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Ik informeer na~r z~n eerste ontmoeting met Van Praag,

vr~denkers b~ in 1953. Spigt: het wrong altfjd tussen humanisten en
beginperiode H. vr~denkers. B~ de vrJdenkers zat een heleboel 'd~pit'
~.V. dat dat verbond werd opgericht door vr~denkende mensen,

verw ~ten dus, en heel groot werd, terw~l hun
beweging alt~d maar ar~etierig bleef, een proletarisch
cl:1bje.En alle glansnummers gingen (volgens Piet terecht)
een eigen beweging oprichten, omdat ze de tradtitie van
het toch nogal negatieve vr~denken van zich af wilden
duwen. ~a verloop van tijdis gepoogd of de hele niet-
orthodox-gelovige humanistische vr~denkende groepering
(Vrije~emeente, vr~denkers en H.V.)niet o~ ~én tak konden

In Vrije Gem. komen. Toenzijn in ~et gebouw Van de Vr~e Gemeente
bespr. met Vrijd~esprekingen gehouden. Dat is nu Paradiso, en was het
humanisten en gemeente-gebnuw van de Vrije Gemeente. Het was geen kerk,
VrUe Gemeente maar wel als eenkerk ingericht, met een spreek-gestoelte,

gebrandschilderde ramen, wa rop niet alleen bijbelsefigu-
ren, maar ook Plato en Aris~oteles waren afgebeeld: die
hele scala van voorg2..n::sershad-den ze onder huninspiratie-
bronnen. Die besprekingen waren bijzonder boeiend. Van de
vrUdenkers deden Nonrdenbos en SDi~t mee, van de humanis-
ten Jaan ~ Praa~ en d'Angremond, het hoofd van de gees-
telijkeverzorging, tevens goede vriend van Van .t>raag,en -
mede-oprichter van het H.V.Van de VrijeGemeente waren
er dominee De Nie en voorzitter Prof. van Rulle (?), de
voorzit~er Vin de vereniging. Het was zeer boeiend en heef
zich over een jaar, 16 jaar uitgestrekt. Eens in de week,
eens in de 14 dagen, om te proberen toch een platform te
vinden waarop we elkaar toch konden verstaan, en of er
velden te vinden waren waaron samengewerkt kon worden.
riet leverde niet verschrikkelijk veel op, maar wel een ze-
kere mate van vriandschappelijkheid, tussen die drie toppen

1e kennismaking Daar leerde Spigt Van Praag kennen; voordien kende hijwel
Spigt met Van Praagzijnboek over het moderne humanisme, dat kort na de oorlog
via publicaties werd gepubliceerd en het boekje over Marsman. Spigt moet

hem ontmoet hebben bijcolleges van Pos. Daar moet hijhem
ontmoet hebben, maar heeft hijgeenherinnering aan. Spigt

Pos t gezamen.LijkeT'Ld.etcolleges bij Pos'vlak voor de oorlog, eu'vlak daarna,
achtergrond in '45 en '4§. Pos was de grootste docent die hijooit in

zUn levenheeft meegemaakt en dat beaamde Ja~pvan Praag ook
Van Praag was bijzonder gestéld op Pos. Dat w~s een gemeen-
schappelijke achtergrond van beide .--

vriendschap: Spigt denkt de vriendschap met Van Praag het beste te kun-
bespr. college- nen karakteriseren door de opstellen te noemen die bijVan
stof Leiden Praag bijzonder aansloegen. En in het verlöop daarvan was

er het bespreken van de college-aantekeningen van Van Prae
De Leidse colleges. Spigt kwam zo èens in de drie weken'
bijhem in Voorburg met zijnvrouw. In hst ve~loop van de
avond kwamen dan de Leidse college-aantekeningen voor de
dag. Dan werd dat donrgepraat. Daarbij merkte Spigt wie

Inspir. bronnen:hem inspireerden, wie voor hem voorbeeldig waren: vooral
Pos en Cas~irer Pos, en Cassirer, de Duitse filosoof van de Neo-Kantiaanvan de Marburger school. Ernst CassirerC1874-1945)Volgens

Spigt een van de grootste denkers van de 20e eeuw:glashel-
der en prachtig. Spigt bemerkte dat Van Praag het met hem
eens was dat dit een yoorbeeldige manwas, ook in het kader
van een opbouw van een kenleer.van het humanisme.

2 0 stellen van De twee opstellen v~n Spigt die Van Praag Uitzonderlijk
SPi~t die Jaap waardee~de en.w~~r hijnadrukkel~k over werd aangesproken
zeer waardeerde waren (1n de Juo1leum-bundel, aan hem opgedragen, De

Dag li6t nog voor Ons: In Staat van Besef)daar heeft Van
Praag~over gecorF9spondeerd en met hem gepraat. Dat vondh~ he~ beste stUK van anderen aan hem gewijd. (112)
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He~ tweede stuk stond later in Rekenschap, en is ook
opgenomen in 'In staat van besef':probleem der wa~rheid.
Spigt heeft da~rin gepcngd om een waarheidsbegrip, een

_wa rheidscriterium te formüleren tegen het natuurweten-
schappel~ke wa~rheidsbe;rip jn, om het los te maken van het
positivistische natuurwetenscha~pelljke waarheidsbegrip.
neide opstel~en hebben hem genoegen ~edaan en dat karak--
teriseert hem vol~ens Spigt. Naar aanleiding vanhet laatste
heeft Van Praag er wel op gezinspeelt dat Spigt hem in
Leiden zou moeten opvolien. ,Maar daar had Spigt geen zin
in. Na Jaap's dood werd dat ~arcel Fresco. Indachtig de
wens van Jaap is Spigt ne~ wel gevraagd, ma~r hij heeft
toen Fresco genoemd. als een belangr~k man op dat punt en
die is he~ geworden. Hij had het alleszins verdiend.
Ik inforneer naar het verloop van de besprekingen tussen dE
drie partijen. De hoofddiscus~:ie liep tussen vr Ijd enke r s en
(~oordenbos en Spigt) de humanisten. To~n ze zich losgepraé
hadden omtrent de meningsverschillen over de oprichting var
het H.V. terwUi de VrUdenkers ~och bestonden, ging het over
principi~le kwesties. Centraal ~ond het nogal geharnaste
atheïsme van de vrijdenkers. En het wat ve~draagzaoe, posi-
tieve, verdraagzame van de humanisten. D6 vrijdenkers hadder
tegen de ge-2stelij1çeverzorging altijd een zeker wantrouwen .•

twee vrijden- Alleen van het woord- st-ijgerdenze al. Misschien waren ze
kers die ander~e verkeerde onderhandelaars voor de vrijdenkers, omdat ze
dachten geen echte vrijdenkers waren:Noordenbos was al lid vanhet

Verbond, schreef al regelmatig inhet 14 daagse blad: Mens
en :Vereld, en sprak veel voor ze. :aeide waren dus n~t de
meest orthodoxe vertegenwoordigers van de vrijdenkers~_Maar
ze wisten ook wel wat er mankeerde aan de vrijdenkers~bewe-
ging: hen ontbrak het positieve, wat je kort kunt samen-
vatten als geestelijke verzorging.

Jan Hoving Ben van de grote vrijdenkers van vo~r de oorlog, redacteur
pleitte n.a.v. van de Vrijdenker, Jan Hoving, schreef daarin levensherinne-
drama in ringen. In het tweede deel da~rvan heeft hlj het er over dat
Zwanenburg voorhij in Zwanenburg woonde waar op een zeker mnment de lijken
buiten-kerk. zijn gevonden van een jongen en een meisj~ van 18 of 20.
gee&t-~~veT-z. 'Aan:elkaar gebonden hadden ze zeLf'mo oz-d'gepleegd. Het -meLs j

was zwanger. In he~ zeer gelovige gebied rondom Zwanenburg
was Hoving daar over verontwa~rdigd, dat er niemand had
kunnen ingrijpen om met raad .en daad deze mensn in het lever:.
te houden, omdat ongehuwd zwan~er zijn nog geen dood behoeft
te betekenen. In dat artikel zinspeelde Hoving er op dat
vrijdenkers iets verloren hadden in de loop der eeuwen.
Vooral in het anti-katholicisme, n.l. de mo~elijkheid van
geestelijke verzorging die de kerk toch bood; Die was bij
de vr~denkers volledig afwezig en datwas een manco in zijn
ogen.Die gedaehtengang heeft niet veel ingang gevonden.
D~t vonden ze een beetje pasto0r spelen. Maar voor Hoving
was het wel fundamenteel. Dus in die vrijdenkersbeweging

binnen De Dag.:zat wel een_~le kleine kern die met de humanisten iets
kleine groep had kunnen vinden. De grove lijn van de discussies tussen
v66r geest.v. de drie was dan ook àevraag in hoeverre er een brug te slaa

was van atheïsme naar het positievere humanisme, dat meer
wilde zijtidan alleen m~ar een methodischuitgangspunt.

verschil D.D. Vr1jdenkers wilden in beginsel alleen een methodische
H.V- uitgangspunt huldigen, n.l. vr~ denken:ondogmatiseh denken.

Wat je met dat denken en daarnaast ook de emoties doet,
daar wilden de humanisten wat aan doen. Die hebben niet
zozeer alleen maar een methodisch uitgangspunt, als zijn dat
ook wel in beginsel vr lje denkers, O:~"3r-.vildenook iets doen
aan levensovertuiging 1 die niet alleen ui t rationele __elemen-- - k·t:·· t ï~' s onbew~qbareten lS opg ebouwd , maar toen 00 Ul u ln u vle, - . ~ ..- . - 10k n Daar is hoofdzakel~kvr or-keuren overtulglngs-e em_nve. ~ ,-- -- -ke r .ovey- cedis~ussieer~. (i~ ~~G~~~~2 cat aak o~ vr~den __s zo~

o. . ,
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Da~r over is in h8nfdzaak gediscussieerd: in hoeverre dat
iscussie vr~d.-ook b~ vrJdenkers zou zitten en de vrUdenkers vroegen zich

~umanisten dan weer af in hoeverre dat vr~e denken, dat ondogmatische
I denken, dat zo nu en dan al1-:;i-godsdienstigzou moeten ope-

reren, b~ de humanisten zat. De humanisten hebeen alt~d
betoogd: indien nod~€ willen we er hard tegenaan gaan, als
de kerk iets doet dat niet de~g~. Maar bU ons is het niet
~ystematisc~, vonr in de Qond. ~e zUn meer bezil met het
opbouwen van een evensovertuijing, met alles wat er op en

'er aan hoort te zitten,ge·: steLjke verzorging op alle ge-
bieden ~aar mensen in moeil~kheden en nood kunnen zitten.

~.V.:geest. nood Vooral geestel~ke nood, oodat Humanitas toch meer materi~le
~u~.:mat. nood nood trachtte te lenigen. Da~r is over in en uitgepraat.

