


H. BONGER

BOUWSTENEN TOT DE GESCHIEDENIS
VAN HET HUMANISTISCH. VERBOND

1. De prehistorie

Zaterdag 17 November 1945 waren, in Hotel Noord-Brabant aan het
Vreeburg te Utrecht, aanwezig: F. van den Berkhof. C. de Boer, H.
Bonger. Dr J. Brandt Corstius, P. Faber, J. P. van Praag, J. Rogge,
Ir P. Schut, Or G. Stuiveling en M. Warffemius. Zij waren uitgenodigd
door een commissie van overleg bestaande uit F. van den Berkhof. J. P.
van Praag en Or G. Stuiveling.
Voorzitter Stuiveling opent om 3 uur de vergadering en wijst erop dat
het humanisme in de huidige situatie van ons land steeds meer het gevaar
loopt in een hoek te worden gedrongen en dat de buitenkerkelijke mens
alleen staat. Daartegen zal georganiseerd stelling moeten worden ge-
nomen. Om hierover van gedachten te wisselen en om te komen tot een
organisatie van buitenkerkelijken in Nederland, is deze vergadering
belegd. De uitgenodigden die deze bijeenkomst niet konden bijwonen,
Or C. O. J. Brandt, Mevr. O. Heroma-Meilink. H. van Laar, Or O.
Loerren. Mevr. Mr E. Ribbius Peletier, B. W. Schaper, Prof. Or J.
T'ielrooy. Mr J. in 't Veld, S. Vestdijk en Mr H. B. J. Waslander hadden
allen verklaard in principe te voelen voor dit initiatief.
Van Praag houdt dan een korte inleiding, waarin hij betoogt, dat door
de verwereldlijking van de cultuur in de laatste eeuwen een aanzienlijke
onkerkelijke massa is ontstaan, die veelal tot geestelijk nihilisme is ver-
vallen. Aan de andere zijde bestaat bij de godsdienstigen veelal weinig
begrip voor de betekenis van een wijsgerig en redelijk verantwoord
humanisme. Daarom zal een humanistische beweging voor een tweeledige
taak komen te staan: 1. filosofische bezinning op de grondslagen en ver-
dediging van het goed recht van een ongodsdienstig humanisme, 2. ver-
dieping van het humanistische levensbesef van de onkerkelijke massa.
De vele variaties van het humanisme - sceptisch, positivistisch, creatief
en kosmisch - hebben gemeen de eerbied voor de mens als drager van
waarden, die niet van zijn persoonlijke willekeur afhankelijk zijn. Een
humanistische beweging zal, in politiek opzicht, algemeen moeten zijn,
dus toegankelijk voor alle politieke richtingen, maar wel zal de demo-
cratische rechtsstaat door allen aanvaard moeten worden en eveneens
de bereidheid om, indien nodig, radicaal in te grijpen op sociaal gebied.
Van Praag stelt ten slotte voor het initiatief te nemen tot oprichting van
een organisatie van humanisten in Nederland.
Hierop volgde een gedachtenwisseling , waarbij bleek dat Brandt Corstius
de vormgeving van het humanisme zeer belangrijk achtte, waarbij Faber
verklaarde dat de op 31 Mei opgerichte Stichting voor Maatschappelijk
Werk op Humanistische Grondslag 1) graag de volle medewerking zou

1) Voor de geschiedenis van Humanitas verwijs ik naar het boekje Humanitas 1945-'55
10 jaar maatschappelijk werk in opbouw, door Jo Manassen geschreven.
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verlenen, waarbij Schut opmerkte, dat als de beleving van de kosmische
samenhang met nadruk erkend werd, het Religieus Humanistisch Ver-
bond, dat 7 Juni 1945 te Amersfoort was opgericht zou kunnen mede-
werken en waarbij De Boer het gewenst achtte dat de nieuwe beweging
zich zou aansluiten bij een gewijzigd Instituut voor Arbeiders Ontwik-
keling, omdat hij meende dat alle cultuurvernieuwing in laatste instantie
van het socialisme zal moeten uitgaan.
De voorzitter constateerde dat er een grote mate van overeenstemming
blijkt te bestaan en stippelde de te volgen procedure uit.
Stuiveling draagt hierop de leiding van de vergadering over aan Van
Praag. Er wordt meegedeeld, dat Stuiveling, door drukke werkzaam-
heden, niet langer in de voorlopige commissie van overleg zitting zal
kunnen nemen. In zijn plaats treedt Brandt Corstius.
Van Praag stelt voor in principe over te gaan tot het benoemen van een
administrateur en stelt als zodanig F. van den Berkhof voor. Dit voorstel
wordt aanvaard. Daarop werden twee commissies benoemd, een beginsel-
commissie, waarvoor uitgenodigd zouden worden Dr C. Brandt, Dr D.
Loenen, Mevr. Dr A. Romein-Verschoor, Ir P. Schut, Dr G. Stuiveling,
Mr J. in 't Veld en M. Warffemius en een organisatiecommissie, waarin
zitting zouden nemen C. de Boer, P. Faber, Mevr. D. Heroma-Meilink.
H. van Laar, J. Rogge en Mr H. J. B. Waslander. Van Praag en Van
den Berkhof zouden van beide commissies deel uitmaken. De commissie
van overleg werd gemachtigd andere personen aan te trekken. De namen
van Prof. H. R. Hoetink en Prof. H. J. Pos werden genoemd. De eerste
naam omdat Hoetink voor de Ned. Volksbeweging een preadvies had
geschreven over het moderne Humanisme, naast prof. Pompe over het
R. Katholicisme en prof. Kohnstamm over het Protestantisme. Er zou
een ontwerp-circulaire worden gereedgemaakt, waarop de initiatief-
nemers eventuele kritiek zouden kunnen uiten en besloten werd dat ieder
van hen een lijst met namen zou inzenden van personen, die voor de op-
richtingsvergadering uitgenodigd zouden kunnen worden. Om 5 uur
werd deze vergadering gesloten.

In December 1945 ging van de commissie van initiatief tot oprichting
ener vereniging van humanisten in Nederland, waar inmiddels Prof. J.
Romein toegetreden en Mevr. Ribbius Peletier uitgetreden was, de vol-
gende circulaire uit:

..De ervaringen der laatste jaren hebben ons, voorzover het nog
nodig was, wel geleerd, hoezeer de grote crisis onzer dagen er ook
een is van geestelijk karakter. De noodzaak van bezinning op onze
geestelijke grondslagen wordt alom gevoeld en erkend. Helaas
neemt daarbij het ongodsdienstige humanisme o.i. niet de plaats in,
waarop het historisch en principieel aanspraak moest maken. De
levensbeschouwing van de grote massa der onkerkelijken is veeleer
een cultuurloos nihilisme dan een verantwoord humanisme.
Enerzijds heeft de betrekkelijk kleine kring der humanistische cul-
tuurdragers verzuimd de onkerkelijke massa voldoende op te voe-
den tot een bewuste levensbeschouwing. Anderzijds is men in kerke-
lijke kringen maar al te geneigd het Christendom voor te stellen
als de enige voedingsbodem van onze cultuur en het ongodsdienstige
humanisme te zien als een afgesneden bloem, die gedoemd is bij
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gebrek aan levenssappen te verwelken. Ziedaar twee oorzaken,
waardoor het humanisme o.i. niet de plaats inneemt waartoe het
eigenlijk geroepen is.
Wij menen dan ook, dat het de taak der humanisten is zich te ver-
enigen teneinde gezamenlijk de hier aangeduide bezwaren op te
heffen. Wij geloven immers, dat we slechts door aanwending van
alle scheppende krachten de cultuurcrisis waarin wij ons bevinden,
te boven kunnen komen. Ook het humanisme heeft daartoe zijn
bijdrage te leveren. Daarom zijn wij van mening op korte termijn te
moeten streven naar de oprichting van een humanistische beweging
in Nederland, met het tweeledig doel het goed recht van een on-
godsdienstig humanisme waar nodig te verdedigen en tevens te zijn
een centrum van bezinning en verdieping voor allen, die hoewel on-
godsdienstig, een levensbeschouwing aanhangen, die niettemin
zedelijk en wijsgerig verantwoord is.
Uiteraard laat deze omschrijving nog velerlei opvatting van het
humanisme toe, maar o.i. zal het gemeenschappelijk element hierin
steeds moeten zijn: de eerbied voor de mens als drager van waarden,
die boven persoonlijke willekeur verheven zijn.
Een beweging op deze grondslag behoort onafhankelijk te zijn van
iedere politieke partij of beweging, al dient duidelijk te worden uit-
gesproken dat dit humanisme in de Westerse cultuur thans niet
denkbaar is zonder principiële erkenning van de democratische
waarden van persoonlijke vrijheid, sociale gerechtigheid en culturele
verantwoordelijkheid. Ook willen wij ten slotte nog uitspreken dat
een dergelijke organisatie niet dient te zijn een orgaan ter bestrijding
van de godsdienst, maar een centrum ter bevordering van een waar-
lijk alomvattende en verrijkende humanistische levens- en wereld-
beschouwing. Voor dit doel doen wij een beroep op de medewerking
van allen, die met het bovenstaande kunnen instemmen. Hun ver-
zoeken wij van hun instemming te doen blijken door hun naam en
adres te zenden aan de voorlopige administrateur F. van den Berk-
hof.. .... Aan hen die hun instemming betuigen wordt binnenkort
een uitnodiging voor de oprichtingsvergadering gezonden."

Op 9 December kwam de commissie, die zich ten doel stelde een concept
voor een beginselverklaring te ontwerpen in Amsterdam voor het eerst bij-
een. Prof. Mr H. R. Hoetink trad tot de commissie toe. Deze commissie
heeft de, waarlijk niet kleine, taak volbracht om datgene te formuleren wat
humanisten van velerlei schakering samenbindt. In Mens en Wereld
van Februari '51 schrijft Stuiveling over dit werk o.a. "Urenlang zijn
woorden en uitdrukkingen gewikt, gewogen en te licht bevonden, uren-
lang zijn voorgestelde uitspraken herzien en aangevuld".

In Januari 1946 werden aan een 800~tal belangstellenden, door de corn-
missie van initiatief, uitnodigingen verzonden voor een vergadering tot
oprichting van een Humanistisch Verbond, te houden op Zondag
17 Februari, in de grote zaal van het gebouw Vrij Nederland, Keizers-
gracht 604 te Amsterdam. De voorzitter van de commissie van initiatief,
Brandt Corstius opende de bijeenkomst, waar 206 personen uit het
gehele land afkomstig, de presentielijst hadden getekend. Een strijk-
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kwartet, bestaande uit de heren Lecoultre Sr. en [r.: Kraak en Bakker
bracht muziek ten gehore en daarop sprak Prof. Hoetink zijn rede uit
over: Het humanisme in deze tijd. Hij zette uiteen dat het humanisme
de mens en zijn oneindige mogelijkheden centraal stelt, maar dat het de
mens te boven en te buiten gaat door de intuïtieve zekerheid van wat
goed en kwaad is, buiten de rede om, als een objectieve norm, die wij dus
niet naar eigen willekeur kunnen veranderen.
Dr D. Loenen droeg daarop enkele fragmenten voor uit zijn vertaling
van Socrates' Apologie, zoals door Plato weergegeven, en na de lunch-
pauze hield Van Praag een inleiding over: De noodzaak (Jan een Hume-
nistisch Verbond, waarin de overwegingen uiteen gezet werden, die tot
het initiatief hadden geleid. Even duidelijk kwamen de principiële ver-
schilpunten met godsdienst en kerk als de noodzaak met de kerken samen
te werken tegen het vervlakkend nihilisme naar voren.
Het volgende concept voor een beginselverklaring werd vervolgens ter
discussie gesteld:

1. Onder humanisme wordt verstaan de levens- en wereldbeschou-
wing, die zich, zonder uit te gaan van het bestaan van een per-
soonlijke godheid, baseert op de eerbied voor de mens als bij-
zonder deel van het kosmisch geheel, als drager van een niet aan
persoonlijke willekeur onderworpen normgevoel en als schepper
van geestelijke waarden.

2. Het humanisme gaat uit van de erkenning dat de mens de
behoefte gevoelt, zich een beeld te vormen van de werkelijkheid,
dat de toets der rede kan doorstaan.

3. Het humanisme is in de Westerse cultuur thans niet denkbaar
zonder de principiële erkenning van de persoonlijke vrijheid, de
sociale gerechtigheid en de culturele verantwoordelijkheid.

4. Het H umanistisch Verbond wil allen, die het bovenomschreven
humanisme aanvaarden, verenigen, teneinde de verdieping, de
verdediging en de verbreiding van de humanistische levens- en
wereldbeschouwing te bevorderen.

5. Het Humanistisch Verbond streeft ernaar een organisatie op te
bouwen, die in staat is in geestelijk, cultureel. paedaqoqisch en
sociaal opzicht leiding te geven aan het buitenkerkelijk deel van
het Nederlandse volk.

Na een deels principiële en deels zich op bijkomstige punten concentre-
rende discussie, waaraan o.a. door de heren De Boer, Van Krevel. Van
RaaIte, Tas en Van den Burg werd deelgenomen, werd deze beginsel-
verklaring, voorlopig ongewijzigd, aanvaard. Bij acclamatie werd ten-
slotte het bestuur als volgt gekozen: Prof. Mr H. R. Hoetink, voorzitter;
J. P. van Praag, 2e voorzitter; H. Bonger, secretaris; J. Rogge, penning-
meester; Dr G. Stuiveling, afdeling geestelijke en culturele zaken; D. Th.
F. d'Angremond, propaganda; Mr J. in 't Veld, maatschappelijk werk;
Dr J. C. Brandt Corstius. redacteur van het op te richten orgaan van het
Verbond. Verdere leden van het bestuur werden K. de Boer, Mevr. D.
Heroma-Meilink. H. van Laar, Dr D. Loenen, Ir P. Schut, Prof. Dr H. J.
Pos, Prof. Dr J. B. T'ielrooy, Theun de Vries, S. Vestdijk en Mr H. J. B.
Waslander.
Het Humanistisch Verbond was opgericht en toen, laat in de middag
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van deze 17e Februari, de voorzitter de bijeenkomst sloot, beseften niet
weinigen dat er iets van betekenis was gebeurd en ook beseften zij dat
een wijd arbeidsveld wachtte om, met inspanning van alle krachten, be-
werkt te worden. Het was zoals werd geschreven in het eerste Mede-
delingenblad: "In deze vereniging van Nederlandse humanisten krijgt
de tweede, oude, maar nog springlevende volkstraditie eindelijk de vorm,
die eis van de tijd is."
De prehistorie was ten einde, de geschiedenis van het Verbond kon
beginnen.

11. De geschiedenis

Op 27 Januari, dus voor de oprichting van het Verbond, had J. P. van
Praag voor de radio, in een uitzending voor de V.A.R.A., gesproken
over De Mens en het Leed. Dit was het begin van een wekelijkse uit-
zending die, met korte onderbreking in 1955, op de Zondagochtenden,
meestal van 9.45 tot 10.00 uur het humanistische woord heeft doen
klinken. Onder de auspiciën van het Verbond voorbereid en opgesteld,
verleende de V.A.R.A. aan deze rubriek, Geestelijk Leven genoemd,
een hogelijk gewaardeerde gastvrijheid. Deze vorm is voor de verbrei-
ding van het moderne humanisme van onschatbare betekenis geweest en
is dat nog. Volgens een, uiteraard zeer ruwe schatting, rekening houdend
met grote schommelingen o.a. in verband met het weer en de sprekers,
luisteren er een 100.000~tal personen naar deze wekelijkse uitzending.
Brand t Corstius en Van Praag namen de meeste spreekbeurten voor
hun rekening.
De eerste manifestat ie-verqadermqen van het H.V., waar steeds door twee
sprekers het moderne humanisme belicht werd, vonden plaats in Ärnster-
dam op 3 Maart, waar Prof. H. J. Pos en Dr G. Stuiveling het woord
voerden, en in Utrecht op 10 Maart waar Dr J. C. Brandt Corstius en
A. L. Constandse spraken. Hierna volgden op 24 Maart Den Haag met
als sprekers Dr G. Stuiveling en A. L. Constandse en op 31 Maart Eind~
hoven waar Brandt Corstius en Constandse spraken. Op 7 April volgde
Arnhem met H. Bonger en Brandt Corstius als spreker en Rotterdam
met Dr G. W. Huygens en J. P. van Praag. Op 14 April spraken Ir P.
Schut en W. L. M. E. van Leeuwen te Hengelo en op 28 April volgde
Groningen met als sprekers JelJe Brouwer en Van der Veen, terwijl op
12 Mei Leeuwarden aan de beurt kwam met Jelle Brouwer en Stuiveling
als sprekers.
Het tweede nummer van het Mededelingenblad kon al melden, dat het
aantal leden van het H.V. de 1000 gepasseerd was. De eerste plaatse-
lijke gemeenschap werd op 17 Maart te Rotterdam opgericht, op 24 Maart
volgden Gouda en Den Haag, op 7 April Arnhem en Hengelo en op
18 April Groningen. In Amersfoort fuseerde het Religieus Humanistisch
Verbond met het H.V. en vormde de gemeenschap Amersfoort, onder
voorzitterschap van Ir P. Schut. Op 21 Mei werd de gemeenschap
Wageningen opgericht, op 26 Mei Utrecht en Dordrecht en op 4 Juni
de gemeenschap Amsterdam.
Voortdurend waren er vragen gerezen over de verhouding tussen de
Vrijdenkersvereniging De Dageraad en het H.V. In het derde Mede-
delingenblad schreef de tweede voorzitter, Van Praag, daar onder meer
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over, dat er voorshands slechts over een los contact gedacht moest wor-
den. "Immers het zou geen zin gehad hebben het Verbond op te richten
naast De Dageraad indien men terstond weer in De Dageraad wenste
op te gaan". En hij vervolgt: "Het valt niet te ontkennen dat er een
verschil bestaat tussen de taak die het Verbond zich gesteld heeft en de
traditie van De Dageraad. Terwijl deze laatste sterk de nadruk legt op
de bestrijding van de godsdienst, stelt het Verbond zich ten doel een
centrum van bezinning en van bezieling te worden voor het onkerkelijk
volksdeel. Ongetwijfeld zullen vele leden van De Dageraad datzelfde
wensen en zij hebben daaruit dikwijls reeds de consequentie getrokken
door lid te worden van het Verbond. Maar dit maakt ook duidelijk dat
voorlopig deze beide organisaties een eigen taak hebben te vervullen .
vooralsnog bestaat er een niet te miskennen verschil in klimaat tus-
sen de tradities van De Dageraad en de bedoelingen van het Verbond."
Op dit betoog antwoordde De Vrijdenker van 4 Mei 1946 o.a.: " van
beide zijden is nu de nodige verheldering gekomen. Over klimaatver-
schillen discussieert men niet. Daarvoor liggen ze te veel in de qevoels-
sfeer. Waar de een zich behagelijk voelt vindt de ander het te zoel of
bekruipen hem koude rillingen, zonder dat men altijd precies het waarom
aan kan geven. Ook komt het voor dat verschillende klimaten voor een
en dezelfde mens hun eigen aantrekkelijkheden hebben. Daarom zullen
onze wegen elkaar dikwijls kruisen.
Wanneer ieder in eigen klimaat zoveel activiteit weet te ontplooien dat
er werkelijk van bezinning en bezieling van het onkerkelijk volksdeel
kan worden gesproken, dan is er al veel bereikt,"
En zo is het tot nog toe gebleven. Wel zijn er enkele malen besprekin-
gen gevoerd, die de verhouding zeker ten goede zijn gekomen, maar ook
aan stekeligheden heeft het niet ontbroken. Vele leden van De Dageraad
zijn ook lid van het H.V.; vele sprekers treden voor beide organisaties
op en samenwerkend waar nodig maar uiteenlopend naar aard en traditie
bleven beide organisaties naast elkaar bestaan.
De onderhandelingen met het na de oorlog weer opgerichte Instituut
voor Arbeiders Ontwikkeling om te komen tot een samensmelting, maar
dan wanneer het Instituut de sociaal-democratische basis, waarop het
stoelde, zou vervangen door een humanistische grondslag, omdat het Ver-
bond zich niet aan een bepaalde politieke richting kon binden, zijn zonder
resultaat gebleven, daar het Centraal Bestuur van genoemde organisatie
deze verandering niet heeft kunnen en willen aanvaarden. C. de Boer
is dan ook uit het Hoofdbestuur van het H.V. getreden.
Op 10 Juli werd de gemeenschap Eindhoven opgericht. Voordien, op
23 Juni, werd in Utrecht een kaderconferentie gehouden waar Prof. H. J.
Pos een magistrale inleiding hield over De geestelijke grondslagen van
het humanisme. Omdat deze rede invloed heeft gehad op de richting van
het Verbond en de echo in de woorden van vele sprekers te vernemen
was en nog is, is het dienstig enkele punten daaruit te releveren. Het
humanisme is geen theorie, geen filosofie, wel in hoge mate een houding.
Het gelooft in de mens, maar dit is een ander soort geloof dan het gods-
dienstige. Het humanisme erkent niet één leidsman, Christus b.v., maar
wel een aantal patroni, b.v. Plato, Socrates, Aristoteles, de grote Stol-
cynen, Spinoza, Kant, Comte. Essentieel is het maathouden, dus geen
fanatisme. Er bestaat een ernstige humanistische kritiek op de specula-
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tieve wijsbegeerte, omdat daarin de verantwoordelijkheid ontbreekt en
eveneens een sterke kritiek op het vitalisme. Volgens humanistische
denkers heeft het stemmingspessimisme - Heidegger, Sartre - iets
ongezonds. Het humanisme is actief. het nihilisme is niet actief. Opqe-
wekte mensen zijn redelijk werkzaam. ("Laetari et bene aqere"}. Essen-
tiéel voor het humanisme is de zelfverwerkelijking. De humanist heeft
eerbied voor alle medemensen. Liefde staat hoger, maar is alleen moqe-
lijk in zeer beperkte kring. Aan de opvoeding is geen grens gesteld. De
humanist heeft omgang met medemensen, het verleden en de natuur.
De grote verontrustende problemen zijn de dood en de eenzaamheid.
Eveneens in Juli werd, in de Aula van de Utrechtse Universiteit een
congres gehouden, op initiatief van de RK. studentenvereniging Veritas
over Christendom en Humanisme. Dr J. P. van Praag hield daar een
inleiding over Autonoom humanisme. In de geschiedenis van het H.V.
behoort ook deze redevoering genoemd te worden en wel om twee
redenen. Ten eerste door de waarde van het gesprokene op zichzelf,
ten tweede door het feit dat een groot en aandachtig gehoor van voor-
namelijk RK. en Protestante geleerden en studenten kennis kon nemen
van de grondslagen van het moderne humanisme. De betekenis van deze
rede werd door de voorzitter van het congres, Prof. Dr Ph. Kohnstamm
naar waarde geschat. De kern van het betoog lag in de volgende passage:

"Het is dit gevoel van positieve aanvaarding dat de huma-
nist de kracht verleent om staande te blijven als alles valt. Voor de
primitieve mens - Christen of humanist - betekent dit een naief
vertrouwen in de overwinning van het goede, voor hem die dieper
schouwt wil het zeggen: in alle ondoorgrondelijkheid de zin van
het bestaan ervaren.
Hierin ontdekt de mens zichzelf als persoonlijkheid, dat is als schep-
pende eenheid. Het scheppen echter...... heeft geen willekeurig
karakter, maar valt onder het ethische, aesthetische en theoretische
oordelen. En dit oordelen veronderstelt op zijn beurt een u/eerde-
besef, dat niet afhankelijk is van persoonlijke willekeur. ..... Het is
bovenpersoonlijk, maar dat betekent geenszins. dat het volgens de
humanist nu ook als buitenmenselijk moet worden opgevat. Denkt
hij de mens weg, dan kan hij als humanist ook het waardebesef of
zelfs de waarde als zodanig, niet meer denken. Wat goed, waar of
schoon zou zijn onafhankelijk van de mens dat is hem geheel on-
duidelijk. Wanneer de godsdienstige mens hier spreekt over Gods
goedheid, waarheid, liefde, lijkt dit de humanist een fictieve verab-
solutering van het menselijke. Niettemin heeft dit menselijke maar
bovenpersoonlijke waardebesef ook voor hem dwingende kracht, die
onafhankelijk is van historische of psychologische beschouwingen
omtrent de oorsprong, betekenis of inhoud ervan, en ook onafhan-
kelijk van de uiteenlopende oordelen waartoe het kan leiden "

Deze rede werd als aparte brochure uitgegeven.

