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EEN HUMANISTISCH VERBOND
Voor een humanistisch verbond is in deze tijd een grote taak weggelegd:
gÍoot in omvang en groot in betekenis.
Wat het eerste betreft: het is duidelijk dat het humanisme zich in deze t'ljd zal moeten
organiseren om ten volle aan zijn opdracht te kunnen beantwoorden. Die opdracht
is in de eerste plaats de verheffing van de grote onkerkelijke massa tot het peil van

een geestelijk doordachte en zedelijk verantwoorde levensbeschouwing. Het valt
immers niet te ontkennen dat het merendeel der onkerkelijken in een geestelijk
nihilisme heeft geleefd, waaraan het feit niets veranderde dat een kern van ongodsdienstigen voor zichzelf een doordachte en verantwoorde levensbeschouwing had
opgebouwd. Daarom zal een humanistisch verbond voor alles moeten bevorderen dat
leden en geestverwanten zich bezinnen op de grondwaarden waaruit zij leven en op
de zin van hun bestaan. Wil dat echter geen slag in de lucht zijn, dan vraagt het de
aanvulling van een breed opgezette maatschappelijke werkzaamheid. Want een
humanisme, dat zich geen rekenschap geeft van de omstandigheden waaronder de
mensen leven, kan slechts ontaarden in wereldvreemd idealisme en doelloze mooipraterU.

Toch is hiermee nog niet de volledige betekenis van een humanistisch verbond
aangegeven. ln dit tijdsgewricht ligt de noodzaak om het humanisme tegen ongemotiveerde aanvallen en nog meer tegen gedachteloze miskenning te verdedigen al zeer
voor de hand, maar juist daarom is ernstige bezinning op de grondslagen, tradities
en consequenties van het humanisme dringende eis. Trouwens de humanist zelf voelt
de behoefte daartoe, afgezien van alle verdediging, en hiertoe kan een humanistisch
verbond een bezielend centrum zijn.
Het zal echter wel duidelijkwezen, dat er binnen de humanistische levensbeschouwing,
evenals bij het Christendom b.v. het geval is, verschillende denkwijzen voorkomen.
Juist de humanist heeft minder dan wie ook behoefte zijn overtuiging vast te leggen
in een onveranderlijke leerstelling, die door elkeen onvoorwaardelijk aanvaard moet

worden. Er zijn humanisten die uitgaan van de idee van het ware, goede en mooie,
die weliswaar slechts in de mens leeft, maar toch niet van zijn individuele willekeur
afhankelijk is. Men zou ze "idealistische" humanisten kunnen noemen. Dan zijn er
de humanisten die vooral gegrepen zijn door het besef der kosmische eenheid,
waarvan de mens een bijzonder deel uitmaakt. Eerbied voor het zijnswonder kenmerkt
hun levenshouding; men zou ze "kosmische" humanisten kunnen noemen. Anderen
zien de mens in de eerste plaats als een scheppend wezen, in staat en geroepen om
theoretische en artistieke waarden voort te brengen. Het zijn de mensen der wetenschap en de kunstenaars. die men wellicht het beste als "culturele" humanisten kan

*2*

":|;""";iu,Jun **,1, and*t.;*a:*;en*e:r i:r x*o:§ en §es§§li..ft, bei *it
^rl:.tl .i-.""',
ft:-.'-:'';,-J-,"1--,
i=fftfff" §n sï,§§;{-q.§*e§ irei :rerzor§er Ya§ rgCio--*1tz*nd.:.r
; ;; "trai*s rÍere§t ien iet seeiteliike
nï;' ;i;:r;;;,r;
.:.a'Èipti\:.o...):za:..'3:7:crJonë,?I"n.1'arffi:.,z:jnr
\r

'/;