He t voor en het tegen, h st h oe enhet wat. De bijzonderheden
herinnert Spigt zich niet meer. Het is verlopen op een
'7;ekermoment. Men wa s 0"9 een punt gekomen war.r op rren eLkaaz
beter begreep. Ik vraag of het aanvankel~k de bedoeling

doel bespr.:k~- was na te gaan of er gezaDen:~k wat te doen viel en dat
ken wat men zez .dat geleidelijk neer-kwam OP het ui twisselen vans tandcunt en ,
kon en da~rn~ Ja ~lduè Spigt. 3r was ee~ betere sfeer ontstaan. (~22)()
over st arid p . Daa r-bijkwam nog dat Jaap van Praag, hoezeer hijook de struc
Jaap:was een tuur van het Humanistisch Verbond had bedacht, en uit-
vr~derr~~r& maarwerkte en hst voorstond, h~ in z~n hart erg veel verwant-vona Q~ u onvo1.- h -'- d' " , 1 h d H" k 'b" tdoende (vr~d. -,hS~.a n me u a e..vdr:'.J~en.t\:e;[sah:' 1J dOhntzegoeald egrdlJpenzWank dei iet 1J was een vrIJenxsr ••..aar: 1J von e onvo oen e. e
~o~ ~nhnl ,s konden elkaar heel goed begr~pen.als ze praatten. De vrij-
beoe~ene)m lTI- denkers konden niets ten nadele zeggen van de st~ndpunten

r-eng omtrent het vri.jedenken bi] Van Praag. Merkwaaz-dLg is ook
Jaap:wilde pro-daarb~ dat Van Praag aanvankel~k van plan is geweest te
moveren op Mul-promoveren op Multatuli. Dat heeft h~ nooit ergens duide-
tatul~. daarna l~k gezegd. Spigt weet dat van hem, omd~t h~ ook veel over
Marsman Multatuli publiceerde. H~ zat in het Multatuli-genoot-

schap. H~ heeft gezegd dat h~ aanvankel~k vr~ ver was met
z~n plannen om op Multatuli te promoveren. Later is dat
gew~zigd en dadht h~ op Marsman te promoveren. Die literai-
~e kant zat er ook b~ hem sterk in. Het is tenslotte

H.R.H.:Marscan Henri~tte Roland Holst ge~orden. Daarin was het str~dbare
en Multatuli van Multa~uli en dat gold vooral de Henriätte Roland Holst

in háar beste t~d, iri haar jongere tijd me~ haar s~r~dbaar-
heid en verontwaardiging t.o.v. de verontachtzaming van de
kleine man, wat er bijMultatuli sterk in zat. BijH.R.H.
werd dat gecombineerd me~ he~ literaire van Marsman. Die
combinatie kun je wel leggen vol~~Es Spigt.Henriätte ver-
tegenwoordigde in .i aa.r sterke tijd,in haar strijdbare t~d
die twee elementen wel.
In zijncollege-dictaten, hoe-Nel in Grondslag.en van Huma-
nisme Cassirer enkele malen lovend wordt genoemd, en in
z~n afscheidsspeech met geen woord wordt genoemd, toch de
grote lUn wel is. In de structuur van z~n denken heeft
Cassirer een geweldi~e invloed op het gehad.H~ had vr~
veel van hem gelezen, vooral het boek over de Renaissance.
Dat kende h~ heel goed~ had h~ geäxerpeerd. Ook zijnboek
over Cusanus had h~ geexerpeerd.H~ had een ex~rpt altijd
b~ zich.
Terug naa r de vr:jdenkers: de harde kern van de vr~denkers
moest van de humanisten niets Tegen '56, omstreeks die tijd
zou de vrijdenkersbeweging 100 jaar bestaan. Noordenbos en
S~tgt waren van mening (tenminste, Spigt heefi er toe geïn-
spireerd) dat ze dat 100-jarig bestaan in elk geval wil-
den vieren.Dat was een historische noodzakel~kheid. De
vr~je beweging moch~ niet zomaar ergens eindigen.Daarna
eventueel de vrUdenkers beweging incorporeren in het H.V.
Als een linker vleugel. Dat streven is mislukt. De echte
sectariär8it~e ha;de1kern, wilde gewoon niet in een grotebeweglng z ~en. \~b )
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Als er een congres was, een curieuze bUzonderheid, dan
huurde de oppos~tie alvast een tweede zaal, in het zelfde
gebouw. Om t~de~s het congres te breken en een nieuwe orga-
nisatie op te richten in de andere zaal. (eerder vertelde
h~ dat de harde kern, echte sec~ariërs, niet in een grotere
beweging wilde zitten. Ze voelden zich volkomen zalig in
kleine zaaltjes, kleine congresjes, maar heftige congressen
Ik vraag of er dan niet een enorDe hoeveelheid afscheidinge
binnen de beweging heeft· plaats gevonden. Volgens Spigt wel
Je hebt de proletarische vr~denkers gehad.De hele 100-jarig·
ge~chiedenis is vol van breuken, en weer l~mpogingen. Ik
zeg de Nieuwe Ged~chte als een vonrbeeld van een andere
richting binnen de vr~denkers, ma~r d~t was een heel klein
groepje. 3r waren een hele boel kleine groepjes die zich
afscheidden. Dat was maar t~del~k, dan hield het weer op
en ging het weer terug. Danhadden ze even heerlUk ruzie ge-
ma~kt. ~at sectarisme bestond ook locaal. Dat illustreert
Spi~t ~ls volgt: als er gestemd werd over welk onderwerp
dan ook op een congres, dan werd hardop door de secretaris
van achter de tafel de v~rschillende afdelingen afgeroepen.
voor of tegen? vOnr of tegen?Amsterdam? -voor!, Haarlem?
-tegen! -.Schagen? -voor! en dan kwam je bij Rotterdam •

s ,»: ,.:.~._, P .."Daar wa ren t,vee afde Lä nz en in Rott erdam r "R6t':'"Ef!'dàmlinker
~l~aasoeve en Rotterda:n rechterl\laasoever. Rotterdam

rechtermaasoever? -voor! Rotterdam linker Maasoever?
Dan brulde de h~le zaal:tegen!Dat was altUd zo. De zaal
riep het al. Ongeacht de kwestie waarover gester.J.dwerd.
Er was een ongelocflUke animositeit tussen Rotterdam west
en R6tteràam links.Dat was klassiek. De zaal riep het al.
Als de ene zei voor riep de hele zaal tegen~

Hoe Snigt in I~ wil weten ho~ Spigt in het H.V. raakte. ~a die bespre-
het H:V. raak_klnge~, 1 ,of 2, J~ar later',m~ar voo~ 1956, ,belde Ja~p hem
te'd r Jaap op. HD ze1:moe~ Je eens lU1s~eren, 1k zou Je eens w1llen
'n:e~~aa~~ spreken. -Uitstekend.-Kunnen we glkaar treffen? Ik ben in
1-0 6Y de stad. (HU woonde toen in Vborburg) zo tegen een uur of

5. Kunnen we een kop koffie inAmeric~in drinken? Spigt
zei: goe d ik Z.a.I,. <l;:tarzijn.om .een uur. of vijf'• Beide hebben
daar een kop koffie gedronken en toen zei h~:ik moet je
de boodschap overbrengen dat het hele hoofdbestuur unaniem
het op ho~e prijs zou stellen ,als jeje verkiesbaar zou
stellen voor het hoofdbestuur. En ik kan je wel zeg~en, è~n
!C~= je er ook in. Spigt zei:~aar jongen, ik ben nog niet
eens lid. HU zei:dat speelt geen enkele rol. Dat is in een
uur gebeurd, ad~inis~ratief. Maar ik breng je du~ de
boodschap van het voltallige honfdbestuur ov~r ze willen
jou er in hebben. Spigt zet:dat doe ik niet, tenminste nu
niet. Ik sta wel sympatie _ tegenover het E.V. en ik sta
eigenlijk met meer been in het H.V. dan in de vrijdenkers-
beweging, maar vertelde Spigt hem:~oordenbo~ en ik zijn
bezig te proberen in 1956 dat 1~;O-jar1ó bes~aan te vieren.
Daarna wilden ze een heel dringend adv~es geven a~n de orga-
nisatie om en bloc tee te treden tot het H.V. als een
linker vleugel. Maar hoe dat ook zou aflopen, Spigt wilde
dit onverdacht meemaken. Dat begreep hij. Toen 1956 voorbij
was, dus in 1957 of zo, toen heeft hij hem weer een~ opge-.
beId en hebben ze samen gegeten ofzo, en toen heeft Spigt
gezegd:ja ik wil dat nu wel. Het lukt niet. Dat 100-jarig
bestaan is ac h tsr de rug en Spigt voelde eigenlijk meer voor
de veel bredere oriäntering van het H.7. En toen is hij
toege~reden. to~ het hoofdoestuur. HU is nooit gewoon lid
geworden. Ik zeg dat Spigt in het arti~el zegt in 1956 lid
te zijn ge~orden en dat h~ in 1959 tot het hoofdbestuur toe-
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41 Spigt is vanuit cte vrijdenkers beweging in et hoofdbestuur

gt's lidmaat- van~t H.V. gestapt. Volgens he~ zit er geen periode van
an van H.V.: lidma~t8chap voor. Of het zou al moeten z~n in verband

~ch~en op congresmet de congre~sen. Jat kan de 'time-lack' geve~. Dat ze
bijv, in '57, '59, '61 c ö ng r ea senh ad den , twee-jaarlijkse
congressen. Dat een honfdbestuur werd gekozen op congres-
een. Dan ian Spigt in '57 wel toegetreden zijn, lid ge~orde
en meteen gekandideerd zijn voor het vol~ende congres, in
1959, en da~r benoemd. Maar intussen heeft h~ geen aktief
leven als lid van het :1.V. gehad. riet is een organisato-
rische kwestie geweest. Van lid worden en 'Nachten op h et
volgende congres.
Ik zeg dat daarmee de toetredin; van Spigt is verklaard,
maar ddt, gezien de afw~zende reactie van de vr~denkers
t.a.v. samengaan met het H.V. zou ik willen weten hoe- het
13.8 bij mensen als Rausch en Cons~~ndse. ~at waren dubtele
lidma~tschappen. Je had in de vrUdenkersbeweging heel veel
du b beLe Lá drnaat scha coen . Zelfs hele oude lidmaats chaonen ,
Toen in febr. '46 hi~r in Amsterdam (?) het H.V. w;ra-opge
richt, zijn er heel veel vrijdenkers naar toe gegaan. Aan-
vankelijk wilde men een bru~ slaan. In hun enthousiasme zij~
ze lid geworden en gebleven. Ik vr~ag of we da~rmee b~

Romein, Pos en mensen als Romein, Pos zijn terecht gekomen. Volgens Spigt.
Hoetink:w.s. waren dat geen leden van 'de vrijdenkersbeweging:Pos niet,
geen vr~denkersRomein misschien wel, Presser was het ook, maar-gesn lid

van het H.V. Presser was giftig. Hoetink was niet lid van
de vr~denkersbeweging, wel van he~ H.V. 3r is altijd wel.
een zekere spanning geweest. Nu is dat voorb~. Er zijn zo-

vr~denkers:veelveel gelijke platforms. De vr~denke:s hebben van het H.V.
v.H.V. geleerd geleerd radio-zendt~d te krijgen, en hoe ze een behoorlijk

budget zouden krijgen. Ik zeg dat ze oorspronkelijk zend-
tijd hadden. Ja, zegt Spigt, voor hun eerherstel. Door
de Wilde is het afgenomen, op aandrang van de N.S.B.De
vrijdenkers hadden een vrij opzienbarende zendt~d. Kort,
een half uurtje in de maand. Maar daar werd door groten

radio-redes v. voor gesproken. De beroemde zeve~~redeSvan Hoving tegen
vr~denkers in jodenhaat. Daar zijn hele stukken van verboden die moest
jaren' 30: ..,._ h~ weer ..overschrijven en Leo Polak, de filosoof heeft 3 of
Polak en Hoving4 radio_lezingen gehouden waarvan stukken ook verboden

werden. Maar dan gaven ze onmiddellijk de tekst uit, de
complete tekst. Maar de vrijqenkers waren altijd in allerlei
dingen erg onbeholpen. Ze wirèn organisatorisch nogal zwak

vrijdenkers:anarHet anarchisme was er ook sterk binnen: een soort instinc-
chistische trektief verzet tegen organisatie. Een man in dienst nemen di
jes, anti-bour-administratie zou voeren was waanzin. Dat kan Jansen i~ z~:
geois vrije t~d doen, want die is boekhouder bij de gemeente. ~ets

organiseren gebeurde altUd op zUn jan.boere-fluitjes, want
het riekte teveel naar bourgeois-zakendoen. Dat rammelen
dat bekoorde hen wel. Dat was een soort wezenstrek van die
vrijdenkersbeweging, die sterk anarchistisch geïnfecteerd
'.'laren.Het waren vrijbuiters. Jan Hoving was ook werkelijk
een vr~buiter, een zwerver, een man die avonturen beleefde,
Dat hadden vrijdenkers heel sterk. Constandse had dat ook •.
Hier was hij een heer. Hij werd een van de best geklede~
vrUdenkers genoemd, en dat heeft Spigt wel over hem geschre

ve~. Hij was ook hoffelijk. Maar zodra hU de grens o~er was
zet~e hij zijn baret op en was het een Fransman, een Spanjaa:
Hij hield v er-a chrLkk eLljk van reizen. H~ heeft voor een g-oot
gedeelte een baan b~ het Handelsblad genomen o~dat hij als
chef-redacteur buitenland zoveel mocht reizen.

