanwijsbare oorzaak, en zij functioneert zonder aanwijsbaar doel. Zij openbaart uit 
zichzelf geen zin". Die zin moeten wij mensen er aan geven. Dat is een zuiver 
atheïstische opvatting. Het goede is ook een ideaal, een doelstelling, de ethiek geeft 
niet aan wat is, maar wat zou behoren te zijn. En dat ideaal berust op vertrouwen in het 
menselijke vermogen om solidariteit te scheppen. Is de mens, zoals het calvinisme zegt, 
'geneigd tot alle kwaads'? Van nature (maar dan toch steeds in hun cultuursituatie) 
misschien, maar humanisten zullen er wel aan toevoegen: „niettemin toch bekwaam, 
en zelfs geneigd, tot enig goeds". Kortom: de beginselen van de vrije gedachte konden 
in 1945 er niet de oorzaak van zijn, dat Jaap van Praag en zijn vrienden er niet aan 
dachten, toe te treden tot De Dageraad, maar besloten een nieuwe organisatie op te 
richten. Ik moet opmerken dat er weinig sprake was van animositeit of van enige 
'concurrentie' tussen de twee verenigingen. Ik zelf heb het woord gevoerd op de 
oprichtingsvergadering van de gemeenschap in Utrecht, ik ben later (1958-1961) lid 
geweest van het Hoofdbestuur van het Verbond en ik heb zijn verenigingsorgaan Mens 
en Wereld bijna twee jaar (1968-1969) geredigeerd, zonder afscheid te nemen van De 
Dageraad, in 1957 omgedoopt in De Vrije Gedachte. En de vrijdenker Piet Spigt heeft 
twintig jaar het Verbond gediend in leidende functies. Vrijdenkers en humanisten 
vonden elkaar in tal van kringen: het Multatuli-Genootschap, Tehuizen voor bejaar-
den, gezamenlijke bijeenkomsten. Als men dit constateert wordt het overigens niet 
gemakkelij ker te proberen vast te stellen op welke gronden het Humanistisch Verbond 
is opgericht om De Dageraad te vervangen, of op te volgen, of... te completeren. Om 
historische redenen is het echter belangwekkend deze poging te wagen. Jaap van 
Praag, een hartelijke en kameraadschappelijke vriend van vele vrijdenkers, heeft met 
zijn mede-oprichters van het Verbond iets willen opbouwen dat grondig verschilde van 
De Dageraad, al stoelde het ideologisch op dezelfde wortels. Het Verbond moest een 
nieuwe loot zijn aan de oude humanistische stam. 
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Onaangepaste vrijdenkerij 
De vrijdenkersbeweging was gegroeid en ze had voor de ontkerstening een zeer grote 
bijdrage geleverd (naast en meestal samen met de stroming van het 'socialistische 
proletariaat') in een voortdurende strijd met het model der christelijke civilisatie. Die 
strijd was geleverd op alle fronten. Voor zover hij de verscheidene sectoren betrof 
binnen de gemeenschap, die uiteraard 'multiform' was en steeds meer gespleten, kon 
men spreken van een soort familietwist, en inderdaad speelden vele conflicten zich af 
binnen de gezinnen en de verwantschappen. Men kan in de literatuur en in de geschie- 
denis alleblijken vinden van de uiteenrukking van families ten gevolge van de menings- 
verschillen over de monarchie, de rol van de bijbel in het openbare leven, de waarde 
van de theologie, de klassestrijd, de eigendom, de positie van de vrouw, de opvoeding, 
de oorlog... en wat al niet meer. Zulke geschillen breidden zich uit over personen en 
groepen, die niet veel verschilden in macht als ze tot dezelfde standen of klassen 
behoorden: binnen de kringen van arbeiders, middenstanders of welvarende burgers. 
Ze werden bitterder als proletariërs botsten tegen patroons, kleine tegen grote onder-
nemers, analfabeten tegen intellectuelen. Maar ze werden ongemeen hard als daarbij 
onderdanen in conflict kwamen met de overheid. En juist op dit terrein konden de 
vrijdenkers, die dikwijls pseudoniemen kozen, spreken van echte discriminatie. Op 
hoevele gebieden poogden zij zeden en gewoonten te trotseren, die beschermd werden 
door de wet! En op grond van die wet werden de ongelovige uitdagers gestraft met 
broodroof, met isolering, met financiële kastijding, met boeten en zelfs vrij heidsbero-
ving. In het laatste boek, dat gewijd is aan de geschiedenis van de Vrije Gedachte in 
Nederland (125 Jaar Vrijdenken) vindt men onder andere de relazen van een kleine 
'guerrilla': de weigering zich aan te passen aan wat 'christelijke normen' werden 
genoemd. Nu eens ging het om vrije liefde of vrije huwelijken; dan om het verzet tegen 
godsdienstonderwijs op de scholen; om de onwil de godsdienstige eed af te leggen (tot 
1916 nog verplicht); de wil om het begraven te vervangen door crematie, pas in het 
eerste kwart van deze eeuw mogelijk geworden door een mankement van de wet, die de 
teraardebestelling voorschreef, maar geen strafbepalingen bevatte in geval van over- 
treding; om de afwijzing van het betalen van kerkelijke belasting, die de Nederduits- 
Hervormde Kerk kon opleggen, en met behulp van een deurwaarder kon pogen te 
innen, tenzij gedoopten of lidmaten (door hun ouders in die kerk ingebracht) bij 
notariële akte hun 'afscheiding' wettelijk lieten registreren; om de bewuste kinderbe- 
perking door voorbehoedsmiddelen, waarvan de verkoop door gemeentelijke veror-
deningen niet zelden ernstig werd gehinderd. Er waren, kortom, in de overheidsbe- 
moeiïng zovele storende interventies ingebouwd dat de vrijdenkers wel niet anders 
konden dan tegen 'het gezag' te rebelleren. Van omstreeks 1880 af liep de socialistische 
weerstand parallel met die van de vrijdenkers, hoewel De Dageraad zich nooit heeft 
uitgesproken voor het ideaal van een socialistische samenleving. In de periode van 1884 
tot 1888 was er zelfs sprake van een verkoeling tussen vrijdenkers en socialisten, die 
toen wel op een breuk leek. Maar dat bleek weldra gezichtsbedrog, en lieden als A . 11. 
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Gerhard en F. Domela Nieuwenhuis namen na 1888 weer ten volle deel, binnen De 
Dageraad, aan de strijd tegen de kerken. De theorie van het socialisme was godsdienst-
loos, de praktijk was antikerkelij k. Van den beginne af aan eisten de vrijdenkers 
scheiding van kerk en staat: geen wetten die (zoals bij de eed, de zondagsrust, de 
formule van een koningshuis 'bij de gratie Gods' en dergelijke) in wezen godsdienstig 
waren; geen staatsgelden voor kerken, dus geen theologische faculteiten aan de 
universiteiten of subsidies aan godsdienstige genootschappen; geen bijstand aan 'scho-
len met de bijbel' of christelijke liefdadigheid; geen legerpredikanten of vlootaalmoe-
zeniers; en zo voort. Daarbij kwam de gevoeligheid voor het anti-militarisme, de 
weerzin tegen de militaire dienstplicht en de oorlog, ook bij niet-socialisten. 
De socialistische leuze 'Godsdienst worde privézaak' werd in deze zin onderschreven, 
dat hij geen staatszaak mocht zijn. In die zin ook dat politieke theorieën godsdienstloos 
behoorden te wezen en zo veel mogelijk gebaseerd moesten zijn op de objectieve 
ervaring. Als de leuze werd gebruikt om te betogen, dat godsdienst eigenlijk geen 
maatschappelijke aangelegenheid zou zijn, werd er tegen geprotesteerd. De geschie-
denis had geleerd hoezeer de kerkelijke religie een aangelegenheid was geweest van 
heersende klassen, van staatsleiders en militaire commandanten. 
Tegen deze achtergrond moest men de ontwikkeling zien van de vrije gedachte in de 
periode van 1914 tot 1940. Haar agressieve karakter werd door de gebeurtenissen 
versterkt. De eerste wereldoorlog, hoewel Nederland daarin neutraal kon blijven, 
deed het antimilitarisme sterk toenemen. De Russische en Duitse revoluties, hoezeer 
ook slechts ten dele geslaagd, wekten het ideaal van een grote Europese omwenteling, 
die een federatie van ontwapende en socialistische volkeren ten gevolge kon hebben. 
De economische depressie die bij ons ongeveer in 1930 begon moedigde solidariteit aan 
met 'het proletariaat'. Het Duitse nationaal-socialisme en de ondersteuning, die het 
van de kerken ontving (na de pauselijke steun aan het Italiaanse fascisme) was een 
aansporing te meer om militarisme, dictatuur en jodenvervolging (waartegen De 
Dageraad zich al sinds 1880 gekeerd had) te veroordelen. De omvangrijke propaganda 
van De Dageraad, haar grote vergaderingen, haar befaamde debatten, ook als ze 
schijnbaar gingen om theologie, bijbel en geloof, waren onderdeel van een stuk 
klassestrijd en van sociale emancipatie. 
Het resultaat was dat de vereniging in de jaren 1933-1935 door de staat, provincies en 
gemeenten op de lijst werd geplaatst van verenigingen, die voor overheidspersoneel 
waren verboden; en dat haar in het begin van 1937 alle radio-zendtijd werd ontnomen. 
Ze gold over de hele linie als onaangepast, en de wet tegen godslastering, van kracht 
geworden in december 1932, was volgens de toelichting van minister Donner gericht 
tegen vrijdenkers en marxisten, waarbij De Dageraad vaak werd ingedeeld bij de 
antimilitaristen, anarchisten en onafhankelijke socialisten. Veel meer dan in de negen-
tiende eeuw was haar reputatie ook die van een 'proletarische' beweging. 
Van betekenis nu was dat haar 'strijd tegen de godsdienst' uitging van een duidelijk 
gevoel van superioriteit. Er was toen al sprake van 'neo-humanisme'. Dit werd niet 
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beschouwd als een 'zuil', naast katholicisme en protestantisme. Het werd gezien als de 
filosofie en ethiek die zijn basis had in de ervaringswetenschap en in algemeen-
geldende menselijke vermogens en idealen. Dit humanisme was aanwezig in alle 
cultuurpatronen van alle tijden. Het leefde in godsdienstige gemeenschappen, waarin 
het werd onderdrukt door bijgeloof en theologie, door taboes en ficties, door dogma's 
en vormen van onhoudbaar gezag. Het humanisme moest niet slechts geduld worden 
doorde kerken, het moest boven het geloof uitrijzen om de vromen te bevrijden. En het 
moest de overheid dwingen te breken met kerken en godsdienstige organisaties. Zo 
ongeveer zou men het vrije denken kunnen omschrijven na een ontwikkeling van 
negentig jaren. Het vormde in de Nederlandse gemeenschap een nog bescheiden 
minderheid en het was principieel in oppositie tegen een 'cultuurpatroon', maar het 
was overtuigd de toekomst te vertegenwoordigen. 