Ít

v

or,:.:lr{i'

ale:?e&e

vt

;;;;;,-;;rin,'rclei::et*,ïe|:;ixe.ten,.ffi:ii:^";:;}:"
Llxgen en {esge$en5?' oe relen
;;'-";.",,1e -'-; ir l'ir ir.i ', ' [trYeD ?rarr. :'e ".7'4
;:"§;;;i;'i-,*,.aaviiuu',}ocr1ichtin§led"ienen.xenffi
taelc rii. :l
:;";;; ;;"xe:-k..t ?! z*t r:q:r of ::ar'r ln zi"in
a1 les e*n belan::r:.;
*::*isc§a§,*iri'ik rse::L: baj
v:rbonà
one ai€r Yt§3
aLs
'it
qen sut*nirilqcr
"f"?*Es.yffffift"r-lu1
Ixrreyq
;Ë;;;".;;--:""**"".
*ï:
§§i" i*ïi'it ;-ï: _*::,* :?", y
i:': ï*:: § 3;:. 1*;.ïàï: iid§&*F§§

ffiry§*ï*§*:;:ru"i.9iï,*,]J.,#}'ïl-;ï:i:*::,}*'i"§"§.ffi,
:t';;i:
r:;li3; :***ï*ffir+;"::;"J
:ï*.í:"?mIï:i:;lt
pïerrrsLe§ &n elklei
vorrend.e
ontsea,nlna,
;i-::;:-:-*;*i*"
là
.lènlÉn
.*
a; ;;;§;:;ÍX xXï yïï-iï ;**§*rËff": i-ï,iï: I : ï" ;:d : t #*'ffii'ffi

het OpAo:rXe
c*rrtra daakOe. §n Zo uOU men COOr kUrrnen §aan §et
rr..or de oatqilJeellng en vorrai:r(, vau hei onkerksliik
ig ,s, 3§aar ]tei borenstaance geeft re*<1s een d'::ld'eLrjk
""ixààuui-àlénat
aerioelingen.
ran
ce
À ,?eii
vior vole dezer nerkzaameed.en aansluitlrÀE gef,1 Èet io reI cuideli.jk, <i.at
Èn
zocsi. irrnt t c Yolcten bi j v+rwant e organisat:e8, waar"d;'AAro*nltl'1rl.nu

;;;-;;-;.ffirt

i:; ;: ï:?,f; ; :#Hr§"ïï i ; i'
;?§rret .astaande organisatiee
ffi?"'^l:::r:5:i'^:
:::i:ï.11 xogelijk
*:_":. i {} ie,
*ón,ia.À,,à
§3 aan
anr, àe
"ia den
de vr,{rrarïriJdsnctenke trl!.
**_§ §

u

.

;

;e §ï": * ; : § :;
"§

r

?

u133&i,*,§,sx ;

5t:n":ïfii:;:i=;]**ffi;.J:,;Ï:"',H.-í5]:;:i,#1;iJo,,.

tn íeL a\7zl.-):, ;-r- ii *yri:irtin3 vae :an.rru,ranj.gti*ch q*r.&oad
,' . ,eev.§*rà.
'íek*r gaea
onnodr:l sa-ne:"iiir* vórrcrzaken of aor'laende v;rgcal. llen toe
apdixei. Ook len à;,rrziqa r*n-:u ;oia{ieryt d1;:a:t xc*erp andergciteldaà t
*órden tuer*en@ra:incrEielc t:ge:rd+!!t!!ttË*,rhrgen )?ide ]evengcesc'1ou{':nreÍ
'
*tt de arsseli.Jke aaaen*erXins {i-ii-*, toi"un Xc*n*texxti§ry-..hrlaryie*en alernst i.ge gof e*::u:tigen iegindinkn '*.an 'oè:taan. Het egrs Lq la eet k*erttr
van wa?.r'rei!, raaroij g:en oo6lrio:r,1i lci.:1-jk ie; hei, ira:de 1q een
Àq5r! r.: \étt :ItellaëL.1Jlíe
k-ae:t?+7àfiíeneelijie-rer:onienieÍd
gn
verdraagzaa:nh
vtrsreqó''tq
e\
e\
Vgf loní-4n:19lq
IIllTIILI].JIJJ.:l(jx'
BCn! hucinirti::cna
en-achi
#
*-#.ai^
ln erkele grote liJnen i1e p:':.oiiic1e kint var 9en rruranigtisch
0)\ fr;;;i'r
in laaé t:iót f,e.'*à*r prine igial: y§.§en bl"evan , tsvbij *riten
I verbonó
o4Bc'rol»?1n6,
:re1a:;rli1+
positie van. de
Eans

zc{rIq Ce
vràag van .1 i )urchelij}re
v d,r
ln re
e§rl v.;'n,
der'*e
xereld,
?31§r,.j;1il.,&4ë§3Jli.b:.
ta .ri:en
n 1,1
wi*al'arJ het .hhuÈa.niloa
he'obsn
zal1 helbQ
!&a,íii;aà,,+fatand.
".frtanJ. ra
no6
gl«arií1"o. .:§§§ ;§&,,r§&,:,§,§,o*rgs§!.;tiii;i"r,i
zou
1è*1
Jàrioa
§,.,e";,óàà J;}là§;'§-i.àí'iI x. q,l§eae a n r; * ef'd'
r-ond. I
alarl .er.,1er.1e1iJ'i-ve
ii§.ve.'r'1'on{,
§:§§§.
lgèrr;:::§*:i:l:lc'tc..rtÍn;
i;
te''