Constandse:aanConstandse is ook aangezocht. Ook als een linkervleugel-
~ezocht lid, van ~et hoofàbestuur. Ze moesten ~r een.vr~denker.in
~aap:dacht 10 heboen. Jant Jaap van Praag daoh~ alt~d- 10 Jaar voorult.
jalr vooruit (404)
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Const~ndse konden ze goed gebruiken vo-r een tegen-~ening,
een zeer r~d~cale ~eni~g.Bovendien had Const2nd~e al een
paar ~ee~ in public~ties nedesedeeld da~ ~och zUn aanvan-
kelijke ana rch i sme -vat bU hem ge zak t INas, omd at hij de ver-
wezenl2jking daarvan niet inzag. Hij stelde andere organisa-
tievorrlen van de pr'og r-e ssi vi t ei t na te streven. Hij kwam
meer en me~r in de richting van weg uit dat vrijdenken en
~narchisme en ~egatieve naar dat positieve toe. Met zijn
kwaliteit van b~itenland redacteur was h:.jaaniEwezen om in
dat hoofdbestuur te zitten. ~aarin heeft Constandse zijn
partij geblazen.ik vraag na~r de H.S.S.B. Dat is volgens Spigt een interes-
sante geschiedenis. De vr~denkers hebben zich meteen na
de bevrijding opgericht. Ze w~ren in de illegaliteit gegaan.
Alle ledenltsten waren ondergedoken. In de oorlog was'
onts~aan in vrijdenkerskringen, ma~r vooral bij Jelte van de
:i\Ieuleneen :?riese ~rrijdenker, een zeer v eeLzijdLg riari , hij -
had een vliegbrevet, een ijsfabriek, was een vioolbouwer,
en een typische Fries. Een hele grote man, met zeer vaste
overtuigingen, maar ongelooflijk veelzijdig. Hij was natio-
naal consul voor de Esperantisten. Hj correspondeerde met
Jappannezen, Zuid-Amerikanen, was een van de sroten in de

_internationale esperantisten-beweging. Hij was een fameus -
~ioolbouwer, speelde voortreffel~k viool, was vliegenier.
een groot zeiler, een gr80t zakencan en had een ijsfabriek
in Sneek. Bij hem on~stond de gedachte toen hij al een beetj
gesitueerd raakte doer de ijsfabriek en veel relaties in
Friesland had, nadat hij dat had aangezien in alle bejaar-
dentehuizen waar mannen en vrouwen gescheiden werden, op
een zeer armetierige manier met grote slaapzalen, dat wa-
ren uitsluitend confessionele huizen. Hij vond dat voor
oude vrijdenkers een eigen tehuis moest komen. Hij heeft
toen van het congres opdracht gekregen met nog een paar
mensen, waaronder Snigt, van der Driessen. Ze stelden

Een plan van een plan op om een -::;ej.3.ardentehuiste stichten voor vri.,i.
Spigt,v.d.Meu- denkers, oude vrijdenkers. Dat plan is later ook gepubli-
len en v.d. ceerd.bij het 25-jarig bestaan van de H.S.H.B. Spigt heeft
D~iesen de geboorte-akte af laten drukken in een stuk over het

ontstaan van de H.S.H.B.De dikke brochure hebben ze daar
w.s. nog wel. Daarin stond het plan,dat er op neer kwam
in Zeist een villa te kopenvoor de somma van f 35.000,-.
Daar wilden ze de 20 bejaarde vrijdenkers die ze hadden
inzetten. Dat verloopt dan langzamerhand.Daar moest een
ho of'd ve rpLeeg st er beno ernd "I'.' r-den als directri ce. Die kan

een villaa~~e dat met wat hulpjes allemaal aan.Dat kan heel goedkoop
en een hOOIQ- geëxploiteerd worden: een villaatjes dus in Zeist.
verpleegst~r ,Voor dat plan gingen ze leuren. Met-zogenaamde 'steentjes'
en 'steen~Jes kleine papiertjes, geperforeerd net ~ls postzegels, en

zo zaten ze aan elka~r. Je had ze van een dubbeltje, van
een kwartje en van een gulden. Die kon ~ kopen op congres-
sen. Da:rmee moest het grondkapitaal bijeen komen, al ware!
er wel wat fondsen. Dat gin~ met steentjes, spaar-steen-
tjes. Ze zagen er ook uit als steentjes. Er stond op een
kNartje, een dubbeltje of een gulden. Ze wilden het de
A.H. Gerh~ristichting noemen.
Jaap van Praag was bijzonder alert op ontwikkelingen waar-
van h~ vond d~t ze hem niet mochten ontgaan. Hij zocht
contact met de vr:jdenkers. Hlj heeft gezegd:kunnen we dat
w= rk niet samen doen. ',yehebben jullie heel wat te bieden
~an: we hebben veel meer invloed dan jullie. We hebben ve
meer bekwame mank::-acht. De vr~denkers zagen wel in: hun
redenering, dat het met een hoofdverpleegster en een viII
zou kunnen gaan, werd morsdood geslagen. (512)
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Jaap dacht soms 10, 20 jaar vooruit. B~v. zijn eigen

dacht 10 opvolging, daar dacht h~ 20 j~~r vooruit vol~ens Spigt.
jr voor- Meer dan 10 jaar vooruit. De internationale zat ook al

in z~n hoofd, 10 20 jaar. Daar had h~ allerlei plannen me·
Hij ma'1kte allerlei plannen Van tevoren, zette lijnen uit.
Constandse is ook zoJ~ zet van hem op het schaakbor4 ge-

Constandse in weest, om de vrijdenkers sympathieker te st emrae n , Dat was
h08~db,.:stra- niet alleen strategisch, ma~r ook objectief, als idee
teglscne zet, bekoorde hem dat. Ze hoorden erbij. Dat gold zeker voor ee:
maar hoorde er man met ~Naliteiten als Constandse. H~ kon er niet elke
ook bU vr~denker in hebben. Zo'n man wilde hij een t~dlang in het

hoofdbestuur hebben als edn linkervleugel want zo was hij
aL'tijd bezig.Ook liberalen wilde hij·erin hebben. Bij nieuwe
benoemingen (onverstaanba~r):hebben we nou voldoende ver-
tegenwoordiging uit liberale kring, ebben we voldoende

bij hoofdbestuursertegenwoordig~ng uit atheïstische kring, heb~~n we vol~
beno emd nz en ; doende dat, vo Ldoende dat, mannen en vr ouwe n , R1J was al.ti}
samenstelling bez::"6..dat hoofdbe~tu~r te formeren zo vertegenwoordigend
a.fwez en ~ no geLijk, Als de Lijst j es weer opge na ak t werden van er

• c--- komen weer vacatures er zullen wat me n sen aftreden, dan
werden er ~vo~den van hoofdbestuursvergaderingen aan bes
besteed. Dan kreeg ieder opdrachten om te p~lsen. We moe-

Wiegel:in ten nu een liberaal erbij hebben, wie denk je. Hans Wiegel
hoofd. gewenst dat was datwas ...toe-n je nog de jong-liberalen had. Hij

was een vrjjveel belovende, sld.mme jongen, uit studenten-
kring . Ik vraag of dat serieus is overwogen om Hans Ti'liege~
erin te halen. Hjj was toen nog eenhele jonge snuiter vol-
gens Piet, een van de aktieven in de jong-liberale bewegi~
Aktief, maar hU heeft niks in huis werp ik tegen. Daar
werd niet altijd op gelet zegt Piet. Er werd ook op gelet
of hjj aktief was en of h~ motorisch dingen tot stand kon
brengen. Want er moesten zoveel dingen georganiseerd wordE
zo'n jongen zou uitstekend geschikt zijn om bijv. de minis-
ter 'om te drukken', om militai~e geesteljjke verz~rging
door humanisten te laten geven. Daar werd ook aan gedachT
Wie is in st~at om zo'n minister ·om te drukken. En als er
een liberale minister zat, op defensie, was het mogeljjk
dat ze dachten dat kan Hans Wiegel doen, wnt die ~eeft. _.
betrekkin~en met liberalen. ~n hij-heeft een enorme 'push'.
H~ weet dat onder woorden te brengen. Dat soort factoren
speelden er ook een rol in. Er werd 6ak aan gedacht er
voor te zorgen dat er een paar juristen in moesten zitten.
Dat aspect van het leven in Nederland moest ook vertegen-
woordigd worden. En wijsgeren, antropologen, taalkundigen,
daar werd allemaal op gelet. Het was een heel samenstel
w~ar Jaap en anderen op bedacht waren: laten we het zoveel
mogel~k gevarieerd houden binnen die kring. Constandse
is zonder tw~fel aangetrokken (Piet is zijn opvolger, h~
kwam toen Constandse aftrad,h:'j reisde veel als chef-
redacteur v~n het rlandelsblad)Constandse moest op een ge-
geven moment zeg~en jongens dat kan ik er niet meer bjj
doen, ik moet teveel verzuimen. T~en is Spigt als opvol-
ger erin gekomen. Zodat de koppeling met die sector van
de bevolking gehandhaafd bleef. Een va~ l~a9 zjn grote
kwaliteiten was dat hij dat altijd in de gatenhield. Hjj
zat al':jjdop papiertjes namen op te schrjjven, van die moet
er over twee jaar eens gepolst worden en die moet er over
drie jaar eens gepolst worien.Jaap heeft eenvoudig gedacht
kjjk die Constandse, d~t is een vr~denker. Hij schr~ft de
halve vr:jden~cer vol • .Jat is een man van hoge kwaliteit.
Z~n kwaliteit als buitenland-recacteur kunnen we inliet
hoofdbestuur bijzonder goed gebruiken. Want Schaner was
we L daarin vertegenwoordigd, .maar dat was een heel weten-
schap~'eL.~ke vertegenwoordiger van het buitenlands beleid.
(20e eeuwse geschiedenis)(455)
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n i.euwe 5:.3. H. Be en be stuur gevor::d. Er is een ni· 'L<'Weacte gemaakt. en
ini tie.ti ef - aanvu lLende ac t e . Daa.rLn stond dat de A.H. Gerhardstich-
nemer, nieuwe ting was opgericht door B.V. en vr~denkers samen, want
acte daar stonden de humanisten wel o~. Ja~p had een sterk