Het Verbond: een wending 
Terwijl ik zeer actief betrokken ben geweest bij de activiteiten van de vrijdenkers in het 
„interbellum" heb ik nooit enige vijandschap bij Jaap van Praag ontdekt ten aanzien 
van de vooroorlogse Dageraad. Onze contacten waren vóór 1940 beperkt tot één korte 
briefwisseling betreffende een socialistische publicatie, maar kort na de oorlog hebben 
we elkaar vrij spoedig ontmoet. In 1949 waren we beiden in Rome, op een congres van 
de Wereldunie van Vrijdenkers, waar ik wilde onderzoeken of het voor mij zin had lid 
te worden van de uitvoerende raad, en waar Jaap—met mevrouw Pol ak-Schwa rz , die ik 
alveel langer kende—poolshoogte wilde nemen of hij kon aanbevelen dat het Humanis-
tisch Verbond deel zou uitmaken van deze Wereldunie. We waren toen beiden 
teleurgesteld. Wat Jaap betreft was het een feit, dat hij behoorde tot de zeer velen, die 
buitenkerkelijken godsdienstloos waren, zonder uit de kringen van De Dageraad voort 
te komen. Hoe was dat mogelijk? Men heeft in de vrijdenkersbeweging wel eens over 
het hoofd gezien, dat er naast de vereniging en haar invloedssfeer allerlei ruime 
stromingen bestonden, die evengoed los van christendom en godsdienst waren geraakt 
zonder de strijdpositie in te nemen van De Dageraad. Uit het moderne protestantisme 
was natuurlijkerwijze een grote groep afgezonderd, waarvan de kritische gezindheid 
had geleid tot een ethiek, een filosofie, een kunstbeschouwing, een sociale visie die niet 
meer christelijk konden worden genoemd. De socialistische beweging had haar eigen 
dynamiek ontwikkeld en op grond van marxisme of anarchisme een godloze theorie 
ontvouwd, waardoor honderdduizenden beïnvloed waren geworden. Natuurlijk was 
De Dageraad in vele opzichten een „doorgangshuis" geweest, waarin tallozen enige 
jaren hadden verkeerd op hun weg naar het ongeloof, waarna ze de vereniging niet 
meer nodig hadden. Op de basis van ervaringl, rede, ethiek en sociale idealen wijdden 
ze zich aan de uitbouw van een positieve levens- en wereldbeschouwing zonder de 
behoefte te voelen of zonder het risico te lopen van de atheïstische strijdbaarheid. In 
1940 waren er echter al honderdduizenden, die niet meer godsdienstig waren opgevoed 
en die geen neiging hadden, zich tegen de godsdienst „af te zetten". 
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En er was meer. Zeker was het waar dat het humanisme als algemeen-menselijke 
levensbeschouwing kon worden verondersteld bij christenen, onder het godsdienstig 
etiket. Zoals het aanwezig was in de vorm van redelijkheid, ethische oordelen, aardse 
lustbehoefte en sociale drang in boeddhisme, jodendom of islam. Aan dit universele 
element in het mensdom had Leo Polak zijn beroemde voorlezing gewijd Eenheid 
boven geloofsverdeeldheid. Moest men dan niet aanknopen bij datgene wat we allen 
gemeen hadden, eerder dan bij hetgeen ons verdeelde? Velen die zich nog christelijk 
noemden hadden stelling gekozen tegen Colijn, tegen de katholieke reactie, tegen de 
paus, tegen het nationaal-socialisme. De kerken vormden geen gesloten eenheid, geen 
falanx, ze waren zelf al het toneel geworden van interne tegenstellingen. Zedelijke 
idealen botsten ook daar tegen geloof aan een almachtige God wiens willekeur onmen-
selijk zou kunnen zijn. De economische depressie en de opkomst van het fascisme 
hadden al tot ernstige twijfel geleid aan de aanvaardbaarheid van goddelijk of kerkelijk 
gezag. Hitler als een door God gezonden Fhrer, zijn macht als door God geheiligd... 
dat was ook voor vele christenen onverteerbaar. Hun geloof week voor hun gevoel van 
sociale verantwoordelijkheid en hun streven naar menselijkheid. En hoeveel te meer 
bleek dat in de tijd van de Duitse bezetting! Met deze gelovigen kon men praktisch 
samenwerken voor de opbouw van een Welfare State, een verzorgingsstaat, en van 
verdraagzaamheid in een democratie. Zulke denkbeelden hebben Jaap van Praag 
beïnvloed, toen hij „strijd tegen de godsdienst" afwees als overwegend doel, om 
vrijheidslievende samenwerking op de voorgrond te stellen. 
Op die grond sprak hij in zijn artikel Het moderne humanisme (in de bundel Het 
humanistisch verbond, van 1966) over verwantschap: „Het humanisme is een eeuwen-
oude geestesstroming. Het is ouder dan het christendom, waarmee het overigens in het 
Westen op een eigenaardige manier verstrengeld is geraakt in een voortdurend proces 
van aantrekking en afstoting. Men noemt christendom en humanisme wel feindliche 
Brder. Soms treedt de tegenstelling meer op de voorgrond, soms de samenhang. 
Zeker is dat in het verleden de humanisten veelal tegelijk christenen waren; en nu nog is 
het humanistisch christendom een belangrijke stroming. Maar met de moderne verwe-
reldlijking is er ook een niet-christelijk humanisme ontstaan..." De grote bekommer-
nis van Jaap van Praag gold echter het gevaar dat zowel christenen als ongelovigen 
„nihilisten" zouden worden, lieden zonder bewuste overtuiging inzake goed en 
kwaad, zonder duidelijk doel, zonder' ethisch oogmerk. 
Zijn laatste boek Grondslagen van humanisme is niet gewijd aan bestrijding van de 
godsdienst, al geeft het een historisch overzicht van humanistische stromingen. Het 
behandelt voornamelijk sociale en ethische begrippen: democratie, begeleiding van 
hulpbehoevenden, psycho-hygiëne, groepswerk, „zingeving" aan het leven. We cite-
ren: „Steeds meer filosofen, psychologen, sociologen, agogen en pastores van allerlei 
geloof en richting beklemtonen de betekenis van de uitmiddelpuntigheid van de mens 
en de zelfoverschrijding van de cultuur, waarin de zingeving, en daarmee de zinnige 
actie besloten ligt. Humanisten kunnen functioneren in deze wending naar een zinrijke 
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toekomst. Die toekomst is niet verzekerd, maar zonder zingeving in het heden is er 
zeker geen menswaardige toekomst". (pag. 237) 
In overeenstemming met het standpunt van Jaap van Praag hebben de humanisten hun 
plaats ingenomen in de samenleving naast de christenen, ze zijn opgenomen in een 
democratisch bestel, en ze hebben op die grond ook dezelfde steun van de staat opgeëist 
als de kerkelijke gemeenschappen genieten: in het vormingswerk, voor raadslieden in 
gevangenissen, ziekenhuizen, strijdkrachten en bij de wetgeving. Naast de „onaange-
paste vrijdenkers" staan via het Verbond de „geïntegreerde humanisten". Er is een 
duidelijk verschil met de rebelse tradities van de vrijdenkers in zoverre, dat „scheiding 
van kerk en staat" niet meer geldt als eis, want dat zou ook beduiden „scheiding van 
onkerkelijkheid en staat". Naar het karakter van de Welfare State wordt de verant-
woordelijkheid van de overheid voor welzijnswerk, sociale en geestelijke bijstand, 
uitingen van cultuur enz. (met de daarbij behorende subsidies) onderstreept. Op de 
voorgrond staat daarbij dan de gelijkgerechtigdheid van gelovigen en ongelovigen. 
Die is nog lang niet bereikt. De voorrechten van kerken, christelijke instellingen en 
godsdienstige organisaties op het gebied van het onderwijs, de ziekenverzorging, het 
bejaardenwerk, de liefdadigheid enz. zijn onvoorstelbaar en ze staan in geen verhou-
ding meer tot de steeds geringer wordende invloed van het christendom. Maar het 
Verbond, met de nadruk op „praktisch humanisme", waaraan Jaap van Praag zeer was 
gehecht, doet zijn best om de achterstand te verkleinen en de plaats te verwerven die 
het op grond van de zeer toegenomen onkerkelijkheid kan opeisen. Het voornaamste 
doel daarbij is de „zingeving aan het leven", bestrijding van eenzaamheid en hulpe-
loosheid, oriëntatie op een zinvol doel. 
Hoe moet men overigens deze „integratie" van onkerkelijken beoordelen? Niemand 
ontkomt meer aan een beroep op de Welfare State voor sociale uitkeringen, subsidies 
voor culturele doeleinden, toelating tot het systeem van radio- en televisie-
uitzendingen enz. omdat de staat nu eenmaal een groot deel van de maatschappelijke 
inkomstenbeheert, en dus verdeelt. De situatie is echter geenszins zonder gevaren. De 
genoemde „integratie" kan meer of minder merkbaar ook „subordinatie" worden. Zij 
zougeheel in strijd zijn met de tradities van humanisme en vrije gedachte. Deze hebben 
immers de samenwerking met gelovigen afhankelijk gemaakt van de gemeenschappe-
lijke onderschikking aan ethische idealen van menselijke waardigheid, eerbiediging 
van mensenrechten en van bestrijding van militarisme en oorlog. De vrees van Marcu-
se, dat de Welfare State ook een Warfare State kan zijn, is geenszins ongegrond. Het 
zou hoogst betreurenswaardig zijn als humanisten of vrijdenkers in deze val zouden 
lopen. Het humanisme behoort geen „zuil" te zijn maar een zuurdesem, niet conform 
ons nog gebrekkige en thans dreigende cultuurpatroon, maar in verzet daartegen op 
basis van logos en ethos, volgens zijn historische roeping. Men denke aan de laatste 
woorden van het laatste boek van Jaap van Praag over de mogelijkheid van de mens 
grenzen te overschrijden: „Tegenover de onwrikbaarheid van de wereld staat het 
onblusbare verlangen naar een vernieuwde mens in een veranderende samenleving; 
een reformatie en een renaissance tegelijk". 
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Was Jaap van Praag een religieus humanist? Ik wil vooral geen etiket opzijn geestelijke 
nalatenschap plakken maar voor mij heeft er nooit enige twijfel bestaan over het feit, 
dat in de fundamentele werkelijkheid van zijn persoon, hij een religieus mens was in 
dialoog met zijn tijd en zijn medemensen. Laat ik zijn eigen woorden gebruiken, zoals 
hij die uitsprak op 4 mei 1958, toen hij in New York zich richtte tot de Algemene 
Vergadering van de American Ethical Union. 
Hij zei toen: 
„True Humanism! This assumes that we are aware of a sense in human life, as it emerges 
from the infinity of time and space, of the precariousness of life in the overwhelming 
universe, and of the uniqueness of humanity in the evolution of Nature. So to be 
life-affirming in spite of the tragic human situation is the yeast of Humanism. 1 know this: 
f there is anything that makes our lives really worthwhile and that gives usa chance for the 

future, it is living with belief, without denying what we are, and so keeping the creative 
forces of mankind going". 

Wat was dat 'belief', dat hij op het oog had? 
Het was niet een goedkope hoop, dat alles op den duur wel terecht komt. Noch was het 
een 'zweverige' manier om ergens een reden voor het gestage doorgaan met het werk te 
formuleren. Het was, zo lijkt het mij, een bewogen oproep om temidden van deze 
vreselijkste aller eeuwen, een geloof in het menselijk bestaan te redden, dat niet 
aangetast zou kunnen worden door de pragmatische of utilitaristische traditie in de 
cultuur. 
Die oproep lijkt mij belangrijk vooral in het huidige tijdperk waarin we een enorme 
regressie zien waar het 't religieuze leven betreft. Overal vindt men een steeds sterker 
fanatiek fundamentalisme, dat er van uit gaat, dat de mens zich op zondige wijze 
overschat heeft, dat hij via de redelijkheid niet tot geldige waarden kan komen, dat hij 
niet autonoom kan handelen en daarom de autoriteit van het boven-natuurlijke van 
node heeft. Door onze geestelijke 'ongehoorzaamheid', onze hubris, leven we in 
verwarring. 
Professor Philip G. Zimbado, een cultuurfilosoof uit California gaf, als titel van een 
nieuw boek, onze epoche de definitie van 'The Age of Indifference'. Hij bedoelde 
daarmee te raken aan het leven zonder normen, het leven met zedelijk relativisme. Een 
geestelijke toestand dus, die leidt tot een massale honger naar 'magnetische' zegslieden 
en leiders, die met hun ongebreidelde macht oplossingen kunnen beloven. 
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De religieus humanistische houding belooft niets van dien aard. Het stelt geen 'genade' 
uit hemelse bron voor. Noch vraagt het om de geestelijke 'overgave'. Integendeel het 
zoekt de functionele en sociale paden waarmee het individu geloof in zijn autonomie 
kan bevechten en zo de gemeenschapsgeest en de solidariteit realiseren, die nodig is 
voor menselijke vooruitgang. Zo kan ieder mens ook het gevoel van hulpeloosheid 
tegengaan en zich behoeden voor wat Hannah Arendt, zo juist typeerde als 'sociale 
eenzaamheid'. 
In haar essay over 'Ideologie en Terreur' schreef zij: 
„What prepares men for totalitarian domination is the fact that loneliness, once a 
borderline experience suffered in certain marginal conditions, has become an every-day 
experience of the ever-growing masses of our century. The merciless process in to which 
totalitarianism drives and organizes the masses looks like a suicidal escape from this 
reality..." 
Het 'belief waar van Praag over sprak zou een bezieling zijn om deze marginaliteit te 
keren. 

Alsik de vrijheid nemen mag om hem te interpreteren dan zou deze bezielinggeworteld 
zijn in de geestelijke evolutie van de mens, waardoor— met vallen en opstaan—wij nooit 
mogen opgeven om te zoeken naar de kracht en de moed om onze geestelijke mondig-
heid zo vitaal mogelijk aan het werk te houden. 
Want de mens is niet onmondig. Er zijn in hem onverwoestbare mogelijkheden, die 
hem noden zijn leven in eigen hand te houden. 
Mensen zijn geen symbolen. Ze zijn werkelijkheid en ze moeten uit de werkelijkheid 
van hun levenservaring iets distilleren, dat de waarde en de heiliging van het bestaan 
kan bevestigen. Dat 'iets' kan men niet empirisch 'bewijzen'. Men kan het niet in een 
laboratoriumbuisje vangen en bestuderen. 
Dat 'iets' ligt in het streven om, wat ook de donkere zijde van ons karakter is en wat ook 
onzezwakten zijn, door de manier waarop we leven, door het gehalte van hoe we elkaar 
in werkelijkheid benaderen — om daarin de moed te vinden en de geborgenheid om 
dóór te gaan. We spreken hier dus over een pre-suppositie, een axioma. Het axioma, 
namelijk, dat de waarde en de waardigheid van iedere man en iedere vrouw à priori 
vaststaat. En dat, in zijn kern, is een religieuze positie. 
Nu kan het zijn, dat ik dit zo zie omdat dit in feite mijn eigen positie is. Het is mijn 
stelling, dat bij de wijze waarop ik tracht de innerlijke sterkte en waardigheid van de 
ander te bestendigen, ikzelf emotioneel en moreel groei. Wat Martin Buber dus al 
eerder, in zijn boek 'Between Man and Man', zei toen hij poneerde dat werkelijk 
deelhebben aan het leven is: in samenspraak staan. Niet een vaag liefhebben der 
mensheid, een soort globaal liefhebben dat tot niets verplicht, maar het bevorderen 
van de mogelijkheid om lief te hebben in die relaties, waar het een verschil maakt hoe ik 
handel. Wanneer ik het spanningsveld van de wederkerigheid betreed spreek ik in feite 
een gelofte uit. De gelofte van samen bezinnen, samen werken, samen door het leed 
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van verlies te gaan, samen te lachen en teder zijn. Dat wordt een verplichting, die niet 
van buitenaf is opgelegd. Het is een verplichting, die me vreugde verschaft, ik kan niet 
anders doen dan die verplichting uitdragen en nakomen, zogoed als ik kan. Zoals Erich 
Fromm zei: We sloven voor wat we liefhebben en we hebben lief datgene waarvoor we 
sloven moeten. 
En Jaap van Praag, bij de gelegenheid in New York die ik zojuist noemde, drukte dat uit 
met het volgende voorbeeld. Hij herinnerde zijn toehoorders aan een toneelstuk over 
Jeanne d'Arc, dat door Maxwell Anderson geschreven werd. Het hoogtepunt van het 
stuk kwam toen Jeanne door de hoofd-inquisiteur werd gevraagd of zij bij haar mening 
bleef en dus de dood zocht. Hij haalde toen de woorden aan, die Jeanne d'Arc tot haar 
verdediging gebruikte: 
„And what if 1 off er my life for this choice? 1 know it. Every man offers his life for what he 
believes. Every woman offers her life for what she believes. One life is all we have and we 
live it as we think we should, and then it is over. But dying what you are and living without 
faith, that is more horrible than dying, worse than dying young". Daar voegde hij toen 
aan toe: , Living with belief .. that is the highest goal, I think — and it is the aim of our 
Movement, both national and international..." 

(geciteerd uit 'The Challenge of Our Time' 
NY , May 4, 1958) 

De vraag mag gesteld worden waarom ik mij zo uitdrukkelijk met dat éne referaat bezig 
houd om aan te tonen, dat — voorzover ik het kan zien — Van Praag inderdaad een 
religieus humanist was. 
De reden is deze: Hij sprak hier in het auditorium van de Ethical Culture Society, de 
beweging, die in Amerika, sinds 1870 het religieus humanisme vertegenwoordigt. Het 
is een beweging, die uitdrukkelijk niet uit wat in Nederland de 'Dageraad'-traditie zou 
zijn is gegroeid. Het ontkennen van het theïsme was niet haar doel, noch het bevorde-
ren van agnosticisme of atheïsme. Het zocht — en zoekt nog steeds — naar een vorm van 
religieuze gemeenschap, waarin dat 'geloof', dat Van Praag bedoelde, niet via een 
openbaring tot de mens komt, maar integendeel uit het menselijk trachten om ethische 
normen op te bouwen, in het dagelijks leven: het gezin, het werk, de maatschappij, de 
wereld. Een cultivering, zoals in de landbouw, van de voedingsbodem voor een 
coherent bestaan met de hoop een 'oogst' te mogen behalen van wat de oprichter (Prof. 
Felix Adler) het 'ethical manifold' noemde. Een 'culture of Ethics', dus. 
En omdat Van Praag de avond tevoren bij mij logeerde en we over zijn referaat nogal 
intensief van gedachten wisselden, durf ik het aan, mijn thesis hier neer te zetten. 
Misschien had hij zich in Nederland anders uitgedrukt. Het rationeel-weten-
schappelijke en naturalistische humanisme is in Amerika natuurlijk ook voorhanden. 
Mij lij kt het, dat hij deze gelegenheid met bijzondere gretigheid aangreep om iets te 
zeggen, dat voor hem essentieel was. 
Natuurlijk hadden zowel Sartre als Camus al veel over Thomme engagé' gezegd. Maar 
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waar Van Praag naar zocht was de oer-grond van dat geëngageerd zijn. En dat ligt in de 
richtingvan het religieus besef om zowel deel als deelnemer te zijn van een totaliteit, die 
buiten de beperking van de eenling ligt en dus iets te maken heeft met een overkoepe-
lende universaliteit. 
Misschien is het in dit verband nuttig om de vraag te stellen: wie of wat is dan de 
religieuze mens van de 20ste eeuw? We kunnen ons zo'n persoon gemakkelijker voor 
ogen roepen in de middeleeuwen of aan het einde van de 17de eeuw. 
In onze tijd hebben we de psychische en sociaal-politieke verwoesting gezien van de 
ideologische religies van het nazisme en het bolsjewisme. Beide met hun mythologie, 
hun openbaring (Marx en de 'Mythus des Zwanzigsten Jahrhunderts') ; hun verlossers, 
van wie er nog steeds één als relikwie op het Rode Plein in Moskou opgebaard ligt. We 
hebben de roes gezien van de massa-moord door verstikking in gaskamers, gepleegd 
niet door psychopaten maar door verveelde ambtenaren en de lafheid en het verraad 
der ontelbare miljoenen die 'mit gemacht' hebben. Het uitverkoren 'Volk' zou 'rein' 
wezen. Zo ook vandaag de dag het 'ontsmetten' der sowjetbeschaving, door opponen-
ten 6f in concentratiekampen óf in z.g. psychiatrische instellingen te laten creperen. 
Dat zijn de staats-religies, niet ergverschillend in uiteindelijk resultaat voor wat betreft 
de menselijke overleving. 
Is dan de opzettelijk irrationele massa-beweging met zijn 'macht van de verlammende 
idee' (Karl Baschwitz in 'Du und die Masse') de quasi religieuze voedingsbodem van 
onze tijd? Ik kan haar enorme invloed natuurlijk niet ontkennen. Maar er tegenover 
staat de Homo Religiosus uit de humanistische gelederen. Hij kan een progressief 
katholiek, protestant, jood of agnosticus zijn. Zijn belijdenis is niet het essentiële. 
De kern van de humanistisch religieuze mens ligt in het feit, dat hij iets manifest wil 
maken in zijn eigen leven. Hij (en natuurlijk ook zij) kan het leven niet als slechts toeval 
zien. Hij heeft een begrip ontwikkeld over een manier van leven, die hij hoog wil 
houden, waar hij trouw aan wil zijn. 
Het is een overtuiging en het daaruit voortvloeiende commitment dat niet geschonden 
magworden, dat men moet 'heiligen' (in de zin van de etymologie van dat woord: 'hael' , 
ofwel 'heel' of 'intact' bewaren en daardoor 'helend' in zijn werking). Kort en goed, de 
Homo Religiosus uit de humanistische rijen wil iets verklaren door zijn daden, niet 
door beroep op het bovenaardse, maar door datgene wat zijn eigen leven doordrenkt. 
Hij wil ver-helderen, voor zichzelf en voor anderen, dat de mens niet op aarde is om 
misbruikt te worden (economisch, seksueel, politiek) maar om actief en scheppend 
deel te hebben aan het geheel der existentie. Hij begeert dit met een 'appetite for li fe' , 
door te bevestigen, in de menselijke samenleving, dat onze tragiek er niet uit bestaat, 
dat we tot het leven gewekt worden en dan toch moeten sterven, maar in tegendeel uit: 
niet geleefd te hebben, niet deelgenomen te hebben aan dat werk der 'heiliging'. 
Daarom voelt hij zich als geroepen om de wereld niet zo te laten als hij hem vond, maar 
tracht in niet aflatend doorzetten vorm te geven aan de sociale krachten, die het 
menselijk geluk kunnen bevorderen. 
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Zijn religieuze grond is verbonden met zijn trachten. En dóór zijn trachten is hij de 
auteur van zijn individuele programma. Aldus, door actualisering, vindt hij steeds een 
nieuw initiatief om zich in te zetten in de spannings-verhouding tussen het ideële en het 
reële. Zijn geloof schept voor hem vreugde en hoop, gebaseerd op zijn pogen. Hij neigt 
zich tot al wat in de natuur leeft en wat hij in zichzelf en in anderen vindt, door 
aanvaarding van wat aanvaard moet worden en door een levens-bouwende hoop. 
Zoals de psychiater Bruno Bettelheim kort geleden schreef: 
„An inescapable sadness is part of the life of every reflective person, but it is only part— by 
no means all — of living. In the end Thanatos wins, but as long as there is life in us we can 
keep Eros victorious over Thanatos. This we must do if we wish to live well. The prime 
requirement for this is that we love well and live so that we are well loved by those who are 
most important to us. 1f we do, Psyche rejoices..." 