Na een acht maanden van grote activiteit werd op 28 en 29 September,
in het Jaarsbeursgebouw in Utrecht, de eerste algemene vergadering ge~
houden, waarbij een groot aantal organisatorische en beleldsproblemen
op de agenda stonden. In het hoofdbestuur kregen zitting: Dr J. P. van
Praag, voorzitter; Dr G. Stuiveling, vice-voorzitter: 1. Vijlbrief. secretaris;
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J. Rogge. penningmeester; Or J. C. Brandt-Corstius. redacteur en de
leden Maurits Dekker. Prof. Or H. R. Hoetink. H. van Laar. Or O. Loc-
nen, Mr A. Murman. Mevr. H. A. Polak-Schwarz. Prof. Or H. J. Pos.
Ir. P. Schut. Prof. Or J. B. T'ielrooy, Mr J. in 't Veld, M. G. Warffemius,
Mr H. B. J. Waslander en L. de Wolff. Mr Murman moest, wegens
tijdsgebrek, zijn plaats al spoedig ter beschikking steIlen. Mevr. L. M.
Coster- Wijsman werd in zijn plaats benoemd. Omdat Prof. Tielrooy de
betrekkingen met het buitenland, wegens tijdgebrek. niet kon stimuleren
nam Mevr. A. H. Polak-Schwarz deze taak op zich.
In Delft werd onder voorzitterschap van J. de Heer een studentenvereni-
ging op humanistische grondslag, ..Socrates" . opgericht. die met een 100-
tal leden begon.
Inmiddels waren de eerste publicaties, uitgaande van het H.V. of door
particulieren in verschillende tijdschriften geschreven. verschenen. Van
betekenis was het Rapport van een commissie. ingesteld door het H. V ..
met betrekking tot het openbaar onderwijs in het algemeen en met betrek-
king tot het vraagstuk van de bijbelkennis op de openbare school in het
bijzonder. In de hoofdbestuursvergadering van 27 Juli werd dit rapport,
samengesteld door K. Kuiper. Or O. Loenen, Or J. P. van Praag, Ir P.
Schut, M. G. Warffemius en Mr H. B. J. Waslander, aanvaard.
In verband met het urgente punt van de bijbelkennis op de openbare
school verklaarde dit rapport:

..Het H.V. acht het dringend gewenst, dat in het leerplan van de
scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs een vak
wordt opgenomen. gewijd aan de godsdienstige. religieuse en huma-
nistische levensbeschouwingen. In de hoogste klassen der genoemde
scholen dienen daarbij ook de beginselen der philosophie te worden
onderwezen. "

De grondgedachte van de openbare school die is en wil zijn de
school, waarop kinderen uit levensbeschouwelijk uiteenlopend milieu
worden tezamen gebracht. ..... omdat juist langs die weg de jonge mens
eerbied kan worden bijgebracht voor de menselijke persoonlijkheid"
wordt in genoemd rapport nadrukkelijk verdedigd.
Het Hoofdbestuur van Volksonderwijs stelde zich achter dit rapport. Op
het congres, in Maart te Utrecht gehouden, moest echter geconstateerd
worden, dat er, onder de leden van het Verbond nog geen gelijkluidende
mening over dit rapport bestond. De kritiek hierop. vooral van de zijde
van het L.O. was scherp. Teneinde tot eenstemmigheid te komen werd
de voornoemde commissie uitgebreid met de leden B. M. J. Mulder. J. P.
W. Van der Sluys en Or L. van der Wal.
Een eenvoudig gestelde brochure onder de titel Had Staffel gelijk?
bracht velen in kennis met het Verbond. terwijl. op verzoek van het
H.V .. door Van Loghum Slaterus' Uitgevers Mij .. een diepgaande studie
over Humanisme en Socialisme. geschreven door Prof. Mr H. R. Hoetink.
als brochure werd uitgegeven. Een aantal gebundelde radiolezingen.
gehouden in de rubriek Geestelijk Leven. kwamen eveneens in druk uit.
Een boekje over Prof. Mr Or Leo Polak. een erflater van onze bescha-
ving. waarin zijn befaamde redevoering over De zin !Jan de dood werd
opgenomen. uitgegeven door G. W. Breugel te Amsterdam. bracht velen
in kennis met deze denker. Het boekje werd door G. Spigt samengesteld
en een aantal bewonderaars schreven herinneringen.
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Statuten en reglementen waren vastgesteld, een contributieregeling was
ontworpen, tal van sprekers bereisden het land om het humanistische
woord in de pas opgerichte gemeenschappen te doen klinken en, hoe
bescheiden ook, het H.V. had zich een plaats veroverd in Nederland.
Daar het Verbond met nijpende financiële zorgen had te kampen moest
besloten worden het Mededelingenblad, dat Mens en Wereld was ge~
naamd en dat van 17 Januari af wekelijks was verschenen, éénmaal in de
maand te laten uitkomen. Het blad werd gedrukt bij Drukkerij A. Storm
te Utrecht. Een Handleiding voor functionarissen der gemeenschappen
van het H. V. werd gedrukt en verspreid. Op 31 December bedroeg het
aantal leden 2820, verdeeld over 21 gemeenschappen.
Op 10 December gaf het hoofdbestuur een verklaring uit inzake Indo-
nesië, waar de volgende passage het kernpunt van vormde:

"Het (= H.B.) stelt vast, dat het het goed recht is der Indonesische
volken hun lot in eigen hand te nemen, mits de door hen verlangde
vrijheid geen inbreuk maakt op de vrijheid van anderen, Neder-
landers zowel als Indonesische minderheden.
Het kan niet twij felachtig zijn, dat uit humanistisch oogpunt het
voorgestelde accoord de voorkeur verdient boven de enige andere
mogelijkheid die, gezien de opvattingen der Indonesiërs, in feite
nog over zou blijven, namelijk een oplossing door dwang en geweld.
Het H.B erkent dat de boven uitgesproken overtuiging in haar
praktische toepassing moet leiden tot het opgeven van gevestigde
belangen en van voor velen dierbare gedachten, maar meent dat
het humanistisch beginsel, dat elk mens en elk volk het recht heeft
op de mogelijkheid om zich volledig te ontplooien en zijn eigen aard
te verwezenlijken, onvermijdelijk tot deze gevolgtrekking moet
voeren."

Daar er van enkele zijden kritiek werd geoefend op deze verklaring
vormde deze een punt van bespreking op de volgende H.B.~vergadering.

Het jaar 1947

De eerste daad in het nieuwe jaar was de publicatie van een Nieuu»-
jaarsbrief aan het Nederlandse volk. Dit was de eerste van een vrijwel
ononderbroken reeks, waarbij het Verbond met zijn richtlijnen en idealen
zijn stem bij de jaarwisseling laat horen. Een kenmerkende passage was
de volgende:

"Het gezinsleven is ontwricht, corruptie en eigenbaat vieren hoogtij.
De zwarte handel bloeit nog steeds. De zuivering werd een tragische
mislukking. Politieke tegenstellingen dreigen te ontaarden in een
verbitterde strijd, waarbij voor goede trouw nauwelijks nog plaats
schijnt. De ontplooiing der sociale gerechtigheid stuit herhaaldelijk
op het gebrek aan begrip en het zelfzuchtige belang van groepen
en groepjes. De wil tot vernieuwing van ons volksbestaan, indertijd
zo vurig beleden, loopt gevaar te verzanden in kleinzieligheid en
sleur.
Wat heeft de humanist daartegenover te stellen? In alle eenvoud
en diepe ernst dit, dat het "de roeping van de mens is, mens te
zijn." Dit betekent, als het erop aan komt, onzelfzuchtig te leven.
Het humanisme verwerpt een gezonde ontplooiing van de eigen
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persoonlijkheid natuurlijk niet. Het eist zelfs voor ieder mens de
mogelijkheid van een redelijke behoeftebevrediging en het waardeert
de genietingen van het leven. Ook behoort ieder mens naar de mate
van zijn aanleg deel te kunnen hebben aan vertier en ontspanning,
kennis en kunst, gezins- en gemeenschapsleven. Maar zodra het
erom gaat de verhouding van de mens tot zijn medemens vast te
stellen, moet met alle nadruk uitgsproken worden, dat zelfzucht -
het zichzelf zoeken en niets anders - onomwonden veroordeeld
moet worden .
Onze teleurstelling is die van mensen, die verlangden, dat een grote
vernieuwing zich in één slag verwerkelijken liet. Dat dit verlangen
kinderlijk is. konden we van tevoren weten, en dat het niet verwer-
kelijkt werd, kan ons slechts een aansporing zijn onvermoeibaar te
blijven streven naar meer waarachtigheid, meer gerechtigheid en
meer vrijheid .

Het zou de ons toegestane lengte van deze summiere geschiedenis verre
te buiten gaan, wanneer wij de reacties zouden vermelden, die de oprich-
ting van het H.V. teweeg heeft gebracht in kerkelijke kringen. De scala
gaat van oprechte bewondering en graag aangegane samenwerking ener-
zijds tot verdachtmaking, leugens en verdraaide voorlichting aan de andere
zijde. Onder de enkele uitzonderingen die wij maken vallen de bestrij-
dingen van Prof. J. Lindeboom, gepubliceerd in het omroepblad van de
V.P.R.O. Vrije Geluiden van 4, 11. 18,25 Jan. en 1 en 8 Febr. 1947
en die van Ds J., B. Aris in drie nummers van Het Parool, vooral dat
van 25 Januari. Beiden verweten het Verbond aanmatiging, maar zij
fundeerden dit oordeel niet gelijk. De aanvallen gaven Van Praag
gelegenheid om respectievelijk in Mens en Wereld van 22 Februari en
Het Parool van 15 Februari nog eens uiteen te zetten wat het humanisme
wel en wat het niet is. Een der kernpunten van de polemiek tussen
Lindeboom en Van Praag spitste zich toe op de functie van de rede.
"Waar de rede ophoudt, begint het geloof" had Lindeboom geschreven.
Van Praag antwoordde: "Daarom zijn wij dan ook in deze zin niet
gelovig. Merkwaardige gedachte overigens van Prof. Lindeboom, want
het betekent dat het geloof afneemt. naarmate de rede toeneemt. Wij
hebben echter een andere opvatting van de verhouding tussen levens-
grond en rede. We menen, dat er een nauwe samenhang tussen beide
bestaat. De rede is voor- ons het middel om de fundamentele ontdekkin-
gen, die de menselijke ziel doet, in een houdbare vorm te gieten. Zo
gezien kan de rede niet verklaren, waarom alles is zoals het is, maar hij
dwingt ons rekenschap af te leggen omtrent dat wat is, dat daardoor
niets van zijn ontzagwekkendheid verliest. "Verklaren" kunnen we niet
eens, waarom een steen valt Dit brengt ons niet tot een verachting
van de rede, maar tot een nederig inzicht in datgene wat de mens wel
weten kan en wat niet." Ds Aris achtte het een gevaar dat het H.V.
voogdij zou gaan uitoefenen over onkerkelijk Nederland. Het mocht zich
niet aanmatigen op te treden als vertegenwoordiger van het onkerkelijk
volksdeel. Van Praag antwoordde dat het Verbond niet namens, maar
voor deze mensen optreedt. "Hoe zal hier van een andere opdracht sprake
kunnen zijn dan van een opdracht van het geweten?' Van Praag schrijft
verder: "Laten wij elkaar goed verstaan, er is misverstand genoeg in de
wereld. De oprichters van het H.V. zijn door niets zo bewogen geweest
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als door de geestelijke CrISISonder het onkerkelijk volksdeel. Er is ge~
bleken, dat vooralsnog de kerken, ook de vrijzinnige, daaraan weinig
hebben kunnen doen. Daarom mag de poging niet achterwege blijven
om te trachten het langs de weg van het ongodsdienstig humanisme te
beproeven. Of die poging zal slagen weet niemand. Er is hier geen plaats
voor enig optimisme."
Groot was de verontwaardiging, in vele kringen, gewekt door de vol-
gende passage uit de Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen, die
op Zondag 16 Februari in alle R.K. kerken werd voorgelezen:

"Van moraal kan geen sprake zijn voor wie niet gelooft aan een
God, die de mens zekere verplichtingen heeft opgelegd en het kwade
bestraft. Waarom zouden wij niet iets van een ander wegnemen,
als wij het zo goed kunnen gebruiken en niemand het bemerken zal?
Wie niet in een God gelooft, doet wat nuttig en aangenaam voor
hem is: alle systemen om een moraal op te bouwen zonder God
houden geen stand."

Hierop werd geantwoord in een Protest, dat zich wendde tot alle land-
genoten. Het slot van dit protest luidde: "Deze hele brief brengt een
scheiding, niet alleen tussen de onderscheiden levensovertuigingen, maar
ook tussen de mensen zelf, door het onware getuigenis, dat zij die zonder
God leven, ook leven zonder gebod. Deze Vastenbrief overtuigt het
H.B. van het H.V. opnieuw van de noodzaak van dit Verbond: door
zijn bestaan, zijn beginselverklaring en zijn getuigenis zullen steeds meer
zedelijk en geestelijk levende mensen dergelijke uitlatingen van de kerk
als onwaardig gaan beschouwen. En dit zal de kerk dwingen tot een
principiëler woord, dan heden, ook tot schade van de kerk zelf. gespro-
ken werd".
Deze Vastenbrief was een staaltje van bestrijding, die het H.V. ruim-
schoots ten deel is gevallen.
Op 22 en 23 Maart werd in het Jaarbeursrestaurant in Utrecht het eerste
van de jaarlijkse congressen van het H.V. gehouden. Een 230 afgevaar-
digden van de 3000 leden waren aanwezig. De openingsspeech van voor-
zitter Van Praag eindigde als volgt: .

" Wij weten waar het om begonnen is. Om niets minder name-
lijk dan om zin en inhoud te geven aan het leven. Om klaar en
duidelijk gelijkgerechtigdheid op te eisen voor het buitenkerkelijk
humanisme. Om in deze verwarde, angstige, zelfzuchtige wereld
dapper en krachtig de mens op te roepen tot menselijkheid. Om
ernst te maken met de leus, dat het de roeping van de mens is om
mens te zijn. Laten we geen ogenblik uit het oog verliezen, dat we
ons verbonden hebben, om in alle oprechtheid en toewijding samen
te werken aan de verbreiding en verdieping van het buitenkerkelijk
humanisme, om onze verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de
verwerkelijking der menselijke waardigheid."

Naast vele huishoudelijke zaken en een, zoals vermeld, uitvoerige ge-
dachtenwisseling over het z.g.- Onderuiijsrepport. nam het congres de
volgende motie aan:

"Het congres van het H.V., bijeen in vergadering te Utrecht op
22 en 23 Maart 1947, uit de pers kennis genomen hebbende van de
circulaire van de Minister van O.K. en W. aan de gemeentebestu-
ren, waarin er de aandacht op gevestigd wordt, dat met macht-
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neming van de bepalingen in art. 42 Cl '13 dei" L.O.-wet op de open-
bare school bij bepaalde vakken niet alleen bijbelkennis kan worden
bijgebracht, maar dat het onderwijzend personeel bovendien de
vrijheid heeft godsdienstige handelingen in en met de klasse te ver-
richten, eveneens binnen de perken van art. 42 der wet, is van
oordeel, dat de omschrijving "bijbelkennis" weinig gelukkig is, in-
dien men bedoelt de wenselijkheid uit te spreken van enige kennis
der voor de lagere school geschikte bijbelse verhalen, evenals van
zinrijke verhalen uit niet-christelijke culturen, maar meent met de
meeste nadruk te moeten protesteren tegen de ondermijning van de
openbare school, die in het verrichten van godsdienstige handelingen
met de klasse ligt opgesloten, besluit dit ter kennis te brengen van
de Regering, volksvertegenwoordiging en pers."

Het con qrcs keurde de handelwijze van het H.B. ten aanzien van de
z.g. Lingadjatti-verklaring goed, nadat het H.B. gemotiveerd had dat het
geenszins de bedoeling was geweest een politieke uitspraak te doen. Het
H.B. verklaarde dat het in de toekomst de uiterste voorzichtigheid zou
betrachten ten aanzien van verklaringen die met politiek verband houden.
De Zondagmorgen werd gevuld door een indrukwekkende toespraak
van de Vlaamse schrijver Gerard Walschap, getiteld Beeld van de huma-
nist, die als afzonderlijke uitgave verscheen.
In het H.B. namen voor het eerst zitting H. J. J. Lips, Mevr. B. van den
Muyzcnberq- Willemse en Mr A. Stempels. Het H.B.-vignet, door
D. Dooyes ontworpen, werd aanvaard. Er werd besloten op 18 en 19
October, te Utrecht, een buitengewoon congres te houden om het inmid-
dels gereed gekomen onderwijsrapport te bespreken. Door uitvoerige
uiteenzettingen in Mens en Wereld waren de leden voorbereid op de
komende debatten. L. de Wolff moest, wegens drukke ambtsbezigheden,
zijn hoofdbestuursplaats ter beschikking stellen. In de redactieraad van
['viens en Wereld hadden, naast hoofdredacteur Brand Corstius, Maurits
Dekker en Mr A. Stempels zitting.
Op 14 Juni werd op aanvrage van Ir P. Schut een conferentie gehouden
over religie, naar aanleiding van een artikel van Van Praag in Mens en
Wereld van Februari. Vijlbrief, Warffemius, Waslander, T'ielrooy,
Mevr. Polak, Stuiveling, Hoetink, Lips, Van der Wal, Loenen en Van
Praag wisselden uitvoerig van gedachten over dit onderwerp.
Op 3 October kwam het KB. af. waarin de statuten en het huishoude-
lijk reglement goedgekeurd werden. In D2 Nieuwe Stem, het tijdschrift
waarin, los van het H.V., belangrijke humanistische bijdragen versche-
nen, schreef Dr O. Noordenbos in het Juli! Augustusnummer een belang-
wekkend artikel, als antwoord op het nummer van de Protestants-Chris-
telijke periodiek We ne/ing. Hij Signaleerde twee hardnekkige misverstan-
den t.a.v. het humanisme. Ten eerste dat, volgens de bestrijders, het
humanisme zo sterk gelooÜ in de vooruitgang, zodat het slechts neder-
lagen te incasseren krijgt en zichzelf ten slotte als een illusie moet voor-
komen. Het humanisme is, zo schrijft Noordenbos, niet de geschiedenis
van menselijke onmacht tegenover goddelijke, geopenbaarde waarheid,
maar van de strijd van de menselijke geest zelf om zijn eigen mogelijk-
heden en grenzen. Ook het geloof in de wezenlijke goedheid van de
mens behoort niet tot het moderne humanisme. Het tweede misverstand,
dat het humanisme zou rusten op de wankele basis van telkens wisse-
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lende overtuigingen" en dat humanisten "dolende, meelijwekkende
wezens zijn " wordt door Noordenbos weerlegd. De kritiek op het
humanisme door Prof. W. Banning in Tijd en Taak van 5 Juli werd in
Mens en Wereld van 15 September '47 door H. Ploeg Jr. beantwoord.
In hetzelfde nummer werd een verklaring opgenomen van het H.B. in-
zake de spanningen tussen Nederland en Indonesië:

"Het feit, dat op het ogenblik de verbindingen tussen Nederland en
de Republiek Indonesia zijn verbroken en men nog steeds met de
wapenen in de hand tegenover elkaar staat, heeft in de kring van
het H.V. diepe teleurstelling, grote verontrusting en droefheid
gewekt.
Teleurstelling, omdat al ons verlangen uitgaat naar een wereld van
harmonie en vrede, waarin de volken vrije zelfstandige naties zijn,
terwijl nu juist wij zelf zijn betrokken bij een gewapend optreden,
waarin deze essentiële waarden op het spel staan.
Verontrusting, omdat wij mede verantwoordelijk zijn voor het
kwaad, dat het gebruik van geweld op zichzelf altijd betekent.
Droefheid tenslotte, omdat er op het ogenblik een vijandige houding
bestaat tussen hen, die op nauwe samenwerking zijn aangewezen en
omdat niet te overzien is welke diepe scheidingen - en voor hoe
lang - er tussen zullen komen.
Het humanisme is de drager van een maatschappijbeeld, dat wordt
gekenmerkt door redelijk overleg, vertrouwen en verdraagzaamheid
als richtsnoeren voor de onderlinge omgang tussen individuen, groe-
pen en volken. Het H.B. meent dan ook tegenover allen, die ver-
antwoordelijkheid dragen, in het bijzonder ook de regering, tot uit-
drukking te moeten brengen dat het uiterste gedaan behoort te
worden om volgens deze richtsnoeren naar een oplossing van het
onderhavige conflict te streven."

Op 18 en 19 October werd, in de Philipszaal van het Jaarbeursgebouw
te Utrecht, een buitengewoon congres gehouden waarbij het Onderwijs-
rapport. het werk der gemeenschappen en de Indonesische kwestie de
belangrijkste agendapunten waren. Het Onderu/ijsrepport, waarin een
aantal wijzigingen waren opgenomen en dat door het H.B. op 28 Juni
1947 aanvaard werd, werd met algemene stemmen aangenomen.
De belangrijkste conclusies van het rapport inzake het openbaar lager
onderwijs zijn de volgende:

2. Het H.V. zal er op moeten toezien, dat wetten en uitvoerm qs-
voorschriften, betrekking hebbende op het onderwijs, duidelijk uit-
gaan van de volstrekte gelijkberechtiging van het humanisme en van
het humanistisch volksdeel met resp. andere levensbeschouwingen
en wat de levensbeschouwing betreft anders georiënteerde volks-
delen. In dit verband ook spreekt het H.V. uit, dat de wet waar-
borgen zal behoren te geven, dat in eventueel nieuwe organen de
vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs met betrekking tot
aangelegenheden, rakende de aard of het karakter van het open-
baar onderwijs, niet door andere leden van die organen zullen kun-
nen worden overstemd.
5. Het H.V., hoewel uiteraard godsdienstonderwijs in beginsel niet
op prijs stellend, wil zoveel mogelijk bevorderen dat de openbare
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school de school voor allen kan zijn. en aanvaardt derhalve. dat op
de openbare scholen de gelegenheid tot het volgen van godsdienst~
onderwijs wordt gegeven en wel op de voet. waarop dat tot dusver
gewoonlijk het geval was. Er dient echter tegen gewaakt te worden
dat leerlingen op onzakelijke gronden tot het volgen van dit gods~
dienstonderwijs worden gebracht.

Het congres nam het volgende aanvullende amandement aan: "Men geve
dan ook het godsdienstonderwijs volgens artikel 26 slechts aan hen. die
dit wensen. niet aan hen, die nalaten er bezwaar tegen aan te tekenen."

6. Daar wij allen deel hebben aan de Westerse cultuur. zullen
bijbelse verhalen in het onderwijs van de klasseonderwijzer tot hun
recht moeten komen. Niet alleen echter bijbelse verhalen. maar
eveneens verhalen uit niet-christelijke culturen. Voor een afzonder-
lijk vak bijbelkennis is in deze gedachtengang geen plaats.
De opleiding van de onderwijzer worde er mede op gericht. hem tot
de behandeling van deze leerstof voor te bereiden.

Het congres nam het volgende aanvullende amendement aan: "Men geve
hebben aan de Westerse cultuur behoren bijbelse verhalen in het onder-
wijs van de klasseonderwijzer tot hun recht te komen.
Inzake het middelbaar-, voorbereidend hoqer- en kweekschoolonderwijs
zijn de belangrijkste conclusies:

7. Ook humanisten erkennen. dat men zonder een behoorlijke bijbel-
kennis eigenlijk niet "algemeen ontwikkeld" mag heten en dat men
begrip behoort te hebben van de levensbeschouwing van anderen.
Hiermede is tevens erkend, dat de vraag naar de bijbelkennis op de
openbare school belangrijker moet worden geacht ten aanzien van
het middelbaar. voorbereidend hoger en kweekschoolonderwijs dan
ten aanzien van het lager onderwijs.
8. Het H.V. acht het gewenst. dat in hetIeerplan van de scholen
voor middelbaar-, voorbereidend hoqer- en kweekschoolonderwijs
een vak wordt opgenomen, gewijd aan de godsdienstige. religieuse
en humanistische levensbeschouwingen. In de hoogste klassen der
genoemde scholen zullen daarbij ook de beginselen der philosophie
dienen te worden onderwezen. Terwijl dit onderwijs in het algemeen
binnen de gewone lesrooster dient te worden gegeven. zal het aan-
beveling verdienen, soms buiten de gewone schooluren lezingen en
voordrachten te laten houden door de ten aanzien van bijzondere
onderwerpen bij uitstek bevoegden. en vooral ook op die wijze de
kennis der leerlingen zoveel mogelijk levend te maken aan de hand
van verschillende kunstuitingen (bouwkunst. schilderkunst. muziek.
toneel, litteratuur enz.).
9. Het onderwijs in stelling 8 bedoeld. zal ten minste één uur per
week moeten worden gegeven. in de hoogste klassen van de middel-
bare, voorbereidend hoqere- en kweekscholen. Het volgen van dit
onderwijs moet in beginsel verplicht. niet facultatief zijn, met dien
verstande. dat slechts vrijstelling kan worden verleend. indien
ouders onoverkomelijke bezwaren hebben. ontleend aan hun gods~
dienstige opvatting.
10. Het onderwijs. bedoeld in alinea 1 van stelling 8. wordt door
gemeentebesturen c.q. schoolbesturen in overeenstemming met de
rijksinspecteur. opgedragen aan personen. die daartoe bekwaam en

14



geschikt kunnen worden geacht, zonder dat voorlopig voor het
geven van dit onderwijs een bepaalde formele bevoegdheid wordt
verlangd. Ook de opleiding van de leraar zal er echter op gericht
moeten worden, hem tot de behandeling van deze stof voor te berei-
den. Deze leraren wordt de plicht opgelegd, hun onderwijs op dus-
danige wijze te geven, dat daardoor het gevoel van de principiële
gelijkwaardigheid aller mensen, onafhankelijk van geloof. natie of
ras wordt versterkt en verlevendigd.

De commissie, die dit rapport had samengesteld en die de voldoening
smaakte dat de kritiek, geuit op het eerste rapport. tot zwijgen was
gekomen bestond uit K. Kuiper, Dr D. Loenen, B. M. J. Mulder, Dr J.
P. van Praag, Ir P. Schut, J. P. W. van der Sluys, Dr Libbe van der
WaL M. G. Warffemius en Mr H. B. J. Waslander.
Het congres nodigde het H.B. uit de vorming van gewesten (mogelijk
volgens artikel 12/6 der statuten) op korte termijn te verwezenlijken.
Een motie van de gemeenschap Arnhem inzake Indonesië, aan het con-
gres ter beslissing voorgelegd, waarin de afgevaardigden als hun mening
uitspreken dat:

1. door een meer tegemoetkomende politiek van de Nederlandse
regering het militaire optreden achterwege had kunnen en moeten
blijven;
2. eventuele onoplosbare geschillen door arbitrage beslist moeten
worden;
3. om beëindiging van het geweld mogelijk te maken de Neder-
landse troepen in hun aanvangsstellingen teruggetrokken moeten
worden;
4. daarna op loyale wijze een accoord met de republiek tot stand
gebracht moet worden

werd met aanzienlijke meerderheid door het congres verworpen.
De leiding van het Z.g. Zomerwerk, dat van de oprichting van het H.V.
af de volle aandacht heeft gehad, waardoor een aantal zomerkarnpen.
voor verschillende leeftijdsgroepen op verschillende plaatsen in ons land
werd georganiseerd, zou, volgens een congresbesluit aan een landelijk
bureau worden opgedragen. Hierin kregen zitting Warffemius, voorz it-
ter; Becker, Konink, Reyer, Mevr. Ploeg, Ups en Van Praag.
De Zondagmiddag van het congres werd gevuld door een redevoering
van Prof. Dr H. Oldewelt, die sprak over De werkelijkheid en onze
zekerheidsbehoejte,
De kadercursussen in 1947 werden in Utrecht gehouden. Op 25 en 26
October spraken Dr D. Loenen, Dr J. P. van Praag en Dr O. Noorden-
bos resp. over Humanisme in de Oudheid. Humanisme in de Renaissance
en Humanisme in de Moderne Wereld. Op 22 en 23 November voerden
Dr D. H. Prins en Dr G. Stuiveling het woord resp. over De Mens in
de Wereld en Moraal in de Praktijk. Op 20 en 21 December spraken
Prof. Dr M. G. J. Minnaert, Dr W. H. van Dobben en Prof. Mr H. R.
Hoetink resp. over Humanistische Kosmologie. Humanistische Netuur-
beschouwingen en De Humanist in de Maatschappij. Op de H.B.~ver~
gadering van 18 October werd meegedeeld, dat H. van Laar, wegens
drukke werkzaamheden, niet langer lid van het H.B. kon blijven.
Op 25 October werd een Interacademiale Studenten Vereniging op
Humanistische Grondslag- opgericht waarvan de plaatselijke verenigingen
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te Delft. Amsterdam. Utrecht en Leiden afdelingen zouden vormen. Het
voorlopige hoofdbestuur werd als volgt samengesteld: H. Grabowsky.
C. G. H. Scholten. J. A. Post. J. H. van den Bergh en C. H. Ritter.
Bij de uitgeversmaatschappij Contact verscheen een boek van de hand
van Van Praag onder de titel Modern Humanisme. Een Renaissance?
dat hij in de oorlogsjaren had geschreven. Dit boek heeft velen de pro-
blematiek van het moderne humanisme nader gebracht.