historisch gevoel. HU ~ilde voor de historie vastleggen
dat het een gezacenlUk initiatief was. Daarb~ is later
weleens geuit dat eigenl~k de vr~denkers begonnen waren.
Maar historisch lag vast de schepping van hen samen.
~at was Jaap, ma:r d~tzat in die hele kring nog erg sterk
De vr~denkers' gingen meteen met de voeten van de grond.
7ant daar kwam in te zitten: de secretare~se mevr. Jet
Polak, multi-miljonair. Ze had een groot huis op de-
Oranje Nassaulaan in Amsterdam, en daar vonden ve r gad e=-
ringen plaats. In een srote, enorme kamer. Reinalda wertt
voorzit~er. H~ was commissaris van de koningin. ~ater
werd h~ lid van de Raad van state. (hU was bom~issaris
v.d. Koningin in de provo Utrecht van 1947 tot 1954,
toen h~ gepensioneerd werd. V~n 1954 tot 1963 was hU lid
van de Raad van State.Zie:Biogr. Woordenboek Socialisme
en Ar b , bew , in Nederland deel 1 :99 v.v. )J'aap heeft nog
een t~dje in de H.S.H.B. gezeten, en Spigt zat er in van
de aanvang af. Van Praag heeft het."even,'opgemoterd' en .
is toen teruggetreden. HU 'moterde al d±e dingen even op'.
Dan trok hU zich terug, zette er een ander in. KOPDenberg.
een accountant en van het E.V. werd penningmeester. H~
had een heelgro.t kantoor in de Vossiusstraat. Daar zat
hU met alle mogel~ke andere accountants, en h~ was daar
directeur. Het kwam echt van de grond. 1:'l.:e inalda zei:
dat is heel eenvoudig. We moeten zorgen dat we toegelaten
worden als wo n.i.ngst Lch ting. Dan kunnen we in de woning-
wet.bouw. We kr~gen dan namelUk leningen van de stad
Amsterdam, gegarandeerd door het RUk. We hebben geen stui-
ver nodig. De steentjes kun je allemaalwegdoen. We heb_
ben geen enkele cent nodig •.Wantde gemeente Amsterdam
leent ons tegen een vaste rente dat was toen 3 of 4 pro-
cent, het grondkanitaal. Het rUk garandeert die. ~n de
worrtngwet is het· zo dat na 50 jaar gebouw, grond met op-""-
stal terug valt aan de gemeenschap. Dan wordt uitgemaakt,
maar daar hadden ze nog ge2n prakt Uk van, zolang bestond
die nog niet, werkte die woningwet nog niet, dan zou uit-
genaakt worden waar de r-e ve nu en v e .__der naartoe zouden gaal
Verdeeld over huis-bezitter, overheid. Re;nalda zei: voor
de staat is dit een prachtige zaak, ze doen da~ graag.
~ant ze steken er hun geld in en kr~gen het hele zaakje
terug, terwijl het intussen door vr~willige~s wordt geex-
ploïteerd. 'Nat wil je meer. Het werd onmiddellijk aanvaard.
Ze betrokkenreteen een groot architectenbureau uit Rotter-
dam. erin. Die reisde meteen in opdracht van de A.H.
Gerhardstichting naar Zweden, Scandinavië en is naar
Amerika geweest om de bejaardenhuisvesting te bestuderen.
van moderne signa~uur. Ze kregen medewerki~g van de wonin~
raad, in de J.~ic.l'l1aasstraat. Daar kwam meteen eengrèlte -
maquette. Er werden 14 daags of wekelUks besprekingen ge-
voëcd. !neens kreeg het een geweldige vaart. Binnen de
kortst lliogel~ket~d hadden ze een claim cp grond in
'" -·Jlotermeer en àa~r is het Gerhardhuis gebouwd. Spigt heef+
er de eerste paal nog gesl~gen, met ~ samen.Toen
?.eina2..dalid van de Raad V~1.nState we rd moest hij terug-
~-°a.'en ~r 'v~-Qn oen a~n+al· on~Te~en~aba~rn'e~c~ ~~ J.l'tv ~ __ • ~ I .•••••• ,-,... ..-",:..J ..•.. •. ~ 0 ,~", ......•_..I,. """ _J.

was een bouws~ichting-vcorzitterschap en dat kon niet
samen met lidmaatscnaD van de ~aad v. State i.v.m. be-
roepsprocedures. Max K:'1anbenoemde hij tot zijn opvo"lger.
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Max Knau was rechter in Amsterdam. Het liep op rolletjes eigen-
lijk. Daar waren de vri,jdenlcerspissig om: het ging a.lLemaa l. zo .
mooi bij het Verbond. Ik zeg dat dat door de connecties kwam.
~ij he~innert zich een~avond aan de Cranje-Nassaulaan, toen het
een beetje aar2elde of ze de grond kregen in de Slotermeer. Dat
rapporteerde Jet Polak als secretaresse ~an de vergadering.

Hoe ~a- Marius Reinalda zei: 'Wat zullen we nou beleven zeg. Dat deugt
helemaal niet. Jacht even. Mag ik even van je telefoon gebruikri~s de Hmaken Jet. En ht belde de wethouder op. ij zei:zeg ik hoorde

grond net vaïïI.;'ijnsecretaresse dat die aanvraag om grond dat daar maarregelde helemaal niet op ~eantwoord wordt. Maar dat is toch niet te accs
teren zeg. Wil je dat nou eens nak~ken. Bij jou dienst, hoe dat
zit en waar ie gebleven is. Want ik zou erg graag willen dat ik
eind van deze week de bevesti~ing had dat de claim is ingewilli[
Nou, en dat gebeurde. Het eind van de week lag het er, de .

we rkwijze cesch i kk ing , Zo Ging het per telefoon allemaal. D een stond op
binnen en zèi: oh, ik zal even belle~. Dan was dat weer aan het rollen.
de A.:I. En dan ~Ei Reinalda:oh nee, maar dat zal ik eventjes opnemen ze[
Gerrwrd-Hij haalde een blanco envelop uitzijn zak en LEi: ik zal morgen
sticht. eens even praten met die en die. ~ant die spreek ik op het

provincie-huis. Daar werden de vrjdenkers pissig van:het liep
~i~~igheid vanallemaal zo e~orm. Ze dachten:dat is echt de b:urgeoisie wel.
~r~_enkers je-of de hogerhand. Dus dat maakte ook wel weerstanden bU de vrU-.
sens dat'glad~denkers. Ze bleven maar liever gewoon. Ze hadden verdenking te-
:ie' gen dat gladde. De Gerhal~dstichting had dus dat huis, het

eerste, het ~erhardhuis. Toen kregen de Humanitas-mensen daar-
over gedachten. Zijwilden ookoveral bij zijn.(Vooral Humanitas was
er op uit om subsidies binnen te halen. Hun werk te laten subsi-
diëren, om beroepskrachten aan te stellen. Daarmee hebben

umarii,tas :werk-oûk hun vrijwilligerslege vernietigd. Ze zijn er nu geweldig mee
~ze bezig omdat door de bezuinigingen de subsidies een beetje terug

lopen. Ze willen het nu weer via de vrijwilligers doen, wetende:
als je het een tijdje met vrijwilligers doet krijg je weer een be-
;):'oepskracht.Dan kan het werk niet meer weggeveegd worden.)
Het heeft Spigt weleens geïrriteerd dat Humanitas er altijd op
uit was subsidiabel te zijn. Op eert zeker moment,dat was ook in
de begin jaren 60, of in de jaren 50, gingen er daar stemmen op
in het hoofdbestuur om de humanistische paragraaf uit hun
beginselprogramma te schrappen, omdat daardoor in het zuiden
des lands zo moeilijk subsidies werden verkregen. Ze wilden
maar -liever een algemene stichting zijn. To~n is gedreigd:
als jullie dat doen dan geven wij ~an hetH.V. het parool uit
dat alle humanisten zich terug moeten trekken uit Humanitas.
We richten dan een eigen organisatie vonr maatschappelijk werk
o~. ~ant humanisten gaan niet wetken in een organis~tie die het
human.i.sme schrapt. 'He voelen voor de algemeenheid niet. vVe wil-
len er vooruit komen wie of wat we z~n. Humanitas heeft bespre-
kingen aangevraagd met de Gerhardstichting, want ze wilden mee-
doen. Bepaalde projecten die ze al hadden o.a. inRotterdam en
mogelijk inHengelo, wilden ze er buit en houden. Ma:_'1.rze wilden
bij nieuwe gingen meedoen.
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Toen z~n er drie oprichters gekomen. Humanitas stond er op dat
er weer een akte geQaakt werd, wa_rin er drie oprichters waren.
Ze vonden dat belachel~k, maar voor de geschiedenis wilde Hu~a-
nitas volledig gel~kberechtigd z~n. Zo kwamen ze als mede-
oprlchters in de statuten. De naam Gerhardstichting moest weg,
want die was te beladen. Gerhard was een vrUdenker. Toen werd
beslot~n er een hu~anistische stichting voor huisvesting van
bejaarden van ~e maken. Humanitas stond er op dat het zoveel
mogeltk in initialen bekend zou worden. Zr zou b~ voorkeur
ges~roken worden over de H.S.H.B.Ze wilden dat humanistische
element niet teveel op de vo~rgrond. De humanisten stonden erop
dat een humanistische stichting tot stand zou komen en Humanitas
zei:laten we het zoveel mogel~k in initialen aanduiden. Inder-
daad spreekt men in het spraakgebruik over de H.S.H.B.De huma-
nisten kregen hun zin: in de statuten, in de akte was het huma-
nisme duidelijk omschreven. Dat had ook consequenties voor het
beleid in de huizen. Z~ hadden hun zin dat ze mede-oprichter wa-
ren. En de andere boel op de achtergrond.

jiepere ach- Ik vraag wat de diepere achtererond was van het mede als op-
tergrond v , richter erkend worden door achtereenvolsens het H.V. en
e-'-lrenning als Humanitas. Een sterk historisch besef, dat als later de pa-
~ __é-oprich- pieren boven tafel komen het een humanistische zaak is. Dat
~er(s) ze niet een b~wagen z~n geweest, dat is eigenl~k vr~ eenvoudig.-

Ik veronderstel dat er een soort str~d tussen de drie groepen is
geweest als men elkaar niet accepteert als initiatiefnemer. Ze
heb~en het wel geaccepteerd, want het is in de stichtingsacte
opgenomen. De vr~denkers vonden het wel wat vreemd, maar de
humanisten stonden er erg op. Die vonden dat maar beter. In
feite zeiden ze:nou ja, jullie mOEen dan het eerste idee hebben
gehad, maar in feite hebeen wu het opgezet. We moeten niet voor
de gesch~edenis de indruk wekken dat wt erin gestapt z~n nadat
jullie het hebben opgezet. W~ hebben het eigenl~k opgezet met
jullie samen. Dus laten we dan ook in de stichtingsacte zetten
dat we beide de oprichters waren. Want de oprichter van een
huis in Zeist kun je toch eLgenLijk. niet van betekenis ac ht en, .
De oprichting van bejaardentehuizen, waar 200 à 300 mensen in-
kunnen wel. Dat hebben we hoofdzakel~k gedaan. Dat doen we
samen dus laten we-samen in die stichtingsacte staan.