(in: 'Freud and the Soul'. New Yorker, 
1 Maart 1982) 

Indien we het hiermede, althans voor een groot deel, eens kunnen zijn dan mogen we 
geloof ik Jaap van Praag rekenen onder diegenen, die het leven zo lief hebben gehad, 
dat zij het met een 'Gestalt' tegemoet hebben kunnen treden. 
Het religieus humanisme is geen reductionistische philosophie. Integendeel, het zegt 
'quand mème'. En dit heeft Van Praag voor mij bevestigd door zijn werk, door zijn 
persoonlijkheid en door datgene wat hem belangrijk leek in de jaren, die hem geschon-
ken waren. 
De technologische industriële beschavingen waar wij deel van zijn hebben de visie van 
een geestelijk ideaal verwaarloosd. Het moet ons tot dankbaarheid stemmen, dat in 
een werkelijk beleefd humanisme de kiem ligt om over alle polariteiten heen te reiken 
en zo het verlangen te voeden, waaruit het liefhebben, het vertrouwen en het medelij-
den geput mag worden. 



Het renaissancebee:d van Van ?reeg 

H. Bonger 

Misschien is over de geschiedenis van de klassieke oudheid het meest geschreven. Die 
periode werd zelfs opgedeeld in een aantal specialismen, want geen historicus kan het 
geheel overzien. Zou niet de studie van de renaissance op de tweede plaats komen? Of 
op de derde, na de Franse Revolutie? Hoe het zij, ook over de renaissance is zoveel 
geschreven, dat geen historicus de gehele literatuur kan beheersen. 
Je vraagt je wel eens af wat het nut is van al die beschouwingen over de periodisering, de 
kenmerken, de invloeden, het karakter van die turbulente overgangstij d tussen midde-
leeuwen en nieuwe geschiedenis. Ik bedoel niet maatschappelijk nut — dat heeft de ars 
der historie nooit — maar nut in de geschiedwetenschap zelf. Is het niet beter om weer 
naar de bronnen te gaan, de geschriften der humanisten nog eens direct te bestuderen 
dan met collega's te bakkeleien over kenmerk a of kenmerk b? Het antwoord is 
subjectief. Ik vind een pas gevonden manuscript of boek, een betere vertaling van een 
renaissancefilosoof belangrijker dan de visie van historicus X of Y op de gehele 
periode, maar ik moet direct toegeven, dat de strijd der historici over de kenmerken, 
ook als die op weinig bronnen is gebaseerd, inzicht kan geven in de renaissance. Daarbij 
dragen deze onderzoekingen bij tot een beter begrip van de tijd waarin de onderzoeker 
schreef en waarin hij zijn beeld van de renaissance ontwierp. Het verleden is onvoltooid 
en de feiten uit de geschiedenis zijn stom zonder interpretatie. 
Aan de eerstgenoemde wens—ga naar de bronnen — is, de laatste twintig jaar, voldaan 
door P. 0. Kristeller, die de bibliotheken in Europa uitkamde op manuscripten en 
boeken en pas na zorgvuldige bestudering tot conclusies kwam. De historicus behoeft 
geen positivist te zijn om in te zien, dat wij echt meer weten over de renaissance dan 
Michelet of Burckhardt, zodat de strijd om de kenmerken een solider basis heeft 
gekregen. 
Nu is het hoogst merkwaardig, dat de inzichten van Jacob Burckhardt, neergelegd in 
zijn boek Die Kultur der Renaissance in hallen, meer dan honderd jaar geleden 
geschreven, door de onderzoekingen van Kristeller bijna alle bevestigd zijn. Dat is, 
voor een wetenschappelijk boek, een bijna uniek feit. Het kenmerk van „Weltlich-
keit", tegenover de hemelse gerichtheid van de middeleeuwse cultuur en de bewonde- 
ring voor de schepping tegenover de verachting en de verwerping van de zondige 
wereld markeert de beide perioden. Maar over de inhoud van de „Weltlichkeit" zijnde 
historici het niet eens. Individualisme, rationalisme, aestheticisme , paganisme, scepti- 
cisme, wedergeboorte van de mens, normloosheid, zij hebben alle als kenmerken hun 
opkomst, hoogtepunt, verval en soms herstel te zien gegeven. Zou het niet mogelijk 
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zijn, vraag ik mij af, dat al de genoemde kenmerken in zekere zin geldend zijn en naast 
elkaar gegeven kunnen worden? De renaissance was een veelzijdige cultuurstroming, 
waarin de eenheidscultuur van de middeleeuwen — gebaseerd op de feodaliteit en de 
autoriteit van de Kerk, voor bepaalde groeperingen overging in een vrije burgercul-
tuur. Het is dan wel mogelijk om één algemeen kenmerk te vinden, zoals de „Weltlich-
keit", maar dat blijft vaag door de algemeenheid. 
Wil men het begrip concrete inhoud geven, dan komt men voor het probleem te staan 
om een gemeenschappelijk kenmerk te zoeken waaraan Machiavelli, Ficino, Aretino, 
Bruni, Cellini en Savonarola voldoen en dat is niet eenvoudig. 

Ook Van Praag heeft gezocht naar een kenmerk van de renaissance en het is bijzonder 
jammer, dat het resultaat van zijn onderzoek, neergelegd in een artikel De Renaissan-
ce, gepubliceerd in De Stem, zo onbekend is gebleven. Ik weet eigenlijk maar één boek 
waarin aandacht aan Van Praags studie wordt gegeven: Het beeld der Renaissance van 
H. Schulte Nordholt. Verwonderlijk is die onbekendheid overigens niet. Van Praag 
schreef het stuk in een vrij onbekend humanistisch georiënteerd tijdschrift, waarin 
sporadisch historische artikelen voorkwamen, zodat het niet werd opgenomen in 
literatuuroverzichten. De Stem werd niet tot de vaktijdschriften gerekend. Daar komt 
bij, dat het betreffende nummer in juni 1941 verscheen, niet bepaald een tijd om in alle 
rust kennis te nemen van een historische studie. Er werd wel veel gelezen—men was aan 
land, stad en huis gebonden — maar dan oude, vertrouwde en te vertrouwen boeken, 
geen tijdschrift gericht op een klein intellectueel publiek. 
Van Praags artikel onderscheidt zich, in de eerste plaats, van de meeste renaissancestu-
dies (met uitzondering van het boek van Von Martin) doordat het de renaissance ook 
sociologisch benadert. De middeleeuwse landbouwmaatschappij, feodaal georgani-
seerd, kent geen rationale arbeidsverdeling. Het werk is gebonden aan familie en dorp 
en is afhankelijk van de natuur. Ook afhankelijk van de adel en van de Kerk als 
grondbezitters. Het geestelijk leven is geheel afhankelijk van de autoriteit van de 
Kerk. Als tijdens en na de kruistochten de handel en het geldwezen zich ontwikkelt zijn 
er centra nodig, kantoren, pakhuizen, concentratie van transportmiddelen, en zo 
komen in de zuidelijke Nederlanden en in Italië nieuwe steden tot ontwikkeling of 
worden oude steden vernieuwd. Er komt arbeidsverdeling, rationele boekhouding, 
contact met andere landen en er ontstaat een klasse van burgers, anders levend, 
denkend en voelend dan de boer. De activiteit en het vertrouwen op eigen kunnen van 
de burger heeft op alle terreinen van het maatschappelijk, cultureel en godsdienstig 
leven grote veranderingen gebracht en in de denkbeelden van de humanistische 
filosofen — o.a. Valla, Ficino, Pomponazzi, Bruni, Pico della Mirandola — voltrekken 
zich de veranderingen. Van een scholastiek dogmatisch filosoferen komen zij tot een 
vrij en systeemloos denken over alle problemen, die de mensen zich ooit gesteld 
hebben. En dit denken was niet normloos en niet realistisch, volgens Van Praag, maar 
idealistisch en autonoom. In het begrip autonomie, zelfbepaling, zag hij het belangrijk- 
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ste kenmerk van de renaissance. De afhankelijkheid van de beide grote gezagsinstan-
ties—feodaliteit en kerk—ging over inde autonome onafhankelijkheid, steunend op de 
klassieke oudheid. Zo heeft Van Praag, na de beschouwing van o. a. Huizinga, waarin 
betoogd werd, dat geen beeld van de renaissance meer mogelijk was, een kenmerk 
gevonden, dat niet strijdig is met Burckhardts visie maar iets dieper graaft. Het is, ook 
na veertig jaar, nog altijd verrijkend om dit opstel „dat getuigt van een bezield streven 
naar nieuwe opbouw" (Schulte Nordholt), te lezen. 
Daarom werd het in dit herdenkingsnummer opgenomen. 
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DOOR 

J. P. VAN PRAAG 

Een poging tot begrip 

Nur aus der htichsten Kraft der 
Gegenwart durft Ihr das Ver- 
gangene deuten. 	Nietzsche 

Misschien is aan geen periode der geschiedenis zozeer als aan die 
welke we gewoonlijk Renaissance noemen, de diepe zin gebleken van 
de woorden, die Goethe in de Faust zijn hoofdpersoon in de mond 
legt : „Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein 
Buch mit sieben Siegeln; was Ihr den Geist der Zeiten heiszt, das 
ist im Grund der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich be-
spiegeln". Er zijn perioden voordien, waarover ons veel minder be-
kend is, en er zijn perioden nadien, die schijnbaar meer actueel zijn, 
maar er is nauwelijks een tijd waarover de meningen zover uiteen- 