Het jaar 1948

De activiteiten van het H.V. zetten in met de publicatie van een Nieuw~
[esrsboodschnp, waaruit de volgende passage aangehaald moge worden:

..Vernieuwing. durven we dat woord nog uitspreken? Ach. velen
zijn moedeloos geworden. omdat ze geen taak meer zien. Omdat ze
zich hulpeloos voelen. Waaraan zullen we dan de kracht ontlenen
om staande te blijven. waar zoveel om ons heen ineenstort? Hieraan.
dat er in ons allen leeft. onuitroeibaar. het verlangen naar echte
menselijkheid. Daaraan gehoorzamen we. als we staande blijven. dat
verraden we als meedrijven met de stroom. In tijden van crisis. zoals
thans. worden we allen bedreigd door het pessimisme. want we zien
wel de ondergang van dat wat vertrouwd was. maar niet de moge~
lijkheld van dat wat komen kan En toch mag alle onrecht niet
doen vergeten. dat diep in talloos velen leeft: de drang naar gerech~
tigheid. En toch kan geen corruptie uitroeien de droom van een
wereld waarin elk zijn deel krijgt. noch zal alle zelfzucht meer kun-
nen smoren het besef. dat een samenlevin q zonder bestaanszeker-
heid mensonwaardig is. En bij het opdringen van één denkwijze
moet toch wel begrepen worden dat onverwoestbaar is de dorst naar
geestelijke vrijheid. En ook is ons temidden van de ongebreidelde
vijandschap der wereldmachten thans voor het eerst in de geschiede~
nis der mensheid ingebrand om het nooit meer te vergeten de zeker-
heid van het: ..Eén wereld of geen wereld".

Met een kleine 4000 leden. verdeeld over 30 gemeenschappen ging het
H.V. het derde levensjaar in. Op 14 Februari passeerde de stichtingsacte
van De Humanistische Stichting. Het doel van deze stichting is om
1. financiële steun te verlenen aan buitenkerkelijken. vooral aan jongeren.
die uit eigen middelen niet de kosten kunnen betalen. verbonden aan een
vorming of opleiding 2. het openen en in stand houden van inrich-
tingen waarin buitenkerkelijken in humanistische sfeer een hun passende
vorming. opleiding of verpleging kunnen verkrijgen.
In Mens en Wereld van 24 Maart werd de volgende Verklaring van het
H.B. gepubliceerd:

..De jongste gebeurtenissen in Tsjechoslowakije. waar men de
methoden van de democratische rechtsstaat heeft verlaten. hebben
niet nagelaten in de kringen van het H.V. grote verontrusting te
wekken.Ook door andere machten dan die in Tsjecho-Slowakije de
doorslag gaven. wordt de persoonlijke vrijheid bedreigd. zoals in
Spanje sinds lang gebleken is. Des te meer wordt iedere humanist
daardoor gedrongen zich op nieuw rekenschap te geven van de
overheersende betekenis van de persoonlijke vrijheid.
Het humanisme kan niet ophouden aan elke samenleving in diepe
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ernst de eis te stellen van bestaanszekerheid en redelijke welvaart
voor ieder mens. Maar evenmin kan het onuitgesproken laten, dat

.. daarmee iIî de Westerse cultuur de g-elijkheid voor de wet, de rechts-
zekerheid, de vrije meningsuiting en de mogelijkheid tot vrije dis-
cussie ten aanzien van wetgevende en besturende arbeid onverbre-
kelijk verbonden behoren te zijn.
Het humanisme is de drager van een maatschappijbeeld, dat wordt
gekenmerkt door sociale gerechtigheid, persoonlijke vrijheid en cul-
turele verantwoordelijkheid. Het H.B. van het H.V. meent dan ook
tot uitdrukking te moeten brengen, dat het de taak van alle huma-
nisten is deze ideeën onwankelbaar trouw te blijven in woord en
daad."

Het jaarlijkse congres werd weer in Utrecht gehouden, ditmaal in het
N.V.-huis aan de Oudegracht op 6 en 7 Maart. Zeer belangrijke agen-
dapunten waren er ditmaal niet. In rustige en zakelijke toon werden een
aantal besluiten genomen. Een van deze was de aanstelling van H. J. J.
Lips als bezoldigd organisator. Zijn taak zou o.a. bestaan uit het steun
verlenen bij de oprichting van nieuwe gemeenschappen van het Ver-
bond. In Mens en Wereld van 18 Mei begon, van zijn hand, een zeer
gewaardeerde serie bijdragen, getiteld De Motor draait, die de leden
op de hoogte bracht van de stand van zaken, de plannen en de activi-
teiten der gemeenschappen. De heren Fr. van Hoorn en Dr Libbe van
der Wal namen zitting in het H.B.
Het congres nam een motie aan inzake het radiobestel, waarin o.a. werd
vastgesteld:

" dat het toekomstige bestel voor het H.V. meer aannemelijk
zal zijn
a. naarmate daarin deugdelijker waarborgen zijn gegeven, dat het
humanistische woord in de aether kan klinken in een omvang als
past bij de betekenis der buitenkerkelijke humanistische geestesstro-
ming in en voor ons culturele leven;
b. naarmate het verlangen naar vrije meningsuiting daarin beter -
binnen de grenzen door de wet te stellen - tot zijn recht zal komen,
en
c. naarmate in dat bestel de samenbindende krachten in ons geeste-
lijk en maatschappelijk leven zullen worden versterkt, mede doordat
ten aanzien van belangrijke vragen van leven en wereld in de "ge-
sproken-woord" -uitzendinqen het hoor en wederhoor uitgebreidere
toepassing zal vinden;
en dringt er bij al diegenen, die enige zegging schap of invloed heb-
ben ten aanzien van de toekomstige regeling van het radiobestel zal
worden opgetrokken, maar ook bij de uitwerking van eenmaal ge-
kozen grondslagen, het boven omschreven gezichtspunt als richt-
snoer te aanvaarden."

Zaterdagavond 6 Maart werd voor de congresleden De Wacht aan de
Rijn, door Lilliam Heliman. door het Nederlands Volkstoneel gespeeld.
Het was geen spectaculair congres. Vele organisatorische zaken werden
afgehandeld. Mevr. M. van Gorkom-Lechner en A. van den Berkhof
namens zitting in een comité om mede te werken aan de Nationale Com-
missie tot uitzending van Nederlandse kinderen. Voor kinderen van
Nederlandse ouders, wonend in Duitsland, zou twaalf weken gastvrijheid
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worden verleend in een Nederlands gezin. Deze veel werk, energie en
takt eisende taak werd met succes bekroond.
Er zouden in 1948 drie kampen, een familiekamp in Oisterwijk en twee
vacantiekampen in Blaricum worden georganiseerd.
Deze feitelijke geschiedenis van het H.V. zou een onjuist beeld van de
toestand geven als geen melding werd gemaakt van de voortdurende
nijpende financiële zorgen waaronder men gebukt ging. De functie van
penningmeester was en is even zwaar als ondankbaar, omdat het groeiend
aantal taken, die het H.V. moest aanvatten, een toenemen der kosten met
zich bracht. Hoe groot bij velen de offerbereidheid was en is, te veel leden
betaalden te weinig contributie, zich niet houdend aan de schaal door het
H.B. vastgesteld.
Een subsidie van f 3000 V2.n het Prins Bernhardfonds, voor het cultu-
rele werk van het H.V., werd in dank aanvaard.
Naar aanleiding van de verklaring van het H.B. inzake de gebeurtenissen
in T'sjeebe-Slowakije werd in opeenvolgende H.B.~vergaderingen gespro-
ken over de verhouding communisme-humanisme of, concreter, de ver-
houding van de leden der C.P.N. en het H.V. In een aantal gemeen~
schappen heerste verontrusting en was de vraag gerezen of een actief lid
van de C.P.N. wel H.B.~lid van het H.V. kon blijven. Er werd besloten
een commissie te benoemen om dit probleem te onderzoeken. Hierin
hadden zitting Or Brandt Corstius, Prof. Hoetink, Or van Praag,
Ir Schut, Or Stuiveling en Or v. d. Wal. Met uitzondering van Schut,
die zich met de inhoud van het rapport van deze commissie niet geheel
verenigen kon, werd de volgende verklaring ter discussie gesteld op de
buitengewone H.B.~vergadering van 10 Juni 1948:

"Naar aanleiding van de in gemeenschappen heersende verontrus-
ting inzake de verhouding tussen communisme en humanisme voelt
het H.B. van het H.V. zich genoopt het volgende te verklaren:
Het H.B. erkent dat in het communisme een oprechte drang naar
sociale gerechtigheid tot uiting komt, die uiteraard weerklank vindt
bij ieder die leeft uit de beginselen van het humanisme. Het stelt
niettemin vast, dat de steeds duidelijker aan de dag tredende totali-
taire opvattingen van de C.P.N. strijdig zijn met dat humanistische
beginsel van de persoonlijke vrijheid en de menselijke waardigheid.
Het overweegt verder, dat het lidmaatschap van de C.P.N. mee-
brengt een volstrekte onderwerping aan de discipline van deze
partij,
en is derhalve van oordeel, dat aan leden van de C.P.N. als zo-
danig het vertrouwen van het Verbond niet meer kan worden ge-
schonken, zodat het bekleden van vertrouwensposities in het Ver-
bond door leden van de C.P.N. onaanvaardbaar is."

Na lange en bewogen debatten moest de voorzitter vaststellen dat de
zaak een uitspraak van het congres eiste, zodat de H.B.~vergadering van
26 Juni de voorbereiding van een dergelijk congres op de agenda zou
plaatsen. Schut adviseerde het probleem in H.B. en in de gemeenschap-
pen verder te bespreken, maar verklaarde zich tegen het houden van
een congres.
Ook de H.B.~vergadering van 26 Juni, waarin de debatten werden voort-
gezet, kenmerkte zich door bewogen, scherpe en zeer principiële uiteen-
zettingen. Mevr. Van den Muyzenber q-Wrllemse, actief lid van de
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C.P.N., over wier positie de verontrusting in feite was ontstaan, doet het
grootmoedig voorstel om voorlopig uit het H.B. te treden, als zij een

. korte verklaring over dit aftreden in Mens en Wereld kan afleggen. Na
enige discussie wordt dit aanbod aanvaard. Deze verklaring opgenomen
in Mens en Wereld van 18 Augustus luidde als volgt:

"Gebleken is, dat in het H.B. een stroming aanwezig is, die meent
dat communisme en humanisme niet verenigbaar zijn. Dit heeft aan-
leiding gegeven tot een uitvoerige discussie in twee achtereenvol-
gende H.B.-vergaderingen, waarna moest worden vastgesteld, dat
hieromtrent nog geen overeenstemming verkregen worden kon.
Teneinde te voorkomen, dat hierover op korte termijn een over-
haaste beslissing zou worden genomen in een daartoe bijeengeroe-
pen buitengewoon congres, dat in dat geval noodzakelijk zou zijn
voor het nemen van een zo verstrekkend besluit, heb ik mij tijdelijk
uit het H.B. teruggetrokken op verzoek van het H.B. dat alsdan
bereid bleek door een uitvoerige principiële discussie in Mens en
Wereld en in de gemeenschappen in de komende maanden de leden
van het Verbond op een te nemen uiteindelijke beslissing op het
jaarcongres voor te bereiden."

In Mens en Wereld van 19 November werd de discussie over dit onder-
werp geopend door artikelen van de hand van voorzitter Van Praag en
Mr A. Stempels. Tal van brieven van lezers bewezen dat dit probleem
het komende jaar in het brandpunt van de belangstelling zou staan.
De zomerkampen, waar een 300-tal personen aan deelnam, slaagden
goed.
In September werd, dank zij de medewerking die de V.A.R.A. verleen-
de, op veIer verzoek Het Woord van de Week, de tekst van de Zon-
dagmorgentoespraken, in gedrukte vorm gepubliceerd, tegen een vaste
abonnementsprijs. Met 650 abonné's werd gestart. Ook werd een begin
gemaakt met het uitgeven van een humanistische kalender. D. Dooyes
zorgde voor het uiterlijk, H. G. Cannegieter en Dr G. Stuiveling be-
ijverden zich citaten uit de wereld litteratuur, waaruit de humanistische
geest sprak, te verzamelen. Alle volgende! jaren werd een dergelijke
kalender uitgegeven. Van de eerste werden -+- 1000 exemplaren ver-
kocht; gemiddeld werden een 1500 kalenders per jaar verkocht.
De kadercursussen van dat jaar werden gehouden in Amsterdam en
Rotterdam, resp. op 13/14 November en 15/16 Januari '49 en in Gronin-
gen en Zwolle resp. 20/21 November en 15/16 Januari. Als sprekers
traden op Dr Libbe van der Wal met als onderwerp De wijsgerige ach-
tergrond van het humanisme, Dr J. P. van Praag met als onderwerp
Humanisme en moraal, Ir P. Schut met als onderwerp Het wereldbeeld
van de humanist en Mr H. B. J. Waslander met als onderwerp Het
humanisme in de maatschappij.
Het H.B. besloot een waarnemer van de S.V.H.G. bij de H.B.-vergade-
ringen uit te nodigen. Schol ten werd als zodanig afgevaardigd.
Zo sloot het jaar, dat gekarakteriseerd kon worden als een jaar van
versterking en consolidatie en waarin het duidelijk was geworden dat
er een duidelijke uitspraak moest komen over de verhouding humanisme
en communisme en tevens werd duidelijk dat er in de toekomst helder-
heid moest komen omtrent het begrip religie in het humanisme.
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Het jaar 1949

Het H.V. ging het nieuwe jaar in met een- 5000 leden.- verdeeld over
40 gemeenschappen. Mens en Wereld werd uitgebreid tot een omvang
van 16 pagina's per maand. Mevr. M. van Gorkom-Lechner voerde het
secretariaat van het Buitenkerkelijk bureau voor pleegkinderen onder aus-
piciën van het H.B. De andere leden van het bureau waren H. J. J. Lips,
voorzitter. F. van den Berkhof penningmeester en A. van den Berkhof.
lid. Het werk van deze commissie werd met succes bekroond. Voor een
1000-tal buitenlandse kinderen werd een tijdelijk tehuis in buitenkerke-
lijke gezinnen gevonden.
Plaatselijke bureaux brachten voor dit doel f 10.000.- bijeen.
Na veel voorbereidend werk werd een Humanistische Jongeren Gemeen-
schap opgericht. openstaande voor personen van 17 tot 25 jaar. die zich
ten doel stelde "de vorming en opvoeding op de grondslag van de in
artikel 2 omschreven levensbeschouwing". In de H.B.-vergadering van
19 Maart werden de statuten en reglementen goedgekeurd. Het bestek
van deze geschiedenis staat niet toe op de gebeurtenissen in het leven
van de H.J.G .. later ook van de H.J.B. in te gaan. In 1950 verscheen
het eerste nummer van de Libertijn. maandblad van de H.J.G.
Op het jaarlijks congres. ook ditmaal in Utrecht gehouden op 9 en 10
April in het N.V.-huis aan de Oudegracht was de kwestie omtrent de
verhouding humanisme-communisme het belangrijkste agendapunt. De
volgende ontwerp-resolutie. door het H.B. vastgesteld. werd het congres
voorgelegd:

"Het congres van het H.V .. gelet op de verontrustende tegenstelling
in de wereld. bijeen op 9 en 10 April 1949. voelt zich gedrongen het
volgende uit te spreken:
Het humanisme zal in het conflict der wereldmachten nimmer stel-
ling kunnen nemen in de vorm van een onvoorwaardelijke aanvaar-
ding van welke machtformatie dan ook. maar stelt vanuit zijn begin-
selen aan iedere macht zedelijke eisen. zoals die van verdraagzaam-
heid. waarachtigheid. vrijheid en gerechtigheid. die zich geenszins
beperken tot het persoonlijk leven. maar evenzeer van kracht zijn
op politiek en maatschappelijk gebied.
Soms schijnt het echter of deze waarden. met name vrijheid en ge-
rechtigheid slechts ten koste van elkaar verwerkelijkt kunnen wor-
den. maar de gerechtigheid kan niet gediend worden met aantasting
der vrijheid en de vrijheid niet met aantasting der gerechtigheid.
Het humanisme streeft naar de maatschappelijke verwezenlijking
van vrijheid en gerechtigheid beide. die slechts tezamen aan de idee
van de menselijke waardigheid politieke betekenis verlenen. Het
waardeert de politieke vrijheid vooral als waarborg. dat het geldend
recht zich bij voortduring zal kunnen aanpassen aan de zich ont-
wikkelende opvatting omtrent hetgeen als recht behoort te gelden.
Deze kernidee van het humanisme houdt in. dat bij het bepalen van
onze houding tegenover andersdenkenden. en met name ook tegen-
over de politieke tegenstander partijbelang en partijdiscipline onder-
geschikt dienen te blijven aan de eerbiediging van de tegenstander
in diens onvervreemdbare rechten als medemens. waarin zeker ligt
opgesloten de onvoorwaardelijke afwijzing van iedere opzettelijke
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belemmering van de vrije meningsvorming door geestelijke of
lichamelijke mishandeling of door opzettelijke bedreiging met geweld
of dwang binnen de rechtsgemeenschap.
Het humanisme kan niet ophouden aan elke samenleving in diepe
ernst de eis te stellen van bestaanszekerheid en redelijke welvaart
voor iedereen. Maar evenmin kan het onuitgesproken laten, dat
daarmee de gelijkheid voor de wet. de rechtszekerheid en de moqe-
lijkheid tot vrije discussie en organisatie onverbrekelijk verbonden
behoren te zijn.
Het humanisme stelt allereerst aan de humanist, maar in principe
aan ieder mens de eis, dat hij zijn houding op maatschappelijk qe-
bied door deze beginselen laat bepalen, opdat ieder voor zijn deel
althans bijdrage tot de handhaving van de waarden die men, ook
niet tijdelijk, kan prijsgeven zonder zijn menselijkheid te ver-
loochenen."

Na de langdurige, niet zelden hoogstaande en dikwijls bewogen discus-
sie, die zich concentreerde op de inleidingen van de voorzitter van Mevr.
v. d. Muyzenberg, die beide een uitvoerige rede hielden om hun stand-
punten te verdedigen, bleek, dat de opvattingen omtrent de vrijheid,
democratie en menselijke waardigheid zozeer uiteenliepen dat de voor-
zitter moest concluderen dat wederzijds begrip onmogelijk was gewor~
den. "Na haar te hebben gehoord vraag ik mij af: spreken wij nog wel
dezelfde taal. kunnen wij elkaar nog wel verstaan." zei hij. Mevr. v. d.
Muyzenberg beklaagde zich over het feit dat zij niet opnieuw door het
H.B. candidaat was gesteld. De voorzitter verklaarde dat een candidaat-
stelling van het H.B. uit met meerderheid van stemmen was verworpen.
Door haar candidaat te stellen zou het H.B. hebben uitgesproken met
Mevr. v. d. Muyzenberg de leiding van het H.V. aan te durven en
dat was niet het geval.
De resolutie van de gemeenschap Hengelo, die voorstelde het lidmaat-
schap van de C.P.N. onverenigbaar te stellen met dat van het H.V.,
werd met grote meerderheid (87-7) verworpen. De resolutie van het
H.B. werd met bijna even grote meerderheid aangenomen (82-14).
Dit maakte een einde aan een moeilijke, deels onverkwikkelijke maar
blijkbaar noodzakelijke discussie. De lucht was gezuiverd en de beqin-
selen van het humanisme, waarbij de verdraagzaamheid, dus die ten
aanzien van tegenstanders, essentieel is, hadden gezegevierd. De inlei-
dende rede van voorzitter Van Praag over Humanisme en Communisme
werd apart als brochure uitgegeven. Voorzitter nam afscheid van de
scheidende H.B.~leden, Mevr. Or L. M. Coster Wijsman, die om gezond~
heidsredenen haar plaats moest opgeven, de heer Fr. van Hoorn, die
door drukke werkzaamheden had moeten bedanken en van Mevr. Muy-
zenberg, die hij dank bracht voor hun arbeid. Van persoonlijke vijand-
schap of rancune was geen sprake. Het was verheffend en ook bijna
tragisch om dit afscheid te beleven. Mevr. C. Blikslaqer-v. d. Siqten-
horst werd welkom geheten als H.B.~lid; Mr H. B. J. Waslander nam
zitting in het Dagelijks Bestuur.
Het H.V. werd door de Minister toegestaan cultureel werk in de
D.U.W.~kampen te beginnen, maar de pogingen om de geestelijke ver-
zorging van buitenkerkelijke militairen aan te vatten, stuitte af op weiqe-
ring van de zijde van de betreffende minister.
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Het feit dat het congres van het H.V. niet had besloten het lidmaatschap
van de C.P.N. onverenigbaar te verklaren met dat van het H.V., werd
door het dagblad Trouwen door de Volkskrant gebruikt om nog eens
een aantal onwaarheden en verdraaiingen ten aanzien van het H.V. te
lanceren. Dat het Verbond geen enkele dwang wil en kan uitoefenen
en de beslissing aan het individu laat die naar geweten moet beoordelen
vermochten beide periodieken blijkbaar niet in te zien.
De z.g. districtsdagen, in Juni en Juli in Groningen, Friesland en Noord-
holland gehouden versterkten de onderlinge band tussen de gemeen-
schappen en waren dit jaar bijzonder geslaagd.
Alle resultaten van de volkstelling van 1947 waren in September '49
verwerkt en bekend gemaakt. Het bleek. dat 17 % van het Nederlandse
volk verklaard had niet tot een kerkgenootschap te behoren. Sinds de
laatste volkstelling, van 1930, was de gehele bevolking met 21.3 % toe-
genomen, daarvan de R.K. met 28,3 % de Protestants Christelijke groe-
pen tezamen met 12,1 % en de buitenkerkelijken met 43,4 %.
Zonder op de problematiek van deze cijfers te willen ingaan, blijkt wel
zeer duidelijk. welk een ontzaglijke taak het H.V. nog te vervullen heeft.
Aan moed, overtuiging en enthousiasme ontbrak het niet, aan materiële
hulpmiddelen en voldoend aantal krachten nog te veel. Wel werd er
steeds meer rekening gehouden met de stem van het moderne humanis-
me, maar de groei was niet voldoende om de aanstormende taken ade-
quaat te kunnen volvoeren. Dit was en is gebleven de grootste zorg van
het H.B. in deze jaren.
De zomerkampen van dit jaar slaagden over het algemeen goed. Het
aantal deelnemers bedroeg -t- 550.
Op de H.B.-vergadering van 22 October werd medegedeeld, dat Prof.
H. R. Hoerink. wegens overdrukke werkzaamheden, zijn lidmaatschap
van het H.B. had moeten neerleggen. Het H.V. had veel aan hem te
danken.
De Stichting Mens en Wereld, die zich in het bijzonder met de geeste-
lijk-SOciale verzorging van buitenkerkelijken zou gaan bezighouden,
begon de werkzaamheden die slechts moeizaam op gang kwamen, voor-
al door een urgent gebrek aan middelen. In het curatorium van deze
stichting hadden zitting: Dr Hart de Ruyter, Mevr. A. C. Ploeg-Ploeg,
Dr J. B. van Praag, Ph. H. van Praag, Dr V. J. W. Schenk, Mr J. in
't Veld en Mr B. v. d. Waerden. In het bestuur waren Mr J. in 't Veld.
Dr J. P. van Praag, H. J. J. Lips en F. van den Berkhof.
Met Humanitas werden een aantal besprekingen om tot nauwer samen-
werking te komen gevoerd.
Daar de voedselpositie in de landen die door de oorlog geteisterd waren
aanzienlijk verbeterd was, nam de noodzaak af om kinderen in Neder-
landse gezinnen tijdelijk op te nemen, zodat de commissie adviseerde
geleidelijk met dit werk op te houden.
Daar de groeiende administratie noodzakelijk in een grotere behuizing
ondergebracht moest worden, werd het perceel Bleyenburgstraat 1 te
Utrecht aangekocht. Het Centraal Bureau werd hier gevestigd.
Voorzitter Van Praag en Mevr. H. A. Polak-Schwarz bezochten in de
zomer van 1949 het congres van de U nion Mondiale des Libres-Penseurs
te Rome, als waarnemers. In Mens en Wereld van 24 October gaf Van
Praag zijn indrukken, daar opgedaan, weer. Ontsteld waren beide af-
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~evaardigden door het weinige begrip. vooral bij de vrijdenkers uit over-
wegend R.K. landen omtrent de werkelijke problemen die de huidige
situatie in Europa stelde ..Het humanisme. zoals het vorm heeft qekre-
gen in het H.V. wil een positieve levenssfeer tot ontplooiing brengen
waar het onkerkelijke volksdeel bezieling uit kan putten. Het is strijd-
baar. wanneer weerstrevende krachten van kerkelijke zijde deze ont-
plooiing trachten tegen te gaan. maar die strijd is middel en geen doel.
Zo ook is de vrije gedachte middel. geen doel." De meeste Franse en
Italiaanse vrijdenkers. staande op een typisch 1ge eeuws standpunt.
begrepen hier weinig van. Een onvruchtbare polemiek. doqmatisch-atheis-
tisch, met de kerken was bij velen van hen nog steeds het belangrijkste
doel. De vertegenwoordigers van de Engelse Ethical U nion en de Ethi-
cal Union in Amerika begrepen het moderne humanisme beter. Ook de
afgevaardigden van de Dageraad uit Nederland stonden in vele opz ich-
ten aan deze zelfde kant. De H.V. afgevaardigden beseften goed dat
het geen zin zou hebben. dat het H.V. zich zou aansluiten bij de W ereld-
unie ... De belangen van de buitenkerkelijken in de wereld zijn niet ge~
diend door een negatieve woordenstrijd. maar door een positieve ont-
plooiing .
Omdat tijdens de oorlog door de samenwerking in het verzet de mcqe-
lijkheid om buiten de eigen kring contact te hebben met anderen als een
positieve winst werd beschouwd. werd in de herfst van dit jaar het
Nederlands Gesprek Centrum opgericht. waarin over belangrijke vragen
van het moderne leven van gedachten gewisseld zou worden in regionale
groepen. Men hoopte zo iets van de eenheid in verscheidenheid te be-
waren. In het landelijk bestuur vertegenwoordigden Mr A. Stempels en
Mr H. B. J. Waslander het HV.
De kaderdag werd dit jaar op 13 November in Groningen. Drente. Delft
en Velsen-I] muiden gehouden over de onderwerpen Humanisme en
geestelijke verzorging. Humanisme en politiek. Humanisme en cultuur
en Humanisme en opvoeding. Sprekers waren R. Beumer. L. van Gelder.
H. J. Lips. Dr J. P. van Praag. Dr D. Prins. Dr G. Stuiveling. H. de
Waard en Dr L. van der Wal. Ten slotte dient vermeld te worden dat
het T huistront Humanitas werd opgericht. een niet-politieke humanis-
tische organisatie voor de geestelijke en maatschappelijke verzorging van
buitenkerkelijke militairen. Deze organisatie staat geheel los van het
H.V. Namens het H.V. nam Or J. P. van Praag zitting in het bestuur.
Mr A. Stempels en Mr H. J. B. Waslander kwamen in de raad van
advies. Het was een jaar van harde arbeid geweest dat van te weinigen
te veel had gevergd.