geschiedenis Ik zeg dat het een merkwaardig fenomeen blijft.Spigt zegt het O()~

nj~t echt ge-wel vreemd gevonden te hebben. Maar als de werkel~ke stukkenw~~a aarige d , boven tafel komen dan blijkt (want .d i e brief ligt er aan het
congres van die vr~denkersvan het huis in Zeist)B~ het 25-jarig
bestaan is de geschiedenis in werkel~kheid gereconstrueerd. Dat
wer~ geaccepteerd. Äls het e~ eenmaal la~ konden ze de geschie-
denis geen ieweld aandnen. Het moet naar de buitenwacht als een
geheel lUken, vaor de mensen die het oppervlakkigbekUken.Maar
wie er naar gaan neuzen mogen het vinden. De geschiedenis wordt
geen geweld aangedaan.
Van Praag zat aanvankelUk b~ de N.C.H.B. Die is opgericht door
het N.V.V. Blom zat er onder meer in. Jaap kreeg al heel gauw
door dat dat toch een algemene stichting zcu worden s Hlj heeft
daar het vak eigenl~k wel geleerd. Er zouden huizen worden ge-
bouwd van de meest neutrale zin die je marr hebben kunt. In
zo'n recreatie-zaal komt een draai-tafel die je dan als katheder
kunt gebruiken, dan als preekstoel, en dan als altaartje. Dat
draaide maar de ene zondag dat de andere zondag dat. Daar voe~de
h~ natuurl~k niks voor, voor dat soort algemeenheid. H~ streefde
na~r een tehuis voor humanisten, waar humanisten graag in wilderr
wonen, het een eigen karakter wilde geven. Het humanistisch
element kwam helemaal niet aan bod. Daar 'flaS 'ok geen oog voor.
Het waren daar gewoon vakbondsnensen. ~a de 00rlog was de door-
braak gekomen en de vakbondsmensenzeiden: we bouwen huiz~n voor
onze leden en d_t z~n katholieken of protestanten of bapt~s~en.
en humanisten en vrijdenkers. (126)
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Daarvoor z ou.ihe t worden Lng e r Lc h t t ieder zou zijn deel krijgen
het zou zo neutraal mogel~k worde~. Daar kregen de hucanisten

~n Praag: bezwaar tegen. DuidelUk werd ingezien dat er huizen van hucania
t tische signatuur moeste~ komen. Omdat er iets aan te doen was.2zwa~r egen ~et algemene Da.vr kenden ideeen ui t gewe r-kt worden. Ik zeg dat hij niet zozeer

2 onderbe- tegen het algemene was als tegen het onderbelicht bIDven van het
~chtinc v. humanistische. Het neutralistische volge~s Spigt. Vanuit het
2umani~tischehuis wilde men volstrekt neutraal zijn. ~edereen mag erin, E~

~~F hij een ~:~~t kathedertje wil hebben dan wordt dat erb~ ge-
maakt. Het was kleurloos gemenGd. Vanuit het huis kleurloos.
Wie er in wil kan er in en als er vanuit zijn geloof bepa~lde
eisen worden gesteld dan wordt daaraan voldaan, want ze zijn
~llemaal gelijk, het kan ons niks schelen, als je maar vakbonds-
lid bent. Ik zeg de indruk te hebben dat Van Praag dat algemene
niet afwees. Dat h~ het hier wel deed verwondert me. Spigt zegt
dat hij erin is gegaan om een kans niet te missen. Dat deed h~

aap wilde ~El me?r. Hij heeft bepaald de rr.e~inggehad: als ik er nou in
o .- ~ om,- ga zitten en we o~s voldoende e~ voor inzetten, dan kunnen we• .....,• .ti • .J...J •.•.••.

dat wel omtimmeren. Toen de kans kwam van de Gerhardstichting,
is hij onmidäellijk omgeschakeld. Hij is neg een +:;,jdin de H.C.3.B.
b Lijve n zitten. Hij gaf nooit een pest' zo ...gauw pr ijs , waar hij nog
informatie kon krijgen. Da~r bleef hlj zitten of liet h~ ie~and
zitten namens hem. net huis was te neutTalistisch t.o.v. de
verschillend e Le ve ns cv e rtu t gLng e n , te k.l eu r Loo s , vanuit het hu i.s 1

',~'het bestuur, de leiding. Het mauk t e het li'uïs-~'ffi'etuit of er
200 katholieke vakbondsleden in wilden kon dàt best, als ze
maar lid waren. Van Praag was tegen die kleurloosheid, h~ was
tegen algemeenheid. Hij was met de H.S.H.B. beter uit.

Jofdbestuur Ik vraag wat Spigt nog weet uit de eerste hoofdbestuursverga-
Jnd '59:druk deringen. Je had een dagelijks bestuur. Da_rin zat Jaap, met
e z e t t.o.v. ~ Max als secretaris, Jan Bl.ileveld als pe nná.ngmee s t e r , b~-
Jed voor- zonder competente mensen. Beide uit het zakenleven. net waren
~eid en vrijer€rote zakenlieden, wisten overal wat op te vinden. Het dagelijks
~g. bestuur bestuur met de directeur van het bureau, Fenco ~ den Berkhof

en meestal het hoofd van de geestel~ke verzorging, Daan d'Angre-
mond. H~ bestreek toen (ze zaten ~og niet in leger en gevange-
nisèen) de hele geestel~ke verzorging.Schonk stond onder hem.
Het dagel~ks bestuur kwam wekel~ks b~ elkaar, vrij langdurig. Vas
rie h eLe zat er-das- Ln U-+.,...o!"').,+ eerst 0'''' do. B'Lije nbu r-g Laa n La ter+o-ou..~.&. u ·oa." u~"",,\JJ...J,.V ......,..•• u ,t"..... ..I.J"Jo. ..•• ,-","J...4, '-"'"\.I.... .t"

de Oude Gracht. ·et hoofdbestuur bestond uit 20, 25 man, en ~Nam
14-daags of maandel~ks b~een. Jaap was een b~zonder inventieve
man. Als er een moeilijkheid was had h~ 9 oplossingen. Heel
langzaam groeide in het hoofdbestuur een ongenoegen met de voor-
koker~ van het dagel~ks bestuur. Daar z~n he haaldel~k con-
flicten uitgebroken. Een rol speelde daarbU dat er zware jongens
in zaten . .u.etwas een vrij zwaar bestuur. Ze hadden a lLenaa.L een
eigen baan, waar ze een grote naam in hadden, grote p0sities in-
n~men. Ze konden ook niet zo ve schrikkel~k veel tUd besteden aal
het bestuur. Uit hoofde daarvan zagen ze toch wel node dat ze
steeds voorgekookte beslissingen voorgelegd kregen. Aan de anderE
kant konden ze niet zo erg klagen want door gebrek aan t~d zoude~
ze er toch niet aan deel kunnen nemen, aan die directe besprekin-
gen. De drie waren da~rente~en praktisch vr~gesteld. Jaap was
gedeputeerde, dus kon helemaal over zijn t~d beschikken. Jan
zat bij Aurora en ~ lIax had een eigen bedr~f, een centrale ver-
warmingsingenieursbedr~f. H~ kon zich ook vr~maken wanneer hij
wilde. Dat was de positie:een druk bezet hoofdbestuur cet eigen
banen, nodig om dat hoofdbestuur de nodige kleur en fleur te ge-
ven, zwaarte te geven. En een dagelijks bestuur van hoge kwalitei-
en er veel tijd aan kon spenderen, met naast zich een directeur
voor de uitvoering. Spig~ heeft daa~ b ;zonder boeiende discussie~
meege~a~kt. Want alles tond in de jaren 50 en 60 ter discussie •
Er~deed zich zo verschrikkel~k veel voor. Het hele ve~band met
de N.A.V.O., de ontwikkelingsr:-ulp, re~htskw;sties,abor'tus, een
aarzelend begin v.d. euthanas~e kwes~~e.(23~)
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(verv. gespr. P.Spigt Asd d.d. 29.9.87 band 2:3)
Een andere kwestie w,:;"shoe een na tuur-wet en schn pper- zi.c n moet

, gedr~gen in de zich ontwikkelende atocmtheorie. Wat is z~n
esties van verantwoordelijkheid, de ver~ouding tot de kerken: samenspraak

of vijandschap. Alle grote kwesties van die t}jd kwamen daar ter
sprake, en grondi~. Jaap van Pra~J berekende al lang van te
voren welke kant de discussie op zou kunnen gaan. HU kende ze

Ja3p had de allemaal als zijn br ekzak. HU had al drie alternatieve oplos-
o~lossingen alsingen. Hij had desnoods al teksten voor verklaringen. In 'De
Ki3ar, bGv. Stem v~n h~t V~rbond' vind~ j~ ~~,teksten vanl ver~laringe~,
co~ceDt-verkl.daar z~n b~zonGer knappe b~. vcnl~terende ver~12rlngen, b~v.
schitterde t.a.v. de kNestie Israël, over daar gevoerde oorlo€en. De drie
~sren er bij van Breda, de hele na-oorlogse berechtigg v~n collaborateurs.
~.3.arwel een Jaap was dan de figuur die wanneer de discus~ie zo'n beetje tot
b~on v. irr. zijn conclusies kwam bij wijze van spreken de tekst al klaar had.

Dat was een bron van irritatie. Ze wilden het liever zelf doen.
Mlar ze konden het niet zelf doen want ze hadden er geen t~d
vOOr. Ik zeg wel te voelen dat het eerl zekere oneverlwichtigheid
geeft wanneer mensen steeds voor voldongen fei~en worden gestel'
Aan de andere kant verzoenden ze zi~h er mee. het kwam ook wel
voor dat andere mensen uit het hoordbestuur zelf een tekst kla'
gemaakt hadden. Dan was Jaap bereid daar over te discussiêren,
en concessies te doen.Maar e~ waren grote discussies, met grote
me n sen , Libbe ~ der rial Vl2.Seen hele grote .Hijwas de filo- -

}.Stuiveling soof. Garmt Stuiveling zat er ook in. Hij was een ongelooflijk
heldere denker. Hij bezat een bewonderingswaardige formulerings-
kunst • Maa r hij had het vr-e seLük druk als hoogleraar. Met 112:00
studenten. Jan Brandt Corstius, Kon~enberg, Coenders.Coenders
was een helesIlmme man. iias-Landerwas weer een ander type.
Hij was toen president-directeur van de Rijksverzekeringsbank,
~e sociale verzekeringsbank. Het was een grandioos gezelschap.
~r gebeurden ook wel hele lollige dingen. Stuivelinz had de
gewoonte af en toe weg te blijven. Hij had hel; druk, kwam niet op
de vergadering, maar had wel de notulen gelezen. Hij kwam dan de
volgende vergadering wel. :Bijhet punt n.a.v. de notulen kwam hij
met hele n i euwe voorstellen. Op de vorige vl=rgadering, nwaa r hij
niet was geweest, was daar over besloten. Dan kreeg je een