') Bovenstaand artikel werd geschreven en bij de redactie ingezonden 
vóór schrijver dezes kennis kon nemen van de beschouwing van de 
heer Feber in het vorige nummer. Hoewel zijn uitgangspunt cultuur-
politiek is en het mijne cultuur-historisch, vertonen beide artikelen toch 
een zekere overeenkomst; de lezer zal echter wel opmerken, dat ik aan 
het Humanisme een principieel andere waarde toeken dan de heer Feber. 
Deze oordeelt, dat voor het Humanisme de mens de maat aller dingen is, 
en dat is tot op zekere hoogte ook juist; maar die mens dient dan niet te 
worden opgevat als driftenwezen, doch naar zijn diepste aard als rede-
lijke mens. De menselijke rede, die meer is dan wat we alleen verstand 
noemen, omvat de normen van zijn, waarheid, schoonheid en goedheid, 
die de ervaringswerkelijkheid op de meest volstrekte wijze te boven gaan. 
Dit scepticisme noemen, zoals de heer Feber met de term relativisme wel 
bedoelt, betekent het diepste wezen van het Humanisme miskennen. Aan 
de andere kant kan men natuurlijk zoals b.v. Albert Schweitzer, Reli-
gieus-humanist zijn, voorzover men gelooft dat de redelijke normen 
wijzen op, of ontleend worden aan, een persoonlijke God; maar de ge-
openbaarde waarheid heeft voor ieder Humanisme als zodanig toch 
slechts secundaire of geen betekenis. M.i. ligt echter het meest principiële 
geschil van deze tijd niet in deze tegenstelling, maar in de antithese tussen 
een idealistische en een vitalistische mensbeschouwing, waartegenover 
niet alleen de tegenstelling Katholicisme-Protestantisme, maar ook die 
tussen Christendom en Humanisme als secundair verschijnt. 	( J. v. P.) 
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lopen al naar gelang „der Herren eigner Geist". Intussen is de 
strekking van deze woorden niet de geschiedenisstudie te maken tot 
een spel van willekeurige opvattingen; of beter, dat spel zelf is geen 
uiting van bloot toeval, maar van een bepaalde ontwikkeling. Im-
mers iedere verantwoorde opvatting neemt de waarheid der voor-
afgaande beschouwingswijzen in zich op, en is daardoor reeds rijker, 
algemener, dus objectiever. Juist de geschiedenis der Renaissance-
opvattingen is er om dat te bewijzen. Men hoeft slechts te denken 
aan Vasari's terug tot de ouden en de natuur, aan Voltaire's opvat-
ting der Renaissance als een tijdvak van optimistisch-rationalisme, 
aan Michelets ontdekking van de mens en van de wereld, en aan 
Burckhardts idee van het bewuste individualisme en de vrije zelf-
bepaling van de mens, om in te zien dat iedere volgende fase een 
rijker Renaissancebeeld vertegenwoordigt. Maar sinds Huizinga's 
bekende artikel in de Gids van 1920 weten we ook, dat deze ont-
wikkeling in zijn voortgang wel grotere verrijking van het beeld, 
maar geen verdere verheldering van de opvatting heeft gebracht, 
want sindsdien is, in overeenstemming met de zo chaotische mo-
derne tijd, de klare spiegel in steeds meer facetten gebroken en het 
beeld vergruisd. Men heeft ingezien dat realisme, klassicisme, ratio-
nalisme, noch individualisme alleen een volledig begrip van die z.g. 
Renaissance mogelijk maken, terwijl anderzijds ieder van die ele-
menten zich bij tijd en wijle al lang voordien openbaren. Zo komt 
dan de gedachte der z.g. voorlopers op; men ziet al Renaissance- 
elementen in de 12e eeuw, in de 'oe zelfs, en spreekt tenslotte ook 
van een Karolingische Renaissance. Maar in deze beschouwings- 
wijze is er voor de Middeleeuwen dan ook letterlijk geen plaats meer 
over. Iedereen voelt dat dit het begrip van het verleden evenzeer 
geweld aan doet als de omgekeerde opvatting, die de Renaissance 
beschouwt als een voltooiing of eindpunt van de Middeleeuwen, of 
wel als een geleidelijke en dus ondefinieerbare overgangsfase van de 
Middeleeuwen naar de moderne tijd. 
Zo leven we dan temidden van de brokken en overzien het ver-
schijnsel Renaissance in zijn „bonte harmonie", zoals Huizinga 
ergens opmerkt. Maar we moeten dan wel weten, zegt de historicus 
Eppelsheimer, waar we aan toe zijn: „Nmlich hei den Versuch, 
unseren wissenschaftlichen Miszerfolg in der Freude an der „bunten 
Harmonie der Erscheinung" zu vergessen". En inderdaad dit kan het 
doel niet zijn, zomin van de wetenschap als van de denkende cul-
tuurmens, die slechts bij klare voorstellingen en welomlijnde be- 
grippen cultuurschepper kan zijn in deze chaotische wereld. Van-
daar deze poging tot nieuwe begripsvorming ten aanzien van ons 
onderwerp, een poging die geen andere pretentie heeft, dan voor-
lopig enkele lijnen uit te stippelen en enkele gezichtspunten in over- 
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weging te geven. Vooraf moeten echter enkele methodische vragen 
worden opgehelderd. Allereerst dient men het er over eens te zijn, 
dat een historisch verschijnsel historisch, d.w.z. als een uniek ge-
beuren, „einmalig", opgevat moet worden; dat betekent dus, dat 
men het in de volledige historische samenhang van alle levensge-
bieden naar zijn wezen zal trachten te verstaan. En noodzakelijker 
nog is het zich rekenschap te geven hoe men dit „wezen", het 
essentiële zal trachten te benaderen. Alle gebeuren in de tijd heeft 
„per se" reeds het karakter der geleidelijkheid. Een plotselinge 
bominslag kan men altijd nog beschrijven als het geleidelijk door-
boren van de lagen waaruit het dak is samengesteld, vervolgens 
worden achtereenvolgens enige verdiepingen en hun vloeren ge-
passeerd, daarna komt de ontplofbare stof successievelijk tot ont-
branding en, terwijl de omhulling weggeslingerd wordt, ontstaat er 
een zodanige luchtdruk dat de wanden langzamerhand (n.l. in 
enige fracties van een seconde) worden weggedrukt. Desondanks 
weet iedereen dat in een dergelijke beschrijving aan het begrip van 
het gebeuren als geheel, wordt tekort gedaan. Veeleer vereist dit 
begrip dat men van een schijnbaar geleidelijk proces het qualitatieve 
karakter erkent. Romein geeft het voorbeeld van het koken van 
water. Terwijl er aanvankelijk niets anders plaats vindt dan een 
geleidelijke verwarming, treedt plotseling de toestand van het koken 
in, waarbij dampbellen de oppervlakte bereiken en de temperatuur 
niet meer stijgt. Zo ook in het historische gebeuren: hoewel het 
moment van koken niet altijd met een jaartal nauwkeurig is te be-
palen, kan men ook hier een geleidelijk toenemen der verschijnselen 
erkennen, tot het kookpunt bereikt is en een wezenlijk nieuwe toe-
stand zich voordoet. En daarbij dient men wel te bedenken, dat dit 
nieuwe lang niet altijd ook quantitatief hoeft te overheersen. Even-
min als een opvliegend mens altijd opvliegt, of zelfs meestentijds 
opvliegt, zomin is b.v. een gezagscultuur als die van de Middel-
eeuwen uitsluitend gezagscultuur, misschien zelfs niet eens over-
heersend, als men zich de voortdurende aantasting van het leen-
heerlijk gezag o.a. door de vazallen voor ogen roept. Maar de 
Middeleeuwen een gezagscultuur noemen kan slechts betekenen dat 
het sterkere of zwakkere gezagselement door de tijd zelf als essen-
tieel werd beschouwd, en voor die tijd vergeleken met andere perio-
den kenmerkend is. 
Wil men aldus het begrip der Renaissance benaderen, dan dient 
men het als tegenstelling tot het wezen der Middeleeuwen te zien, 
waarvoor althans dit pleit dat de Renaissancisten het ook zelf zo 
opvatten. Tracht men evenwel het wezen der Middeleeuwen te 
omlijnen, dan is het ook zaak zover in die periode terug te grijpen 
dat men zonder twijfel van een echt Middeleeuwse cultuur spreken 
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kan. Zulk een tijdvak is b.v. het z.g. „Ottonische", onder de Duitse 
keizers Otto, in de me en lie eeuw. Het is de tijd dat het feodalisme 
hoogtij viert, dat de gebondenheid van de boer aan de bodem zijn 
hoogtepunt bereikt, dat het grootgrondbezit zijn grootste' Middel-
eeuwse omvang vertoont. De Ottonische kunst vertoont ons boerse 
typen vol schuwheid, waarvan soms de wijdopen ogen schijnen te 
getuigen van angst voor het heilige en almachtige; de vormgeving 
zou men in zijn drastische uitbeelding haast kubistisch willen noe-
men. De muziek doet in deze tijd met zijn nog volkomen parallelle 
stemmen primitief aan; de taal vertoont nog een archaïsch karakter. 
Deze maatschappij is een landbouwmaatschappij; en de landbouw 
drukt zijn stempel op geestesgesteldheid en cultuur. De landbouw-
arbeid heeft, zoals C. A. Mennicke in zijn Sociale Psychologie 
(blz. 	12) opmerkt, zelfs in zijn eenvoudigste vormen een ge- 
compliceerd karakter, waardoor schematische indeling en rationele 
arbeidsverdeling uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. Daarbij 
blijft de boer met zijn werk aan het geheel van zijn werkgemeen-
schap (familie), en tot op zekere hoogte zelfs aan het geheel van 
zijn dorp gebonden, waardoor cle juist hier sterk levende tradities 
een zeer sterke invloed op doen en laten, voelen en denken van de 
enkeling uitoefenen. Bovendien brengt het landbouwbedrijf mee, 
dat de mens doordrongen wordt van een besef van afhankelijkheid 
tegenover de natuurkrachten, die hij niet kan beheersen en die toch 
in zeer grote mate het resultaat van zijn werken bepalen. Zo hoeft 
het ons niet te verwonderen, dat de landbouwbevolking en ook de 
landbouwcultuur naast een sterke traditionele gebondenheid een 
uitgesproken afhankelijkheidsbesef vertoont. Maar toch vergt deze 
samenhang tussen dagelijks leven en cultuur nog een enkel woord 
van toelichting: de mens streeft ten allen tijde naar een zekere een-
heid van zijn totale geestelijke zijn, naar een harmonie van alle 
psychische krachten, wat de psychologie met de term integratie 
aanduidt. Het blijvend in zichzelf verdeeld zijn, de aanwezigheid 
van „zwei Seelen in einer Brust", is hem een bron van onrust en 
onzekerheid. Daarom brengt hij de verschillende zielsgebieden met 
elkaar zoveel mogelijk in overeenstemming; en daar nu cle sfeer en 
de opvattingen van het dagelijks leven, meer speciaal van de ar-
beids- en gemeenschapsverhoudingen, van Agressie en Eros, zoals 
Freud zegt, of van Hunger und Liebe, zoals Schiller het noemt, 
fundamenteel zijn in iedere menselijk bestaan, en van het standpunt 
van de enkeling beschouwd op een bepaald moment zo goed als 
niet te veranderen, zien we altijd weer het streven opkomen om de 
hogere culturele functies daarmee in overeenstemming te brengen ; 
wel niet naar hun meest wezenlijke inhoud, maar toch wel zeer ver-
gaand naar hun uiterlijke en innerlijke vorm. Zo zien we b.v. in de 
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Middeleeuwse godsdienst het afhankelijkheidsbesef zowel naar de 
uiterlijke vorm (de kerkelijk-hierarchische opvatting), als naar de 
innerlijke vorm (de overtuiging van de verworpenheid der wereld) 
de wezenlijke godsdienstige inhoud van de mens-God-relatie 
vormgeven. 
Tegenover deze Middeleeuwse cultuur plaatsen we nu de cultuur 
van de Renaissance, tegenover de sfeer van de landbouwmaat-
schappij, de sfeer van de stedelijke samenleving. „Renaissance", 
zegt dr. Fischer, „is een ander woord voor stedelijke levensbeschou-
wing". Men veroorlove ons op dit punt een citaat uit C. A. Men-
nicke's Sociale Psychologie (blz. 96): „Indien echter de arbeid ver-
deeld wordt — zoals in de stad gebeurt, wanneer afzonderlijke be-
roepen ontstaan en geheel afzonderlijke werkzaamheden en be-
langen — dan gaat het bewustzijn van een onverbrekelijke samen-
hang met een geheel (zoals het op de boerenhofstede of op de oude 
heerlijkheid bestaat) langzamerhand verloren. Hier is het losmaken 
der productie van de behoefte van een bestaand geheel en in ver-
band daarmee het mechaniseren van het werkproces in beginsel 
begonnen. Hier is dus ook de neiging, om van rationele inzichten 
gebruik te maken en de traditie los te laten, principieel aanwezig. 
Deze ontwikkelingstendenties zouden zich zeker veel minder voor-
doen, wanneer de stedelijke koopman niet de begeerte zou hebben, 
zijn handel uit te breiden en zoveel mogelijk nieuwe relaties aan te 
knopen. Daardoor komt hij aan de ene kant in aanraking met 
vreemde toestanden en opvattingen, die in hem (langs de weg van 
vergelijking) een zekere afstand van de vaderlandse gewoonten en 
overtuiging te weeg brengen en in hem de zucht opwekken zijn ver-
stand te gebruiken teneinde critiek te oefenen en zelfstandig con-
clusies te trekken." — Voegt men hier nu nog aan toe het vertrou-
wen op eigen arbeid en eigen kracht, het opgenomen zijn in een 
sfeer van particulier bedrijf en particulier ondernemen, dat de stads-
mentaliteit kenmerkt, dan begint deze zich af te tekenen als de 
principiële tegenstelling tot de Middeleeuwse sfeer als die van 
autonomie tegenover afhankelijkheid. Inderdaad menen we in 
liet principe der autonomie het wezen der Renaissance het best te 
kunnen benaderen en hier dat ruimere, meer omvattende en dus 
objectievere kenmerk te hebben waarvan in de aanvang sprake was. 
Dit principe zet zich door tegenover de beide grote gezagsprincipes 
van de Middeleeuwen, de kerk en het feodalisme, die er langzamer-
hand zelf van doordrongen worden, en we zullen het succes en het 
falen er van op verschillende gebieden van het leven hebben 
na te gaan. Allereerst vergt de opkomst en de betekenis der 
steden in onze beschouwing nog een nader onderzoek. 
Bij dit onderzoek gaat het om de moderne stad als productieve 
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economische eenheid en zetel van handel en (gilde-)handwerk; niet 
om die betrekkelijk willekeurige agglomeraties van bevolkingsgroe-
pen rondom een hof, een bestuurscentrum, een kerkelijk middelpunt 
een knooppunt van wegen e.d. zoals b.v. het oude Rome, Utrecht, 
Keulen, e.d. Die moderne stad heeft zijn oorsprongen, enkele uit-
zonderingen zoals misschien in beginsel reeds het oude Athene daar-
gelaten, in de toe en i te eeuw. De cultuur is dan nog geheel Mid-
deleeuws-feodaal. Alleen in Italië zien we al modernere aspecten; 
zo schijnt Palermo dan al wisselaars te kennen, wat men elders 
eerst in de tee eeuw waarneemt, terwijl er ook al van gilden sprake 
is. Toch hoort men eerst tegen het eind van de t t e eeuw van om-
muurde steden en voor het jaar t to° mag men de betekenis der 
moderne steden gerust verwaarlozen. In de t te eeuw stelt Kulischer 
de .overgang naar het ruilverkeer en de geldhuishouding; de kruis-
tochten, 12e en 13e eeuw dus, komen volgens de Propylaeën Welt-
geschichte het eerst de steden ten goede, de internationale handel 
ontwikkelt zich. In de tee eeuw beginnen de steden van gewicht te 
worden: Het is de tijd van de Champagner Messe, het knooppunt 
van de Europese handel in die periode, de tijd van de rationalisering 
van de handel door het schriftelijk verkeer, van het eerste toepassen 
van de Wissel, van het opkomen van Lbeck in het Noorden en de 
handel met, en kolonisatie van Oost-Middeleuropa. Het is ook de 
tijd dat de eerste symptomen van stedelijke mentaliteit in de cultuur 
merkbaar worden; men spreekt graag van de Renaissance der t 2e 
eeuw! Maar deze laat-Middeleeuwse cultuur, waarin dus het gehele 
tijdvak der Gothiek valt, wordt ondanks enkele moderne invloeden 
nog geheel door de feodale tradities beheerst. Zeker is er een tendens 
tot realisme en rationalisme, die op den duur de ideale Gothische 
vormen en theologische bouwsels doorbreekt, maar men hoeft 
slechts de naam van een Thomas van Aquino met zijn gevoel voor 
hiërarchische ordening te noemen, om te beseffen dat dit denken 
afhankelijk, — zich slechts een Gothische kathedraal voor ogen te 
roepen, om in te zien, dat deze cultuur nog in wezen van de wereld 
afgekeerd is geweest. Pas de 13e en 14e eeuw maken de stad auto-
noom, eerst op maatschappelijk, dan op politiek, tenslotte op cultu-
reel gebied. We zien het economische leven moderne vormen aan-
nemen: naast de Italiaanse steden worden de Vlaamse en Zuid-
duitse belangrijk, de Hanse ontstaat en heeft zijn bloeiperiode, we 
horen voor het eerst van dubbel boekhouden, van premieverzekering 
en Naamlooze Vennootschap; het moderne proletariaat betreedt 
het toneel met zijn nasleep van stakingen (ledighganc!) en sociale 
conflicten. En hand aan hand hiermee ontwikkelt zich de politieke 
autonomie. Sinds t wo ongeveer doet zich die lange reeks van bot-
singen tussen heerlijke macht en opstrevende burgerij voor, die 
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eigenlijk eerst in de t4e eeuw, in de meeste gevallen met de over-
winning der burgerlijke autonomie-beweging, eindigt (Hoekse en 
Kabeljauwse twisten!). 
Intussen is er van het begin af aan binnen de steden een tegenstel-
ling tussen de handwerkers-middenstanders en de kooplieden-onder-
nemers merkbaar. Een tegenstelling, die zich op den duur door de 
proletarisering van sommige groepen handwerkers enerzijds, en 
door de vorming van een koopliedenaristocratie anderzijds, meer en 
meer verscherpt tot bloedige klassenstrijd toe. En terwijl Ulrich von 
Hutten jubelt: „Die Studien blhen, die Geister erwachen, es ist 