Het jaar 1950

De Nieuwjaarsbrief van het H.V .. gericht tot het Nederlandse volk,
had tot kernpunt de achterstellinq , op tal van gebieden van het buiten-
kerkelijk volksdeel. Daaruit moge aangehaald worden: ..Wij kunnen als
humanisten in het algemeen vrij onze overtuiging belijden. en uitspreken
wat onze menselijke verantwoordelijkheid is. maar als men ons blijvend
de middelen onthoudt om naar die verantwoordelijkheid. dat is naar ons
geweten te handelen. dan kunnen we daarin. tegenover de ontstellende
geestelijke en zedelijke nood van onze tijd. als Nederlandse burgers en
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als humanistische mensen niet anders zien dan een noodlottig gebrek aan
zedelijke eerbiediging van de andersdenkende in zijn eerlijke levensover-
tuiging." Mede dank zij de grote activiteit van de organisatieleider groei-
de het aantal leden in de eerste vier maanden van dit jaar met 500.
Het jaarlijkse congres werd gehouden in de tuinzaal van de Dierentuin
in Den Haag op 25 en 26 Maart. 114 afgevaardigden uit de 50 plaatse-
lijke gemeenschappen, tezamen ruim 5400 leden tellend, woonden de
besprekingen bij. In een brief van 18 Januari aan het H.B. had de pen-
ningmeester aangekondigd dat hij zijn functie bij het congres zou neer-
leggen. Rogge meende dat hij de verantwoordelijkheid voor het finan-
ciële beleid niet langer kon dragen. Hij schreef. dat de uitgaven te hoog
waren, de óffervaardigheid van de leden te gering en de jaarlijkse kos-
ten groeiend. Ook dat de reserves onrustbarend slonken. Ofschoon de
actie ,,100 X 100" geslaagd is waarschuwt hij voor de komende tijd.
Rogge heeft, onder de moeilijkste omstandigheden, ontzaglijk veel werk
verricht in de eerste jaren van het H.V. Het congres bracht hem dank;
hij bleef in het H.B. zitting nemen. J. Bijleveld werd in zijn plaats als
penningmeester benoemd. Wegens tijdsgebrek traden, naast Prof. Hoe-
tink, Or D. Loenen en Prof. H. J. Pos uit het H.B. E. Nordlohne, G.
Stellinga, D. W. Stork en E. Schabracq traden toe.
De Zondagochtend werd gevuld door zang van het koor Vox Humene.
een vaste formatie uit leden van de federatie Amsterdam, door zang van
de dames Boet je en Orrie, door fluit en pianomuziek door W. v. d.
Kruis, A. Weggelaar en Mej. M. Bos, met voordracht van Mej. Mulder
en met een rede van Or G. Stuiveling getiteld Stand van Zaken. Hierin
gaf hij de plaats van het H.V. in Nederland aan en besprak hij de reac-
ties, na vier jaar arbeid. "De humanist zal steeds de kerken moeten
voorhouden, dat wie voor eigen levensopvatting eerbied eist, eerbied
heeft te tonen voor de levensopvatting van anderen."
Het congres luisterde Zondagmiddag naar een rede van Organisatie-
leider Lips, die mededeling deed van de komende activiteiten. Met alge-
mene stemmen werd een regeling aangenomen waarbij de contributie
voor een jaarlijks inkomen van f 2500,- of minder f 5,- per jaar zou
bedragen. Voor iedere f 500,- per jaar meer zou de contributie met
f 3,- toenemen. Zij die niet of uiterst moeilijk de volgens de schaal
gevraagde som zouden kunnen betalen, mochten, naar eigen geweten te
beoordelen, f 3,- per jaar betalen.
Het jaar 1950 levert voor de kroniekschrijver weinig stof om te bewer-
ken. Consolidering van de positie, eindeloos veel tijdrovende kleine en
grote conferenties, b.v. met Humanitas, met de redactie van de sociaal-
democratische periodiek Paraat, met vertegenwoordigers van Vrijzinnig
Protestantse kerkelijke groeperingen en met het bestuur van de S.V.H.G.
vulden een groot deel van het jaar. Voornoemde studentenvereniging
was opgericht in een periode waarin de beginselen, waar zij van uitging,
in zoverre met die van het H.V. overeenkwamen, dat het zin had de
naam humanistisch te voeren. Steeds meer - studentenverenigingen
zijn, door de snelle wisseling van leden, weinig stabiel - veranderde
het karakter der S.V.H.G. en bewoog zich in existentialistische richting,
die bijna principieel geen uitgangspunt erkende of aanvaardde. Dit was
het goed recht van de S.V.H.G. maar het H.V. had de plicht de vereni-
ging te vragen of zij nog wel met recht het etiket humanistisch kon tonen.
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Over een en ander werden een aantal besprekingen gehouden, niet alleen
in het jaar 1950, maar ook later. Aan de formulering van de grondslag
van de S.V.H.G., werden intern, veel conferenties, debatten en commis-
siewerk gewijd. De voorzitter van het H.V. werd erelid van de S.V.H.G.
In Juni werd het Buitenkerkelijk Bureau voor Pleegkinderen geliquideerd.
Aan de opofferende en tijdrovende arbeid van het bestuur en talrijke
vrijwillige krachten was het te danken dat. ondanks moeilijkheden en
tegenslagen, het werk met succes bekroond was. De kampen gehouden
in Rijssen, Brouwerzand, Blaricum en Vierhouten slaagden.
Het werd steeds duidelijker dat, mede omdat de verhouding met Huma-
nitas niet overal in het land even goed bleef het H.V. meer aandacht
zou moeten gaan besteden aan de zuivere geestelijke verzorging. Mevr.
D. Heroma-Meilink werd directrice van de stichting Mens en Wereld.
Het H.V. nam het initiatief tot het oprichten van een humanistische
stichting, met als doel de "bevordering van wetenschap en cultuur, in
het bijzonder met betrekking tot de humanistische levens- en wereldbe-
schouwing." Besloten werd deze stichting de naam Socrates te geven.
In het curatorium namen zitting de hoogleraren C. D. J. Brandt, H. W.
F. Bruqmans. H. R. Hoetink, R. Kranenburg en naast hen Or G. Stui-
veling. De eerste taak van de stichting was het voorstel bij de betreffen-
de minister om een bijzondere leerstoel te moqen instellen voor ethiek
en moderne wijsgerige stromingen te Delft. Or Libbe van der Wal ver-
klaarde zich bereid, na ministeriële qoedkeurinq, deze functie te aan-
vaarden. Van betekenis was een boekje, door het H.V. uitgegeven,
getiteld Wordend humanisme. Or D. Loenen schreef daarin over Het
humanisme in de Griekse oudheid, Dr J. P. van Praag over Het huma-
nisme in de Renaissance en Or O. Noordenbos over Het humanisme in
de moderne wereld.
J. Bijleveld, Mevr. H. A. Polak-Schwarz en Dr J. P. van Praaq namen,
na langdurige onderhandelingen, namens het H.V. zitting in het bestuur
van de A. H. Gerhardtstichting, die zich ten doel stelde te komen tot
het stichten van tehuizen voor ouden van dagen uit buitenkerkelijk milieu.
De kaderdagen van dit jaar waren gewijd aan de onderwerpen Huma-
nisme, Religie en Christendom en aan Humanisme en oorlog. Op 19
November spraken, resp. te Middelburg, Leiden, Deventer, Groningen,
Amsterdam, Utrecht, Hengelo en Leeuwarden Dr 1. Vijlbrief. Dr D.
Prins. Dr J. P. van Praag, Ir P. Schut. allen over het eerste onderwerp
en Or G. Stuiveling, Or J. C. Brandt Corstius, H. J. Ups en G. Stellinga
over het tweede onderwerp.
Als redactie-secretaris van Mens en Wereld trad per I September op
Ing. B. J. Max die daardoor zitting kreeg in het H.B. Redacteuren
waren Brandt Corstius. Stempels en Stuiveling. De omvang moest, om
financiële redenen, teruggebracht worden tot 12 pagina's per maand.
Op I November begon C. H. Schonk zijn geestelijke verzorgingsarbeid
in de D.U.W.-kampen als officieel erkend en door het Verbond benoemd
raadsman. Een groeiende staf van vrijwillige medewerkers verzamelde
hij om zich heen. Nimmer is er een moeilijkheid geweest met zielszorgers
der kerken in welk kamp ook.
Belangrijk was een rapport, op 3 October uitgebracht door een commis-
sie waarin zitting hadden Mr A. Stempels, Prof. Mr W. G. Vegting,
Mr J. in 't Veld, E. Vermeer en Mr H. J. B. Waslander over het vraag-
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stuk van eed en belofte. Het slot van dit rapport. dat de geschiedenis
der Iwettelijke regeling nauwkeurig nagaat en uit humanistisch oogpunt
toetst. is: "De commissie beveelt het H.B aan met kracht te bever-
deren dat het tot zodanige wetswijziging komt. dat voortaan steeds en in
voorkomende gevallen de betrokkenen zonder meer de keus tussen
eed en belofte wordt gelaten."
De kroniekschrijver van de geschiedenis van het H.V. moet in het jaar
1950 nog wijzen op drie belangwekkende publicaties. In De Nieuwe
Stem van Januari schreef de algemeen voorzitter een artikel Modem
Humanisme. Een poging tot plaatsbepaling. dat in overdrukvorm ver-
spreid werd. Dit heldere stuk bevat aan het slot de volgende passage:

"Want werkelijk tastbaar is het humanisme niet. doordat het voor
alle gecompliceerde situaties antwoorden heeft. maar doordat het
enkele simpele uitgangspunten in de mens tot levende werkelijkheid
maakt. Door ze te demonstreren aan vragen van maatschappij. cul-
tuur. levenshouding. zeker maar meer nog door ze te verwerkelijken
in eigen levenssfeer. Zo vooral moet de sociaal-qeestehjke arbeid
in het buitenkerkelijk volksdeel verstaan worden. zo ook moet men
begrijpen de uitbouw van een humanistische gemeenschap (Het
is) een uitdaging aan het buitenkerkelijk volksdeel! Om te overwin-
nen zijn vage onbewustheid. zijn vooroordeel. zijn angst voor een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Om te verwerkelijken de
idee. waarvan het historisch de drager is: die van het volledige
menszijn."

In het Aprilnummer van ditzelfde tijdschrift schreef Or Libbe van de
Wal "Humanistische ioeerde-iunderinq", dat eveneens in overdruk qe-
publiceerd werd. Het artikel geeft een heldere critische uiteenzetting
van het objectiviteitsbeginsel. Het komt mij voor dat dit betoog niet de
bekendheid en de verspreiding heeft gevonden waar het recht op heeft.
Het stuk behoudt. in een tijdsgewricht waarin het verbalistische existen-
talisme. dat zich als een wijsgerig systeem aandient. invloed heeft op
jonge geesten. zijn waarde. Het artikel eindigt:

..Ïk kan de afwijzing van fundering en relativering van de centrale
zedelijke waarden ten slotte zeer eenvoudig formuleren: wij waar-
deren op "goed" en "slecht". Wat wij met die woorden bedoelen.
kan niemand ons voorschrijven of leren. en dat behoeft ook niet.
slechts door te proberen ons eigen gevoel tot klaar besefee verhel-
deren kunnen wij te weten komen. wat wij bedoelen. Maar als wij
dit dan weten. dan weten wij het ook werkelijk! Dan hebben wij
daarmee de onaantastbare zekerheid bereikt. die zelfs in alle twijfel
is voorondersteld."

Eveneens in i950 verscheen een uitgebreid rapport. samengesteld door
een commissie door het H.B. op 31 Mei '47 benoemd. getiteld Humanisme
en Opvoeding. De leden van deze commissie waren B. Drukker. F. Evers.
L. van Gelder. Mej. J. G. Heyink, H. J. J. Lips, Or A. P. H. v. d. Meer.
Prof. Or C. A. Mcnnicke. Or J. P. van Praag. Ph. van Praag. G. C. A.
Schrijvers. Ir P. Schut en M. G. Warffemius. Aan hoofdstuk III de op~
voedingsmiddelen hadden Mr A. Stempels. Or L. v. d. Wal en Mr H. B.
J. Waslander deelgenomen. Het rapport bevat een volledige schets van
een humanistische opvoeding met tal van wenken voor de praktische uit-
werking in gezin. school en "derde" milieu. Het is een leidraad die voor
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ieder die belangstelling heeft in of moet hebben voor het opvoeden en
geeft een schat van aanwijzingen en vruchtbare gedachten. 22 X was de
commissie bijeengeweest en zij had een groot aantal prae-adviezen als
grondslag bij de discussies doorgewerkt.
De kroniek van dit jaar mag niet eindigen zonder melding te hebben
gemaakt van een artikelenreeks over beeldende kunst en één over letteren
("gedicht en lezer") door P. C. J. Reyne voor Mens en Wereld geschre-
ven. Deze auteur verstaat de kunst om. in eenvoudige bewoordingen pro-
blemen uit de aesthetica op boeiende manier te behandelen zonder een
moment oppervlakkig of simplistisch te worden. Mevr. H. A. Polak-
Schwarz verzorgde een rubriek "Van over de grenzen" waarin zij de
lezers van Mens en Wereld op de hoogte hield van de humanistische
bewegingen in het buitenland.
In de H.B.-vergadering van 29 Januari werd besloten, naar aanleiding
van de voorgestelde wijzigingen betreffende de echtscheiding in het wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering, een commissie samen te stellen om
deze materie, van humanistisch standpunt, te onderzoeken. Leden waren
Dr J. C. Brandt Corstius, Mr C. W. Dubbink. Mej. Mr J. C. Hudiq,
Mevr. A. C. Ploeg-Ploeg, Dr V. W. D. Schenk en Mr H. B. J. Was-
land er. Op 25 Maart 1950 was dit voortreffelijke rapport gereed. De for-
mulering van het principiële standpunt t.a.v. de echtscheiding luidt:

"Voor de humanist is het huwelijk in beginsel niet onontbindbaar.
Want zonder trouw in het huwelijk als een zeer belangrijke factor
voor zijn instandhouding te miskennen en haar verhouding tot de
liefdesverbondenheid te verwaarlozen, ziet hij in de laatste de krach-
tigste grondslag van hei: huwelijk. De duur van de verbondenheid
valt echter, hoezeer men ook streeft naar haar blijvende verwerke-
lijking. niet altijd samen met de levensduur. Het wegvallen van deze
grondslag wordt dan door aanwezigheid van de trouw niet altijd
gecompenseerd, met name niet wanneer de afwezigheid van liefdes-
verbondenheid leidt tot schade voor persoonlijkheid en menselijke
waardigheid. Zo kunnen er gevallen voorkomen, waarbij voortzet-
ting van het huwelijk de ontkenning betekent van de waarden, die
het huwelijk dient te bevorderen. In die gevallen is de echtscheiding
in principe een zedelijke eis. Ge!et op de principiële opvatting
van het huwelijk zal intussen vooral in verband met de vraag naar
de echtscheidingsgronden en Die naar de regeling van de alimentatie
in het oog gehouden moeten worden dat nagenoeg iedere echtschei-
ding in zeer wezenlijke zin impliceert, dat partijen tezamen zijn
tekortgeschoten en hebben gefaald."

Met het eerste lustrum voor ogen werd een uit 24 personen bestaand
Jubileumcomité samengesteld dat tot doel had de geldinzameling, ge-
naamd ,.Helpende Hand-actie" te doen slagen en dat zou trachten een
groot aantal nieuwe leden te winnen.

Het jaar 1951

Het bijzondere Februarinummer van Mens en Wereld was gewijd aan
het vijfjarig bestaan van het Verbond. Minister-President W. Drees
schreef o.a.: ..Ïn onze nationale volksgemeenschap vult het H.V. een
leemte, die door velen reeds lang gevoeld werd In de vijf jaren
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van zijn bestaan heeft het reeds getoond zijn taak op waardige en op
waardevolle wijze te kunnen vervullen. Mogen wij geestverwanten en
andersdenkenden in toenemende mate begrip voor zijn werk gevonden
worden." Wel waren de hooggespannen verwachtingen, in het begin
gekoesterd ten aanzien van het ledental - enkelen verwachtten in vijf
jaar een aantal van 20.000 leden -, niet in vervulling gegaan, maar men
mocht met recht zeggen, dat het H.V. zijn plaats had verdiend en dat
het zoveel bereikt had, dat met vertrouwen de toekomst tegemoet kon
worden gezien. In ditzelfde lustrumnummer van Mens en Wereld schreef
Mr J. in 't Veld, als voorzitter van Humenites, J. H. v. d. Bergh als
praeses van het hoofdbestuur van de S.V.H.G., V'rin de Jong als voor-
zitter van de H.J.G., H. J. Blackam en J. Hutton Hynd namens de
Engelse en Amerikaanse Ethical Ll nion, Or L. v. d. Wal en de voor-
zitter over Autonomie en over De plaats van het H. V., Or O. Loenen
over Het humanisme in de wereld, Or O. Noordenbos over Het huma-
nisme in Nederland. Or G. 'Stuiveling schreef over de Voorgeschiedenis
van het H. V., secretaris Vijlbrief over Vijf jaren H. V., Mr A. Stempels
over De humanist als staatsburger en Or J. G. Brandt Corstius over
Het radiobestel. J. H. Ups schreef over zijn propagandareizen.
Op Zaterdag 17 Februari werd, in kleine kring van genodigden, het
vijfjarig bestaan herdacht en op 18 Februari recipieerde het H.B. in
het Kriterion theater in Amsterdam. A. J. Wevers uit Hengelo, een der
leden van het jubileumcomité. bood het H.B. een geschenk aan n.l. 654
nieuwe leden, gewonnen in de periode van 1 December '50 tot 17 Februari
'SI. Or G. Stuivelinq hield een strijdbare herdenkingsrede. Wij citeren
hieruit:

..Wij hebben kans gezien, in 5 jaar tijd s. het humanisme opnieuw
te maken tot een besproken, een omstreden, een levend beginsel.
Meer dan ooit is er in de pers en de letteren aandacht besteed aan
deze idee.
Maar het gezag dat het H.V. heeft verworven, dient nog aanmerke-
lijk te worden versterkt. Zolang de kerken de mening propaÇJeren,
dat zedelijkheid zonder godsdienst ondenkbaar is, en dat de Euro-
pese beschaving allereerst behoefte heeft aan een Christelijke renais-
sance, zolang miskent men openlijk en welbewust het karakter van
tienduizenden landgenoten en de culturele prestaties van honderden
der allerbeste dichters en schrijvers, architecten en musici, geleerden
en politieke leiders. Wij hebben geen behoefte aan strijd, wij zijn niet
gekomen om kerkelijke mensen onkerkelijk, maar om buitenkerkelijke
humanistisch te maken. Maar wij zijn niet bereid bij voortduring ons
straffeloos te laten beledigen door hen die deemoed spreken en
hoogmoed doen. Niet alleen het simpele gevoel van zelfrespect
verbiedt ons dat, maar ook de overtuiging, dat de geestelijke weder-
opbouw van Nederland, van West-Europa, de bijdrage van ons
humanisme niet kan missen .

Na de lustruminjectie met enthousiasme, kracht en vertrouwen in de
toekomst zette het H.V. zich weer aan de dagelijkse taken. De voor-
bereidingen voor het jaarlijkse congres werden getroffen, voorstellen
der gemeenschappen gepubliceerd.
Op 7 en 8 April werd het congres in de Schouwburg te Deventer
gehouden. Het werd een manifestatie van eenheid en openheid ondanks
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Deelnemers aan de Regionale Conferentie van
de International Humanist- and Ethicel Llnion,
Antwerpen, augustus 1955.



of misschien door de loodzware internationale problemen die de mensen
met verantwoordelijkheidsgevoel drukten.
Het congres -narn een resolutie aan, waaruit de diepe verontrusting over
de internationale toestand sprak en waarbij nog eens een dringend be-
roep op redelijk overleg, vertrouwen en verdraagzaamheid werd gedaan.
Hierin werd ook het H.B. opgedragen: "waakzaam en actief te zijn, op-
dat in ons land de culturele waarden en menselijke vrijhèden behouden
blijven. "
Dr 1. Vijlbrief legde het secretariaat neer, W. Coenders volgde hem op.
Mr A. Dirkzwager, Prof. Dr T. T. ten Have, W. Oithof traden in
het H.B. Het congres verzocht de redactie van Mens en Wereld meer
aandacht te schenken aan het Aziatische probleem "en alle belangrijke
vraagstukken die daarmee verband houden." Met een 7000 leden werd
dit jaar gearbeid.
In het Juni-nummer van Mens en Wereld verscheen een belangrijk en
principieel artikel Humanisme en Christendom, dat de kristallisatie was
van een aantal diepgaande discussies, aan de hand van prae-adviezen
van Van Praag, v. d. Wal en Waslander in het H.B. gevoerd. Men
achtte het van belang een discussiegrond aan te wijzen, waarop een
gesprek tussen Christenen en humanisten mogelijk zou zijn.
In het kort weergegeven is de inhoud van dit artikel: voor de humanist
is de principiële vraag, waarmee hij eigen en anderer overtuiging toetst:
waarop is deze overtuiging gefundeerd? De humanist erkent slechts de
ervaring en de rede. De rede is het algemeen menselijk vermogen tot
waarderen en oordelen. Met de ervaring is ook de, in beginsel algemeen
toegankelijke (en slechts gradueel verschillende) ervaring bedoeld. Juist
de algemeen geldigheid van rede en ervaring geeft, volgens de humanist
de grondslag van menselijke communicatie. Hij kan de bijzondere open-
baring, waarop de Christen zich beroept, niet aanvaarden, omdat deze
principieel niet algemeen toegankelijk is en ook de rede, in Christelijke
zin die de verlichting der genade behoeft, is niet aanvaardbaar, omdat
ook deze niet algemeen geldend is. Deze rede en ervaring berust op een
interpretatie van ervaring die alleen geldt voor hem die, in godsdienstige
zin, "gelooft". De humanist is er zich van bewust dat deze, zijn ziens-
wijze de Christen, tengevolge van diens uitgangspunt, niet overtuigt.
Daarom is een gesprek tussen Christen en humanist alleen een confron-
tatie van uitgangspunten.
De humanist, zich bewust van de grenzen van rede en ervaring, acht
geen stellige kennis mogelijk die deze grenzen te buiten gaat. Zolang
de draagwijdte van de rede zelf tussen Christenen en humanisten ter
discussie staat, is van een redelijke weerlegging van het geloof geen
sprake. Daarmede is niet gezegd, dat de gedachtenwisseling beëindigd
of nutteloos is. "Men is aan zichzelf en de ander verplicht om te trachten
elkaars levensbeschouwelijke positie van binnen uit te verstaan en te
becritiseren." Geen debat maar een gesprek.
Het H.B. nam het initiatief tot het instellen van een z.g. Zomerschool.
waarbij een aantal docenten, gedurende een week, aan belangstellenden
les zou geven. Van 18 tot 25 Juli werd in het Maarten Maartenshuis te
Doorn het ontwerp Aspecten van het huidige humanisme door J. P. van
Praag, Dr D. H. Prins, H. Redeker en Dr L. v. d. Wal belicht. Van 4-
11 Augustus werd in Den Alerdinck te Heinoo het onderwerp Hume-
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nisme en cultuur behandeld door Prof. C. A. Mennicke. Or O. Noorden-
bos. Or J. Vijlbrief en H. de Waard.
Op 15 September 1951 gaven de centrale commissie voor het Vrijzinnig
Protestantisme (toen voorzitter Prof. Or M, lA. Beek). Or J. A. de
Koning (Algemeen Secretaris) en het H.B. van het H.V. (Voorzitter.
Or J. P. van Praag en Secretaris W. Coenders) een gemeenschappelijke
verklaring uit. waarin de bezorgdheid ten aanzien van ..de politieke.
militaire en culturele ontwikkeling in Europa en met name in Neder-
land." werd uitgedrukt. Uit deze verklaring halen wij aan:

..Het grootste gevaar voor onze cultuur ligt niet enkel daarin dat zij
van buiten af wordt bedreigd. maar ook hierin dat wij aan de ver-
dediging naar buiten zo veel ten koste leggen. materieel en geeste-
lijk. dat de verdediging naar binnen veronachtzaamd wordt. Het
eerst nodige voor ons volk is de erkenning. dat de waarden der
Europese beschaving bescherming behoeven op hun eigen niveau
en in haar eigen sfeer.
Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond en de Centrale
Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme. elk uitgaande van
eigen beginselen. zijn van oordeel dat juist in de huidige kritieke
omstandigheden overheid en volk tot taak hebben. onze cultuur tot
nieuwe 'bloei te brengen en de middelen te beramen om iedere
Nederlander te doen delen in de gemeenschappelijke rijkdom van
onze beschaving. Het vele spreken en schrijven over de cultuurcrisis
blijft zinloos zonder een zo actief mogelijk deelnemen van elk onzer
aan de cultuuruitingen zelf. .....
Ten aanzien van geheel de cultuur zijn doelbewuste bezinning en
actieve arbeid nodig. die zich tevens rekenschap geven van de
materiële voorwaarden zonder welke geen wederopbloei mogelijk
is. en die ons volk bereid maken ook dáárvoor de nodige offers te
brengen. Wie de gang van zaken met aandacht volgt. kan niet
nalaten met diepe verontrusting vast te stellen. dat wij bezig zijn
de strijd te verliezen op het allerbelangrijkste front: dat van de be-
schaving zelf.
De menselijke waardigheid. naar vrijzinnig christelijk en humanis-
tisch besef houdt in. dat de mens ook op zedelijk en geestelijk ge-
bied zijn volle verantwoordelijkheid erkent en aanvaardt. Het is in
het ernstige bewustzijn van deze verantwoordelijkheid. dat wij het
Nederlandse volk opwekken tot bezinning op zijn culturele roeping
en tot een gezamenlijke krachtsinspanning ter verdediging van onze
beschaving van binnen uit."