Stuiveling: explosie van Libbe van der 1:1al.Zo van:Godverdomme! G'armt!
wilde verga- Als je het nog een keer in je brutale hoofd haalt om hier weg
dering over te blijven en aan de hand van de notulen een vergadering weer
doen tot onge-opnieuw te laten maken! Nou, dan stap ik eruit of jij stapt erui~
rr . gen v. Hij was een colerische figuur. Een prachtige figuur. Libhe van
van der Wal der Wal heeft er lang ingezeten en heeft zwaar zijn sternpelge-

drukten waf; de enige man die Spigt op zonda6morgen vo\"'.rde ra-
dio heeft horen zingen. Toen had h~ het over de raclame.
Hij had toen een heel praatje over de zinloosheid en miserabel-
heid van de media-reclame. D~~rb~ deed hij een liedje van de
recla~e na om daarna de violen van zijn tOQrn over de mensen uit
te starten. Met zijn stentor-stem. Zijn grote ko~. Hij was een heel
invloedrijk man. Hij was beminnelijk, verschrik~elijk aardig. Heel
knap. Ik:een knap denker op een klein terrein. Sçigt:en daarbij
op een terrein waar Spigt en anderen al enige stappen verder
op waren. De intellectuele ~roep ~ie op filosofisch gebied iets
wist. Van der Vlal was een fervente aanhanger van He:jmans en
Polak. Dat was voor hem a tot en met z. Ik zeg nooit iets
te hebben horen zegCen van hem waaruit bleek dat hD dat psychisc
monisme nu echt aanhing. Dat heeft hij zo nadrukkel~k nooit ge-
zegd volgens Spigt. Daarvoor was hij teveel methodicus. Hij was
een methodisch denker. Maar in het ho fdbestU1Jr was hij de
ethicus. Ma r dan een ethiek waar de anderen, ook Stuiveling,
Jaap en Constandse en Suigt, stappen verder w vr en , Kan-c:ja
accoord, maar dan in de inte~pretatie van Cassirer. Van de
i'.'Iarburgerschool. Hij baseerde zich op Kant. 4et. bo ek van Leo.
Polak:Kennisleer contra Materie-realisme, da""ünlet te lezen lS,
aan elkaar hanz.t van de c i, !f,te!1îhelemaal Karrt ä aan s was, en eenrrevecht was më='t al..leantl-~~an"t anen , was zijn bijbel.(317)
o
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(very. gespr , P.Spigt Asd d.d. 29-9-'87 b-ind 2:4)
Dat boek van Polak was bedoeld als eerste inleidi~g tot z~n
Dro~otiec8~~i~~: ~e ~i~ fe~ T3r:2:~~ng. rtetwas een soort
ken-theoretisc~e inleiding. Het is vol~aakt onleesbaar. Het is
zo verschrikkel~k knap en geleerd, dat het niet t~.~ezen is.
Ik veronderstel dat het feit dat Van der Wal dat wel gelezen

'an der Wal had hem een beetje onbereikbaar maakte:-Spigt heeft veel
:n sp~gt:debat- debatten met hera Ln de auto gehad. Ze ginger...· dan Ç"c,~ennaar .
""Cena.n de auto een vergadering , zaten bijv.samen in de redactie .,~~~.2:~enschar

Dan brachten ze hem in de auto van Delft na~r Den Haag of
later naar Laren. Daar zat h~ in het Rosa Spierhuis. H~ at
dan b~ Spigt in Amsterdam. Dan vergaderden ze hier en bracht
Spigt hem 's avonds weer terug. In de avto hielden ze diepe
debat~en. Het werd in zekere zin wat tragisch, al nam h~ het
zelf niet zo op. lijheeft er denkeLijkwel iets van geyoeld.
Hij zag dat de mens2n wa~rcee h~ in het hoofdbestuur zat eriwaar
op h~ bijzonder gesteld was, en met wie hijeen grote kameraad-
schay onderhield, dat die toch filosofisch een paar stap~en
verder W2ren. H~ definieerde het niet als verder. H~ ging
terug tot de teksten. Kant und keLn Ende. En zo ontdekte hij:
ze z~n genuanceerder, ze w~ken af. H~ wa~ heel geestig in het
opbouwen van redeneringen, ik zeg:heel elegant, maar een
tikkeltje dogmatigsch volge~s Spigt.Hij was wel een hele grote
in het hoofdbestuur. Hijhad grote invloed. H~ kon.helder den.-·~.

~.iering v s d , ken. Ik vraag me af of zijnstempel op het hoofdbestuur dan wel
zo groot is geweest. Nee zegt Spigt. Als de colleges van Van
Praag met die van Libbe Y.§!l der vVal in Delft worden vergeleken,
dan z~n dat twee t~dperken. Van der Wal dóceerde de inhoud
van z~n boek:problemen der zedel~kheid,liet probleem van goed en
kwaad, op een typisch orthodox-Kantiaa~1se manier .Op de manier
van Leo Polak. Hijwas ook een leerling van Leo Pol~k. H~ was

d W 1. bijh~gepromoveerd op het objectiviteitsbeginsel en omdat h~
~a~ l~r~vpa~l'akde eerste leerling van Polak was die promoveerde, kreeg h~
e"r ang 0 1 d 0 h iet t + . " 1" . è. geen cum au e. m em nle e suoren ln z~n a~ere carrl re.

Men zou kunnen zegGen: nou ja, cum laude zeg. de eerste leer-
ling. Wist Polak veel toen. H~ 4eeft dus expres geen cum
laude gekregen, hoewel h~ het wel verdiend had. Het was een
heel knap proefschrift. Een grondig stuk werk. H~ was een
'classicus. Dat type. Ik vraag ofS'pigt·nog heeft meegemaakt
dat Libbe ~ der Wal zich tegen de haren ingestreken voelde,