ein Lust zu Leben", wordt er in Leiden b.v. „grote honger ende 
commer bij de miserabele personen dagelicx geleden ende doordien 
zeggen enige van deselve personen dagelicx: „Och lieve heere, en 
gaet ons niet eerbij met U gave der heete ziecte, want wij liever 
sterven dan langer leven". Zo bevindt zich de stedelijke aristocratie 
a.h.w. tussen twee vuren, die van de gilden en de feodale machten, 
en in deze strijd schept zij een nieuwe ideologie, die op den duur van 
de grootste betekenis is geworden voor de verdere ontwikkeling: de 
gedachte van de nationale staat. Hierin wordt de burgerlijke auto-
nomie naar twee zijden toe gehandhaafd : enerzijds tegenover de 
gilden, anderzijds tegenover de feodaliteit; in beide gevallen treedt 
de vorst op als symbool van de nieuwe gedachte en als handhaver 
van orde en rust, en beschermer van handel en bedrijf. Hier moeten 
we denken aan de receptie van het Romeinse recht en later aan een 
figuur als Macchiavelli, die als gedesillusioneerde en enigszins 
wereldvreemde intellectueel de stelling poneert, dat terwille van het 
hoge doel, de eenheid van Italië, alles geoorloofd is. Daarom is ten-
slotte ook de opkomende absolute monarchie, zoals in Frankrijk 
b.v., met zijn ambtenaren-bureaucratie en staand huurleger alleen 
in schijn een feodale staat, in werkelijkheid is deze quasi-Middel-
eeuwse bestuursvorm door en door burgerlijk, gebaseerd op de 
burgerlijke economie en in hoofdzaak gefinanciërd met burgerlijke 
gelden. Deze verhoudingen maken juist de veel latere Franse revo-
lutie eerst begrijpelijk en mogelijk; evenals de daarmee reeds ver-
gelijkbare Nederlandse revolutie van de 16e eeuw, de Tachtigjarige 
oorlog, met zijn bekende Acte van Verlatinghe van 1581, waar het 
heet: „D'ondersaten en zijn niet van Godt geschapen tot behoefte 
van den Prince (Filips II) om hem in alles wat hij beveelt, weder 
het goddelijck of ongoddelijck, recht of onrecht is, onderdanig te 
dienen — maar den Prince om d'ondersaten wille, sonder desvelcke 
hij geen Prince en is". 
Dezelfde fiere toon van een burgerij die, eenmaal geconsolideerd, 
nu ook beproeft naar eigen normen het leven vorm te geven vinden 
we ook in het Frankrijk van de 16e eeuw. Zo lezen we bij Abel 
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Lefranc in „La vie quotidienne au temps de la Renaissance" (blz. 
136 vlgg.): „De Renaissance is geenszins het voorrecht van een klein 
aantal geweest of van zekere bevoorrechte groepen. Dezelfde ont-
wikkeling heeft zich in alle klassen voltrokken, waaronder begrepen 
die van de burgers en de boeren: de schitterende cahiers van de derde 
stand van 156o, 1576 en 1588, die veel te weinig gelezen worden, 
zijn er om het te bewijzen. Tussen de natie en de grote geesten die 
er de uitdrukking van zijn, bestaat er dus overeenstemming en 
harmonie op de verschillende politieke en maatschappelijke gebie-
den. Nooit zijn de eisen der rechtvaardigheid, van de gelijkheid van 
alle Fransen voor de wet, van de afschaffing van de privileges, van 
de ontheffing van heerlijke diensten en bovenal van een waarlijk 
menselijke beschaving, door een natie met meer klem en ernst ge-
formuleerd... Hoe zou men de onmiddellijke en beslissende invloed 
van de derde stand op de wetgeving niet erkennen ? Hij eist van dat 
moment af de hervormingen, waarvoor men niet minder dan ver-
scheidene eeuwen nodig gehad heeft om ze te verwerkelijken, b.v. 
wat betreft de organisatie van de justitie, de adel, het onderwijs —
dat de cahiers verplicht en zelfs kosteloos willen maken — de uni-
versiteiten, de kerk en het religieuse leven, de vrijheid van binnen-
landse handel, de unificatie van maten en gewichten, cle openbare 
zeden — zeer streng opgevat, want de echtbreker' 	werd met de dood 
gestraft — de belastingen, de verfraaiing en de hygiene van de steden, 
de militaire organisatie, het recht van de grondwet, kortom alle grote 
kwesties van de tegenwoordige samenleving... Welk een activiteit, 
verzekerd van zichzelf ondanks de lange duur der troebelen, veron-
derstellen deze uitgebreide hervormingsplannen!"'  
Inderdaad, deze zelfverzekerdheid, dit vertrouwen op zichzelf is 
een aspect van de tijd. De tijd van het verdwijnen van het besef „de 
la condition fixée par la naissance", de tijd waarin feodale preten- 
ties nog slechts als feitelijk bezit gelden, de tijd van condotticri en 
ontdekkingsreizen, de tijd ook van het amoralismc en van de grote 
misdadigers, waarover Burckhardt het heeft. Maar toch zou men 
verkeerd doen deze uitingen van „realistische" moraal anders op te 
vatten dan het extreme realisme‘ 	in de kunst: liet client er slechts toe 
de oude traditionele vormen aan te tasten, uit te hollen en ten slotte 
te vernietigen, om voor de nieuw ontdekte werkelijkheid een nieuwe 
vorm en een nieuwe norm te scheppen. Want cle Renaissance is in 
wezen niet realistisch maar idealistisch, niet teugelloos, maar auto- 
noom. Het is de idee der humanitas, weliswaar meestal zonder liet 
morele pathos van het tegenwoordige begrip, maar dan toch opge- 
vat als alomvattende beschaving, die van de aanvang af naar ver-
werkelijking streeft. Het is een stijlvorm waarin het vele en over-
stelpende nieuwe zijn plaats krijgt in liet leven: mes en vork, en 
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Grieks en Latijn, koffie en chocola, en het wereldbeeld van Coper-
nicus, de boekdrukkunst en de ontwikkelde vrouw, torenklokken en 
de beelden der antieken. Maar in zijn edelste vormen is het toch 
ook veel meer: bij de Florentijnse Platonist Marsilio Ficino ontstaat 
de gedachte dat de mens geroepen is om door de rede meester over 
zichzelf te zijn, dat hij in zichzelf zoekend God vindt en dat de 
mensen als zonen van één vader broeders zijn. In een rapport over 
de armenzorg te Leiden, wordt op voorbeeld van de humanist Vives 
het recht op arbeid en bestaanszekerheid betoogd. En hier moeten 
we ook zeker noemen de „Abbaye de Thélème" in het 57e hóofdstuk 
van Rabelais' Gargantua: „Hun orderegel bevatte slechts één clau-
sule : Doe wat U aanstaat, omdat vrije lieden, welgeschapen en goed 
onderlegd en in fatsoenlijk gezelschap verkerend, van nature een 
instinct en een drang in zich hebben, die hen er steeds toe aanzet 
om het goede te doen en zich van het kwaad af te wenden, dat is het 
wat zij eer noemden. Wanneer dezulken door snode verdrukking en 
dwang vernederd en geknecht worden, verwringt zich in hen dat 
nobel sentiment, waardoor zij spontaan naar de deugd neigden, om 
dat juk der dienstbaarheid te breken of af te leggen; want wij onder-
nemen altoos de verboden dingen en haken naar hetgeen ons ont-
houden wordt." 
We hebben tot nu toe uitvoerig stilgestaan bij die aspecten van 
het leven, die slechts in de ruimste zin van het woord onder het 
begrip Renaissance vallen. We menen dat daardoor juist de Re-
naissance pas verstaan kan worden als een welomlijnd historisch 
verschijnsel, n.l. de cultuur van de autonoom geworden moderne 
steden, wat natuurlijk niet zeggen wil, dat deze cultuur ook niet 
andere sociale sferen zou hebben bereikt en daardoor zou zijn beïn-
vloed. Intussen is thans het moment gekomen om uitvoeriger stil te 
staan bij het begrip Renaissance in engere zin, als vernieuwing van 
de kunst der late Middeleeuwen tot een andere, moderner aandoen-
de stijl. Frey heeft in zijn meesterwerk „Gotik und Renaissance" ge-
wezen op de fundamentele wijziging in de ruimtevoorstelling als 
grondslag van de gehele Renaissancecultuur. Voor de Middel-
eeuwen schept het object a.h.w. de ruimte, deze wordt beseft voor-
zover hij in de aanschouwing van object tot object successief door-
lopen wordt, voor de Renaissance is de ruimte zelf een objectief 
driedimensionaal systeem, waarin de verschijningen hun plaats krij-
gen. Het kost ons echter geen moeite die nieuwe ruimtevoorstelling 
op te vatten als een autonoom ruimtebegrip, waarin de geest zich 
van de gebondenheid aan het object bevrijdt. Het realisme is hierbij 
de techniek, waaraan het nieuwe ruimtebesef ontwikkeld wordt. Het 
oefent nu eens meer dan weer minder, reeds gedurende de gehele 
periode der Gothiek een zekere invloed op allerlei details uit, ook 
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trouwens op de bouwtechniek van die stijl, zonder nochtans te 
overheersen. Pas omstreeks 1400 krijgt het in geheel West- en Zuid- 
Europa die betekenis, die gemaakt heeft dat sommigen het zelfs als 
het kenmerk bij uitstek van de Renaissance zijn gaan beschouwen. 
We denken dan aan een Van Eyck en in nog extremer vorm aan een 
Donatello. Wat de Italianen hier meer bereiken dan de anderen, 
doet zich voor als een grotere technische beheersing en een conse-
quenter naturalisme, is in werkelijkheid echter ook reeds het gevolg 
van de doorwerking van antieke voorbeelden. Wat men daarin be-
wonderde is juist de natuurlijkheid, de vloeiendheid van de bewe-
ging; vandaar dat voor Vasari terugkeer tot de ouden en terugkeer 
tot de natuur vrijwel hetzelfde betekent; beide n.l. doorbreking van 
de Gothische wereldvreemde idealiteit. Daartoe neemt iaen zijn 
toevlucht tot een extreem naturalisme, dat het lelijke en afstotelijke, 
het hatelijke en walgelijke, opzoekt en naar voren brengt. Maar in 
het derde kwart der vijftiende eeuw treedt overal een zekere ver-
moeidheid in deze richting op; men zoekt naar rust en nieuwe har-
monie, die men aanvankelijk in een terugkeer tot Gothische vormen 
schijnt te vinden. Maar dan vindt in Italië die omkeer plaats, die de 
gehele kunstontwikkeling in een nieuwe richting stuwt en in Noord-
west-Europa werkt als een openbaring: de wedergeboorte van de 
klassieken! 
Een wedergeboorte, inderdaad! Want men kende ze wel al langer, 
eigenlijk zelfs de hele Middeleeuwen door, en de klassieke schrijvers 
waren al door Petrarca in zekere zin herontdekt en zelfs ook wel in 
verdienstelijke navolging tot nieuw leven gewekt, maar het schijnt 
of thans eerst de tijd rijp is voor een ander en nieuw begrip van de 
klassieke wereld, het begrip dat weergegeven wordt door de leuzen 
van die tijd: grandezza e maesta, grootheid en verhevenheid. De 
kennis der werkelijkheid wordt hierin niet verwaarloosd, maar op-
genomen in een nieuwe idealiteit, die zich van de Gothische onder-
scheidt door een op de wereld gericht zijn, zonder er in op te gaan, 
door een in zich zelf besloten intimiteit, waarin toch het totale zijn 
aanwezig is. Het Middeleeuwse schilderij wordt door de toeschou-
wer aflezend beleefd, het Renaissance-schilderij als een afgesloten 
stuk ruimte perspectivisch beschouwd. Bij Durer vinden we in 
zekere zin de hele ontwikkeling nog eens samengevat : een neiging 
tot Gothische wereld verzaking in de eerste periode, daarnaast een 
extreem realisme vooral in tekeningen en etsen, en hierbovenuit een 
idealiteit, die van een autonome zedelijkheid getuigt in Ridder 
Dood en Duivel en van een volkomen in zich zelf besloten waardig- 
heid in het bekende portret van Erasmus. Het hoogtepunt bereikt 
de Renaissance wellicht in wat men wel noemt de „Andachtsstil", 
zoals we die aantreffen bij Leonardo da Vinci. Harmonie is het 
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hoofdkenmerk van deze stijl : vormen en vlakken zijn op elkaar afge-
stemd, kleuren vloeien in elkaar over en de delen worden in het ge-
heel opgenomen. Van de Mona Lisa zegt Hamann in zijn kunstge-
schiedenis: ,,...dat zij, evenals het landschap achter haar, geen 
karakter voorstelt, maar de toestand van een ook voor de wereld 
openstaand, onontraadselbaar in-zich-zelf-zweven, wat betekent, 
dat men niets van haar verwachten mag, maar dat alleen het in de 
nabijheid, het in de atmosfeer zijn, iets van de verheven toestand 
van het in de wereld zijn openbaart. Zij belichaamt het levensgevoel 
van deze tijd, het Renaissancegevoel van de Italiaanse mens in zijn 
hoogste vorm, het wereldgevoel van Leonardo." Bij Michel-Angelo 
is dit sublieme evenwicht, niet kunstzinnig maar ideologisch, reeds 
doorbroken. Wat we bij hem zien is een Renaissance van de Barokke 
fase der klassieke kunst, met zijn overladenheid en hevige bewogen-
heid, zij het met behoud of zelfs met beklemtoning van de grootheid 
en waardigheid. In het leven van Michel Angelo ligt een keerpunt: 
Savonarola! Zijn weggaan van Florence naar Rome is symbolisch; 
met -hem begint een kerkelijke kunst, die toch tegelijk op de wereld 
gericht is, de Contra-reformatie, de 17e eeuw. Michel Angelo is een 
keerpunt. 
Het zou mogelijk zijn dezelfde ontwikkeling op allerlei gebieden 
van kunst te volgen, maar we moeten volstaan met het aanwijzen 
van enkele aspecten. Op het gebied der bouwkunst wijzen we b.v. 
op de Franse kasteelbouw. De eerste helft der 16e eeuw vertoont ons 
open, fleurige, naar de natuur gekeerde, a.h.w. naturalistische 
kastelen, maar de tweede helft der eeuw brengt die strakke gesloten 
stijlvorm, met zijn horizontale lijnenreeksen, driehoeksversieringen, 
e.d., die zo typisch zijn voor de Renaissancebouwkunst; ook hier 
nieuwe norm, die de overgang vormt naar de Barokke kastelen-
bouw. — In de muziek vertegenwoordigen de melodische tegenbe-
weging tussen de stemmen, de vrijere rhythmiek, de instrumentale 
bijstemmen en de ontwikkeling van de wereldlijke meerstemmige 
muziek sinds de ree eeuw a.h.w. het realisme, in deze zin, dat ook 
hier de oude tradities langzamerhand worden doorbroken en ten-
slotte vernietigd. Maar ook hier ziet men dan een zoeken naar 
nieuwe normen opkomén. Omstreeks 15oo begint men onder Itali-
aanse invloed voorkeur te vertonen voor wat men homofonie noemt, 
het contrapuntisch noot tegen noot plaatsen, waarbij harmonische 
accoorden worden gevormd. Het successieve horen der afzonder-
lijke stemmen, wordt vervangen door een simultaan horen der 
accoorden, geheel overeenkomstig de nieuwe ruimtevoorstelling in 
de beeldende kunst. In Nederland begint Obrecht er mee, en de z.g. 
vierde Nederlandse School (153o-156o) past deze homofonie veel-
vuldig toe. Dit leidt op den duur tot een pseudo-monodie, d.w.z. tot 
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een schijnbare overheersing van de melodische stem, waartegen de 
andere stemmen dan als begeleiding klinken. In deze monodie 
is dan de eenheid der harmonie verzekerd. Dat dit echter eerst na 
i600 zijn beslag krijgt, hoeft ons bij een van aard zo successieve 
kunst als de muziek, niet te verbazen. Dan ontstaan ook eerst de 
grote moderne kunstvormen als opera, synfonie en sonate, die in het 
Barok pas tot volle ontplooiing komen. 
Overeenkomstige verschijnselen, maar in geheel andere verhoudin-
gen, treft men ook aan op het gebied van de literatuur. Hier hadden 
de Middeleeuwen veel minder uitgesproken stijlvormen gekend dan 
b.v. op het gebied van bouwkunst en beeldende kunst. Zo heeft het 
realisme hier dan ook niet die vormvernieuwende functie gehad, die 
het daar wel had; veeleer moet men het „realistische" betrekken op 
de vernieuwing van de voorstellingswereld. In een bepa..1de zin ver-
vullen zowel Boccacio als Rabelais, zowel Cervantes als Breero deze 
functie. Dezelfde strekking heeft ook het typisch individualistische 
zelfgevoel van de Renaissance-kunstenaar: „Sachet que celui sera 
véritablement le poète que je cherche en notre language, qui me 
fera indigner, apayser, esjouyr, douloir, aymer, hayr, admirer, es-
tonner, bref qui tiendra la bride de mes affections, me tournant ga 
et la à son plaisir", schrijft Du Bellay, daarmee wel een heel andere 
toon aanslaande dan die der Middeleeuwse epiek. Ook op geen ge-
bied als dat der literatuur kan men zo duidelijk de doorwerking der 
nationale ideologie waarnemen: het navolgen, evenaren, of als het 
kan, overtreffen der klassieke voorbeelden, zo mogelijk met een groot 
heldendicht in eigen taal, ziedaar het pogen. Naast de „Défense et 
Illustration de la Langue Française" van Du Bellay en de „Defense 
of Poetry" van Sidney, staat het taalbewustzijn van een Spieghel, 
Hooft en Simon Stevin. Maar ook op geen gebied als dat der litera-.  
tuur zijn de nieuwe vormen zo spoedig en op den duur zo volledig 
aanvaard, en is tenslotte zo'n verstarring ingetreden. Maar toch 
mag die verstarring ons niet bedriegen omtrent de blijvende waarde 
der nieuwe vormen. De autonomie van de kunstenaar tegenover de 
inhoud wordt er door tot uitdrukking gebracht; de alternerende 
versmaat, de alexandrijn, het sonnet, zijn objectieve vormen, waarin 
de wisselende gevoelsinhoud tot kristallisatie komt. Zo wijst Frey 
er ook op hoe in de ten onrechte zo gesmade theorie der dramatische 
eenheden de nieuwe opvatting van de ruimte als een objectieve 
eenheid weerspiegeld wordt. Evenals in de muziek zien we echter 
ook in deze eigenlijk successieve kunst pas in de 17e eeuw de ont-
plooiing van de nieuwe vormen en normen. 
Dezelfde ontplooiing van de geest via realisme naar idealisme kan 
men nu ook op het gebied van het geestelijk leven aanwijzen. We 
betreden hier het terrein der humaniora, der meer menselijke, d.i. 