:

*.à3

.:§t'*a:r§àr..r;i;:íli:;:§ride..l,uBai àèn rl1e
tt.:§tt§t§t§ljà§t*§l i i " ! q 1!.,' ? l o - 1 u ïel

rl;l,i'iilb!,..$: 1",1
'.,:, : :.r,,,:;:r.t, ::::.:,.:.:,.

aanduiden. Weer anderen onderscheiden zich van alle godsdienstigen, doordat ze
streven naar een zuiver rationele wereldbeschouwing, die alle vragen van leven en
zijn wetenschappelijk doorlicht. Men noemt hen gewoonlijk"positivisten'i En tenslotte
zijn er humanisten, die gekenmerkt zijn door systematische twijfel: ze erkennen geen
onaanvechtbare zekerheden, waar het de laatste vragen der levensbeschouwing
betreft, en kunnen niet anders dan het ware en goede naar beste krachten verwerkelijken. Zij allen hebben echter gemeen, dat ze de behoefte gevoelen zich een
wereldbeschouwing op te bouwen, die de toets der rede kan doorstaan en waarvan de
eerbied voor de mens als geestelijk en zedelijk wezen de grondslag vormt. ln dat
opzicht zijn ze humanisten, hoe ook hun verdere inzichten mogen zijn. En voorzover
ze dat zijn behoren ze thuis in een humanistisch verbond, dat dan ook toegankelijk
behoort te wezen voor humanisten van alle politieke gezindten. Het humanisme
immers, zoals het hier beschouwd wordt, vertegenwoordigt een algemenere waarde
dan de politieke, die pas aan de levensbeschouwing zijn diepste zin ontleent. Wie
eenmaal gegrepen is door de eerbied voor de mens als scheppend wezen, zal in een
politiek stelsel, hoe belangrijk ook, toch niets anders kunnen zien dan een middel ter
verwezenl'rjking van menselijkheid in de hoogste zin.
Maar alweer: dit alles zou slechts tot niets verbindende mooipraterij zijn indien het
ons niet voerde tot een volledige erkenning der persoonlijke vrijheid, der sociale

gerechtigheid en der culturele verantwoordelijkheid. Het humanisme heeft dan ook
aan de politiek zijn eisen te stellen, evengoed als het tot vergaande persoonlijke
consequenties in dit opzicht leidt. De hier geschetste taak van een humanistisch
verbond vergt de toepassing van middelen die daaraan beantwoorden. Door de
commissie van initiatief zijn deze middelen nader omschreven. Daartoe behoren
natuurlijk ook de noodzakelijke polemiek met andersdenkenden in woord en geschrift,
het uitgeven van tudschriften en brochures en het verzorgen van radio-uitzendingen.
Daarnaast komt het organiseren van bezinningsbijeenkomsten ter verdieping van de
humanistische levens- en wereldbeschouwing en het houden van bijeenkomsten en
studieconferenties tot geestelijke vorming, alsmede cursussen, in het bijzonder voor
jongeren. Van veel gewicht zal het zijn, wanneer de financiën het mogelijk maken,
functionarissen aan te stellen om geestelijk leiding te geven aan de afdelingen en
desgewenst de leden persoonlijk van advies en voorlichtinó te dienen. Een maatschappelijk werker of werkster zou hem of haar in zijn taak bij moeten staan. Het spreekt
vanzelf dat het maatschappelijk werk bij dit alles een belangrijke plaats zal innemen.
lmmers een humanistisch verbond als ons hier voor ogen zweeft, is nlet een soort
intellectuelenclub, maar een brede levensgemeenschap, die zich juist in de allereerste plaats te richten heeft tot de massa der onkerkelijken. Maar dan zijn organen
voor maatschappelijk werk en practische hulpverlening, alsmede adviesbureaux,
in het bijzonder op huishoudelijk, opvoedkundig en sexueel gebied, ook van groot