b . ~l· b~v. b~ de tweede beginselverklaring van 1955. De eerste is
~~~.eglns~L~~~~el van hem, ma~r die van '55 allniet meer. Bijde tweede was
~.·-./oorall ede groep rond Van Praag: Stuivel i"$, Brandt Corsti'Js en Jaap

zelf sterker bijbetrokken.Lib~e van der ~al werd bijzonder ge-
waardeer-d, maar stond een beetie~ï801eerd. Hijwas een gra-r::-
pige oude heer met een goed ve;stand. Ze hadden eerbied ook-van
vrege zijn f e nome na.Le lclacsielce kennis. Hij heeft i,ok toneel-
stukken geschreven, die niet zo gek z~n. Z~n memoires z~n
verr-ukkeLijk, Die heeft h~ kort voor zijndood geschreven. Spigt
schreef er over in zijnin memoriam in het Jaarboek van de
Maatschapp~ voor Nederlandse Letteren. 'Van Beide een Beetje'.
Spigt heeft zich vooral t~dens de laatste jaren van het leven

.van Van der \'/alerg veel met hem bemoeid .Z~n vrouw was overle-
den en-hij was in het Rosa Spierhuis. Met Jet Polak samen heeft
Spigt er voor gezorgd dat h~ daar een palr prach~ige kamers
kreeg, aan de buitenkant. Daar kon hijpraktisch een hele

.,,! t bibliotheek neerzetten. Maar h~ was toch erg eenzaam. Eigen-
~oce ~.a~ 0- lijk is hijop aandrang varn-SpLgt , die een voorkeur hesf t voortogra ledvoo~oemoires en autobiografieën, zijnauto-biografie gaan schrijven.

~p.a~n ranoDie is gebaseerd op een anecdote, uit zijnschooljaren. Hij zat
• plg in de klas met een jongetje, een joods jongetje. Op een zeker

moment kwam een Duitse zin aan de orde, in de les. Dat heeft
Libbe hem eens in de auto verteld~(392)
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(verv. ge~pr. P.Spigt Asg d.d. 29-9-'87 band 2:5)
(Spigt komt met art. in rtekensch.)Op een v'!n de eerste dage~
in het 3.osa Spierhuis we rd L'ib: e door een be j a v r'de mede-
bewoonster in de g~ng a~nsesrrcke~. Als wat zit je hier
nou eige::'ijk.Dil: verhaal had een dubbele bode:'.. Ach rae vr ouw ,
h:1.dhij gezegd, van beide zo'n beetje, als kunstenaar en als
wetenschapper. En over het jongetje:'Er ttickte zum Bureau-
vorsteher auf'd t was de zin in de Duitse les. ~aapje stak
zijn vinger op, de klas belust op trammelant wachtte in span~
ning op wat hij nu weer verzonnen had. ü.i.evroër.v,zei Jaapje
tegen de Juitse lerares, ik weet de vertaling. ua je gang,
zei de lerares, vol argwa~n. Jaapje:h~ klom snel o~ de
bureaukruk. -Uaar jongen, dat is toch onzin. Nee, mevrouw,
een Buro-vorsteher is iets d~t voor een bureau staat. Een
kruk. En 'aufrticken' is opruk~en, met sp~ed ergens op af
gaan. Toen moest Jaapje voor de klas komen en juf vroeg: ben
je nu zo ontzet~end dom of alleen ma~r een heel slecht ventje.
Wet een heel slim gezicht antwoordde Jaapje: ach mevrouw, ik
geloof van beide zo'n beetje. Spigt zei daarop te;en Libte:
dat is het thema voor je autobiografie. Van beide zo'n beetje.
Je bent een artiest en je bent een- filosoof. Ga dat er nou als

au~o~iografie:draad doorheen weven. Dat he~ft h~j gedaan. Dat is een juweel
~~lnlg over van een auto-biografie geworden. Over het verbond staan er

rbond in volgens Spigt verder geen wetenswaardigheden in.
Van Pra~g,als Ik vraag wat Spigt van Van Praag als voorzit~er vond. Voor-
voor~itter: treffelijk volgens hem. Maar met de bedenking ~at hij ont-
alles al voor_zettend dominant was. Dat lag niet aan zijn dictatoriale nei-
gekookt domi-gingen, maar eenvoudig aan zijn inventiviteit, en zijn inge-
uant v~oruit-werkt zijn. Hij kende de kaart. Want waar anderen niet aan dach-
zienJ ten, daar was hij mee bezig. Spigt bijv. voorbereiden om lid van

het hoofdbestuur te worden. Dat ging er aan v or-r-a.f, voor dat
het hoofdbestuur besloot om hem te vragen. Hij ging voordien al
polsen. Hij werkte altijd 5, 10, 15 jaar vooruit. En dan merkte
het hoofdbestuur op een zeker moment: we kunnen eigenlijk voor
ons fantsoen alleen maar ja en amen zeggen. Want het is juist
wat hij doet. Maar we waren zo graag in dat proces betrokken.
Ma3.r het hoofdbestuur begreep niËt overal bij te kunnen zijn door
het werk. Het was deze dubbelhartige positie, die aan de ene
kant woedend maakt en aan de andere kant doet zeggen:je kan
je eigenlijk niet woedend maken want hij weet het beter. Hij had
voor elke moeilijkheid negen oplossingen. Die werden je dan

dA 9 oplos- voorgelegd. Maar hij wist van te voren dat er hoogstens 2 waren
ngen vanJaapwaar het hoofdbestuur tussen zoul moeten kiezen. Die andere

7 had hij er alleen maa r bij om ze een grote hoeveelheid k euz es
te geven. Hij was geweldig vooruitdenkend, een grote planmatige

T ~ à e nlce "Y'Io ~~i zei-..!e ~ n i _..L. ve r z e t e n r"'" -. ;û ~lC t- hom eeY"l be c t i eu:::l..:3.iJ:vergeleeKU" .•.••.•. '>J • J J.!lUC u -LC u V O::.L 6- v r., ë..J..t: u~ .4_ U • '-. u L; UJ

zie; met aro- verweet, ik ben een hele grote bedrijfsleider. Ik, ben gedepu-
te bedriif;lei-teerde en leid een bedrijf van 4.000 man.~ijn sector in de pro-
der J vincie bestaat uit 4.000 man personeel, en die leid ik. Dan

moet ik ook ver denken. Dus het is mijn tweede natuur geworden.
(veronderstelt een minder planmatige aanpak voor '54 bij Van
Praag S\'l)Enals conrector aan een gymna sLum , daarvoor heeft
hij ook altijd vooruit moeten denken. Dat gedeputeerde zijn is
eigenl~k voor Van Praag gemaakt zegt Spigt. Dat gebeurde toen
dat Verbond zo'n vorm kreeg dat er eigenl~k een vrUgestelde
voorzitter zou I!1oetenzijn, en de centen daar niet voor waren.
Dat is politiek gedaan, want ze vonden het Verbond toch wel,
als geestelijk tehuis voor socialisten, belangrijk. En Jaap was
een bekwame man. Hij is dus gedeputeerde gewerd.en. Spigt ver-

onderstelt da-ir wel machinaties, van partU-kant. Ik zeg ze
nooit bevestigd gekregen te hebben. Die krijg je nooit boven
tafel ze;t Spigt. Dat is in ~esprekken gegaan: we moeten Jaap
helpen zeg, dat Verbond dat heeft het nodi:, dat er een voor-
zi t t er ä s ~ie vrijgesteld is. Jaap' is een voortreffel'Jke gede-
puteerde. 1.461)
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(verv. gespr. P.Spigt Asd d.d. 29.9.'87 band 2:6)
1k vr aug of er voor zever er ver-z et w'~~s,'dit tegen zijn Voor
zitterschap gericht w~s. Volgens Spigt niet. Daar was een-
voudi~ geen verzet te7en mogel~k. Want niemand anders kon

gee:1. ve r z et ,.,....Q~ ,-:'"~r:'" c l"'l~~ .d~. ',-,.cf';' t "';..::l~ t aLli z 1.....Cf C"~-4
.•.• ~OY1 '"' L"' ••• v "-,v,-.l.~..•.-'0. -J •.•.e'-~u ne n.J.._u oev,-~ -0 zo a.nc ",,_uaan.
ue;:_..voorJ~' Hoetin~ Wè.S geen voorzitter van het f'o.rrraa t van Jaap van Pr-aag',scu. van ..•aD·, l' ~", , o :» l'" b t~ ....' d~ noe~inK was een ge_eerne. ~~ Kon een voor~reILe_~K e oog op-

. ~a~~, n!e~a~ ze~~en. H~ heef~ een voortref 'elijkessay geschreven over huma-...-co.. ne u ,.Je, ' l' T"\ - '...... ., d' d t~ , nlsme en SOCla lsce. ~en van ce mOOls~e S~U~Ken le OP a" -cer b' - ),-, "'I "',, 1 ' .•• d·' 11ge lec gesc~reven z~n. ~a~r noe~lnK was nleG een man le a e
30etink:huma-touwtjes in handen hield,'en kon dir.l.geren. Er was er behalve
rri sne en s o-s, Tes: Pr-a , g 'lana':het begin ni enand die de touwt jes in handen
cialisme kon ner:ten.Ikzeg d~t Stu~velin~ de ca~aciteiten had. Maar

die miste dë tact volgens Spig-c. Bovendien WqS Stuiveling
gee~ _bed~~jfsl:ider. Op het .:ï::1sti~uut van Stuivelin~ Hra~ het
altDc helbel ln Amste~dam. Met z~n naaste collega nelllnrra
b~v. Hellinga maakte en brak hem.Hij moest tentar:tensafnemen
zittend op de trap, van het instituut, want Hellinga had de
za::llinbesla~ ~eno~en, onverwacht. Zit~enj op de trap met
de student n~D hij een tentamen af. Stuivelinz was aan de ene
k~nt een ongeloofl~k gewiekste man, maar laf, zacht, 'soft',
zoals ze tegenwoordig zegien, en helemaal geen grote organisa-

-aap:tact'lol, tor. Jaap was een tactvolle can, een man met een enorm beleid.
~eleid en Ik zeg dat Gar~t beter kon praten, en eigenl~k ook beter kon
pl.anner, t ouw-schz-üven. Zeker, geeft Spigt toe, maazvda.t maakt nog niet dat'
tjes in han- je tien jaar van te voren kun± plannen o~ ergens een geestelijk
den verzorger te plaatsen.En dat is de rol van de voorzitter. Van

Praag had alle touwtjes in handen. H~ had overal oplossingen
voor. Goed~doordacht en goed voorbereid. Dat talent had
Stuiveling hoegenaamd niet. H~ was veel te ijdel. Jaap was
misschien wel ijdel, ma~r wist dat meesterlijk te verbergen.
En onde~ te bren~en in een heleboel positieve bvaliteiten.
Stuiveling was v;el te ijdel en daar~oor te tactloos. Ik vraag

~delheid. of niet gold dat ze allemaal in die tijd Udel waren. Spigt
doo; h;t' v eLe zegt dat er, zo verdomd veel tot stand kwam; Door har~ te
da~ tot stand werken en dlep na te denken en veel kameraadschappel~k overleg.
l{1N~r:t Spigt heeft i~:het Verbon~ meegemaakt .het ~pzetten va~ Reken-

schap, het krDgen van radlo- en t.v. zendtDd, waar Splgt ten
nauwste bij betrokken is geweest. maar ook de bejaardenhuis-
vesting, 'he-t kwam er allemaal. Aet Ylerd in de v rije tijd a'l.Lernaa I
gedaan, maar het werd uit de grond gestampt.Op eenzeker moment

',. zei je, als je er 10 jaar ingezeten had: nou treedt ik terug,
: ,..S.H.B. :ver-w'ant het wordt nou ambtelijk geretgeld. De HoS.H.B. werd op een

ambtel~kt zeker moment een ambtelijk apparaat, met een bureau, met
architecten, een directeur, en het liep allemaal als een
+""'O';Y\ n...,"V'I +...,..,r.l-1rcY'\ 170 r-7';I""\t.... ~~~..,,-- T'\•....•V"'! ze i ':0-"""'0" --- ik v·eerraäiotijd ~rer- v.J. .•..••~ .•.~. -U •••••••J.L U..l.\..I.L\. ..•.~v;.J.. LJ .•..•• L.J~"""J..l. u ••..•.l..v4.:=,. ~Cl...L..J.. LJ ..l.. J~ _1J. t.A 50.. W

v arid er e rl';~'~en~~",....7o~~en .:I.~"" _.~ r-ad i,o ~n .•..,- -a~n kr-itz endu b ceLd ter- C..J...l..L'..Á..L \.A....L..ll.5 J. I....lUç.J...!... I...J..LG u.c.:..u '."IC u....LU 1:::. IJ.'I •. 5 d..L !'. lJ~c •
Ik constateer dat er reden voor trots was. Niet zozeer dat J'ewijl anderenwerden afge- er ijdel op was, je wist de tekortkomingen er van, en de
gebreken er van, die wist je duivels goed. Maar er werd wel
wat tot st:nd getracht. Dat gevoel had je in die kring van
creatieve mensen 'niet allemaal waren ze zo, er waren er ook
die in het hoofdbestuur een aandeel leverden in het gezond ver-
stand)m~ar wie beZiG was met creatieve dingen tot stand bren-
gen, als je zag dat het percentage onkerkelijken met sprongen
vooruit ging, alle mogel~ke dingen b~reikt werden, je geeste-
l~ke verzorging in het leger, in de ziekenhuizen in de ge-
vangenissen dat je d~t kreeg, en er radio- en t.v. zendtijd
kwam, 't erwij.L er allerlei .or-garri.s.a tie s uit de ether werden
sedrukt. Het BoV. diende toen een aanvraag voor verdubbeling
in. Max ~ood, Theo 201et en Piet SDigt gingen naar de Raad
van ötat'ë"Om dîärhun zauk teoeplei ~en. Ze kregen verdubbe-
lin~ van zendtijd, en alle aandach t van de drie raadsleden.
TerwU~ de andere er terloops all~maal uitgeveegd we~den: de
30nd znnder ~aam, de Vr~metselaars, ze werden er allemaal uit-
geveegd. Ze hadden ni ts te betekenen en niets nieuws te bie-

den, niets origineels. En hpt 3oV. kreeg verdub~eling.(520)
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(verv. ges~r. P. Spigt Asd d.d. 29.9.87 band 2:7)
'.rerwjjl.L:l.2..:!: ~ de pleitnota stond voor te lezen gingen ze