534 	 DE RENAISSANCE 

op de wereld gerichte wetenschap, in tegenstelling tot de theolo-
gische wetenschap der Middeleeuwen. Groot is de rol die de klas-
sieke auteurs spelen; hun uitspraken hebben veelal een bijna abso-
luut gezag, als dat van de bijbel, Augustinus en Aristoteles in de 
Middeleeuwen. „Inderdaad maak ik een ruim gebruik van voor-
beelden, maar ze zijn beroemd, waar en verenigen aantrekkelijk-
heid en gezag... Er bestaat voor mij niets van meer autoriteit dan 
de voorbeelden van beroemde mannen," schrijft Petrarca, overigens 
nog geenszins een echte Renaissance-figuur. Juist op deze eerbied 
voor het klassieke voorbeeld grondt Huizinga zijn mening, dat de 
Renaissance en het Humanisme een gezagscultuur zijn en dus alles-
behalve onder de term autonomie zijn te vatten. Maar bij beter 
toezien komen we evenals Groethuysen in de Encyclopedy of Social 
Sciences tot een heel ander resultaat: aan de klassieke auteurs, 
onderling uiteenlopend en ieder voor zich reeds veelzijdig, met 
elkaar vertegenwoordigend een eeuwen omvattend cultuurproces, 
ontlenen de humanisten slechts die aspecten, die in hun moderne 
gedachtengang passen en die ze, zoals b.v. een Plato, met vrucht 
kunnen gebruiken om de autoriteit der Middeleeuwskerkelijke cul-
tuur te bestrijden. Voor het humanisme van de 15e en i6e eeuw 
hebben de klassieke schrijvers dezelfde betekenis als de autoriteit 
van dominé, jeugdleider of leraar voor de puber in de fase van op-
standigheid tegen het ouderlijk gezag. Maar deze vrijmachtig aan-
vaarde autoriteit heeft reeds door de autonomie van die keuze een 
heel ander karakter dan het vanzelfsprekend aanvaarde, of onmach-
tig verworpen gezag van de kerk in de Middeleeuwse cultuur. We 
hebben hier te maken met een poging van lekenbeoefenaars der 
wetenschap om zich door een eigen ritueel, in een eigen cultuur-
sfeer een zekere waardigheid en aanzien te verlenen, en daaruit 
zelfvertrouwen te putten tegenover de op eeuwenoude kerkelijke 
traditie steunende priesters- en monnikencultuur. Men legde trou-
wens in de klassieke vorm vaak genoeg een geheel eigen inhoud, 
waardoor het klassicisme als een vlag verschijnt, die geenszins de 
lading dekt, evenals de Renaissance-theoloog Cusanus in scholas-
tische vormen geheel nieuwe inhouden verdedigt. Bedenken we nu 
nog dat humanisme toch ook betekent een gehele filologische tradi-
tie, die van tekstkritiek voortschrijdt tot bijbelkritiek, en van bijbel-
kritiek tot kritiek op de kerk, dan kunnen we dit humanisme moeilijk 
zonder meer autoritair in zijn opvattingen noemen, ook al zaten er 
heel wat dorre takken aan deze boom. 
Verlaten we het gebied van filologie en literatuur, dan zien we eerst 
recht hoe de op de mens en de wereld gerichte wetenschappen, de 
humaniora in de ruimste zin, zich aan de klassieke autoriteit ont-
worstelden door op de beste tradities daarvan verder te bouwen. 
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Heel duidelijk is ook hier een realistische tendens, een streven om 
de wereld en de concrete mens als eindige oneindigheid te explore- 
ren en te analyseren, om in plaats van de natuur menselijk of God- 
delijk, juist de mens natuurlijk op te vatten, en God en de natuur 
te scheiden. Er is de anatomie die onder invloed der beeldende 
kunsten ook, enorme vorderingen maakt, er is een natuuronderzoek 
dat, hoe ook in alchimistische verwachtingen gevangen, thans erst 
waarlijk de vertrouwdheid met het experiment leert, er is een begin 
van aardbeschrijving in de zin van moderne aardrijkskunde, b.v, 
Geldenhauers De Situ Zelandiae, er is een zucht tot verzamelen. 
niet alleen van handschriften, gemmen en beeldjes of beeldfrag- 
menten, maar ook van allerlei merkwaardigs, biologische en geolo-
gische curiositeiten en rariteiten. Ook hier weer bezwijkt de Middel-
eeuwse traditie, op den duur ondermijnd door dit realisme; maar 
ook hier weer is het realisme niet het hoogste, waartoe de Renais-
sance in staat was. Want niet van dit realisme loopt de lijn naar de 
moderne wetenschap, al heeft deze er, voordat het in magie en bij-
geloof onderging en zelfs nadien nog wel, menige impuls van ont-
vangen; maar de moderne opvatting der wetenschap is niet realis-
tisch doch empyrisch, d.w.z. de veelvuldige verschijnselen der werke-
lijkheid worden opgevat als bijzondere gevallen van een algemeen 
begrip, dat op zijn beurt aan die bijzondere gevallen b.v. in het 
experiment getoetst wordt. In deze zin is de moderne wetenschap 
idealistisch, gebaseerd op de idee, en in zijn souvereine beheersing 
der oneindige werkelijkheid autonoom. Deze geest vinden we bij 
een Leonardo da Vinci met zijn ervaringswetenschap, die de juiste 
methode, als het kan de mathematische formulering, als waarde-
maatstaf aanvaardt, en daarop de „certezza", waarom het hem be-
gonnen is baseert. Deze geest vinden we terug bij een Galilei, maar 
ook bij een in zeer veel opzichten echte Renaissance-man, als de 
wis- en natuurkundige-administrateur-technicus-essayist Simon Ste-
vin met zijn „spiegelingse wijs" van wetenschapsbeoefening, waar-
mee hij een grondlegger der moderne natuurkunde werd. 
Niettemin, het is een opmerkelijk verschijnsel, dat deze kant der 
wetenschapsbeoefening in de Renaissance uitzondering blijft en dat 
pas de 17e eeuw met Huygens en Newton, met Swammerdam en 
Leeuwenhoek volledig de weg der moderne wetenschap inslaat. Het 
komt ons voor, dat we hier te maken hebben met een stagnatie in 
het technische kunnen na de opkomst van de moderne handel en 
het handwerk, waarvan de wetenschap meer dan de kunst de belem-
meringen heeft ondervonden. Daardoor hebben zich hier allerlei.  
Middeleeuws-moderne mengvormen ontwikkeld, waarvan b.v. een 
figuur als Copernicus wel een zeer typische vertegenwoordiger is. 
Zoals bekend gaat hij er aanknopend bij enkele oude Griekse ge- 
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leerden als Pythagoras en Aristarchos van Samos van uit, dat de zon 
en niet de aarde het middelpunt is van ons planetenstelsel. En wat 
is nu de onvergankelijke betekenis hiervan? Het is zijn moed; zijn 
moed om te breken met een eeuwenoude traditie die door de kerk 
gesanctioneerd werd, maar meer nog zijn moed om uitgaande van 
een nieuw ruimtebegrip aan de overtuigingskracht van zijn rede-
neringen meer waarde toe te kennen dan aan de uiterlijke schijn der 
zintuigelijke werkelijkheid. Dit is het moderne ook in deze figuur. 
Maar tegelijk zien we nu dat optische noch wiskundige techniek 
hem in staat stellen zijn opvattingen onomstotelijk vast te leggen en in 
hun consequenties uit te werken. Dat blijft een Galileï en een Kepler 
voorbehouden. Copernicus kan zich beroepen op de eenvoud van 
zijn verklaring, die de oude hypothese van de ingewikkelde epicy-
clus-baan der planeten overbodig maakt, maar hij beroept zich 
toch ook op de irrationele constructies van een Ficino, volgens welke 
de cirkelgang de meest goddelijke beweging is, omdat de „ziel" der 
dingen, hier de ziel der planeten, zich aldus van het doelloze zwer-
ven door de oneindigheid der verschijnselen bevrijdt en tot Gods 
rust komt. Dit is het on-moderne, waartoe het Renaissancedenken 
zijns ondanks is vervallen. Over dit denken thans nader. 
Wie de wortels van het moderne denken, dat is het denken van de 
Renaissance, wil opgraven, stuit steeds weer op de figuur van Nico-
laas van Kues of Cusanus (1401-1464). Hij is naar de omschrijving 
van Cassirer, speculatief theoloog, zoals hij speculatief wiskundige 
is; hij houdt zich bezig zowel met de problemen van statica en 
mechanica, als met de problemen van astronomie en kosmografie, 
met de problemen der kerkgeschiedenis, als met de problemen der 
politieke geschiedenis, der rechtsgeschiedenis en der algemene cul-
tuurgeschiedenis. Hij is een der eersten, die uitgaat van de gelijkheid 
van alle mensen, als een fundamenteel principe. Maar paralel hier-
mee vinden we bij hem ook het besef van het egoïstische karakter 
van de Renaissancemens en de opkomende burgerlijke samenleving, 
waartegenover de goede wil, het hart, het aflegt. Cusanus stelt ook 
als een der eersten moderne kenkritische problemen: God is logisch 
onbepaalbaar, de denkmiddelen der eindige wereld zijn op de god-
delijke oneindigheid niet van toepassing. Vandaar dan ook een uit- 
gesproken tolerantie ten aanzien van andere benaderingen van het 
Goddelijke wezen bij deze kardinaal. Toch is de kloof tussen God 
en wereld niet volstrekt, want in Christus is de synthese tussen beide 
voltrokken, en daar ieder Christen deel heeft in de verlossing door 
Christus, is dus ook in ieder iets van die synthese en dus iets van het 
Goddelijke aanwezig; en dat Goddelijke is de rede, die de wereld 
a.h.w. opnieuw schept door hem als een harmonische orde op te 
vatten. Daarom noemt hij de mens, dan ook een „geschapen God" 
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d.i. zelf geschapen, weer schepper. Dezelfde gedachten vindt men 
trouwens in nog moderner, bijna Bergsoniaanse vorm, bij Bovillus, 
een Fransman uit het begin der 16e eeuw. Hier vinden we de ge-
boorte van een idee, die tot het hoogste behoort, dat de Renaissance 
ons nagelaten heeft, een volkomen andere mensopvatting dan die 
der Middeleeuwen, waarin thans de mens als iets waardevols op-
zichzelf verschijnt: de idee der menselijke waardigheid, als het 
sociale aspect van de geestelijke autonomie. En zo hoeft het ons 
niet te verbazen, dat we bij Cusanus' leerling en Erasmus' leer-
meester Pico della Mirandola in zijn Liber de Hominis Dignitate, 
het boek der menselijke waardigheid, God tot de mens horen zeg-
gen: „Alle andere wezens hebben een bepaalde natuur gekregen en 
worden door ons onder vooraf ingestelde wetten gehouden. U echter 
bindt geen beperking, behalve als ge U die naar Uw eigen wil die 
ik U verleend heb, zelf voorschrijft. Ik schiep U als een wezen noch 
aards noch hemels, noch sterfelijk noch onsterfelijk alleen, opdat ge 
Uw eigen vrije vormgever en overwinnaar zijt. Ge kunt tot een dier 
ontaarden en U tot het Goddelijke herscheppen." 
Toch is de Renaissance in de oplossing van zijn centrale probleem 
niet geslaagd; dit was de interpretatie van de gehele concrete wereld 
als een systeem van harmonische verhoudingen. En hier nog wezen-
lijker dan in het geval van Copernicus zien we dat deze poging mis-
lukken moest, omdat de dagelijkse werkelijkheid een dergelijke 
harmonie niet opleverde; de opkomende samenleving was er een 
van zo mogelijk nog meer tegenstellingen dan de Middeleeuwse ge-
weest was. Vandaar dat reeds bij Cusanus de goede wil, het hart, 
optreedt als een extatisch mystisch element, dat een zedelijke posi-
tieve oplossing a.h.w. forceren moet. Maar na hem valt het denken 
terug tot een niveau waarin toeval en willekeur overheersen, waarin 
fatalisme en astrologie een grote rol gaan spelen, zij het dan dat 
Cusanus' grootste volgelingen, Ficino en Pico zijn zedelijk idealisme 
hooghouden, en van hen vindt het via Erasmus zijn weg naar de 
Nederlanden, waar het in een traditie die van Erasmus via Coorn-
hert en de libertijnen naar Hugo de Groot en een Balthasar Bekker 
loopt, het aanzien geeft aan die merkwaardige vermenging van 
werelds Humanisme en verdraagzaam Christendom, die een der be-
langrijkste Nederlandse bijdragen aan de Westeuropese cultuur is. 
In Italië echter wordt de filosofie geleidelijk aan weer tot theologie. 
Maar de godsdienst zelf is intussen van karakter veranderd. Huma-
nisme en Renaissance hebben hier een diepgaande invloed uitge- 
oefend, die later niet meer ongedaan is gemaakt; de godsienst, ook 
de Katholieke, wordt naar een woord van Lindeboom van gezags-
tot overtuigingsreligie. We weten dat humanisten als Lorenzo 
Valla, een tijdgenoot van Cusanus, uiterst sceptisch tegenover de 