,m
gewicht. Vervolgens valt te denken aan excursies en allerlei vormende ontspanning,
toneel, muziek, dans, film, reizen en trekken, en het in stand houden van geschikte
centra daartoe . En zo zou men door kunnen gaan met het opsommen van werk, dat
voor de ontwikkeling en vorming van het onkerkelijk volksdeel dienstig is. Maar het
bovenstaande geeft reeds een duidelijk beeld van de bedoelingen.
Het is wel duidelijk dat voor vele dezer werkzaamheden aansluiting gezocht dient te
worden bijverwanteorganisaties,waarbij men kan denken aan de kring van hetvroegere

lnstituut voor Arbeidersontwikkelingen, het Nut, de Volksuniversiteiten, Kunst- en
Cultuurkringen, AJC. Zeker dient ook overwogen te worden in hoeverre samenwerking of zelfs samensmelting met bestaande organisaties mogelijk is. Men denke
bv aan de Vrijdenkersvereniging "De Dageraad'i Met de "Stichting voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag" zijn trouwens reeds ernstige besprekingen
gevoerd. ln het algemeen mag de oprichting van een humanistisch verbond zeker geen
onnodige scheidingen veroorzaken of bestaande verschillen toespitsen. Ook ten aanzien van de godsdienst dient scherp onderscheiden te worden tussen de principiële
tegenstelling tussen beide levensbeschouwingen en de mogelijke samenwerking die
er tussen humanisten en ernstige godsdienstigen desondanks kan bestaan. Het eerste
is een kwestie van waarheid, waarbij geen compromis mogelijk is; het tweede is een
kwestie van menselijke verbondenheid en echt humanistische verdraagzaamheid.
Ziehier in enkele grote lijnen de practische kant van een humanistisch verbond in deze
tijd. De meer principiëlevragen bleven hierbij buiten beschouwing, zoals de belangrijke
vraag van de hachelijk positie van de mens in de wereld, waarbij het humanisme
afstand zal hebben te doen van alle voorbarig optimisme. En ook op organisatorisch
gebied zou nog veel te zeggen zijn, maar wat reeds gezegd is voldoet om een
algemeen beeld te geven van de bedoelingen. De oprichting van een dergelijk
verbond voegt weer een organisatie toe aan de reeds bestaande, maar één die te
voorzien heeft in een ernstige leemte in ons geestelijke en culturele leven. Daarom
zouden we tekort schieten indien we op dit historische moment de verantwoordelijkheid ervoor niet aanvaardden.

E

Geochte heer Van Proog,
Beste

)aop,

Een humanistisch verbond werd al snel het Humanistisch verbond. Het wos 1946 en we
liepen nog tussen de puinhopen van de Tweede wereldoorlog. tk, in de kinderwogen,
wist niet wot me overkwam. Het beeld van de mens ols scheppend wezen waarnaar

jij verwijst hod meer dan ooit concurrentie
wezen. Het valt me trouwens op dat

in

jij

van het beeld van de mens ols vernietigend
in je pleidooi voor een humanistisch verbond

1946 niet verwijst naar die oorlog. De

blik was toekomstgericht. waorschijntijk was
de oanwezigheid von de oorlog en zijn gevolgen toen zo duidetijk dot een expliciete
verwijzing ernaar ols reden voor de oprichting von het verbond ols overbodig werd
beschouwd. De verheffing van "de grote onkerkelijke massa,, uit het ,geestetijk
nihilisme" waarin zij leefden noem je als voornaamste taak. Het is een missie die wij

joor later, niet meer zo formuleren. Zeker, er zijn nog veel meer onkerkelijken
dan in 1946. De helft von de bevolking is inmiddels onkerketijk en het oantal actief
belijdende christenen is een fractie van dat in de jaren vijftig. Maar ik zou de buitenkerkelíjken niet met het woord 'massa' willen typeren. lndividuen zijn het, hee! veel
individuen. Gemiddeld veel beter opgeleid dan ooit en welvarender. Nihilisme herken
nu, zestig