De verontrusting ten aanzien van de cultuur. in dit manifest geuit. vond
ruime weerklank in pers en radio. In de Seinpost te Scheveningen werd
op 16 September een druk bezochte. buitengewone bijeenkomst door het
H.V. georganiseeerd. waar Or G. Stuiveling sprak over Geestelijke
weerbaarheid.
Op 15 en 16 September werd in Amersfoort een vergadering van geweste-
lijke bestuurders gehouden (korte tijd Trekpaardenconferentie genoemd)
waar Lips over Scholing en meningsvorming sprak. van Praag over
Stand van zaken, Coenders over Opbouwen uitbreiding en Mevr. Hero-
ma over Praktisch humanisme. Het winterwerk werd op deze bijeen-
komsten. spoedig Top Kader Conferenties genoemd. grondig besproken.
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In October werd, door Humanitas en het H.V., de Stichtingsacte op-
gesteld van de Centrale en plaatselijke Stichting Bureaux voor Levens-
en Gezinsmoeilijkheden op humanistische grondslag. Dit werk werd als
hoogst belangrijk en dringend nodig aangevat.
De proef, in de zomer gehouden, met een familietentenkamp in Ommen
slaagde, ondanks een gering aantal deelnemers. De twee familiekampen
in Ommen slaagden zeer goed. Hier ontwikkelde zich langzaamaan een
eigen stijl. Ook het H.J.G.-kamp in Ommen slaagde.
De kaderdagen, op 11 November gehouden in de gewesten Friesland,
Groningen, Drente, Twente-Achterhoek, Rijn-Ijssel. Utrecht, Z.-Lim-
burg, Zeeland, Z.-Holland en N.-Holland waren gewijd aan het rapport
Humanisme en opvoeding. De inleidingen werden gehouden resp. door
Ir P. Schut, Or L. v. d. Wal. A. Meesters, D. Dijkstra, Or J. P. van
Praag, L. van Gelder, F. Evers, Mr H. B. J. Waslander en H. J. Lips.
Vermeld mag worden dat de levensverzekering Mij. Aurora, die een
gedeelte van de bedrijfswinst aan sociale doeleinden besteedt f 2000,-
schonk aan de A. H. Gerhetdt Stichting.
Op Zondag 9 December werd door De Dageraad en het H. V. in Am-
sterdam de dag herdacht waarop la jaar geleden Prof. Or Leo Polak
in een Duits concentratiekamp overleed. Or L. v. d. Wal en P. Spigt
voerden het woord. Dezelfde dag herdacht v. d. Wal hem in de rubriek
Geestelijk Leven. Ook in Groningen werd de dood van Polak herdacht.
Prof. Or G. Stuiveling legde, wegens tijdgebrek, zijn functie als redactie-
lid van Mens en Wereld neer, Or O. Noordenbos kwam in zijn plaats.
De Humanistische Stichting Socrates werd door de minister bevoegd
verklaard om aan de Technische Hogeschool te Delft een bijzondere
leerstoel te vestigen "in de wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking
tot de humanistische levens- en wereldbeschouwing". Op voordracht van
het curatorium werd Or Libbe van der Wal voor deze leerstoel aan-
gewezen.
Het H.V. betreurde het verlies, door de dood van het H.B.-lid Mevr.
Blikslager-v. d. Sigtenhorst, die op 1 Mei te Deventer overleed.
In de H.B.-vergadering van 7 April werd de eerste nota besproken t.a.v.
een internationaal humanistisch congres, in 1952 in Nederland te houden.
Deze nota, waarin een voorlopig programma aan de H.B.-leden werd
voorgelegd, was het resultaat van overleg tussen Mr Hynd en Mr Blac-
kam resp. voorzitters van de Amerikaanse en Engelse Ethical U nion,
van Mevr. Polak-Schwarz, Stuiveling en van Praag. De organisatie van
dit congres zou in het volgende jaar een van de belangrijkste activiteiten
van het H.V. worden.
Secretaris Coenders eindigde zijn jaarverslag van 1951 met de volgen-
de karakteristiek:
"Het Verbond sleven gedurende het jaar 1951 was in verscheidene op-
zichten een voortdurende worsteling met tal van moeilijkheden, waar-
onder de materiële zeker niet de geringste mogen worden geacht.

Het jaar 1952

Op 1 Januari van het nieuwe jaar wendde, volgens de traditie, het H.V.
zich tot het Nederlandse Volk in een Nieuwjaarsbrief, die dit jaar een
wel bijzonder ernstig en van verontrusting getuigend document was.
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Hieruit moge aangehaald worden: "De benadering van de talloze indi-
viduéle noden der buitenkerkelijken in geestelijk en maatschappelijk op-
zicht. heeft niet alleen een onschatbare waarde- op .zichzelf.r-maac. -is
tegelijk een van de meest positieve bijdragen tot een sterke. levende
cultuur. In verschillende ziekenhuizen zijn onze geestelijke verzorgers
brengers van wat steun en levensmoed; in de D.U.W.-kampen is onze
raadsman met zijn medewerkers een geziene vriend en helper in de
nood Enkele Bureaux voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden van
Humanitas en Humanistisch Verbond zijn hier en daar hun vruchtbare
arbeid reeds begonnen: de gezinsvoogden. reclasseerders en algemene
maatschappelijke werkers van Humanitas hebben hun eigen plaats in-
genomen. Het Humanistisch Thuisfront is doende een aantal militaire
tehuizen tot stand te brengen; de A. H. Gerhardstichting is zijn werk-
zaamheden voor een eerste thuis voor buitenkerkelijke Ouden van Dagen
begonnen. De opbouw. scholing. uitbreiding van een humanistisch wer-
kersapparaat vindt alom voortgang.
Dit alles betekent niet. dat de fase van het moeizame ploeteren .
reeds voorbij is. maar men moet de inderdaad "zegenrijke" resultaten
van dit werk ervaren hebben om zich ten volle te realiseren. hoe-
veel waardevols in weiniqe jaren door het georganiseerde humanisme
is tot stand gebracht. ..... maar ook om te beseffen. hoe bedroevend het
is dat dit humanisme nog steeds zijn vleugels niet wijder uit kan slaan.
niet alleen. omdat nog te velen niet beseffen hoezeer dit werk hun
volle steun behoeft. maar ook omdat het van overheidswege niet altijd
de erkenning vindt. die het uit een nuchter oogpunt van volksbelang
verdient. Het H.B. kan de gedachte niet van zich afzetten dat er daar-
bij in feite veel minder sprake is van een wezenlijk gebrek aan begrip
en waardering. dan wel van de neiging toe te geven aan het diep ver-
ontrustende streven om de staat dienstbaar te maken aan de beslechting
van een in wezen geestelijke tegenstelling. Het H.B. wil niet twijfelen
aan de oprechtheid van hen. die menen dat levensbeschouwelijke vorm-
geving slechts ten volle erkenning verdient als die levensovertuiging in
het Christendom geworteld is. maar zij. die zo denken. onthouden op
die manier een belangrijk volksdeel de praktische mogelijkheid om dat-
gene te doen wat een ook voor anderen achtbare overtuiging van hen
eist." Deze verontrusting vond. in hoofdzaak. haar oorzaak in de woor-
den. waarmede de toenmalige Minister van Justitie. Mr Mulderije. in de
Tweede Kamer. de Beginselenwet-Gevangeniswezen. had verdedigd. De
zaak was of. bij de geestelijke verzorging van gedetineerden. humanisten
ingeschakeld zouden worden. Volgens de Handelingen der Staten-
Generaal van 18 Dec. 1951 had de Minister gezegd: ..Wanneer nu het
H.V. zich met betrekking tot geestelijke verzorging een taak toekent.
kan het zich in de eerste plaats richten tot de onkerkelijken. dus tot die-
genen. die gebroken hebben met de Kerk of van haar niet willen weten.
Ik meen. dat. wanneer het dit doel uit een oogmerk van geestelijke ver-
zorging. als bedoeld is in artikel 39. het dan deze mensen "stenen voor
brood" geeft en dat daarom hier. naar mijn overtuiging. niet een taak
voor het H.V. ligt. ..... "
Aan deze disqualificerende bijbelse uitdrukking hebben tallozen zich
gestoten. Mej. Mr Tjeenk Willink sprak in de Eerste Kamer haar spijt
en verontrusting uit over deze woorden. die een openlijke discriminatie
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inhielden van een grote groep Nederlanders. "Een discriminatie. als
door de Minister van Justitie tot uiting gebracht. is lijnrecht met de
geestelijke vrijheid in strijd" schreef Mr A. Stempels in een hoofdartikel
van M. en W. van Januari 1952.
Het H.V. gaf een brochure uit, genaamd "Stenen voor brood", waarin
voorzitter van Praag schreef in "Het debat is beqonnen'i: " want
terwijl er niemand is. die de kerken het recht betwist om volgens haar
roeping het evangelie aan alle mensen te verkondigen, dreigt de Staat
waar het in zijn vermogen ligt. thans te verhinderen dat zij die daarvan
niet gediend zijn. op hun wijze geestelijk steun ontvangen. En dat is te
erger omdat bijv. in de D~U.W.-kampen gebleken is van welk een on-
schatbare betekenis de humanistische geestelijke verzorging in talloze
gevallen kan zijn. Die steun meent de Minister zijn medemensen in nood,
met een beroep op de bijbel te mogen onthouden. Daaraan wordt niets
veranderd door zijn bereidheid humanisten in te schakelen bij culturele
lezingen over interessante onderwerpen: Culturele ontwikkeling is geen
geestelijke verzorging!" Het slot van dit artikel luidde:
........ het is uitgesloten, dat thans nog een minister aanvaardbaar is,
die het bestaat om een belangrijk en achtbaar deel van het Nederlandse
volk dermate diep ...te grieven in zijn behoefte te gehoorzamen aan een
zo ernstig beleefde verantwoordelijkheid."
De Geestelijke Raadsman in de D.U.W.-kampen eindigde zijn bijdrage
tot deze brochure met de woorden: "Zal elders de hongerige moeten
kiezen tussen voedsel dat hij niet verteren kan. en verkommering? Of
zal hij gespijsd worden met voedsel. dat - hoe minderwaardig ook in
ànderer ogen - zijn bestaan nieuwe kracht verleent?"
Er mag geconcludeerd worden dat deze aangelegenheid en de waardige
wijze waarop het H.V. reageerde op deze zienswijze van de Minister
niet naliet grote indruk te maken in Nederland, ook op talrijke reforma-
torische Christenen.
De vrij gestadige groei van het ledental hield aan. Op 1 Januari 1952 be-
droeg het aantal 7.712.
Het algemene onderwerp voor de kaderdagen, gehouden op 17 Februari
was: " Werfkracht en taak van het humanisme t.a.v. de brede massa".
In alle negen gewesten werd hierover uitvoerig van gedachten gewisseld,
na inleiding van Coenders, van Praag. Schonk. Stellinga. S. Wieqers-
ma. Pols, Schut en Ups. De bestudering van dit actuele probleem was
tevens een voorbereiding voor het komende jaarlijkse congres. dat ge-
houden werd in Gouda op 29 en 30 Maart in de zaal Kunstmin. Een
350 deelnemers waren aanwezig.
De openingsrede van de voorzitter had tot hoofdthema Humanistische
Geestelijke oerzor qin q, en kwam nog eens in den brede terug op de
"Stenen voor brood" aangelegenheid. Hieruit citeren wij: het gaat
hier thans om. de staatsburgerlijke rechten van de buitenkerkelijken. En
in dit verband is slechts aan de orde de vraag of buitenkerkelijken het
recht hebben a) om van de godsdienstige verzorging niet gediend te
zijn, en b) om in plaats daarvan een eigen verzorging te hebben. Geen
godsdienstig mens - binnen- of buitenkerkelijk - zal daardoor van
zijn geestelijke verzorging worden afgehouden. geen buitenkerkelijke,
die van de humanistische verzorging niet gediend is. zal deze worden
opgedrongen. De aard van het humanisme en de bedoelingen van het
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Verbond staan daar borg voor...... Ik wil er geen twij fel over laten
bestaan: de humanistische geestelijke verzorging komt er. dat staat voor
mij als een paal boven water. Maar de vraag is of zij er zal komen in
onderling overleg en met besef van onze gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid. of wel dat zij het resultaat zal zijn van een verbitterde
strijd. die onze volksgemeenschap voor jaren verscheuren zal. Zel-
den werd op een congres groter bijval vernomen dan na deze woorden
van de Algemeen Voorzitter.
De besluiten van het Goudse congres waren meestal van intern-huishou-
delijke aard. vooral de debatten over een nieuwe contributieregeling
namen veel tijd. Na op de Zondagmorgen vergast te zijn op fijnzinnig
gespeelde muziek. uitgevoerd door het Gooi ensemble. bestaande uit
Mevr. v. d. Broek en de heren v. Helden en S. Koning sprak Stuiveling
over de Stichting Socrates. Verdieping van de beginselen in wijsgerig
opzicht is een uiterst belangrijke taak. zo betoogt hij. en deze is voor
een goed deel in handen gelegd van Socrates. Een collecte. na zijn rede
gehouden onder de congresgangers. brengt ruim f 450.- op.
Een onvergetelijk moment was het. voor allen die in Gouda aanwezig
waren. toen voor het begin van de laatste congreszitting vier afgevaar-
digden van de Raad van Beheer van het. in Januari opgerichte Humanis-
tisch Verbond in Vlaanderen. Dr K. Cuypers, Lic. R. J. J. Dille. Dr J.
L. Broeckx en prof. Dr L. A. P. de Coninck de zaal binnenkwamen. In
het minutenlang aanhoudende applaus waarmee zij verwelkomd werden
was vreugde en sympathie te horen. maar ook bewondering voor dit
initiatief in Viaanderen. waar de strijd nog eindeloos veel zwaarder is
dan in het Noorden.
Warffemius. Vijlbrief. Rogge en Brandt Corstius traden uit het H.B.
Allen hadden veel werk verzet. maar vooral Rogge en Brandt Corstius
werd dank gebracht voor het vele dat zij qcdaan hadden. Het aantal
hoofdbestuursleden werd iets teruggebracht. H. Redeker en H. Bonger
namen zitting. de laatste als hoofdredacteur van Mens en Wereld. op-
volger van Brandt Corstius. Deze bleef in de redactieraad van het maand-
blad. Bonger kwam in zijn functie van hoofdredacteur in het Dagelijks
Bestuur. Mevr. Mr H. Sinqer-Dekker werd redactrice van een belang-
rijke publicatie. Humanistische Documentatiedienst. die periodiek ver-
schijnt en alle belangrijke gebeurtenissen in het H.V. en de nevenorga-
nisaties vermelde eveneens de reacties. in de pers in binnen- en
buitenland gevoerd. De documentatiedienst wordt door de Stichting
Humanistisch Centrum Mens en Wereld uitgegeven.
Op verzoek van het H.V. werden overdrukken van een artikel van
Or P. A. Dietz. geschreven in het Januarinummer van het religieus
humanistisch georiënteerde tijdschrift Mens en Kosmos. getiteld Over
waarde en norm in het humanisme. voor de leden van het H.V. verkrijg-
baar gesteld. Dit uiterst heldere en rijke artikel werd in enkele gemeen-
schappen een leidraad bij de bespreking van deze voor het humanisme
zo fundamentele punten. De uitgever van Mens en Kosmos. N. Kluwer
te Deventer. verzorgde. met medewerking van het H.V. de uitgave van
een boekje. door Kwee Swan Liat geschreven. getiteld Ontmoeting
tussen Oost en West. Voorzitter van Praag schreef een voorwoord.
Voor de humanistische problematiek. op internationaal gebied. is dit
boek verhelderend. mede door de gedegen kennis van de schrijver van de
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religies en geestelijke stromingen in het verre Oosten.
Op 19 Mei hield Stuiveling. benoemd tot hoogleraar in de taalbeheersing
aan de Universiteit van Amsterdam onder grote belangstelling zijn inau-
gurele rede over Multatuli en de welsprekendheid.
Op de eerste landdag. die de Stichting Socrates op 6 April hield. was
een 40-tal deelnemers aanwezig. Voorzitter van Praag hield een in-
drukwekkende inleidin q over Complementaire beoriopen in het denken
van de mens. Een debat. op hoog peil. volgde. ..
Na langdurige. ingewikkelde. tijdrovende en moeilijke besprekingen.
door een aantal leden van het H.B. en het Centraal Bureau kon in het
Juninummer van Mens en Wereld meegedeeld worden. dat het H.V.
eigenaar was qewordcn van een conferentie-oord en vacantie-centrum.
gelegen in de bossen bij Nunspeet. De voorzitter had tijdens het Goudse
congres hierop al gezinspeeld. Deze onverwachte en belangrijke gebeur-
tenis had kunnen plaats vinden door een aanbod van de vroegere eige-
naar A. Verhoeks. Er werden wijde perspectieven geopend. al zag de
penningmeester van het H.V. de wijde horizon met een zekere beklem-
ming aan. Het welhaast gevleugelde woord van Stuiveling: "Het Ver-
bond heeft geld nodig. Het Verbond heeft altijd geld nodig. Het Ver-
bond heeft veel geld nodig. Het Verbond heeft altijd veel geld nodig."
werd nog eens overduidelijk gedemonstreerd. en ook de offerbereidheid.
In één maand kwam f 2500.- binnen voor het bouwfonds voor het eigen
huis en daarnaast tal van geschenken in natura.
In koud en regenachtig weer werd op Zondag 22 Juni het eigen gebouw
in gebruik genomen. Er kwamen met velerlei vervoermiddelen 450 deel-
nemers. uit vele gemeenschappen. De stemming. ondanks het bar slechte
weer was en bleef qced en wel was het moeilijk om de verschillende
nummers van het programma. o.a. de declamatie van Mevr. C.
Breebaart Bruseker uit Arnhem. te volgen. maar ieder verheugde zich
over het enthousiasme der leden en ieder besefte dat dit tehuis. spoedig
"De Ark" gedoopt. een grote plaats in het verbond sleven zou gaan in-
nemen. J. G. Eekman werd met de dagelijkse leiding van de Ark belast.
het echtpaar Dimmendaal met de huishoudelijke leiding.
Een commissie. bestaande uit Or J. C. Brandt Corstius. voorzitter. H. J.
J. Lips, secretaris. Mej. E. Brouwer. W. Geerts. Vr. de Jong. C. Sj olle-
ma , waaraan werden toegevoegd Mej. M. Veldhuyzen en L. van Gel-
der voor de methodiek. bracht rapport uit aan het H.B. over de wense-
lijkheid en de mogelijkheden van een Humanistische Jeugdbeweging.
Dit rapport zou de basis zijn van besprekingen op het volgende jaar-
lijkse congres.
Naast het "gewone" leven in de gemeenschappen. naast het werk in
een l O-tal vaste commissies en commissies ad hoc. naast het organisa-
torisch werk voor het studie- en vacantiecentrum de Ark en het Zomer-
werk. werd met kracht de voorbereiding ter hand genomen voor het
eerste Internationaal Humanistisch Congres. dat in Amsterdam in de
Gemeentelijke Universiteit zou gehouden worden van 21-26 Augustus.
De British Ethical Llnion, de American Ethical Llnion, de Amerikaanse
Humanist Association. de Ethische Gemeinde in Wenen en het Huma-
nistische Verbond waren de initiatiefnemers. Donderdaq 21 Augustus
werd het congres geopend door Or J. P. van Praag. Hij noemde twee
doelstellingen ... Ten eerste om een idee van het humanisme te ontwer-
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pen op internationaal niveau, en ten tweede om duurzame betrekkingen
in het leven te roepen tussen humanistische en ethische groepen over de
gehele wereld."
De avond van de eerste dag hield in de Aula der Universiteit de con-
gresvoorzitter Dr Julian Huxley een rede over Moderne mensbeschcu-
wing. Huxley's gezondheidstoestand maakte het hem onmogelijk verder
actief de besprekingen te leiden, hij liet deze taak aan van Praag over.
Men stelde het op prijs dat onder de talrijke aanwezigen de Britse
consul generaal, de Duitse consul, de Rector Magnificus der Universi-
teit en Minister Mulderije waren.
Vrijdag 22 Augustus werd gedebatteerd naar aanleiding van een inlei-
ding van Gerald Wendt, werkzaam aan de U.N.E.S.C.O. te Parijs
over Wetenschap en Democratie. gebaseerd op 6 working papers, van de
hand van Barbara Wootton (Engeland), Horace L. Friess (V.S.),
Libbe v. d. Wal (Nederland). Charles Mayer (Frankrijk), Curtis W.
Reese (V.S.) en J. Bronowski.
De Zaterdag was gewijd aan het onderwerp Humanisering uan de mens
in de semenleoinq. Inleider was Horace L. Friess. Hij besprak de verhan-
delingen van M. L. Burnet (Engeland). J. Clay (Nederland ). K. Roretz
(Oostenrijk), Walter Eckstein (idem). Virginia Flemming (Engeland).
R. Aron (Frankrijk) en M. N. Roy (India). Op de Zondagmiddag
sprak J. Nathanson (V.S.) over de Bronnen tot inspiratie oen ons per~
soonlijk leven, Het Nieuw Nederlands Strijkkwartet luisterde deze bij-
eenkomst op en des middaqs werd een tocht naar het Muiderslot qe-
maakt. waarna bij kaarslicht' qesoupeerd werd. Maandaq 25 Augustus
werd. onder voorzitterschap van Waslander. het program besproken voor
een internationale humanistische organisatie. Prae-adviezen van R. Drei-
kurs (V.S.). G. van Frankenberg (Duitsland). H. J. Blackam (Enge-
land). D. M. Morandini (V.S.). F. de la Noë (Frankrijk) en J. P. van
Praag (Nederland) werden als basis van de besprekingen genomen.
De 26e Augustus was de pleno zitting gewijd aan het programma en de
voorgestelde resoluties. Aan het slot van deze zitting werd opgericht de
Internationale Humanistische en Ethische Unie.
Als grondslag voor deze Unie werd een Humanistisch Manifest Amster-
dam 1952 opgesteld. uit welks aanhef aangehaald moge worden:

"Dit congres is een antwoord op de zeer verbreide vraag naar een
alternatief voor de godsdiensten. die zich baseren op een openbaring
enerzijds en totalitaire stelsels anderzijds.
Het alternatief dat nu wordt Heboden als een derde uitweg uit de
huidige beschavingscrisis. is het Humanisme. dat geen nieuwe secte
is. maar een voortbrengsel van een eeuwenoude traditie. die vele
denkers en scheppende kunstenaars heeft geïnspireerd. en die aan
de wetenschap zelve het leven heeft gegeven.
Het Humanisme verenigt allen. die niet meer kunnen geloven in de
verschillende vormen van godsdienst en die bereid zijn. hun over-
tuiging te baseren op eerbied voor de mens als geestelijk en moreel
wezen.
De grondbeginselen zijn de volgende:
1. Het is democratisch .
2. Het poogt een scheppend en niet een vernietigend gebruik te

maken van de wetenschap .
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3. Het legt de nadruk op de waardigheid van de mens en het recht
van het individu op de grootst mogelijke vrijheid van ontwikke-
ling. die te verenigen is met de rechten van anderen .

4. Het legt er de nadruk op. dat persoonlijke vrijheid een doel is.
dat moet worden gecombineerd met sociale verantwoordelijk-
heid. om te verhinderen. dat zij wordt opgeofferd aan de ver-
betering van de materiële welstand .. _,..

5. Het humanisme is een levenshouding. die streeft naar de grootst
mogelijke ontplooiing door het bevorderen van een ethische en
scheppende levenswijze .

Het ethische humanisme is een overtuiging. die een antwoord geeft
op de uitdaging van onze tijd. Wij roepen allen. die deze overtuiging
met ons delen op. om zich met ons te verenigen voor dit doel."