37 
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geopenbaarde godsdienst staan. Valla laat in een ironische passage 
de „beslissing" in principiële vragen wel over aan de Moederkerk, 
maar het „onderzoek" komt toe aan de rede; en zijn opvatting van 
het Christendom als een gesublimeerd Epicurisme vermag ons ook 
al niet van zijn rechtzinnigheid te overtuigen. Niet dat al deze huma-
nisten ongelovig zouden zijn, verre van dat, maar dat zij neigden 
tot een soort uiterst vrijzinnig deïsme, of dat tenminste de godsdienst 
als zodanig in hun bewustzijn een heel andere rol speelde dan in dat 
der Middeleeuwen, dat kan men in ernst niet betwijfelen, de reli-
gieuse uitlatingen en vormen en de religieuze onderwerpen van hun 
kunst (trouwens in een wereldse geest opgevat) ten spijt. Veeleer 
is kenmerkend dat een Poggio Bracciolini, apostolisch secretaris, na 
de veroordeling en terechtstelling van Hieronymus van Praag, een 
aanhanger van Hus, door het concilie van Constanz, nog schrijft: 
„Zo stierf een man, die afgezien van het geloof, in alles voortreffe-
lijk was". In dit kunnen afzien van het geloof schuilt de nieuwe tijd. 
Maar ook in de gedachte van Ficino, die de schoonheid van de 
wereld opvat als een bewijs van de goddelijkheid er van. Ook in de 
opvatting van een Erasmus, die later het Lutheranisme zal bestrij-
den met een beroep op de vrije wil, maar dit principe zo consekwent 
doorvoert, dat het evenzeer op een bestrijding der Katholieke op-
vatting van de gebondenheid door de Goddelijke orde uitloopt. Bij 
Bruno tenslotte verschijnt het geloof niet als genade, maar als resul-
taat van de drang tot verheffing (transcendentie) ; het objectief 
goede der genade, weegt niet op tegen de specifieke waarde van het 
zelfstandige streven. In deze lijn gedacht, verschijnt de officiële 
Hervorming eerder als consolidatie of zelfs reactie, dan als verdere 
ontwikkeling. Modern is daarin wel de geringe betekenis die aan 
kerk en priester wordt toegekend evenals het nationale karakter er 
van, het Lutheranisme in Duitschland, het Calvinisme in Frankrijk, 
de Wederdopers, later het Calvinisme in de Nederlanden, de Angli-
caanse kerk in Engeland, enz., maar dit alles verschijnt meer als 
uiterlijke of innerlijke bijkomstigheid dan als het wezenlijke. De 
volstrekte verdorvenheid der wereld, de opvatting van het geloof 
als genade en de daarin opgesloten tendens tot onverdraagzaamheid, 
zijn in het oude Protestantisme duidelijk Middeleeuwse trekken, die 
eerst door het arbeids-ethos van het i 7e-eeuwse Calvinisme en het 
Humanisme van een Melanchton en een Von Hutten zijn vervaagd. 
Er is dan ook cultuur-historisch gesproken veeleer een paralel te 
trekken tussen Reformatie en Contra-reformatie, tussen Luther en 
Savonarola, tussen Calvijn en Loyola. 
We vinden hier diezelfde omslag, die we ook bij Copernicus en 
Ficino, maar al eerder bij Michel Angelo, die niet voor niets sterk 
de invloed van Savonarola heeft ondergaan, hebben aangetroffen. 
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Het komt ons voor dat ook hier een samenhang met de algemene 
ontwikkeling moet worden aangenomen. De opkomst der steden 
tussen de ize en 14e eeuw had de sfeer geschapen, waarin de Renais-
sancecultuur zich ontplooien kon; maar binnen de steden was de 
handels- en geldaristocratie, in Italië dikwijls met de oude adel ver-
smolten, de toonaangevende groep. De ontwikkeling van deze groep 
nu, bereikt in Florence b.v. omstreeks 150o een hoogtepunt: er ont-
staat een zekere verzadigdheid, die op den duur tot maatschappelijke 
stilstand en conservatisme leidt. Cultureel weerspiegelt zich dit in 
een zekere aanpassing aan de feodale en „hOfische" sfeer, zoals die 
o.a. in Castiglione's „Cortegiano" aan de dag treedt. Op overeen-
komstige wijze zien we trouwens in de 16e en 17e eeuw ook het 
Zuidduitse kapitalisme, de millioenen der Fuggers!, te'gronde gaan. 
Hier ligt menen wij, de maatschappelijke grondslag van de geeste-
lijke reactie in de 16e eeuw. Maar een nieuwe impuls krijgt het 
economische en culturele leven door het toenemen van de zeehan-
del, de verplaatsing van het economisch zwaartepunt naar het Wes-
ten (Amsterdam!), de onverzadigbare behoeften der staande legers, 
en de doorvoering van de gecentraliseerde huisindustrie (de „Ver-
lag") en de manufactuur, niet alleen in het textielbedrijf, maar ook 
in de mijnbouw, de ijzerproductie, de scheepsbouw, de papier-, 
olie- en zeepfabricage, enz. Hierdoor komt er een eind aan de tech-
nische stagnatie sinds de opkomst en ontplooiing van het gilde-
handwerk; en deze tendens geeft ook de wetenschappen de stimu-
lans, die gemaakt heeft dat de 17e eeuw op dit gebied pas werkelijk 
de problemen der Renaissance opgelost heeft. Globaal gesproken 
kan men omstreeks 1600 (in Engeland zelfs al veel eerder) het tijd-
vak van het Mercantilisme laten aanvangen met zijn moderne eco-
nomische geest, de ontwikkeling van liet handelsrecht en zijn pro-
gressieve accumulatie van industriekapitaal. In Frankrijk en Spanje, 
Holland en Engeland ontwikkeld zich een nationale economie, 
waarin de „Stadtwirtschaft" der late Middeleeuwen tot „Volks- 
wirtschaft" is uitgegroeid. Dragers van deze economie zijn enerzijds 
de oude handels- en geldaristocratie, waarin allerlei feodale ele- 
menten zijn opgenomen, anderzijds een nieuw opkomende industri-
ele burgerij. Deze groepen zijn in hun onderlinge beinvloeding en 
vermenging.. 	kenmerkend voor de nu volgende cultuurperiode met 
zijn eigenaardige contrasten van conservatisme en bewogenheid, 
verhevenheid en hartstocht: liet Barok. 
Hiermede hebben we het Renaissance-beeld dat ons voor ogen 
stond in grote lijnen geschetst. Zijn we er in geslaagd, zoals we ons 
ten doel stelden, om het begrip van dit tijdvak te verhelderen ? Om 
de beantwoording van deze vraag te vergemakkelijken zullen we 
trachten ons onderwerp nog eens samenvattend te belichten en. 
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tevens ter voltooiing van het beeld nog enkele toetsen aan te bren-
gen. We hebben allereerst de Middeleeuwse cultuur meer gekarakte-
riseerd geacht door het Ottonische, dan door het Gothische tijdvak, 
meer door Augustinus dan door Thomas, bij wie de ethische rationa-
lisering, die Max Weber kenmerkend acht voor de burgerlijke cul-
tuur, al zover is voortgeschreden. Vervolgens hebben we getracht 
als het wezenlijke, zoal niet quantitatief overheersende, dan toch wel 
qualitatief kenmerkende begrip der Renaissance het autonomiebesef 
op alle levensgebieden aan te wijzen. Hiermee hebben we een begrip 
dat wel eerder als een bijkomend kenmerk genoemd is een centrale 
plaats gegeven. Het omvat het begrip individualisme als autonomie 
van het individu t.o.v. groep en gemeenschap, maar het sluit niet 
alleen de negatieve kant van dit begrip, doch ook de positieve in 
de zin van handelen naar bewust aanvaarde normen in. De auto-
nomie t.o.v. de Middeleeuws-kerkelijke sfeer, waarvan de zin in het 
hiernamaals lag, betekent gerichtheid op de wereld en houdt als 
zodanig het realisme in, zonder er nochtans in op te gaan, want het 
kenmerk van de Renaissance, zoals van ieder autonomie-streven is 
het zoeken naar nieuwe normen. In deze zin staat een normatieve 
cultuur dan ook tegenover een gezagscultuur, want de norm ont-
leent hier zijn gelding aan de geest, de logische, ethische en aesthe-
tische rede. En de richtlijnen hierbij zijn volgens Eppelsheimer : 
,Klassizid.t der Formen in Kunst und Literatur, Rationalid.t des 

benkens... und die damit eingeleitete Autonomie des Menschen und 
jeder seiner iltigkeiten." We hebben bij dit alles de noodzaak van 
een samenhangende beschouwing van alle levensgebieden beklem-
toond en de Renaissance aldus gekenmerkt als de cultuur van de 
autonoom geworden stedelijke aristocratieën van de 15e en 16e 
eeuw. Maar daar dient meteen aan toegevoegd te worden dat de 
Renaissance, zoals ieder cultuurtijdvak, een kampplaats was van 
de meest tegenstrijdige krachten en tendenzen. Vitalisme en mys-
tiek, autonomie-besef en fatalisme, communisme en zelfzucht, hei-
dens individualisme en christelijk feodalisme woelen op de meest 
bizarre wijze dooréén. Het is een gebeuren waarin de stedelijke 
aristocratieën wel de toon aangeven, maar dat ook de meest uiteen-
lopende andere bevolkingsgroepen aanraakt, die het echter van een 
geheel ander gezichtspunt uit waarderen en dan ook geheel andere 
accenten in die cultuur aanbrengen. Voegt men hierbij de stagnatie 
in de ontwikkeling der leidende groepen zelf, dan worden zodoende 
de tegenstrijdige aspecten van de Renaissance begrijpelijk. 
De cultuur van het Barok is er dan in het algemeen een van conso-
lidatie, van een werelds-kerkelijk en quasi-feodaal karakter. 
Werelds, omdat in de religieusiteit de wereld aanvaard wordt, en 
quasi-feodaal, omdat in feite het feodale voorrecht als burgerlijk 
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bezit verschijnt en omgekeerd het burgerlijk bezit en de burgerlijke 
bureaucratie feodale vormen aanneemt. In wezen blijft deze cultuur 
Renaissancistisch, om de term klassicistisch, die ons vaak aan de 
ontaardingsvormen doet denken, te vermijden. En Renaissancis-
tisch betekent dan: uitgaan van de autonomie van de rede, streven 
naar klaarheid en helderheid, de realiteit uitheffen boven de toe-
valligheid van het alledaagse in een sfeer van verhevenheid en 
waardigheid. In zekere zin is de Verlichting in deze ontwikkeling 
een nieuwe fase, die leidt tot het voorlopig hoogtepunt en eindpunt; 
daar vinden we de idee van de menselijke waardigheid en de auto-
nomie van de rede voldragen en volgroeid, maar zeker niet zonder 
het morele pathos, dat een latere tijd in ongemotiveerd zelfbewust-
zijn aan dat „dorre rationalisme" van de 18e eeuw heeft willen ont-
zeggen. Bedenken we toch dat één dier „dorre rationalisten" de ge-
voeligste aller dichters, Shelley was; dat een man als Voltaire in 
enthousiaste toewijding twintig jaren van zijn leven gegeven heeft 
voor het rechtsherstel van een Jean Calas, die dreyfuszaak der 18e 
eeuw; dat het bij een Kant zeker niet zonder echt pathos heet : 
„...betwist de rede slechts niet datgene, wat haar tot het hoogste 
goed op aarde maakt, n.l. de laatste toetssteen der waarheid te zijn; 
anders zult gij, deze vrijheid onwaardig, haar ook zeker inboeten." 
Maar de Verlichting is niet alleen hoogtepunt, zij is ook keerpunt. 
Van hier af begint de emancipatie van een principe, dat zich reeds 
eerder in de geschiedenis bij tijd en wijle heeft geopenbaard, het 
principe der Romantiek, Het duikt op in de Middeleeuwen, in de 
Spaanse 16e eeuw, bij Breero en Shakespeare, in Frankrijk ongeveer 
163o (Astrée), raakt weer tijdelijk op de achtergrond, niet zonder 
hier en daar, b.v. bij ons bij een Jan Vos, een bescheiden rol mee te 
spelen en steekt tenslotte met Thomsons Seasons (1725) en Percy's 
Reliquies of Ancient Poetry het hoofd weer op, om het voorlopig 
niet weer in de schoot te leggen. Namen als Rousseau, Sturm und 
Drang, Romantic Movement symboliseren de volgende fase. 
De Romantiek als historische periode, die in onze beschouwing 
enerzijds als consequentie, van het begrip Renaissance optreedt, 
anderzijds als reactie er op, is zoals algemeen bekend, even moeilijk 
te omschrijven. Zeker is hij met de term „gevoel" niet uitgeput. 
Als zodanig kan men hem alleen zien tegenover een verstard klassi-
cisme, maar men kan evenmin een Racine gevoel, als een Hegel 
rationaliteit ontzeggen. Op zijn hoogst kan hier van accentverschui- 
ving sprake zijn. Wil men ook het begrip Romantiek historisch vast-
leggen, dan dient men ook hier uit te gaan van de algemene samen- 
hang van het tijdvak en dan zien we in de industriele revolutie, de 
derde golf van maatschappelijke omvorming sinds de Middeleeuwen 
het kader waarin het cultuurgebeuren dat ons thans bezighoudt 
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past. „Het hoeft geen betoog," zegt Vermeylen in Het Wezen van 
de Romantiek, „dat het breken van oude maatschappelijke struc-
turen onder de spanning der kapitalistische groei... zijn weerslag 
had op geest en gemoed". De ontbinding der gemeenschap door het 
ongebreidelde winstbejag brengt hier de negatieve zijde van het 
Renaissancistisch individualisme aan het licht, maar ook de auto-
nomie van nog diepere, duisterder lagen van het menselijk wezen, 
die men ziel zou kunnen noemen naast, en ook wel tegenover de 
geest. Want nog meer dan de Renaissance is déze cultuurperiode 
wezenlijk dubbelzinnig; de industriële revolutie immers werkt 
niet alleen bevrijdend, maar schept in zijn ontworteling van allen 
en alles ook de sfeer, die het best te vergelijken is met de „vrij-
heid" van iemand, die op een losgeslagen vlot als speelbal van 
wind en golven op de oceaan dobbert, een nieuw maar ander 
afhankelijkheidsbesef. Hierbij sluit aan een „opvatting van het 
leven, niet meer als een mechanisch en zedelijk iets, maar als een 
organische werkzaamheid, die breder dan de rede is en niet tot 
de rede herleid kan worden (Vermeylen)". Men zou verkeerd 
doen deze cultuurfase te beperken tot het eerste kwart der 19e 
eeuw, met zijn reactionnaire aspecten, zijn gerichtheid op de 
Middeleeuwen, zijn verheerlijking van gezag en kerk en zijn mys-
tiek. Romantici als Byron, Heine en Hugo laten geheel andere 
klanken horen en vertegenwoordigen in toenemend optimisme een 
komende fase. Want het komt ons voor dat we de periode van de 
Romantiek veilig over de gehele 19e en het begin van de we eeuw 
mogen uitbreiden, omdat het wezenlijke, het on-Renaissancistisch 
principe van duistere hartstochtelijkheid en opgaan in de als geheim-
zinnig gevoelde natuur en de als noodlottig ervaren werkelijkheid, 
gelden blijft. We zien dan ook noch in het Romantische realisme, 
noch in het hartstochtelijk-fatale van het naturalisme in de 19e 
eeuw een tegenstelling tot de Romantiek, om niet te spreken van 
symbolisme, neo-romantiek en de vele „-ismen", die sindsdien ge-
komen zijn. In de traditionele tegenstelling Realisme en Roman-
tiek zien we veeleer zoals reeds aangeduid, een verwarring van twee 
geheel verschillende dingen, cultuurstijl en kunsttechniek: Realisme 
(impressionisme) en expressionisme zijn technische aspecten van de 
kunst als ambacht, die eerst aan de stijl waarin ze toegepast worden 
hun diepere zin ontlenen, waarbij het realisme zeker niet minder 
affiniteit tot de sensualistisch georiënteerde Romantiek, dan tot de 
Renaissance toont. 
Renaissance en Romantiek! We zien ze als twee fundamentele trek-
ken van onze cultuur, in zekere zin als datgene wat Nietzsche voor 
het eerst typerend heeft onderscheiden als het Apollinische en het 
Dionysische, als harmonie en vervoering. Ze treden uiteraard ook 
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vóór de 15e eeuw in de geschiedenis op, maar sindsdien hebben ze 
die graad van bewustheid verkregen en die toespitsing tegenover 
elkaar, die aan de moderne cultuur dat gespleten en tragische karak-
ter geeft. We zien een ontwrichting der persoonlijkheid optreden, 
die door de ontwikkeling van Thomas naar Leonardo, van Leonardo 
naar Rousseau, van Rousseau naar Nietzsche, en van Nietzsche tot 
op de huidige dag aangeduid wordt. De geest — in zijn formalisme 
— verschijnt als een vijand van het leven, het leven als een vijand 
van de geest. De antinomie tussen geest en ziel, tussen denken en 
beleven, tussen idealisme en vitalisme schijnt onoplosbaar, zolang 
het denken als statische begripsvorming, het leven als wezenlijk 
irrationeel wordt opgevat. Hierin vindt de cultuurcrisis waarin we 
ons sinds 1900 volop bevinden zijn grond en zover is het met onze 
cultuur na vijf eeuwen gekomen, dat de beide fundamentele ele-
menten dier cultuur, dat der Renaissance en der Romantiek elkaar 
nog slechts dreigen te vernietigen. Een oplossing kan hier alleen nog 
gedacht worden als synthese tussen beide, waarbij enerzijds het 
„beleven" in het denken over het „zijn" niet uitgeput wordt, maar 
het „zijn" pas in het actieve handelen wordt „beleefd", terwijl 
anderzijds het denken alleen dit handelen zin kan verlenen, dat in 
de „rede" zijn hoogste potentie bereikt. Zoals de dichter Marsman 
zegt: „Het begrijpen is noch de bevriezing, noch de vernietiging, 
noch de zelfmoord van het leven, maar een levende vorm er van". 
Een synthese in deze zin schijnt sinds Hegel in wording te zijn, een 
synthese waarvan het probleem wellicht het eerst gesteld en gezien 
is door de dichter, die juist omdat hij het zag een der grootste Euro-
peanen blijft, de synthese tussen Helena en Faust in Goethe's 
levenswerk. 