ik nog wel. Misschien in een andere vorm dan

bij stecht opgeleide arbeiders vlok na de
oorlog. De toegenomen welvaart heeft veel mensen de kans gegeven via groeiende
persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid de eigen belangen centraalte stellen. En vanuit een egoïstische en hedonistische houding een asociaal gedragspatroon te ontwikkelen, de nieuwe hufterigheid wordt dat wel genoemd. Het Humanistisch verbond (HV)
en andere humanistische orgonisaties spreken mensen daarop aan en trochten tegenwicht te bieden.
Hierbij geven we ook invulling aan jouw aanbeveling om naast de tegenstellingen
die wij hebben met godsdiensten ook samenwerking te zoeken. Het feit dat no de
optimistische joren negentig een mondiole terugslag kwom in de vorm van economische recessie en terrorÍstische aanslagen, plaotste het nodenken over woarden
en normen weer centraal op de agenda. Hoewel sommigen de politiek hierbij von
opportunisme verdachten, was dit ook een kans voor het HV om zich in het oplaaiende
morele debot te manifesteren. De dubbele relatie met de kerken en instituties van
andere geloofsrichtingen wordt daarmee opnieuw duidetijk. Aon de ene kant zien we
hen steeds meer als bondgenoten als het gaat om wederzijds respect, medemense-

liikheid, solidariteit en de bereidheid het eigen gedrag te verantwoorden. Aan de
andere kont blijven er verschillen van mening over morele kwesties die de autonomie van zelfuerantwoordelijke mensen raken, zoals bij abortus, euthanasie, seksuele

vrijheid, positie van vrouwen e.d. ln deze kwesties is overigens steeds meer
differentiatie tussen en binnen godsdiensten te bespeuren. De oanwezigheid van veel
islamitische immigranten heeft een oantol von deze morele discussies actueler en ook

scherper gemaokt. Onze relatie met geloofsgemeenschoppen is in 2006 dan ook danig

gecompliceerd geraokt. De geleidelijke en vrijwel voltooide secularisering van de somenleving ondervindt een nieuwe uitdaging, waorbij wel vermeld moet worden dat
er tussen en binnen de islamitische stromingen zeker zoveel verschillen bestoan ols bij
christelijke.

Die pluriformiteit is natuurlijk ook bij humanisten te zien. Jij onderscheidde bij de
oprichting zo al vijf verschillende typen. Die zijn er nog steeds en de differentiatie
zet zich verder door. Ook de politieke pluriformiteit die je voorstond heeft de vele
maatschappelijke debatten binnen het HV overleefd. Jij stelde al dat het humanisme
eisen heeft te stellen aan de politiek. De levensbeschouwing vertegenwoordigt een
algemenere waarde dan de politiek, die je primair ziet als uitvoerder, als een middel om
de doelen te realiseren. De scheiding tussen expliciete levensbeschouwing en politiek

binnen de portijen heeft zich vanaf 1 946 steeds verder doorgezet. Politieke partijen zijn
nu veel meer aannemers van maatschappelijke opdrachten die door burgers en hun
organisaties worden geformuleerd. Het zijn politieke ondernemingen geworden die
scherp de ontwikkelingen op de kiezersmorkt volgen. Levensbeschouwelijke diepgang
als grondslag is grotendeels uit de politiek verdwenen. De periodieke oproep vanuit de
politiek tot herstel von waarden en normen maakt dan ook weinig indruk. Wel is er een
duidelijke maatschappelijke behoefte aan morele verdieping en debat. En wij laten dat
niet over aan godsdienstige organisaties. Wij pakken die uitdaging nu zestig jaor later,
onder andere omstandigheden, opnieuw met gevoel voor urgentie op.

Jouw krochtige pleidooi voor een humanistische beweging met een "breed opgezette maatschappelijke werkzaamheid" is wel zeer uitbundig opgevolgd. Jij wees er
terecht op dat het humanisme zich rekenschap moet geven von de omstandigheden
waaronder mensen leven om wereldvreemd idealisme te vermijden. Het aantal
proktisch gerichte organisaties groeide zo door dat we elkaar bijna uit het oog
verloren. Daarom werd vijf jaar geleden de Humanistische Alliantie opgericht
die inmiddels zo'n 48 lidorganisaties telt. Zij zijn actief op vele terreinen: levensbeschouwing, maatschappelijke ondersteuning, geestelijke verzorging, ouderenzorg,
kennis, medio, internationale ontwikkeling, sportbeoefening en cultuur. Vaok zijn zij
in hun vakgebied baanbrekend bezig en ontvongen doarvoor ook maatschappelijke
erkenning. Enkele wat grotere en bekende organisaties zijn Humanitas, Hivos, de
Universiteit voor Humanistiek en de omroep Human. Maar ook de vele andere organisaties timmeren hard aan de weg. Je zou trots op ze zijn. En zij ook op jou trouwens,
want de regelmatige uitreiking van de Van Praag-prijs is een bindend hoogtepunt in de
h u

m o n isti sche beweg i n g.