Naast dit. summier weergegeven. manifest nam het congres een aantal
resoluties aan. die als inhoud hadden dat de International Humanist and
Ethical Union zich schaarde achter het streven van de U.N.E.S.C.O ..
de Verklarmq van de Rechten van de Mens. het Verdraq tegen uit-
roeiing van volksgroepen. Verder vroeg het congres bij de Commissie
voor de Rechten van de Mens van de V.N. te streven "hoe zo goed
mogelijk bevorderd kon worden. dat mannen en vrouwen overal gron-
dige voorlichting over geboorteregeling zouden krijgen. zoals hun recht
is en zoals wij de toekomstige generatie verschuldigd zijn." Het congres
achtte het noodzakelijk in een resolutie vast te leggen dat het "nood-
zakelijk is. om iedereen alle economische mogelijkheden te bieden voor
onderwijs in welke graad en voor welk beroep ook." Het congres sprak
ook uit "dat qroot belang moet worden toegekend aan het verlichten
van materiële. morele en intellectuele nood. en dat hierdoor de
voorwaarden kunnen worden geschapen voor begrip en verzoening tus-
sen de volkeren. terwille van het voorkomen van oorlog."
Met dit congres. een bescheiden beqin, was hoogstwaarschijnlijk een
stap gezet op een weq , die voor de deelnemers eng. kronkelig en moei-
lijk begaanbaar was. maar die steeds breder. rechter en beter begaan-
baar zou worden. Het humanisme had. naar de vergelijking van voorzit-
ter van Praaq. een qez icht qekreqen en. door de oprichting van de
LH.E.U. ook handen om het werk aan te vatten. De Proceedings of the
First Intern. Conqress an Humanism and Ethical Culture" verschenen
in April 1953. Op 3 September was het Certificate of incarporation of
the LH.E. U. qereed gekomen waarin de organisatievorm was vastge-
legd. Directeuren waren: H. J. Blackarn. L. Lloyd Morain. [erorne Na-
thanson. J. P. van Praag en Karl Roretz. Elk jaar kiest de Board of
Directars en executive committee van tenminste 3 en ten hoogste 5 leden
die de besluiten van de Board uitvoert. Het voorlopige secretariaat werd
opgedragen aan Mevr. H. A. Polak-Schwarz , die aan de voorbereiding
van het congres zeer veel had gedaan en ook als gastvrouw haar sporen
verdiend had. Zo was. uit de vaste overtuiging dat de Wereld Unie van
Vrijdenkers zich nOÇJaltijd op typisch 1ge eeuws standpunt stelde en
zich blijvend richtte op de bestrijding der kerken. zonder veel verder te
komen dan protesten en manifesten. alleen overtuigend voor hen die al
overtuigd waren. een internationale organisatie gesticht van humanisten
die. ofschoon principieel ongodsdienstig. zich ten doel stelde het nihilis-
me te bestrijden en de menselijke waardigheid overal ter wereld te res-
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pecteren. Deze nieuwe organisatie heeft de pretentie dat zij meer besef
heeft voor de werkelijke problemen uit de cultuurcrisis dan de typische
vrijdenkersverenigingen. Wel bleek uit het internationaal congres van
de Wereld-Unie, dat van 22-27 Augustus in Brussel werd gehouden,
dat ook daar de wind aan het keren is en het oratorisch vuurwerk lang-
zamerhand gaat plaats rnaken voor practische plannen, maar vooralsnog
is de kloof nog diep. Wel was de Dageraad officieel vertegenwoordigd,
zowel in Brussel als in Amsterdam.
De reacties van de R.K. Volks krant en van het R.K. dagblad De Tijd
stonden op het peil van de z.q. Lirnburqse pers, een in journalistieke
kringen bekende aanduiding van bekrompenheid, fanatisme en onfatsoen.
Het Secretariaat van de I.H.E. U. reageerde met een waardige verkla-
ring, o.a. opgenomen in Mens en Wereld van October 1952.
In het Septernber-, October- en Novembernummer van Mens en Wereld
schreef de organisator van het geestelijk verzorgingswerk in de D.U.W.-
kampen, C. H. Schonk. overtuigende artikelen over Humanistische gees-

<telijke oeczocqinq van buitenkerkelijken. Hieruit citeer ik: "Men kan
over het verschijnsel van de onkerkelijkheid verschillend denken. Men
is echter ziende blind als men de realiteit ervan vergeet. En ook de over-
tuigd gelovige Christen moet liever zien, dat de mens, voor wie de Chris-
telijke geloofswaarheid nu eenmaal niet meer gelden kan, vanuit huma-
nistische levenswaarden leeft, dan dat hij vervalt tot geestelijke en zede-
lijke onverschilligheid en nihilisme, omdat hij door humanistische ver-
zorgingsarbeid zijn geestelijke en zedelijke weerstand behoudt. Het zal
de Christen zelfs mogelijk zijn dat te zien als een der weqcn. langs
welke God zijn schepselen bewaart. Wij onzerzijds zien evenzeer liever
de gelovige Christen met het voor hem geldende levenshouvast dan de
alles ontkennende nihilist. Het gaat hier om een gezamenlijke strijd tegen
alles wat de mens ontadelt en een gezamenlijke verzorging van de mens
in zijn noden, zij het elk vanuit zijn diepgewortelde levensovertuiging."
De rubriek Actualiteiten, met scherp commentaar over allerlei kwesties
waarvoor de humanist belangstelling zou kunnen hebben, verzameld en
geschreven door Or O. Noordenbos werd in deze tijd intra et extra
muros veel gelezen.
Aan de Zomerschool te Amersfoort deden -f- 60 mensen mee. Het thema
was: de Massalisering. Ongeveer 450 personen waren in een der kampen
van het H.V. en -f- 400 mensen brachten in Juli en Augustus een of
meer weken op de Ark door.
Op 24 September sprak Prof. Or Libbe van der Wal. benoemd tot
buitengewoon hooqleraar in de wiisbeqeerte, in het bijzonder met be-
trekking tot de humanistische levens- en wereldbeschouwing, in een
stampvolle aula zijn oratie uit, die tot titel had: "De ver zakin q der ob-
jectiviteit". "Gij beleeft heden de verwezenlijking van een der stoutste
plannen, die geboren zijn in Uw krinq, die voor mij - het is mij een
behoefte dat eens te zeggen - heel veel is gaan betekenen", zo sprak
v . d. Wal de leden van het Hoofdbestuur toe. In November overleed
het oud-H.B.-lid Mevr. Coster-Wijsman.
Te vermelden valt nog een principiële polemiek tussen Noordenbos en
Bonger in Mens en Wereld van Dec. '52, Jan. '53 en Maart '53 over
conformisme en non-conformisme in het H.V. Noordenbos sprak uit wat
een aantal leden, in hoofdzaak uit de federatie Amsterdam, vreesden.
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Zo ÇJinÇJna een jaar van qrote activiteit het H.V. met een kleine 9000
leden, verdeeld over 65 gemeenschappen, het nieuwe jaar in.

Het jaar 1953.

De gewoonte getrouw, richtte het H.V. zich met een Nieuwjaarsbrief
tot het Nederlandse volk. De huidige betekenis van het humanisme was
het thema van deze brief. Daaruit licht ik de volgende passage:

"Het H.V. vergt niet van Christenen, dat ze het humanisme als
gelijkwaardig erkennen, het kan dat ook omgekeerd niet ten aan-
zien van het Christendom. Maar het verlangt gelijkgerechtigdheid
voor humanisten, als het er op aan krrnt datgene te doen wat ze
als volwaardige staatsburgers hun plicht achten. Zelfs indien de
discussie over het zogenaamde christelijke (of protestantse?) ge-
zicht van de natie op dit moment buiten beschouwing wordt gelaten,
moet het toch aan Christelijk Nederland de vraag voorleggen, hoe
bereikt ,kan worden, dat dit Christelijke gezicht geen masker wordt
voor een beleid dat de huitenkerkelijke mens laat verkommeren,
omdat de staat, waarvan ook hij volwaardig burger meende te zijn,
voor hem de middelen niet beschikbaar stelt, die hij zelf aan die
staat mede verschaft heeft."

Omdat van een aantal zijden, laatstelijk op het jaarlijkse congres te
Gouda, de wens te kennen was gegeven om een veranderde beginselver-
klaring te formuleren, benoemde het H.B. een commissie om te onder-
zoeken of en zo ja in hoeverre de Beginselverklaring veranderd moest
worden. Hierin namen zitting Dr J. P. van Praag voorzitter, Prof. L. v. d.
Wal secretaris en de leden H. Bonger, C. van Gorkum, A. de Jong.
H. Redeker, Ir P. Schut en Prof. G. Stuiveling. De S.V.H.G. vaardigde
R. KeIlerman als waarnemer af. Hij nam een werkzaam en gewaardeerd
aandeel aan de debatten. Een aantal mensen werd door het H.B. verzocht
schriftelijk wensen kenbaar te maken en ook de leden van het Verbond
konden, voor 1 Maart 1953, hun ideeën aan de commissie mededelen.
W. Coenders begon in het Januarinummer van Mens en Wereld een
rubriek, getiteld Het Verbond binnenshuis, dat ongeveer dezelfde func-
tie had als De motor draait van Lips.
Enerzijds rustte het gewone Verbondswerk door de overstromingsramp
van 2 Februari, die onafzienbaar leed bracht aan een groot deel van de
Zeeuwse bevolking, anderzijds was het H.V. actief bij de hulpverlening.
H. J. Lips werd aangewezen als centraal geestelijk raadsman voor buiten-
kerkelijke evacué's. Schonk en hij bereisden de rampgebieden, hulp ver-
lenend waar zij konden. De Ark werd aangeboden als evacuatiecentrum.
De kaderdagen, op 8 en 15 Februari vastgesteld, gingen op die data
niet door. Dr Brandt Corstius sprak in de rubriek Geestelijk Leven over
de ramp.
Na lange aarzeling moest het H.B. besluiten om een Verklaring te pu-
bliceren, een reactie op de aanvallen in vele organen van de R.K. pers
op het humanisme in het algemeen en het H.V. in het bijzonder gedaan.
Hieruit moge geciteerd worden:

..Met pijnlijke verbazing heeft het H.B. van het Humanistisch
Verbond kennis genomen van de aanvallen die van R.K. zijde de
laatste maanden in verschillende persorganen en elders tegen het
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moderne humanisme zijn gericht. Het neemt er uiteraard geen
aanstoot aan, dat ook op dit terrein de strijd der meningen met
beslistheid wordt qevoerd. maar het heeft ernstig bezwaar tegen
de wijze waarop dat veelal geschiedt.
Het moet er met klem tegen op komen, dat men het onderscheid,
dezerzijds steeds gemaakt tussen anti-kerkelijk en onkerkelijk, tussen
anti-godsdienstig en ongodsdienstig, dikwijls niet ernstig nemen
wil. ..... Het kan in het telkens terugkerend verwijt, als zou het
H.V. bij de geestelijke verzorging "de buitenkerkelijken voor zich
opeisen", slechts een aanwijzing zien, dat men van de andere zijde
de tegenstellingen liever groter dan kleiner voorstelt. Vanwege het
Verbond is immers nooit meer en anders betooqd dan dat degenen
die daar prijs op stellen, de gelegenheid moeten hebben geestelijke
verzorging vanwege het Verbond te verkrijgen .
...... Het wenst te signaleren, dat men meent het Nederlandse
humanisme te moeten bestrijden, door het verantwoordelijk te
stellen voor opvattingen, terecht of ten onrechte toegeschreven aan
overigens uitnemende buitenlanders voor meningen de vice-
voorzitter wel in de mond gelegd, maar door hem nooit uitgesproken
noch bedoeld .
Het H.B. is ervan overtuigd, dat het moderne humanisme de kracht,
de bereidheid en de bekwaamheid zal opbrengen om zijn zaak doel-
treffend voor te staan. Maar het legt daarbij aan elke Nederlander
en aan elke Christen in het bijzonder, de vraag voor. of hij het in
geweten verantwoorden kan. dat de daarmee samenhangende gees-
telijke worsteling gevoerd wordt in een vlak en op een wijze, die
de kracht der waarheid wantrouwt. de eerbiediging van de anders-
denkende tekort doet en het belang der volksgemeenschap schaadt."

In Mens en Wereld van Februari werd een bloemlezing gegeven van
uitspraken, waarop deze verklaring een reactie was. Vooral de Gazet
van Limburg. het Limburgs Dagblad. de Maasbode en het Kerstnummer
van Salvo, een uitgave van het Nationaal Katholiek Thuisfront meenden
dat het leugenachtigste en onwaardiqste geschrij f voor hun lezers goed
genoeg was.
Het voorlopige slot van de "Ster;en voor brood" -kwestie was een com-
promis. De begrotingspost van het Departement van Sociale Zaken werd
in tweeën gesplitst. Het kerkelijk werk wordt nu gesubsidieerd uit de
post Uitgaven voor geestelijke verzorging. het humanistische werk uit
de post Uitgaven in verband met humanistisch-geestelijk werk. De huma-
nistische werkers moeten zich onthouden van activiteit met propagandis-
tisch karakter en er zullen geen aankondigingen van hun bijeenkomsten
geschieden in de cantines der werkkampen.
Voor het jaarlijkse congres, dat in Haarlem zou gehouden worden. waren
een aantal belanqrijke voorstellen zowel van H.B. zijde als uit de ge-
meenschappen ingekomen. De gemeenschap Amersfoort stelde een reso-
lutie voor, waarin geprotesteerd zou worden tegen gedwongen arbeid in
concentratiekampen. tegen rassendiscriminatie en waarin het H.B. werd
aangemaand om te zorgen dat de Rechtenverklaring van de V.N. "tot
werkelijkheid zou worden gebracht". Een tweede resolutie. door Amers-
foort voorgesteld, "dringt er met klem op aan dat het H.V. al zijn invloed
in woord en geschrift zal gebruiken om de tegenstelling Amerika-Rus-
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land te verminderen en de organisaties die bij de I.H.E.U. zijn aariqe-
sloten te bewegen in hun landen in dezelfde richting werkzaam te zijn."
Het derde voorstel van- Amersfoort beoogde dat het congres het H.B:
zou opdragen inzake de geestelijke verzorging van militairen alleen onder
vijf. bepaaldelijk genoemde voorwaarden (o.a. geen instituut van ge~
uniformeerd geestelijke verzorger; geen morele en geestelijke steun aan
het militaire apparaat en zijn functie) mede te werken. In twee andere
voorstellen wilde Amersfoort de naam Humanistisch Thuisfront, omdat
deze aanleiding tot misverstanden zou kunnen geven, veranderen en ook
stelde Amersfoort voor om te zorgen dat dienstweigeraars geestelijke
bijstand van humanistische zijde zouden kunnen krijgen.
De gemeenschap Delft wilde een langere voorbereidingstijd om tot een
juist oordeel te komen aangaande de oprichting van een Humanistische
Jeugdbeweging. Haarlem wilde met de behandeling van deze zaak nog
een jaar wachten. Hengelo stelde voor een bezoldigde functionaris aan
te stellen om de propaganda te stimuleren.
Op 18 en 19 April werd het congres in het Krelagehuis te Haarlem ge~
houden.
Voorzitter van Praag betoonde zich verontrust en vastberaden. Verent-
rust door de onwaardige wijze van bestrijding, vastberaden om op de
ingeslagen weg voort te gaan, ondanks laster en verdachtmakingen. Hij
eindigde met een citaat van Pandit Nehroe: "Wij leven in een harde
en gevaarlijke wereld en niemand weet wat de dag van morgen zal
brengen. Alleen de sterken en moedigen van hart zullen hun vrijheid
behouden. Zij die hun energie verspillen in praten en discussiëren, be~
wijzen de natie een slechte dienst en dit te meer in dit tijdperk van de
wereldgeschiedenis." De avondzitting van de eerste congresdag was ge~
wijd aan een inleiding van H. J. Lips over Het humanisme en de brede
massa, waarop een discussie, in de gemeenschappen voorbereid, volgde.
Een gedeelte van de Zondagochtendzitting werd gevuld door het Sere-
nadekwartet van Haydn en het Dissonantenkwartet van Mozart, voor-
treffelijk uitgevoerd door de dames Zwaardemaker~ Weis, De Savornin
Lohrnan-Gunninq en Van Rappard en de heer Obermayer. Na uiterst
scherpe en soms ongekend fanatieke discussies werden de voorstellen
van de gemeenschap Amersfoort hetzij ingetrokken hetzij met aanzien-
lijke meerderheid verworpen. Ook het voorstel van Delft ten aanzien
van de Humanistische Jeugdbeweging vond geen meerderheid. De H.J.B.
was aan het groeien en zou er, in ieder geval. komen. Dat was het feit
waarmee rekening gehouden moest worden. De motie Haarlem werd
ingetrokken. Mevr. C. Ferinq a-van Noort, Mevr. A. Groenman-Deinum.
Prof. Dr T. T. ten Have, W. C. Koppenberg en Joh. Jansen namen
zitting in het H.B. Eerstgenoemde trok zich, aan het einde van het jaar,
uit het H.B. terug. Met een ovatie huldigde het congres H. J. Lips, die
van 1 Juli af in dienst van het Humanistisch Thuisfront zou komen en
dus zijn functie als organisatieleider moest neerleggen. F. van den Berk-
hof volgde hem op. Het H.B. aanvaardde de suggestie om ernstige aan-
dacht te besteden, uit humanistisch oogpunt, aan de betekenis van de
ontwikkeling der achtergebleven gebieden, het vluchtelingenvraagstuk.
het rassenprobleem en een veelzijdig samengestelde commissie te be-
noemen om het H.B. in deze te adviseren. Het H.B. zou bevorderen, dat
in Mens en Wereld publicaties over voornoemde problemen zouden
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opgenomen worden.
Naar aanleiding van de herdenking van het l ûû-jariq bestaan van de
R.K. bisschoppelijke hiërarchie in Nederland gaf het H.B. een verklaring
uit, waaruit het volgende aange.haald moge worden:

" Naar onze vaste overtuiging heeft de ontplooiïng, die het
Katholicisme in Nederland gedurende de laatste eeuw te zien heeft
gegeven, een veel groter en wezenlijker waarde, dan voor de be-
treffende volksgroep alleen. In de qeschakeerdheîd van onze natie
hebben de Rooms-Katholieken hun plaats met ere ingenomen. Hun
bijdrage aan onze Nederlandse cuftuur in kunst en politiek, in
wetenschap en productie, in onderwijs en sociale arbeid, is onrnis-
kenbaar. Het past ook ons, als niet Katholieke Nederlanders, dit
feit met dank te erkennen. Wij mogen echter niet verzwijgen, dat
sommige uitingen en strevingen der R.K. wereld in deze tijd ons
met diepe bezorgdheid vervullen. Immers: de overtuiging de absc-
lu te en onfeilbare waarheid te bezitten, leidt meer dan eens tot
totalitaire aanspraken, tot meerderwaardigheidsgevoelens en tot een
geestelijk isolement...... De principiële strijd der meningen, die
geen onzer schuwt en waarvan wij zelfs verheldering van denk-
beelden verwachten, wordt van R.K. zijde niet altijd gevoerd met
die eerbied voor de persoonlijkheid en voor de goede trouw aan
de andersdenkenden, die wij in menselijk en nationaal opzicht een
minimum voorwaarde achten.
Daarom menen wij zedelijk verplicht te zijn bij de herdenking van
het herstel der bisschoppelijke hiërarchie tot onze R.K. landgenoten
te zeggen: bedenkt in deze dagen dat het de algemene Nederlandse
verdraagzaamheid en de algemene Nederlandse vrijheidszin zijn
geweest, die aan Uw groep, een minderheid immers, het volle recht
op Uw eigen levensontplooiïng hebben geschonken. Bedenkt dat
de onderschatting van dèz e verdraagzaamheid en dèz e vrijheid, zo-
als die in Uw kring niet zelden merkbaar is, een aantasting be-
tekent van een eeuwenoud Nederlands erfgoed. Ook gij zijt geroepen
de algemene geestelijke vrijheid, waaraan gij Uw groepsvrijheid te
danken hebt, metterdaad te eerbiedigen en in stand te houden."

Herhaaldelijk heeft, in de afgeiopen jaren, het H.V. contact gehad met
vertegenwoordigers van het Vrijzinnig Protestantisme. Het ging over
gemeenschappelijke taken, de afperking der gebieden, het zoeken naar
punten van overeenkomst. Wei licht vond het belangrijkste en meest prin-
cipiële gesprek plaats op 6 Juni, in het OoIgaardthuis te Arnhem. Or J.
A. de Koning (voorzitter), r» E. D. Spelberg, Os C. B. Burger, Os K. A.
Beversluis, Os R. de Zeeuw, P. de Jong, Mej. Mr M. A. Klomp en
Or J. P. van Praag, J. Bijleveld, W. Coenders, C. H. Schonk, Ir P. Schut,
M. Schabracq en F. van den Berkhof wisselden ernstig van gedachten
over de verhouding Vrijzinnig Protestantisme en Humanisme, naar aan-
leiding van een inleiding van van Praag over Kracht en zwakheid van
het humanisme. Van belang was ook deze conferentie door het openhartig
gesprek en door het inzicht dat men b.v. in zaken die betrekking hebben
op de verdediging van de openbare school en de geestelijke vrijheid
samen kan en moet werken. Verder bleek ook nu weer, dat de scheidinqs-
lijnen ten aanzien van de waarde van het symbool, de menswording, de
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aard van de Christusfiguur en de waarde van de beleving blijven bestaan,
ja, dat men veelal daarbij een andere taal spreekt.
Een probleem in het humanisme dat al enkele jaren om verheldering
gevraagd had en waarover in een aantal artikelen in Mens en Wereld,
o.a. door Ir P. Schut en J. M. Roelofsen was geschreven, was de plaats
en de functie van de religieuse beleving. Dit onderwerp was ook het
thema van de Zomerschool. die van 1-8 Augustus in de Amersfoortse
school voor Wijsbegeerte werd gehouden, onder de auspiciën van voor-
noemde school en het H.V. en onder leiding stond van Prof. Or J. Clay
en de heer en mevr. Lips. Ups opende de cursus De betekenis van het
religieuse humanisme geheten, met een inleiding over Het beginsel van
de autonomie in het religieuse humanisme. Kwee Swan Liat sprak over
Het teliqieuse humanisme in het Oosten, H. Wage over Religieus exis-
tentialisme en religieus humanisme, Prof. Clay over Het moderne wereld-
beeld in het religieuse humanisme en Dr Noordenbos over Religieus
atheïsme. Volgens de ongeveer 80 deelnemers was deze cursus uitstekend
geslaagd. Zoals Noordenbos in Mens en Wereld schreef: "Het belang
van deze sarnenkornstIs geweest, dat. ..... ons Verbond een tribune bleek
te kunnen zijn (en ook moet blijven) waarop vrij en open, met volstrekte
erkenning van de waarde van ieders, persoonlijk beleefde, "waarheid",
een gesprek over 's mensen diepste aangelegenheden mogelijk is."
Begin Augustus stierven twee mensen die wel niet direct hadden mede-
gewerkt aan de leiding van het H.V. maar die toch door hun persoonlijke
invloed en hun publicaties de problematiek van het humanisme mede
verdiept hadden; Dr G. F. C. Griss, de beminnelijke mathematicus, schrij-
ver van een in 1946 verschenen boekje Idealistische Filosofie en Or P.
A. Dietz, een der redacteuren van Mens en Kosmos, schrijver van
Wereldzicht der parapsychologie, een der beste kenners van het occul-
tisme. Prof. J. Tielrooy, van de oprichting af lid van het H.V. en in de
aanvang actief bestuurslid, stierf in September. Van de grote gaven van
deze hartstochtelijk overtuigde humanist hebben zeer velen in het Ver-
bond door zijn prachtige inleidingen en heldere studies geprofiteerd.
Nog niet eerder in de geschiedenis van het H.V. stonden er zoveel
kampen op het zomerprogramma als dit jaar. Drie familiekampen in de
Ark, een familietentenkamp, twee kinderkampen, en drie jongerenkampen
in tenten. Er ontwikkelde zich in deze kampen een eigen stijl, mede dank
zij de merendeels uitstekende leiding.
In de herfst verscheen het boekje Humanisme en Religie, waarin Or D.
H. Prins een bijdrage schreef over Religie en beleoinq, Ir P. Schut over
Rede en religie, Or G. H. Streurman over Mens en Cos mos bij Goethe.
H. Redeker over Religieus Existentialisme en Kwee Swan Liat over
Oosters humanisme. De Algemeen Voorzitter schreef een inleiding. Dit
boekje is veel gelezen en werd gebruikt als basis voor discussies. Helder
kwam tot uiting dat het volkomen verantwoord is om de term religieus
in het humanisme te aanvaarden en te qebruiken en dat er geen aan-
leiding is de religieuse humanisten te beschouwen als eigenlijk behorend
bij de meest "linkse" vleugel van het Vrijzinnig Protestantisme.
Onmisbaar voor allen die in een of ander opzicht bij de humanistische
geestelijke verzorging betrokken zijn werd het boekje door Or J. P. van
Praag geschreven Geestelijke verzorging op humanistische grondslag.
Hierin werd een uitgewerkte methodiek van dit werk in heldere en be-

43



knopte vorm gegeven. De kroniekschrijver aarzelt niet deze publicatie
als een der belangrijkste verbondsuitgaven te beschouwen.
Bij de Top Kader Conferentie, gehouden op de Ark op 3 en 4 October,
werd de gehele verbondsorganisatie uitvoerig besproken. Het December-
nummer van Mens en Wereld was het laatste van de reeks der maand-
-bladen. Het H.B. had besloten om, van Januari 1954 af. Mens en Wereld
tot een veertiendaags blad te maken. Daarnaast zouden alle leden van
het Verbond een mededelingenblad ontvangen met de interne Verborids-
aangelegenheden. Voor Mens en Wereld zou een abonnementsgeld van
f 3,- worden gevraagd. Deze verandering bracht met zich dat B. Max
het redactiesecretariaat. dat hij voortreffelijk had waargenomen, neer-
legde. J. van Straten volgde hem in die functie op. De redactieraad bleef
voorlopig ongewijzigd. Eveneens werd besloten over te gaan tot het
uitgeven, onder de auspiciën van de Huma.nistische Stichting Socretes,
van een driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en cultuur. B. Max
zou optreden als directeur van de Stichting Socrates.
In het Decembernummer van Mens en Wereld verscheen een voorlopig
rapport van de Commissie tot herziening van de Beginselverklaring, waar-
in verantwoording werd afgelegd over de gevolgde procedure. Van Or
A. Daan, Os Frater Smit, Or van Gelder, J. Hirsch. M. Hoogesteger,
Joh. Jansen, A. van Krefeld, Ir Polak, Or Prins, W. Reyenga, J. M.
Roelofsen. Or V. W. D. Schenk. C. H. Schonk, Ir P. Schut, A. Spigt
en Or W. 'Wiersma werden geschriften ontvangen met suggesties en
wensen. Ook de gemeenschappen Den Haag en Leiden hadden, na in-
terne besprekingen, een rapport ingezonden. Het ontwerp zou in de
gewestelij.ke studiedagen van 1954 behandeld worden, daarna in de ge-
meenschappen besproken, op het congres ter discussie gesteld, waarop
het definitieve ontwerp op het congres 1955 aan de afgevaardigden zou
worden voorgelegd. Dit was, volgens de commissie, de meest deugdelijke
methode om te bevorderen dat een gewijzigde beginselverklaring inder-
daad het geestelijk eigendom van het H.V. zou worden.