* * 
* 

Met bovenstaand artikel wordt slechts verheldering van enkele be-
grippen beoogd; voor de feiten en ook wel voor de interpretatie 
daarvan werd uit de bekende literatuur geput, waarvan hieronder 
de belangrijkste genoemd wordt. 

K. Ph. Bernett Kempers, Muziekgeschiedenis. 
F. Borkenau, Die Ubergang vom feodalen zum bi rgerlichen Welt-

bild. 
G. Brandes, Hauptstrómungen der Literatur des igen Jahrhunderts. 
J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. 
E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Re-

naissance. 
H. W. Eppelsheimer, Das Renaissance-Problem (Deutsche Viertel-

jahrsschrift fUr Literaturwissenschaft und Geistes-geschichte, 1933 
Heft IV). 



544 	 DE RENAISSANCE 

F. H. Fischer, Schets eener cultuurgeschiedenis van West-Europa. 
D. Frey, Gotik und Renaissance als Grundlagen der modernen 

Weltanschauung. 
R. Hamann, Geschichte der Kunst. 
J. Huizinga, Renaissance-studiën. (De Gids, 1920 deel IV). 
J. Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte. 
A. Lefranc, La vie quotidienne au temps de la renaissance. 
J. Lindeboom, Reformatie en Contra-reformatie (Europeesche 

Geest, onder redactie van W. Banning en J. D. Bierens de Haan). 
A. von Martin, Soziologie der Renaissance, zur Physiognomik und 

Rhythmik brgerlicher Kultur. 
Propylaeën Weltgeschichte, deel IV. 
J. Romein, Over de menselijke waardigheid (Mensch en Maat- 

schappij, 1938). 
L. Schmidt, Die Renaissance in Briefen von Dichtern, Knstlern, 

Staats~nern, Gelehrten und Frauen. 
A. Vermeylen, Het wezen van de Romantiek (Handelingen v. d. 

Mij. v. Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1924-1925). 
G. Weise, Der doppelte Begriff der Renaissance (Deutsche Viertel-

jahrsschrift fiir Literaturwissenschaft und Geistes-geschichte, 1933 
Heft IV). 



„De eenheid van dizoom cpn dia,ce-11: 5  

Keuzebibliografie van het werk van J. P. van Praag' 

Samenstelling: Bert Gasenbeek 

Studies 
Henriëtte Roland Holst. Wezen en werk. 

Amsterdam, z. uitg. 1946. 220 p. 
Proefschrift Amsterdam (GU). 

Modern humanisme: een renaissance? 
Amsterdam, Contact, 1947. 252 p. 

Geestelijke verzorging op humanistische grondslag; onder red. van J. P. van Praag. 
Utrecht, Humanistisch Verbond, 1953. 40 p. 

Inleiding tot het moderne humanisme 
Amsterdam, De Bussy, 1957. 

Modern humanisme 
Utrecht, Humanistisch Verbond, 1957. 29 p. 
(Herz. overdruk uit Scientia, Dl. I, hoofdstuk III). 

Humanism: an essay. 
Utrecht, IHEU, 1957. 28 p. 

Beschouwingen beleving, p. 110-123 
In: Rede en religie in het humanisme; door J. P. van Praag, H. J. Blackham, T. T. 
ten Have e.a. 
Amsterdam, De Bussy, 1962. 248 p. 

Wat is humanistiek? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder 
hoogleraar in de humanistiek en de anthropologie van het humanisme, aan de 
rijksuniversiteit te Leiden op 21 mei 1965. 
Groningen, Wolters, 1965. 23 p. 

De dag ligt nog voor ons; schets van een humanistisch wereldbeeld. 
Utrecht, Humanistisch Verbond, 1966. 27 p. 

Grondslagen van humanisme; inleiding tot een humanistische levens- en denkwereld . 
Meppel, Boom, 1978. 264 p. 

* Het ligt in de bedoeling om de komplete bibliografie op te nemen in een bundel 
artikelen van studenten en docenten aan het Humanistisch Opleidings Instituut te 
Culemborg, opgedragen aan de nagedachtenis van J. P. van Praag. De bundel zal in de 
loop van 1983 verschijnen en bijdragen bevatten over humanisme en humanistisch 
geestelijk werk. 



125 

Levensovertuiging, filosofie en wetenschap: afscheidscollege, aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden op 13 november 1979. 
Utrecht, Humanistisch Verbond, 1979. 12 p. 

Artikelen verschenen in Rekenschap. 
Rekenschap: voorwoord bij het le nr. van Rekenschap. 

Rekenschap 1 (1954) 1 (maart) p. 1. 
Beschouwing en beleving. 

Rekenschap 1 (1954) 1 (maart) p. 13-21. 
Rekenschap van het humanisme. 

Rekenschap 3 (1956) 1 (febr.) p. 5-8. 
Wereldbeschouwing en levensovertuiging. 

Rekenschap 3 (1956) 4 (dec.) p. 219-223. 
Kraemer, H. Kerk en humanisme. (Boekbespreking). 

Rekenschap 4 (1957) 1 (maart) p. 38-46. 
Sierksma, F. De religieuze projectie. (Boekbespreking). 

Rekenschap 4 (1957) 3 (sept.) p. 147-151. 
Het hooglied van de creativiteit. 

Rekenschap 5 (1958) 4 (dec.) p. 157-178. 
Wal, L. van der. Problemen der zedelijke waardering. (Boekbespreking). 

Rekenschap 6 (1959) 1 (maart) p. 27-35. 
Nihilisme. 

Rekenschap 7 (1960) 1 (maart) p. 14-20. 
Actieve verantwoordelijkheid: humanisme als grondslag voor cultureel en maatschap- 

pelijk werk. 
Rekenschap 7 (1960) 3 (sept.) p. 125-134. 

Goudsblom, J. Nihilisme en cultuur. (Boekbespreking). 
Rekenschap 10 (1963) 1 (maart) p. 19-25. 

Humanistische antropologie. 
Rekenschap 13 (1966) 2 (juni) p. 85-92. 

Het kiezen van de keuze: Sartre, J. P. Tussentijdse balans. 
Rekenschap 15 (1968) 1 (maart) p. 3-18. 

Een dier zonder weerga: een polemiek. 
Rekenschap 16 (1969) 1 (maart) p. 58-62. 

Vervreemding in de moderne technische maatschappij: 
oorzaken en oplossingen. 
Rekenschap 17 (1970) 2 (juni) p. 55-66. 

Vrijheid en tolerantie. 
Rekenschap 18 (1971) 1 (maart) p. 30-33. 

Voor het sluiten van de poorten. 
Rekenschap 18 (1971) 4 (dec.) p. 153-154 



126 

Begrijpt u nu waarom ik huil? 
Rekenschap 19 (1972) 1 (maart) p. 1-2. 

Humanisme en maatschappijkritiek. 
Rekenschap 19 (1972) 1 (maart) p. 16-23. 

Beperking en betekenis van de moderne theologie. 
Rekenschap 19 (1972) 4 (dec.) p. 165-170. 

In memoriam Libbe van der Wal. 
Rekenschap 20 (1973) 2 (jan.) p. 53-54. 

Internationaal Humanistisch Congres. 
Rekenschap 21 (1974) 3 (sept.) p. 91-93. 

Mens en macht. 
Rekenschap 21 (1974) 4 (dec.) p. 156-165. 

Humanistische psychologie. 
Rekenschap 22 (1975) 2 (juni) p. 52-61. 

Portugal. 
Rekenschap 22 (1975) 3 (sept.) p. 105-107. 

Vos, H. Menselijke gelijkheid onder voorbehoud. (Boekbespreking). 
Rekenschap 22 (1975) 3 (sept.) p. 134-136. 

Humanistische begeleiding. 
Rekenschap 22 (1975) 4 (dec.) p. 148-159. 

Vraagpunten over geweld. 
Rekenschap 23 (1976) 2 (juni) p. 52-56. 

Meta-taal van overtuigingen. 
Rekenschap 24 (1977) 2 (juni) p. 82-88. 

Levensovertuiging, filosofie en wetenschap: afscheidscollege 
Rijksuniversiteit Leiden, 13 november 1979. 
Rekenschap 26 (1979) 4 (dec.) p. 152-162. 

Opnieuw God in Nederland. 
Rekenschap 26 (1979) 4 (dec.) p. 177-179. 

Doemdenken en toekomstgeloof. 
Rekenschap 27 (1980) 4 (dec.) p. 156-161. 

De zeven van Belgrado. 
Rekenschap 28 (1981) 1 (maart) p. 1. 

Humanisme en religie: een discussiestuk. 
Rekenschap 28 (1981) 1 (maart) p. 2-7. 



Afta:['Lelus 	dil nummer: 

Marcel F. Fresco is filosoof te Leiden, alwaar hij tevens de bijzondere leerstoel 
bekleedt van de Stichting Socrates. 
P. Smits was van '58 tot '76 hoogleraar sociologie van de godsdienst te Leiden; daarvoor 
was hij 25 jaar vrijzinnig predikant. 
Wim van Dooren is filosoof te Utrecht en tevens bijzonder docent vanwege de Stichting 
Socrates te Delft. 
Edward Schillebeeckx is theoloog te Nijmegen en lid van de RK Orde van Dominica-
nen. De menselijke bestaanservaring vormt een belangrijk uitgangspunt voor zijn 
theologisch handelen. 
Harold J. Blackham was met Van Praag oprichter van de International Humanist and 
Ethical Union. Jarenlang was hij de secretaris van deze organisatie; in 1974 werd hij 
onderscheiden met de IHEU-award. 
Anton Levien Constandse studeerde Franse en Spaanse taal en letterkunde plus 
filosofie. Voor de oorlog was hij zeer actief in de anarchistische, antimilitaristische en 
vrijdenkersbewegingen, na 1945 voornamelijk werkzaam als journalist. 
Matthew les Spetter is sociaal-psycholoog te New York, waar hij een kliniek voor 
geestelijke volksgezondheid oprichtte. Hij is voorzitter van de „Society for Ethical 
Culture" in Riverdale-Yonkers (NY). 
Henk Bonger is historicus en auteur van de biografie van Coornhert. 
Bert Gasenbeek is bibliothecaris van het Humanistisch Opleidings Instituut te Culem-
borg. 

Rectiticatie: 
De drie gedichten die in het maartnummer werden geplaatst (blz. 46 en 47): Na 't 
ontbijt; Bij de tuindeur; Om de hond, werden door een misverstand niet ondertekend. 
Zij zijn van de hand van Theo Kling. 



Vorig jaar mei verscheen dit herdenkingsnummer van „Humanist" met vele persoon-
lijke en theoretische bijdragen, en gelardeerd met tal van historische foto's. Ook Van 
Praags laatste artikel in Rekenschap, over „Doemdenken en toekomstgeloof" staat 
erin afgedrukt. Dit nummer is nog verkrijgbaar door storting van f 2,50 (incl. verzend-
kosten) op gironummer 58 t.n.v. Humanistische Pers te Utrecht, o.v.v. „Van Praag-
nummer Humanist, mei '81". 



DRIE \ IAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR WETENSCHAP EN KULTUUR 

REKENSCHAP is een uitgave van de Humanistische Stichting Socrates, Oudkerkhof 
11, Postbus 114, 3500 AC Utrecht (tel.: 030-31 81 45). 

Redaktie: 
Dr H. Bonger, DrJ. C. Brandt Corstius, Drs E. v.d. Hoeven. Mr DrsT. Jorna, P. Krug, 
Drs A. Nieuwland, Drs L. Reerink. DrB. W. Schaper, Dr R. A. P. Tielman, Drs P. van 
Schaveren 

Redaktie-sekretaris: Drs H. P. J. Boelaars 

Het abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
Abonnementsprijs f 32,50 (voor studenten en CJP-houders f 25,—); 
losse nummers f 9,—. 

Voor betalingen van donaties, kontributies en abonnementsgelden giro 58.22.93 t.n.v. 
de Humanistische Stichting Socrates. 

Druk: Boompers drukkerijen, Meppel. ISSN: 0034-37 49 

De I IUMANISTISCHE STICIITING SOCRATES. 

een werkstichting van het Ilumanistisch Verbond: 

om de doordenking van de wetenschappelijke en kulturele achtergrond van het 
moderne humanisme te bevorderen 

om de mogelijkheden te scheppen voor een uitwisseling van gedachten omtrent de 
fundamentele vragen waarvoor het humanisme geplaatst wordt 

om door publikaties op wetenschappelijk nivo het moderne humanisme te verdiepen 
en te verbreiden 

Vormen van deelneming: 
a donatie van tenminste f 35,— per jaar ter ondersteuning van de bijzondere leerstoe- 

len 
h kontrihutie van tenminste f 17,50 
Donateurs worden tevens als kontrihuanten beschouwd. 