ik dit zo beschrijf lijkt het allemaal toch wel de goede kant op te gaan. Maar ik
realiseer me dat evenals in jouw artikel ook hier enkele "meer principiële vragen"
buiten beschouwing blijven. ln het bijzonder wot jij noemde de "hachelijke positie
Als

§

van de mens in de wereld'! Hoewel de Tweede wereldoorlog al weer ver ochter ons
ligt en de gevreesde Derde nooit ís gekomen, zijn er wellicht meer mensen dan ooit

in de wereld waarvan de positie hachelijk genoemd kan worden. Jij stetde al dat het
"humanisme afstond zal hebben te doen von olle voorbarig optimisme': tk moet
bekennen dot dit een goede raad is die wij niet strikt hebben gevolgd. Wij hebben
een euforische periode gehad waarin we vaststelden dat de welvaart spectaculair
groeide, het opleidingsniveau van jouw "masso" enorm steeg, de seculorisering von de
somenleving onverbiddelijk doorzette, ook al door de massale desertie uit de kerken
in de jaren zestig en zeventig. Er kwam een humane abortuswetgeving in Nederland
en de begeleiding van het levenseinde werd gehumaniseerd, homoseksuoliteit werd
steeds breder geaccepteerd en de vrouwenemancipatie leek na enkele stevige golven

te worden voltooid. Hoogmoed was het en inderdaad voorbarig optimisme. lk wil
niet zeggen dat we terug bij af zijn, maar het is duidelijk dat het allemaal ollerminst
vanzelf goed gaat. Elke vooruitgang wordt opnieuw uitgedoagd. Moest het humanisme
in 1946 volgens jou verdedigd worden tegen "ongemotiveerde aanvallen en (...)
gedachteloze miskenning'i het is in 2006 niet anders. Als de humanistische omroep,
ondanks hoge kwaliteit en groeiend maatschappelijk draagvlak, niet door de omroepoutoriteiten wordt bedreigd, dan is het wel de humanistische geestelijke verzorging
waarvon de formatie dreigt te worden beperkt. En de toch al minimale bekostiging van
het humanistisch vormingsonderwijs kalft verder af.

Maar fundamenteler is dat egoi'sme en hedonisme niet vanzelf verdwijnen in een
globaliserende economie, misschien wel integendeel. Wij zien de autonomie van
mensen als voorwaarde voor het werkelijk kunnen dragen von maatschappelijke
verontwoordelijkheid. Moar die autonomie leidt niet automatisch tot een volwaardige
vorm von sociale verbondenheid. Daarom stellen we als HV autonomie als discussie-

thema centraol in dit jubileumjaar. En hoewel er in ons land in die zestig joar in
de kerken veel ten goede is gekeerd kunnen we niet stellen dat godsdiensten zich
vanzelf transformeren in zinvolle inspiratiebronnen voor mensen die goed willen
Ieven. Zij worden zelfs in oost en west misbruikt door politiek conservatieve en
opportunistische groepen. Zij zetten mensen dan tegen elkaar op en treden de
humane waarden daarbij met voeten. Er is dus veel werk aan de winkel en wij zijn niet
vanzelfsprekend aan de winnende hand. Maar ik denk dat je het met me eens zou zijn
als ik je parafraseer en waarschuw tegen "olle voorbarig pessimisme". Als jij er met je

medestonders van het eerste uur in bent gesloogd op de verschroeide aarde van I 946
een of liever het Humanistisch Verbond op te richten, dan zullen wij er in 2006 en verder
ook in slagen de humanistische waarden te verdedigen. En zeker, niet door in risicovolle
tijden te vervallen in "wereldvreemd idealisme en doelloze mooipraterij" , moar door
ons steeds te bezinnen op onze uitgongspunten en hun betekenis in deze tijd en vooral

door de handen uit de mouwen te steken en die beginselen in de proktijk te brengen.
H umane tijden tegemoet!
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