Het jaar 1954.

De traditionele Nieuwjaarsbrief had tot een der thema's het begrip ver-
zuiling. Is, door het Verbond, een nieuwe zuil in het nationale bestaan
opgericht? De Nieuwjaarsbrief zegt hierover:

"Om die vraag te beantwoorden is het goed dat men onderscheid
maakt tussen tweeërlei opvatting van het zuilenbegrip. Onder "zuil"
wordt namelijk enerzijds verstaan een geestelijke stroming die een
bepaald volksdeel voortstuwt, en anderzijds een stelsel van orga-
nisaties en instellingen die gebaseerd zijn op de levensovertuiging
voor zo'n volksdeel. In deze laatste betekenis leidt het zuilensysteem
tot de beruchte opdeling van alle maatschappelijke organen, zodat
ten laatste ieder volksdeel een eigen, min of meer afgesloten sector
van het volksleven voor zich gereserveerd heeft. Dat leidt veelal
tot die bijna volledige afsluiting der volksgroepen, tot die argwaan
en miskenning van andersdenkenden en tot die kunstmatige begin-
seistrijd. die iedere spontane ontplooiïng binnen de gemeenschap
vaak dreigt te verstikken.
Tegen deze opvatting neemt de humanist met beslistheid stelling.
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Hij voelt niets. voor een humanistische school. nog minder voor
een humanistische geitenfokvereniging "

Het appèl aan de buitenkerkelijken, aari het -slot van de brief luidde:
"Het H.B wil intussen aan het begin van 1954 graag be-
vestigen, dat die humanistische beweging voort zal gaan te werken
in de geest waarin zij begonnen is. Zonder zekerheid van succes.
zonder onfeilbare waarheid tevens. Maar vertrouwend dat.iz.i]. zo-
zeer tot uitdrukking brengt wat mensen als mensen beweegt, dat
zij daarvoor zal zijn het geweten en de verwerkelijking van het
beste wat er in niet-godsdienstige kring in ons volk leeft, een appèl
en een belofte tevens "

Met een ledental van 9.420, verdeeld over 69 gemeenschappen, begon
het H.V. de werkzaamheden van dat jaar. Op 1 Februari trad D. Th.
F. d'Angremond als Centraal Geestelijk Raadsman van het H.V. in
dienst. Hij werd in het bijzonder belast met het werk voor Praktisch
Humanisme.
De eerste uitzonderlijke werkzaamheid werd het H.V. als het ware op-
gedragen door het tweede kamerlid Mag. Or J. G. Stokman. Het punt
in kwestie was ditmaal of de geestelijke verzorging aan en door buiten-
kerkelijken in de D.U.W. kampen met overheidsgeld gesteund zou moe-
ten worden. Mag. Stokman, daarin bijgevallen door de afgevaardigden
van A.R. en C.H.U. kon, naar zijn geweten, niet meewerken aan over-
heidssteun aan propaganda voor een levensopvatting waar hij bezwaren
tegen had. Tegen geestelijke verzorging van leden van het H.V. en zelfs
van hen die "sympathiserend" zijn had hij geen bezwaar. Mag. Stokman
stelde een motie voor, waarin de humanistische geestelijke verzorging in
zijn geheel op een later tijdstip aan de orde zou komen en het tweede
deel van de motie hield in dat men, in afwachting van dat gesprek, niet
meer geld voor de geestelij,ke verzorging zou uittrekken dan in 1953
was gevoteerd. Deze motie werd aangenomen.
In een zeer principiëel artikel in het nummer van Mens en Wereld van
9 Januari betoogde Mr A. Stempels, dat het bedroevend was dat een
meerderheid van de kamerleden voor deze motie had gestemd, omdat
daaruit bleek "dat deze meerderheid het niet vanzelfsprekend vond, dat
de overheid als zodanig niet tussen verschillende levensopvattingen dis-
crimineert: zij (= die meerderheid) acht voor discussie vatbaar
wat niet discutabel hoort te zijn. Want de geestelijke vrijheid waarin wij
heten te leven, is met die discriminatie volstrekt onverenigbaar."
En dit was nu het moment voor het H.V. om de grote trom te roeren,
omdat de geestelijke vrijheid in gevaar was.
Op Donderdag 11 Februari werd in de Dierentuinzaal in Den Haag
door H. V. en Humanistisch Thuisfront een demonstratieve bijeenkomst
georganiseerd, waar 1700 mensen luisterden naar de woorden van het
Tweede Kamerlid N. Stufkens, Or. J. P. van Praag. het Eerste Kamerlid
Mr W. C. Wendelaar en Geestelijk Raadsman C. H. Schonk. Diezelfde
dag werd in het Verenigingsgebouw van Stork te Hengelo eveneens een
demonstratieve bijeenkomst gehouden. Hier spraken OS J. van Rossum.
het Tweede Kamerlid E. Vermeer. D. W. Sterk. oud H.B.-lid van het
H.V. en D. Th. F. d'Angremond. Centraal Geestelijk Raadsman van
het H.V. Een 700-tal aanwezigen volgden de redevoeringen. Op Vrijdag
12 Februari belegden H. V. en Humanistisch Thuisfront in de Harmonie
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te Groningen de demonstratieve bijeenkomst. Daar spraken Prof. Or
H. de Vos, uitdrukkelijk sprekend als orthodox-protestant, Os G. J. Mun-
ter, Evangelisch-Luthers predikant, Mr H. B. J. Waslander, Mr A. Stem-
pels en de geestelijke raadsman van het Humanistisch Thuisfront H. J.
Lips. Een 1000-tal aanwezigen waren één in het protest tegen het onrecht
dat een aanzienlijk gedeelte van het Nederlandse volk werd aangedaan.
Alle sprekers wezen erop dat er iets belangrijkers dan de geestelijke
verzorging aan buitenkerkelijken - hoe belangrijk op zichzelf - in het
geding was, n.l, de geestelijke vrijheid in Nederland en het karakter
van de staat.
Het H,V. kon Mag, Stokman en de zijnen niet dankbaar genoeg zijn
voor de gelegenheid die zij geboden hadden om te demonstreren tegen
de aanranding der geestelijke vrijheid. Nieuwe leden stroomden het
Verbond toe.
In 1952 schreef het H.B., daartoe in staat gesteld door een legaat, een
prijsvraag uit over "De wenselijkheid en de in de Nederlandse wet-
geving te realiseren mogelijkheid om, onder nader aan te geven om-
standigheden, het bekorten van het leven van een zieke straffeloos te
doen zijn". In de jury hadden zitting Prof. Or J. H. Tuntler, Prof. L.
v. d. Wal en Mr H. B. J. Waslander. In October 1953 bracht de jury
rapport uit over de ingekomen antwoorden en publiceerde dit in Mens
en Wereld van 9 Januari 1954. Geen van de zeven inzendingen kwam
voor de prijs in aanmerking. De inzendingstermijn werd verlengd.
Op de Besturenconferentie - een bijeenkomst van allen die een of
andere bestuursfunctie hebben in een humanistische organisatie - ge-
houden op 20 Februari in Lltrecht hielden Or Prins, van religieus-huma-
nistisch standpunt en Prof. ten Have, van rationalistisch-humanistisch
standpunt inleidingen, als voorbereiding voor het thema van de komende
studiedagen, Overduidelijk bleek nog eens uit deze inleidingen dat de
"begrijpers" en de "belevers" geen enkel recht hebben zich als de huma-
nisten bij uitstek te beschouwen, De accentverschillen verrijken het huma-
nisme en behoeven allerminst tot tegenstellingen te voeren, Een goed
verslag van deze conferentie schreef Or Kwee Swan Liat in Humenites,
het kaderorgaan van de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op
H umanistisohe Grondslag van April 1954.
In Mens en Wereld van 20 Maart beëindigde Prof. Dr L. de Coninck
een serie artikelen over Het ontstaan van de Mens, dat de lezers op
heldere wijze de nieuwste aspecten van de evolutie-theorie duidelijk
maakte,
Het H.B. deed de Minister van Oorlog een schrijven toekomen, waarin
het adhaesie betuigde met de waardige brief, die het moderamen van
de Generale Synode der Nederl, Herv. Kerk aan de Minister van Oorlog
had geschreven. De bezorgdheid werd hierin uitgesproken over de wijze
waarop de scholen werden ingeschakeld bij de werving van kader voor
leger, vloot en luchtmacht.
In Maart 1954 verscheen de eerste aflevering van Rekenschap, drie-
maandelijks tijdschrift voor wetenschap en cultuur, uitgegeven door de
Humanistische Stichting Socretes. De Redactie werd gevormd door Prof.
H. R. Hoerink. H. Redeker, Or B. W. Schaper. Prof. G. Stuiveling. Prof.
Libbe van der Wal. terwijl F. P. Huygens het Secretariaat op zich nam.
Van Praag schreef in de inleiding o.a.: "Mogen dan ook talloze moderne
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humanisten zich rondom Rekenschap groeperen, om zich rekenschap te
geven en rekenschap af te leggen van hun inzichten en overtuigingen
omtrent de mens in zijn samenleving en zijn wereld, zijn bestaan en zijn
denken. Aldus indirect toch getuigend van de scheppende kracht der
humanistische idee." De inleiding, die van Praag gehouden .had op de
eerste landdag van Socrates, op 6 April 1952, werd in het eerste nummer
opgenomen, onder de titel Beschouioinq en beleving.
Op de studiedag, in Groningen op 7 Maart, in Friesland, Twente, Ijssel-
Rijn en Z.Holland en Limburg op 14 Maart, in Utrecht, N.HoHand en
Zeeland op 21 Maart gehouden, werd over het onderwerp Religieus
Humanisme gesproken, na inleidingen resp. van O. Th. F. d'Angremond,
Or A. Oaan, J. M. van Dansik. Ir P. Schut, Or O. Prins, Prof. T. T.
ten Have en Or Kwee Swan Liat en Or J. P. van Praag. Het is wel zeker
dat door het boekje Humanisme en Religie, waarvan een tweede druk
moest verschijnen, door de studiedag en door talloze besprekingen in de
Gemeenschappen, ook naar aanleiding van vele artikelen in Mens en
Wereld helderheid was ontstaan in een materie die voordien voor de
meeste leden allerminst duidelijk was.
Het 8e jaarlijkse congres werd in De Karseboom in Hilversum gehouden
op 10 en 11 April. Opvallend waren de woorden, die burgemeester J. J.
G. Boot, ter verwelkoming van de congresgangers in het fraaie stadhuis
sprak. Zelf neo-calvinist verheugde hij zich in de groei van het H.V.,
want het bestaan van verschillende geestelijke stromingen behoort tot
de onvervreemdbare waarden van het Nederlandse volk.
De 162 afgevaardigden en de 100 belangstellenden horen met aandacht
de openingswoorden van de algemeen voorzitter. De verontrustende
discussies in de Tweede Kamer over de geestelijke verzorging in de
arbeidskampen zijn het hoofdthema van de rede. Het slot luidde:
"Beseffen we wel altijd genoeg wat een voorrecht het is mee te mogen
werken aan de grote taak het humanisme te maken tot een bezield stuk
werkelijkheid, waaraan zovelen zoveel te danken hebben? Beseffen wij
hoe blij we mogen zijn, dat we tegen onze kinderen later zeggen mogen:
"Wij waren erbij, toen met zorg en moeite de grondslagen gelegd werden,
waarop jullie verder bouwen?" Naast de gewone te behandelen aange-
legenheden wordt het voorlopige rapport van de beginselverklarings-
commissie, ingeleid door de algemeen voorzitter, ter discussie gesteld.
Op het volgende congres zal het congres zijn goedkeuring moeten hechten
aan de definitieve gewijzigde tekst. De nadruk wordt er op gelegd dat
het willen herzien van de beginselverklaring geen bewijs is van een ver-
anderde basis, maar alleen een poging tot verduîdelijking en vereenvou-
diging in formulerinq. Or Daan, Or Prins, Colpa, Or Huygens, Or
Terwisga, de Jong, Ir v. d. Kooy, Smit, Hoogesteger, Meltzer en Treur-
niet debatteren over het rapport van de commissie. De avondzitting werd
besloten met een cabaretvoorstelling , aangeboden door de gemeenschap
Hilversum, waarbij Prof. Stuiveling zich als een uitstekend conferencier
ontpopte en waarbij de congresgangers J. v. d. Ster en S. Carmiggelt,
in levende lijve konden aanschouwen, in diverse transformaties. De Zon-
dagmorgen werd voor een deel gevuld door het Amsterdamse koor
Vox Humene. onder leiding van Mevr. B. Boet je Stijger. Met vrij grote
meerderheid sprak het congres zich er over uit dat het ongewenst is om
insignes met het embleem van het H.V. te verkopen en te dragen. De
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debatten hierover waren niet evenredig met de importantie van de zaak
waar het om ÇJinÇJ.Het is bedroevend. dat op elk congres zoveel tijd
moet besteed worden aan de financiële .positie-azan ..het: H.V.De .Ar:k
bleef. Imanciëel. een zorqenkmd. Het onevenredig grote aantal afvoe-
ringen is. ook bij een aantal afgevaardigden een voorwerp van zorg.
Mevr. Heroma-Meilink kwam in het H.B .. W. Hartman als waarnemer
der H.J.G. In Maart verscheen een rapport. uitgaande van het Centrum
voor Staatkundige vorming. gevestigd te Den Haag. getiteld Overheid
en verzorging vanwege het Humanistisch Verbond. dat op 16 Februari
gereed was gekomen. Prof. Dr A. G. M. van Melsen was voorzitter van
de commissie. H. E. J. Godding O.P. secretaris. Verder behoorden 10
leden. vooraanstaande R. Katholieken in Nederland. tot de commissie. De
vragen die beantwoord werden waren:
1) Welke houding dient de burgerlijke overheid aan te nemen ten op-
zichte van het Hum. Verbond en daarmee verbonden organisaties.
2) Mag met name de burgerlijke overheid - en zo ja. in hoeverre -
verzorging van soldaten. D.U.W. arbeiders en gevangenen door ge-
noemde organisaties a) mogelijk maken. b) op enigerlei wijze bevorderen 7
De eindconclusies van dit rapport luiden:
1. "Op zich genomen zijn het godloos uitgangspunt en de morele op-

vattingen van het H.V. nog geen reden voor een totaal afwijzend
standpunt van een overheidslichaam bij de aanvraqen van het H.V.
om officiële erkenning. faciliteiten en subsidies. Het standpunt van
de overheid dient bepaald te worden in het licht van de concrete eisen
van het algemeen welzijn der Nederlandse samenleving.

2. Tot deze concrete eisen behoort dat de overheid zich in het algemeen
niet mengt in het recht van iedere Nederlander naar eigen levensbe-
schouwing te leven. Doch anderzijds geldt ook dat de overheid op
haar wijze erover waakt dat de erkenning van God en godsdienst niet
ondermijnd wordt.

3. Daarom moet de overheid ten aanzien van de eisen van het H.V. een
gereserveerde houding aannemen. Het H.V. zal uit eigen kracht in
de vrije sector van het maatschappelijk leven moeten aantonen dat
het èn exponent is van een belangrijke groep èn in een door die groep
werkelijk gevoelde behoefte aan "humanistische" levensbeschouwe-
lijke verzorging metterdaad voorziet.

4. Zolang het H.V. zich van de op haar rustende bewijslast niet heeft
ontdaan. mag de overheid in individuele gevallen de verzorging van
de zijde van het H.V. om wille van de gewetensvrijheid weliswaar
niet onmogelijk maken, doch kan er geen sprake zijn van een officieel
opnemen en een daaraan corresponderende subsidiëring van een
verzorging van de zijde van het H.V. in de organieke verbanden.

5. Te allen tijde moet echter de schijn van gelijkstelling tussen gods-
dienst en levensbeschouwing voorkomen worden, terwijl tevens waar-
borgen moeten gegeven worden dat de activiteit van het H.V. niet
ontaardt in anti-godsdienstige en anti-kerkelijke acties."

De capita 2 en 3 zijn een ernstige poging om de problemen zuiver te
stellen en, voor zover mogelijk, van R.K. standpunt op te lossen. Het
eerste hoofdstuk - en daar wees voorzitter van Praag op in Mens en
Wereld van 19 April - is een onwaardig stuk, "onbillijk. onvolledig en
onjuist" waarin een volstrekt scheef getrokken beeld wordt gegeven van
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het H.V., zijn nevenorganisaties en activiteiten. De meeste van deze
feitelijke gegevens behoren tot de insinuaties. In de H.B. vergadering van
25 September werd een rapport goedgekeurd, Overheid en Humanistisch
Verbond, beschouwingen naar aanleiding van het gelijknamige rapport
van het Centrum voor Staatkundige vorming. Dit rapport is een uitvoerig,
principiëel en diepgaand antwoord op het "rapport van Melsen ", Het
werd, aangevuld met een aantal bijlagen, als aparte brochure uitgegeven
door het H.V. onder de naam Het Verbond antwoordt. In het nummer
van 15 Mei van Mens en Wereld polemiseerde voorzitter van Praag
met Dr O. van Bilsen O.F.M., die in de Linie van 1 Mei uitvoerig over
de eerste reactie op het rapport had geschreven. Er was geen enkele
aanleiding om de scherpe veroordeling van het eerste hoofdstuk van het
rapport van Bilsen te verzachten. Dit hoofdstuk is onwaardig en onjuist
in de wijze waarop het H.V. geschetst wordt. Het is met venijn ge-
schreven, en men moet zich eens trachten in te denken wat er zou ge-
beuren indien het H.V. een rapport schreef over de functie van de Staat
t.a.v. de R.Katholieke kerk en daarin op soortgelijke wijze de kerk zou
geschetst worden ...
Het is bijzonder interessant om het Rapport van de commissie van Melsen
te vergelijken met de H;V. brochure Overheid en Humanistisch Verbond
en met de ge publicatie van het Nederlandse Gesprek Centrum, getiteld
Het Samenleven in Nederland. 1) De commissie die dit rapport had
samengesteld bestond uit Prof. Or J. H. Bavinck (voorzitter), J. G.
v. d. Ploeg (secretaris) en de leden Prof. Dr G. Brillenburg Wurth,
Pater Or J. Pennock M.S.C., Or J. P. van Praag, r» A. J. Rasker,
C. H. Schonk, J. M. den Uyl en B. Verhoeven. Alleen het totalitaire
absolutisme en het normloze nihilisme missen de vereiste qualificatie
achtbaar. volgens de commissie. "Voor de overheid (dient) in beginsel
gelijkberechtiging voor elke levensovertuiging te gelden. behoudens voor
die vormen van beleving, die het stempel der achtbaarheid ontberen;
ten aanzien hiervan kan de taak der overheid als handhaafster van het
recht zelfs meebrengen, dat zij daadwerkelijk ingrijpt." Dit voortreffelijke
rapport laat een wel dikwijls geheel ander geluid horen dan het rapport
Vdl! de commissie van Melsen.
De Humanistische Stichting Socrates organiseerde van 1-7 Augustus
in het gebouw van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amers-
foort een Zomerschool. over het onderwerp "Ontmoeting der Levens-
overtuigingen." Leiders waren Prof. Or J. Clayen O. d'Angremond. Het
Vrijzinnig Protestantisme werd belicht door Dr H. Faber (2 Aug.), het
Scepticisme door Dr A. L. Constandse (3 Aug.), het Katholicisme door
Or B. Oelfgaauw (4 Aug.), het Protestantisme door Prof. Or J. H.
Bavinck (5 Aug.), het Humanisme door Or J. P. van Praag. Een 70-tal
deelnemers volgden de discussies. Het ging om vast te stellen "wat ons
bindt en scheidt". De referaten werden door het H.V. als brochure apart
uitgegeven.
Omdat Dr O. Noordenbos tot voorzitter van de Vrijdenkersvereniging
De Dageraad werd gekozen, ontbrak hem de tijd de critische rubriek
Geperste Berichten te blijven verzorgen. Hij bleef medewerker en bleef

1) Uitgegeven bij W. P. van Stokkum en Zoon, Den Haag.

49



in de redactieraad. Dr Kwee Swan Liat nam korte tijd de taak van kroni-
keur van hem over. Hij werd in deze functie door P. Krug opgevolgd.
J. H. Kramer begon op 1 Juni zijn werkzaamheden als chef de bureau van
het Centraal Bureau.
In de zomer werden 3 familiekampen in de Ark gehouden, een familie-
tentenkamp in Beekbergen, twee kinderkampen. een H.J.G. kamp en een
H.J.B. kamp. Daarnaast organiseerde de S.V.H.G. nog twee scholieren-
kampen.
Een opmerkelijk boek, getiteld Rooms gevaar of Katholiek Recht, ge-
schreven in briefvorm door Dr E. Brongersrna, en Dr O. Noordenbos 2)
vond, juist in de tijd waarin het Herderlijk Schrijven der Nederlandse
bisschoppen zoveel verontwaardigde critiek opriep, grote belangstelling.
Op 3 Juli kwam een rapport gereed, genoemd Mens en Verbond, op-
gesteld door een commissie, onder voorzitterschap van W. Coenders.
Leden waren D. Th. d'Angremond, F. v. d. Berkhof, Mevr. A. J. Groen-
man-Deinurn. W. C. Koppenberg, E. Schabracq, Dr B. W. Schaper,
C. H. Schonk, Mevr. A. Treurniet-Wtersma. A. Weggelaar en A. J.
Wevers. Deze commissie was op 12 November geïnstalleerd en had te
onderzoeken " welke vormen en activiteiten door het Verbond kun-
nen worden ontwikkeld om te bereiken dat ieder - ongeacht zijn intel-
lectuele vaardigheden - die humanistisch denkt en voelt, het Verbond
ook als zijn geestelijk tehuis zal aanvaarden en beleven". Dit voortref-
felijk rapport zal de richtlijn dienen te blijven voor het nieuwe werk van
het H.v.
Na de zomervacantie kwam een verheugend bericht. Op 16 September
werd aan het departement van Justitie benoemd P. A. Pols, speciaal be-
last met de organisatie van de geestelijke verzorging van de gedetineer-
den "die behoren tot een erkend genootschap op geestelijke grondslag,
alsmede van de gedetineerden, die geestelijke verzorging van de zijde
van enige godsdienstige gezindte afwijzen." Na een tijd van langdurige,
moeizame en moeilijke onderhandelingen kon het Verbond deze taak,
op bescheiden schaal, gaan aanvatten. In Februari 1955 trad het eerste
tiental vrijwillige raadslieden in functie.
Het nummer van 16 October was bijna geheel gewijd aan het werk van
de Humanistische Jongeren Gemeenschap, die, langzaam maar gestadig,
groeide. Het weekeind van 6 en 7 November, in Rhynauwen in Bunnik
gehouden bewees, nog eens, de levenskracht en het enthousiasme van
deze jongerengroep.
Met de ervaringen van het jaarlijkse congres in Hilversum kwam de
commissie tot herziening van de beginselverklaring nog drie maal bijeen,
waarop het volgende ontwerp gepubliceerd werd, opdat in zo groot mo-
gelijke mate de leden van het H.V., in de gemeenschappen, zich een
oordeel konden vormen. Het ontwerp luidde:

Artikel 2. Beginsel.

De humanistische levensovertuiging wordt gekenmerkt door het
pogen om leven en wereld te verstaan met een beroep op menselijke
vermogens en zonder uit te gaan van openbaring. Bij alle schakering

2) Uitgegeven bij Moussaults Uitgeverij, Amsterdam.

50



die binnen deze overtuiging mogelijk is, worden daarbij de volgende
grondslagen erkend:
1. Het humanisme acht een waardenbesef dat niet naar willekeur

kan worden gewijzigd, wezenlijk voor de mens.
2. Het humanisme eist de voortdurende bereidheid zich in denken

en doen redelijk te verantwoorden.
3. Het humanisme eerbiedigt de mens als enkeling en als lid van

de samenleving in zijn menselijke waardigheid.
4. Het humanisme is zich bewust dat de mens deel heeft aan

natuurlijke, maatschappelijke en kosmische verbanden.
5. Het humanisme stelt vrijheid èn gerechtigheid als eis voor het

persoonlijk en maatschappelijk leven.
Het humanisme vraagt om beleving en verwezenlijking van zijn
beginselen in de practijk van het leven.

Artikel 3. Doel.

1. Het H.V. wil allen verenigen, die het bovenomschreven huma-
nisme aanvaarden.

2. Het beoogt de verdieping, verbreiding en verdediging van de
humanistische levensovertuiging.

3. Het streft ernaar een geestelijk centrum te vormen, in het bij-
zonder voor hen die buitenkerkelijk zijn.

In verband met de procedure, bij de behandeling van dit ontwerp ontstond
een conflict met het H.B. lid Ir P. Schut,. dat na uitvoerige correspon-
dentie en gesprekken leidde tot zijn bedanken als H.B. lid voor het jaar-
lijkse congres in 1955. In deze vorm achtte Schut het Ontwerp Beqinsel-
verklaring onaanvaardbaar.
Op 24 October werd de tweede landdag van de Stichting Socretes, in
het gebouw van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amers-
foort gehouden. Het thema was Overtuiging en objectiviteit. De inleiders
waren Prof. L. v. d. Wal en H. Redeker. Vier groepen, onder leiding
van Prof. H. R. Hoetink, F. P. Huygens, Prof. J. P. Mazure en Or D.
W. Prins, bereidden de discussie met de inleiders voor. Een 80-tal per--
sonen namen aan deze geslaagde landdag deel.
Einde October schreef het Centraal Bureau het 10.000e lid van het
Verbond in. Het stemde tot vreugde, niet tot tevredenheid. Besloten
werd, van 1 Mei 1955 af, Mens en Wereld te laten drukken bij de Firma
Bosch te Utrecht. H. Redeker bedankte als lid van het H.B. wegens
drukke werkzaamheden.
De laatste werkzamheid. die in dit jaar gereed kwam, was het rapport
Sociale Gerechtigheid. Het H.B. had op 22 October 1949 een commissie
geïnstalleerd om: "na te gaan welke principiële en concrete "betekenis,
bij alle verschillen van politiek inzicht onder de leden van het Verbond.
toe te kennen is aan de eis van sociale gerechtigheid, opgenomen in de
beqinselverklarinq". De commissie, die te kampen had met een wisseling
van commissieleden, was op 10 December gereed. De ondertekenaars
waren: Mr J. A. Ankurn. Or E. Nordlohne, Or J. P. van Praag, Ir P.
Schut, Mr A. Stempels, J. M. den Uyl en Mr W. B. J. Waslander.
Het laat zich aanzien dat dit rapport lange tijd de leidraad zal zijn bij
de besprekingen over dit onderwerp, en dat ook buiten de kring van
het H.V. deze beschouwingen grondig bestudeerd zullen worden. De
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kaderdag van 1956 zal dit rapport op het programma brengen. Het werd,
begin 1955, als aparte brochure uitgegeven. De zomerschool. die van
25-30 Juli in Amersfoort gehouden werd koos het thema van de Sociale
gerechtigheid. Door Or B. W. Schaper, Mr J. in 't Veld, Mr A. Stem-
pels, Dr A. L. Constandse werden verscheidene aspecten behandeld. De
cursus stond onder leiding van D. Th. F. d'Angremond. Er waren 45
deelnemers.

Het jaar 1955.

De Nieuwjaarsbrief moest ook nu weer constateren dat de spanning in
de wereld niet was verminderd. In verband met het probleem van de
functie van de wetenschap verklaarde de brief:

"Het is naar humanistische overtuiging niet de wetenschap zelf
die aansprakelijk gesteld kan worden voor de bedreigingen der
atoomenergie, maar de wetenschap, die slechts ten halve verstaan
en onverantwoord toegepast wordt. Humanisten verwachten van
de wetenschap dat zij ook wegen zal aanwijzen waarlangs wij onze
levensverhoudingen dienstbaar kunnen maken aan een verrijkende
ontplooiïng van ons bestaan. Maar zij kan niet méér dan wegen
wijzen; de beslissing om die ook te begaan is een zaak van onze
verantwoordelijkheid en niet van wetenschap "

Van Principiële betekenis werden de debatten in de Tweede Kamer over
het wetsontwerp inzake de crematie. Voor het eerst werd, en dat was
verheugend, een wettelijke regeling getroffen, waarbij het cremeren niet
langer als een bijna clandestiene aangelegenheid moest worden be-
schouwd. In het wetsontwerp stond de bepaling dat zij die gecremeerd
wensten te worden dat bij testament of codicil moesten verklaren. Door
een amendement kwam .hiervoor een eenvoudige schriftelijke verklaririq
in de plaats. Een lidmaatschap van een vereniging voor Lijkverbranding
was niet voldoende. Van ernstiger aard was de bepaling dat minder-
jarigen, die in een inrichting werden opgevoed, welks leiding bezwaar
maakte tegen _crematie, niet gecremeerd mochten worden, als de ouders
dat wensten. Gemeenten mogen geen crematoria oprichten. De kerkelijke
partijen beriepen zich niet op geloofspunten, maar op Christelijke zede.
In strijd met het geloof is crematie niet. En ook hier was een zaak aan de
orde, die boven de betekenis van de crematie uitging. Er bestond, ook
hier weer, discriminatie, en de geestelijke vrijheid was in het geding. De
fractieleider van de V.V.D. Prof. Mr Oud zag deze consequenties scherp
en bestreed het wetsontwerp op principiële gronden. Het H.V. verzond
een Adres aan de leden van de Eerste Kamer, waaruit de bezwaren tegen
dit discriminerende wetsontwerp spraken. Talloze leden van het H.V.
waren teleurgesteld door de wijze waarop de fractieleider van de P.v.d.A.,
Mr Burger het compromis verdedigend, over de verdraagzaamheid sprak.
Prof. v. d. Wal sprak op een vergadering die de Algem. Vereniging
voor Lijkverbranding op 6 April belegde. Alleen door het feit dat het
H.V. niet zonder een H.B. vergadering adhaesie kan betuigen aan welk
protest ook en dat de voorbereidingstijd te kort was tot het bijeenroepen
van een H.B. vergadering, sprak v. d. Wal niet namens het H.V.
Ook de Eerste Kamer nam het ontwerp, ondanks principiële critiek, aan.
Aan de vooravond van de 10e herdenking van de bevrijding gaf de
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Synode van de Ned. Herv. Kerk een herderlijke brief in het licht, han-
delend over het Christen zijn in de Nederlandse samenleving, die in vele
opzichten een antwoord is op het Mandement der Ned. bisschoppen.
Onomwonden spreekt deze brief zich uit voor een democratisch staats-
bestel, waarin Christenen en niet-Christenen tezamen verantwoordelijk
zijn voor de democratische vrijheid. Dat verplicht de Christen de huma-
nistische zorg voor de buitenkerkelijke mens geen belemmeringen in de
weg te leggen. Met vreugde en voldoening herkende het H.V. hier een
stem die begreep wat gelijkgerechtigdheid en democratie in wezen zijn.
Mevr. Hella Haasse werd vast medewerkster voor letterkunde aan Mens
en Wereld. Mr A. Stempels schreef in het nummer van 16 April 'SS een
principiëel en van verontrusting getuigend artikel over de kloof tussen
geldend Nederlands recht en canoniek recht ten aanzien van een huwe-
lijksaangelegenheid in Haarlem, waarbij een priester zich heeft laten
lenen een huwelijk in te zegenen, waar, volgens Nederlands recht, een
vorig huwelijk niet ontbonden was.
Het jaarlijkse congres werd op 23 en 24 April in Arnhem, in RoyaL
gehouden. De nieuwe formulering van de beginselverklaring vormde het
belangrijkste agendapunt. Uit de openingsrede van voorzitter van Praag
moge aangehaald worden: .Tntussen verontrust het ons wel, dat men
naast en tegen dit alles in (er,kenning van het H.V.) een duidelijke
neiging waarneemt om de uitingen van niet-godsdienstig leven in Neder-
land tot de tweede rang terug te dringen. Wij hebben oog voor de
godsdienstige signatuur van de Nederlandse samenleving en zijn bereid
de consequenties daarvan te aanvaarden, als de eisen der verdraagzaam-
heid dat naar ons oordeel rechtvaardigen. Maar wij maken dan ook
aanspraak op eerbiediging van onze levenswijze, als dat redelijkerwijze
verwacht mag worden. Daarop kunnen wij niet gerust zijn .
Verheugend was dat burgemeester Chr. G. Matser van Arnhem, bij zijn
welkomstwoord, nadrukkelijk wees op de taak van de overheid om geen
levensbeschouwelijke organisatie te negeren of te passeren.
145 afgevaardigden, vertegenwoordigers van 64 gemeenschappen vorm-
den het congres. Van de 70 ingediende amendementen op het voorstel
voor de gewijzigde Beginselverklaring bleven er 22 gehandhaafd. Het
voorstel van de Gemeenschap Beverwijk om voor openbaring het woord
bijzondere in te voegen werd aangenomen. Het voorstel Den Haag om
in punt 3 van art. 2 waardigheid te vervangen door waarde werd aan-
genomen. Punt 3 van het Doel werd, na uitvoerige discussie als volgt
geredigeerd:
"Het (= H .V.) streeft er naar een geestelijk centrum te vormen voor
hen die niet godsdienstig zijn." De meerderheid van het congres achtte
deze formulering beter dan buitenkerkelijk, omdat er niet onbelangrijke
groepen gelovige Christenen zich eveneens buitenkerkelijk noemen.
De voorzitter constateerde, toen de veranderde Beginselverklaring was
aangenomen, dat er met wijsheid en kennis van zaken op hoog niveau
was gedebatteerd.
De gewijzigde beginselverklaring luidde als volgt:
De humanistische levensovertuiging wordt gekenmerkt door het pogen
om leven en wereld te verstaan met een beroep op menselijke vermogens
en zonder uit te gaan van bijzondere openbaring. Bij alle schakering die
binnen deze nvertuiging mogelijk is, worden daarbij de volgende grond-
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slagen erkend:
1. Het humanisme acht een waardebesef dat niet naar willekeur

kan worden gewijzigd, wezenlijk voor de mens;
2. Het humanisme eist de voortdurende bereidheid zich in denken

en doen redelijk te verantwoorden;
3. Het humanisme eerbiedigt de mens als enkeling en als lid van

de samenleving in zijn menselijke waarde;
4. Het humanisme erkent dat de mens deel heeft aan natuurlijke,

maatschappelijke en kosmische verbanden;
5. Het humanisme ziet vrijheid en gerechtigheid als eis voor het

persoonlijk en maatschappelijk leven.
Het humanisme vraagt om beleving en verwezenlijking van zijn beginse-
len in de praktijk van het leven.

Doel.
1. Het H.V. wil allen verenigen, die het boven omschreven huma-

nisme aanvaarden;
2. Het beoogt de verdieping, verbreiding en verdediging van de

humanistische levensovertuiging;
3. Het streeft ernaar een geestelijk centrum te vormen voor hen

die niet godsdienstig zijn.
Er verscheen een zesde druk van een brochure Beginsel en Doel van
het H.V.
De federatie Amsterdam stelde voor een manifest te publiceren dat, in
sterkere mate dan in een beginselverklaring mogelijk is, de practische
toepassing van de humanistische beginselen ten opzichte van de proble-
men van deze tijd uiteenzet en dat ertoe oproept het humanisme een
bezielende factor te doen zijn, zowel in het persoonlijk en maatschappe-
lijk leven als ook in de internationale betrekkingen. Dit voorstel werd
door Mevr. A. C. Terpstra welsprekend toegelicht. Het H.B. zou trach-
ten iemand te vinden, die een dergelijk manifest zou kunnen schrijven.
De Zaterdagavond luisterden de congresgangers naar een cabaretpro-
gramma waar Hans Krieg Jiddische liederen zong, Mevr. C. Breebaart
komische fragmenten voordroeg, Th. Wieringa een door hemzelf ge-
schreven Blauwbaard geschiedenis voordroeg en de voorzitter van de
ontvangende gemeenschap met een lid van de H.J.G. een wat langge-
rekte inleiding hielden tot een concert, dat niet werd uitgevoerd.
Ir Schut richtte zich, bij zijn uittreden uit het H.B., na vragen uit enkele
gemeenschappen dienaangaande, tot het congres en verklaarde dat hij,
ondanks veel kritiek en bepaalde grieven zich verbonden bleef voelen
aan de zaak van het humanisme en aan het H.V. Dr B. W. Schaper,
Dr H. J. Roethof. Mevr. A. Treurniet-Wiersma en Ing. B. Max wer-
den als H.B.-leden welkom geheten. Max werd Secretaris, Coenders
organisatie-secretaris. De scheidende H.B.-leden H. Redeker, Mr A.
Stempels en Mr J. in 't Veld werden bedankt voor hun arbeid. Dr E.
Nord lohne nam weer zitting in het H.B.
De congrescommissie, waarin vooral C. Sanderse veel werk had verzet
werd bedankt, waarop Stuiveling een begin maakte met de actie die dit
jaar, voor het IO-jarig bestaan, zou gevoerd worden. Een collecte bracht
bijna f 500,- op.
De zorg voor de rubriek Van over onze grenzen, die de lezers op de
hoogte hield van de belangrijkste gebeurtenissen in het buitenland in de
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verschillende humanistische organisaties droeg Mevr. Polak-Schwarz
over aan Mevr. A. C. Terpstra-Heinrich. Dit werk werd steeds om-
vangrijker naarmate de I.H.E.U. groeide. Aangesloten waren de Arne-
rican Ethical Llnion, de American Humanist Association, de British Ethi-
cal Llnion, de Wiener Ethische Gemeinde. het Humanistisch Verbond
in België, de lndian Radical Humanist Movement. het Humanistisch Ver-
bond in Nederland en de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op
humanistische grondslag Humanitas.
In het nummer van 11 Juni van Mens en Wereld werd Prof. Or J. Clay
herdacht, die op 1 Juni was overleden. Van 1952 af was hij directeur
van de Amersfoortse School voor Wijsbegeerte geweest. In het nummer
van 8 October werd Prof. Or H. J. Pos herdacht, gestorven 25 Septem-
ber, die, vooral in de eerste jaren van het H.V. zoveel had bijgedragen
tot de verdieping en verbreiding van de humanistische problematiek.
Na grondige voorbereiding organiseerde de commissie voor Zang,
Muziek en Lekespel, op Zondag 5 Juni een culturele dag in het Meent-
huis te Blaricum. Enkele honderden aanwezigen luisterden en keken
met volle aandacht naar een rijk. afwisselend proqrarnrna. Aan het slot
van deze daq werd, onder leiding van Or A. Saalborn de Hyppolutos
van Euripides opgevoerd.
Op 7 Juni herdacht de qemeenschap Amersfoort het feit dat op 7 Juni
1945 het Religieus Humanistische Verbond werd opgericht. Stuiveling
wenste, namens het H.V. geluk met dit jubileum.
Na onderhandelingen die, met grote tussenpozen, zich over enkele jaren
hadden uitgestrekt kreeq het H.V. een bescheiden periodieke zendtijd
bij de A.V.R.O. De eerste uitzending vond plaats op 30 Juni waar de
algemeen voorzitter sprak over De andere uraag. Voor de Nederlandse
Wereldomroep vonden al enkele jaren humanistische uitzendingen
plaats, ongeveer 5 X per jaar.
Een, op 26 Juni verspreid verkiezingspamflet van de K.V.P., genaamd
056, waarin een qetekende voorstelling voorkwam die beledigend ge-
acht kon worden voor humanisten, noopte het H.B. een teleqram te
zenden aan het Hoofdbestuur van de K.V.P. waarin werd aangedrongen
op het intrekken van het pamflet. De secretaris der K.V.P. antwoordde
dat het symbool der drie aapjes alleen tot doel had aan te duiden "dat
de invloed der humanisten in de P.v.d.A. groter is, dan anderen uit die
partij kunnen of willen inzien. " Verder werd de verzekering gegeven dat
"bij publicaties, welke onder zijn (= het Hoofdbestuur van de K.V.P.)
verantwoordelijkheid vallen, nimmer kwetsing van enige volksgroep voor
ogen staat."
Van betekenis was een brochure die Prof. A. A. van Ruler schreef,
getiteld Overheid en humanisme. De conclusie luidt:

Summa summarum: naar mijn inzicht zal men in een practisch com-
promis de beide gezichtspunten van enerzijds de modern-democra-
tische organisaties van onze Nederlandse staat en samenleving en
anderzijds de staatsrechtelijke erkenning van God als feit uit de
historische realiteit moeten trachten te vereniqen. Men doet dat,
wanneer men het Humanistisch Verbond toelaat tot de geestelijke
verzorging in het leger, de gevangenissen en de kamr-en onder pre-
cies dezelfde voorwaarden als de kerken, alleen onder een aparte
titel. Practisch qeeft men aan de Ç)eestelijke raadsman dan compleet
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dezelfde positie als aan de aalmoezenier en de legerpredikant. Men
stelt dan practisch als staat God en niet-God eenvoudig naast
elkaar. Ik vraag: kan dat modern-democratisch anders, nu dat geheel
nieuw verschijnsel van het Humanistisch Verbond zich voordoet met
zijn pretenties van allesomvattendheid en publiek-politieke
betekenis?"

Deze materie en de qehele problematiek van de verhoudinq Kerk en
Staat werd qrondiq behandeld in de tiende publicatie van het Neder-
lands Gesprek Centrum, dat in druk verscheen. Prof. Mr W. G. Veq-
ting en Mr H. B. J. Waslander verdedigden in de commissie het hurna-
nistische standpunt.
Van 27-31 Augustus werd in Antwerpen de Europese Zornerconfe-
rentie van de l.H.E. U. qehouden. ter voorbereid iriq van het tweede
internationale conqres dat in 1957 zal plaatsvinden. Een SO~tal deel-
nemers uit 9 landen waren bijeen. Voor een uitvoerig verslag van deze
conferentie mag ik verwijzen naar het voortreffelijke Information Bulle-
tin van de LH.E.U. van October 'SS.

De Top Kader Conferentie, die dit jaar op 17 en 18 September in
de Ark vergaderde was voor een groot deel gewijd aan de voorbereiding
van de herdcnkinq van het 1G-jariq bestaan die in Februari '56 zal
plaatsvinden. In een "Tien weken actie" zou men trachten 1000 nieuwe
leden te winnen en 100.000 quld en bijeen te brenqen om in één keer
het H.V. uit de financiële zorgen te halen. Er werd een jubileumcom-
missie sarrienqesteld die deze actie zou leiden. Hierin namen zitting
Mevr. H. van Ackooy-Bleidiek, D. Diikstra, M. J. Groen, Dr G. W.
Huygens, Th. W. Polet, A. Vogel en Mevr. A. C. Terpstra-Hein nch
(secretaresse) .
Ter gelegenheid van deze actie werden een aantal brochures uitgegeven.
In de eerste plaats een overzicht van de resultaten, sinds 1946 onder de
titel Dit wordt gedaan. Verder een bundel van 10 radiolezingen in de
rubriek Geestelijk leven uitgesproken door Brandt Corstius, Coeriders.
van Praag, Prins, Schaper en Schonk, benevens een, overtuigend ge~
schreven, brochure Een verrassende ontmoeting.
Op 23 October belegde de Stichting Socrates een culturele dag waarbij
de problemen van kunstenaar en samenleving besproken werden. Mevr.
Hella Haasse. de kunstschilder J. Bruyn en Dr J. P. van Praag hielden
inleidingen waarop een levendig debat volgde. De volledige inleidingen
zullen in het tijdschrift Rekenschap verschijnen.
Aan het einde van het jaar moest het H.B. nog eens een verontrustend
qeluid laten horen. In de Tweede Kamer was de Wet op het Kleuter-
onderwijs aangenomen. Hierin staat o.a. "voor het geven van qods-
dienstonderwijs kunnen door de genoemde instanties (kerken e.d.) een
of meer der aan de school verbonden leidsters worden aangezocht. In
dat geval kunnen Burgemeester en Wethouders aan die leidsters voor
dat doel verlof verlenen met behoud van de volle bezoldiqm q." Dit be-
tekent dus godsdienstonderwijs door de klasseleidster gegeven. Hierdoor
worden een aantal ouders in een situatie qebracht waarin ze hierin niet
meer vrij kunnen beslissen over de opvoeding van hun kind, want welke
ouders, principieel tegen godsdienstonderwijs zullen hun kind die uren
bij de kleuterleidster weghalen? Mevr. Heroma-Meilink. die hierover
sprak bij de behandeling van het wetsontwerp, kreeg nauwelijks enige
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steun.
Het H.B. zond vervolqens een brief aan de leden van de Eerste Kamer
waaruit -d-e volqende passaces aanqehaald moqe n worden:

" de -moqehjkheid dat een kleuterleidster aan een openbare
kleuterschool. bezoldigd door de overheid. godsdienstige vorming
zou geven aan de leerlingen van haar eigen klas. lijkt ons in zekere
zin een novum. Gelet op art. 26 van de L.O.-wet lijkt het ons in
strijd met de heersende qedachte omtrent het openbaar onderwijs.
dat de qodsdienstlessen door de eiqen klasseonderwijzer gegeven
zouden worden. Het komt ons voor dat de bezwaren. die daartegen
aan te voeren zijn. voor het kleuteronderwijs in versterkte mate
moeten gelden.
De verhoudingen in een kleutergroep zijn immers gewoonlijk van
dien aard. dat ouders die tegen godsdienstige vorming bezwaren
koesteren. ontleend aan hun overtuiging. hun kinderen niet aan deze
vorming kunnen onttrekken zonder gevoelsbanden te verbreken die
kleuter en leidster en ook de kleuters van een groep onderling
verbinden. Dientengevolge kunnen de ouders door de onderhavige
bepaling in een ernstig conflict geraken; practisch kan dit betekenen
dat zij onder een zekere morele dwang geplaatst worden hun kinde-
ren niet aan de godsdienstige. vorming te onttrekken. Wij achten
deze situatie strijdig met de primaire verantwoordelijkheid van de
ouders voor de opvoeding hunner kinderen. die niet gediend kan zijn
met een uitgesproken strijdigheid tussen de levensovertuiging. waar-
mee de kleuter thuis en op school in aanraking komt.
Onttrekken de ouders hun kinderen niettemin toch aan de gods-
dienstige vorming. hetzij omdat zij deze vorming in het algemeen
afwijzen of praematuur achten. hetzij omdat hun godsdienstige op-
vattingen een andere inhoud hebben dan die door de kleuterleidster
worden aangehangen. dan zal daardoor een scheiding tussen de
leerlingen worden geforceerd. die strijdig is met het karakter van
de openbare school. Naar onze mening eisen dan ook de strekking
van onze wetqevinq, de qedachte waaruit het openbaar onderwijs
leeft en de specifieke verhoudinq tussen leidster en kleuters. dat de
leidsters niet belast worden met de godsdienstige vorming van de
kleuters .
.... .. Wij hebben er oog voor dat de meerderheid van ons volk het
Christelijk geloof belijdt. en zijn bereid daarmee rekening te houden
bij de beoordelinq van ons staatsbestel. Wij vermogen echter niet
in te zien dat dit de aantasting van de niet-godsdienstige minder-
heid in haar eigen levenssfeer zou kunnen rechrvaardiqen. Wij ver-
trouwen in dit opzicht bij Uw college algemeen gehoor te zullen
vinden in overeenstemming met de tradities van ons volk. waarin
de eerbiediging van de minderheid in zaken van overtuiging en
geweten steeds een grote rol heeft gespeeld."

Het wetsontwerp werd ook de in Eerste Kamer aan qenomen, ondanks
bezwaren van communistische-. socialistische-, liberale- en zelfs C.H.-
zijde aangevoerd.

Slotbeschouwing
Een kroniek van gebeurtenissen is altijd een droge opsomming van uiter-
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lijke feiten. Het vastleggen van deze feiten is echter een onmisbare
werkzaamheid. 'omdat zo het materiaal bijeen gebracht wordt. waarmee
de latere geschiedschrijver zijn geschiedverhaal kan gaan schrijven. Deze
kan en zal trachten een beeld te geven van het verleden. Ook dit is
uiterlijk en is uit zijn aard subjectief. want hoe' het "eigenlijk" geweest
is dat weet niemand o.a. omdat de historicus nooit de gemoedsgesteld~
heid waardoor en waarin de feiten uitmonden en de gevoelsreacties kan
weten. Deze I enkele bouwstenen geven dan ook geen beeld. geven niet
eens oorzaken en qevolqen en een oordeel werd zo min mogelijk qe-
geven. wijl ook dat subjectief is.
Er valt dan ook niets te lezen in deze opsomming. dat de behoefte be-
vredigt van hem of haar die spanninq of inzicht verwacht. die: mee-
gesleept wil worden of die zijn vooroordelen bevestigd wil zien. Hij
leest niets over de bijna onmenselijk zware arbeid die een 30~tal mensen
verricht heeft om de feiten tot stand te brenqen. Hij leest niets over
traagheid. slapte en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van zovelen
in zovele ÇJemeenschappen. Hij leest niets over hen die geÇJrepen zijn
door het humanisme. over hen die gesteund worden door medemensen
in eenzaamheid en geestelijke nood. niets over de inspanning die het
kostte om rapporten te formuleren. spreekbeurten te vervullen. confe-
renties te leiden. contributies te innen. Hij leest niets over de vrouwen.
de mannen en de kinderen als het werk voor het H.V. alle vrije tijd
en meer van de echtgenoot neemt. Hij leest niets over woede en verdriet.
uitbundige vreugde. neerdrukkende vermoeidheid en taai doorzettinqs-
vermogen. Hij kan en mag wel vermoeden dat dit alles achter deze
feiten ligt. Hij mag het ook wel als zeker aannemen.
Moge .dan de kroniekschrijver van nu de toekomstige geschiedschrijver
een. goede raad geven. Hij moet bij het schrijven van de geschiedenis
van het Humanistisch Verbond van de eerste tien jaren vooral rekening
houden met de arbeid van vier mensen: J. P. van Praaq, de bezieler.
F. van den Berkhof. de organisator. J. Brandt Corstius, de verbeeld er en
C. H. Schonk. de leniger van nood. Daarnaast zal hij rekening moeten
houden met een staf van harde. deels bijzonder harde werkers. maar geen
van hen zal het hem kwalijk nemen als hij deze vier in de eerste plaats
noemt.
En de kroniekschrijver van 1955 rnaq de kome~de historicus nog één
raad qeve n voor hij zijn qeschiedverhaal begint. Het was voor allen die
het H.V. opqebouwd hebben een bron van voortdurende verwondering
en ergernis. dat zovelen in Nederland de consequenties niet willen aan-
vaarden van de. in alle godsdiensten en filosofieën erkende ethische wet.
zoals die qeformuleerd is in Matth. 7: 12 uit het Nieuwe Testament:
"Alles nu wat ÇJijwilt. dat U de mensen doen. doet qi] hun ook aldus:
want dit is de wet en de profeten."
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