alle drie rechtop zitten, en aQ~tekenin;en maken. Terwjjl
toen de anderen protesteerden met hun advocaten erbjj,
zaten ze naar bui:en te k~~en. Jan dacht je:we doen toch wat.
Ze hadden enig presti~e in di~ kring. Spigt heeft in de
hoorzittingen in de T·,'1eede!\:amer(het vro or-d gevo er-d?) Daiz- had
je van uiterst rechts op een volle hoorzit~ing, waar de Kamer
zeer voltallig a.inwe zt.j W8.S, da-·.:"~;etoogde '~he" Polet met
Spigt. Ze deden daar een aanva.l 0"9 de zendt:ja.van he~ H.V.
r,laardie vre rd afgeslagen. V:.anuiterst rechts tot uiterst
links werd betoogd: jullie mogen ni~t uit de ether. Beide
hadden d2~r voorbeelien genoemd van uitzendinsen, die iets
aparts b~droegen. Ze betoogden dan onk: du moment d2t U ons
kunt bew~zen dat we iets leveren dat net zo goed door de
YfA?L.~, AV?:..Oof VP=tO geleverd zou kunrien wo rden , dan kunt U ons
uit de ether ver~~deren. Maar wU kunnen TI bew~zeri met onze
uitzendingen met ~ekgten, met de banden er van die we af late
luisteren, dat we iets eigens aan de Nederlandse cultuur toe-
voegen, d~t niet door a~deren geleverd wor~t. Dat werd beves-
tigd v~n uiterst rechts tot lin~s·. Jonqeling zei:U bent m~n
principiële tegenstander, maar ik luist~r naar Uw uitzendinge:
want ik kan er wat van leren. Het is iets eigens, niet het
mjjne, maar iets eigens. Polet en Spigt dachten:d:lt heb~en we
toch maar tot stand~ebrach~.

Spigt a12 op_Ik wil weten wanneer Spibt als opvolger van Jaap werd aange-
volier aange-zocht. Een jaar of 4, 5 voor hjj zelf aftrad. Midden zestiger
zocht:rnedio jaren als hjj in 1969 aftrad. het w~s in Voorburg waar Spigt
jEre~ 6J met zjjn vrouw waren. ~p zondag~vond, dat ~ebeurde wel meer,

daar werd ee~ borreltje gedronken. Er werd over allerlei
l~i~~ ~~ Js:~dingen gepraat, uit Rekensohap, dat deed Spigt en daar was
cp bezoek - Jaap erg tevreden over, dat vond h~ erg fjjn gaan.Ze hebben

gediscussieerd over de colleges. Töen zei h~ op een ~ker
ogenblik:wie Boet nou eigenl~k eindredacteur worden van
Rekenschap. Spigt zei:d~t komt helemaal niet ter sprake, want
ik ben niet van plan daar voorlopig af te treden. Jaap zei:
daar moet je dan toch eens over' denken, want ik denk er hard
over dat jU me moet opvolgen. Toen zei Piet:nee Jaap, dat gaa~
niet. Ik weet dat ik een uitstekende tweede ben. riet zei:
ik zou niet zoals j~ alle touwtjes' in handen willen hebben.
Het interesseert me geen sodemieter wat er in de geestel~ke
verzor~ing in de zieken~uizen gebeurt. D~t zoeken ze maar uit.
daar zitten comptetente mensen~ D~ar wilde Spigt niet aan
denken. Al::: h':'jthuis zat wilde h~i studeren, lezen,werken.

de voorzitter rtekenscha? en publicaties, ma r niet zoals ~aap zeg~en:nou
thuis ga ik een telefoongesprek voeren met die van de geest.verz.,

even me~ die van de I.H.~.U., even bellen met die om dat
alleeaal bU te houden, en dan 10 jaar vooruit. Piet zei:ik
ben een uitstekende tweede. J~ do~t d~t en laat ~U nou de
publiciteit doen, radior t.v.,~ekenschap, de publicitaire
dingen. Dat weet ik d"t doe ik goed. Maar niet:de leiding van
de hele club. Piet n2..dgeen zin omzich met dingen te bemoeie:

Daarr.a Roet- die h~ eigenljjk niet zo interessant vond. Daarna is Hein
hof benaderd Roethof benaderd.Die W:'3.S toen nog journalist bij het H.R.C.

H~ was D~rlementair redacteur. Hein kon het ook daardoor niet
doen. H-,:kon zich niet zo profileren, als journalist. Toen is
er een constructie gevonden, dat is toen bU ~oethof thuis
gebeurd met ~;, 1ia::Roed, (e:1 Spigt?). I:Iax Hood zou alge-
meen voorzitter wordeu, de man naar buiten. Want h~ was
advocaat, had een eigen advocatenkantoor, was volmaakt onaf-
hankel'Jk, kon zich na r alle kanten profileren. Dat deed er
niet toe. ;18 goeie advocaat (en dat was hU)kon je socialist,
liberaal, vr~denker z~n, of gerefor~eerd. n~ kon dus naar
buiten optreden. Zo nd er dat Le mand dat k.'!aLjknam. S9tgt kon
dat niet doen b~ de b~nk.Wilde zich ook niet zo profileren al

(569)
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(verv. P.Spigt Asd d.d. 29.9.87 band 2:8)
569 Het driemanschap waartoe is besloten is gevormd door

Roethof en ~, waarb~ Rood l, algemeen voorzitter
driema:îschap Zo is hpt in 1969 gaan draaien, maar ik wil weten of er nogRood, Spigt

R· 'h f a~dere mensen z~n aangezocht. Spigt zou het niet weten.en u 0 e"t 0 ft SI h k H ., . t Z kId ..'evr. eeuwen oe.- a]eK nle. e an we gevra~g z~n om
Mev Slee e _in het hoofdbestuur "tegaan zitten. Misschien is ze in eenr. '"uw n 1 t tao . .,. M' h' . d R d hthoek:mogel~k a hertS adl~md.gevra~ga. llslsClendl: Hze. ORor thOO~~angdezoc.d . om e presl lUIDaan "tevu en na au eln oe 01 ln e
vo?r rleman'd'Tweede Kamer kW2.ill.Ze was een heel intelligente, alleraar-
scnap gevraag digste vrouw. Ze had tot op zekere hoogte goede contact-

kwaliteitt'n. Maar ZP w:..sniet sterk. Ze had een benaaIde
voorkeur voor gebieden wa~r ze aandacht voor had, net zoals
3pigt die voor de zUne had, ze was bepaald niet een algemene

mevr. Sleeuwen-voorzit~er. Ze had niet de taaie wilskracht en doorzettings-
hoek vermoge~s die Ja~p had. Ze was vaak ziek. Ze verzuimde nog

weleens van het hoofjbes~u; r doordat ze ziek was, ze had
allel~leikwaQl t j es , Misschien was er sprake van d'ltze aan
hét presidium dat er misschien wel een vrouw in wilde hebben,
zou worden toegevoegd. Om het geheel weer tot een driecan-
schap te maken.

40 taken van Van Prag had zowat 40 functies, taken: I.H.E.U., H.S.H.B.,
·~aap H.I.V.D.S., dit en dat. Ik zeg:dat liet h~ toch los na ver-

lonp van tUd in veel gevallen. Maa~ het wisselde zegt Spigt.
590·eince band 2
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band 3 gespr. P.Spigt AEd d.d. 29.9.'87 b~nd 3:1
Door de me n i gt e rurrten die cehand eLd rac est'en worden Lnh et
hoofdb~stuur vorc.de Ja2p allerle~ clute na~st het honfdbestuu.
~a~r allerlei andere figuren werden aangetrok~en om princi-
pi~le discussies over allerlEi onderw~riJen te vneren. Veel
~a~rvan gebeurde ook in het presidium. §pigt stelde voor om
t'jde:lse Lxe hoofdbestu~;rsverg.:'.,deringeen be ra.i Ld e tijd te
be st eden b:v 0'::'" h a t f uu r a.in eon ""'rl'Y'cl'T'\l"e"l.:::kwe st i e"- u '- "'-'4 •••••.•• .1,. • ,_.. ••••• __ ..•••••. .•• _ •• '_ _ u, . ......•. '-J .•. !:! _J. _ i:' ..... '...... ~ •

Da:rtce hgeft Spigt toen het Humanistisch Yerspectief ont-
wik~eld. Ledereen deed zUn huis~er~, kreeg 1 of 2 punten toe-
se','ezenen nc est die voo.roereLde n . Het vr.s.s dus zaak ••\onder-
breking) en d2t ~s heel boeiend. Dan was zo'n hoofdbestuurs-
verg-=:.deringn i et uitsluitend g ew.jd aan administratieve zaken.
en or8anis t or ä schs ~71esti.=s.
Ik wil w~ten ~elke rol Van Praag bU de oordeelsvorming rond
het hur:J..Dersp. heeft vervuld. Geen enkele volgens Spigt. Het
.i s t üd en s zijn beleid niet z e oeur-d, Ik we ro tezen d rt h ij op.; <.I __ _ "-

de ac::-:erg:,ondtoch :;,o~','lelau.nw ezig ':I:.lS. V oLg ene Spigt heeft
Jaap zich heel nadrukkelUk cn een afstand ~ehouden na z~n
af-:reden. HU wilde zich hoegenaamd niet mengen in discussies
~ie in h~t hoofdbestuur pla .ts v~nden. HU praatte wel met
al~erlei lui. En daardoor drupoelde d-t toch wel door. Maar
materieel ~esproken en vrij v~rgaand hi~ld h~ zich volstre~t
buiten discussies. ~us hier speelde h~ geen enkele rol in.
Dat was een menin~ van hem: op het mo~ent dat ik aftreedt,
zullen jullie van m~ geen last meer hebben. Enkel nog publi-
citair in Rekenschap enz. Hij is n2dien in RekenschaD een
ac~ievere rol gaan vervullen. Hij werd toen voorzitter van de
red~c~ie. Ik wil weten wat de reden was van de totstandkomin~
van het Hum. Perspectief. Daarvoor was er vo13ens Spigt het -
congres wa~rop dat nieuw~ beginselprosramma werd gemaakt.Dat

HUffi. persp.: 7as in '73. De discussie vooraf over dat maken van dat begin-
vlóeide voortselprogramma (Piet Spigt was voorzitter van de comr:J.issiedie
uit nieu~e dat voorbereidde)strandde voortdurend op het feit ~at aller-
beg. verkl. lei me~sen n2venstaande onderwerpen in de beginselverklaring

w i Lden opnemen. Allerlei maatschappelijke problemen, immater-
i~le problemen, wilden z~ er allemaal in onder brengen. Dat
leidde tot een eindeloze vruchteloze discus:ie over de be-
ginselverklaring. Uitwerkingskwesties zeg ik. S"pigt stelde ".
toen een scheiding voor. HU wilde eEn beginselverklaring
schrijven waarin uitsluitend de uitgangspunten zouden worden
gegeven. Hij zou tevens eenontw~rp maken van iets dat daar-
naist gepubliceerd moeste worden, dat van minder definitieve
aard moest z~~ dan de beginselverklaring, w~arin de maatschar
peLjke en iI:i::Jateriëlezaken allemaal aan de orde zouden komer.

hUd. manifest Dat zou een humanis~isch r:J.anifestworden genoemd. Dat was
we r-d hum. de eerst voorgestelde titel. vmdat ze dat teveel communistisc
persp. manifest vonden hebben ze d~t humanis~isch perspectief ge-

noemd. Daarmee ging Spigt volkomen accoord. Toen konden ze
he": begi n seLpr-o gramc.a uitzuiveren va.: elementen, die het in

~el. hum.per-elk co~gres weer tot een nieuwe be~inselverklaring zouden ma-
spe ct , -. 1 ks n , Je zou elk congres weer een club krijgen die zou zeg en:
beg. verx~. dat punt moet veranderd worden. Er moet een zekere wa~rdë var:

bl~vende aard zijn ~oor d~eginselverklaring, die de uitgangs-
punten moet f'orrau ler=n . Ze zijn wel vo or wijziging vatbaar, .
~a~r niet op zo'n korte term~n, als die heel vluchtige punten
uit het maatschappelUk bedr~f. Spigt nac zich voor op verzoek
v~n het hoofdbestuur een toelichting op die beginselverklarir.
te schrijven , Dat is de brochu re :ui tGangspunten en doeleinden

an het E.V. TIaarin stond:dat moet voortdurend in beweging
bl~ve~. Dat noet een punt van discus~ie zJn 09 alle afdelinge
ver;ade~i~gen, ge~~stvergaderin~en, hocf:b~stuursverg§deringe
da~ hcuden we die besi~selverkl~ring in zekere zin zuiver.
3~ dat is t oen a,;.ttgenocenin ,'73:h~(~~h~x;:::l.an,~sti,sch)perspectielS noom~ vOLtonld en zal noolt VOLtO~lQ z~n. l120
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~veEV. ~e~J~. ~.jpi~~ Asd d.j. ~J-9-'67 ~and 3:2)
Ik vraat me af of een zuiverder ziensw~ze dan het hucanis
tiseh perspectief op te vatten ~ls vo~rtvloeisel uit de
behoefte bi nrien het no cfdbe stuu:r aan Lnhoud eLijke discussies
niët is h.et uitdie"gen van de hum. we eldbeschcuwing. Ja zegt,
Spi6t • .i:.Jaarbui ten meer ond erbr-uwe n wa t ze Lnnaa t sch , opz Lch j
voors to::.den,dan alle en in ?Ti:~_lekuerigepublt ca t t es of rede-
voeringen. Er was behoefte aan een docurae nt , dat voortdurend
z o: wor-den aarig epast, z.a.rr dit de dosLe Lnde n zou formuleren.
Het hoofdoo&~erk van 2pigt was:het be~inselprogramma zuiver
houden. Za::en als euthanasie en a bo r-tu s er buiten ho ud en .
lk wil weten wie er allemaäl in die com~issie Van Dooren zate
Schill ebeeck:{ niet volgens Spibt, die overigensniet in die
c oran i sei e z at , Hij we et niet ','laar~chillebeeck:-: Lnzt t , Z!jn

~chillebeeckx: vrouw ~eent dat h~ in onder~ijshervor~in~ zat, ee~ aniere
in studiecie? club wa·r Jaap inzat, de samenwerkingsschool. Op grondslag

van ~én begrip, dat allen konden onderschr~ven, de humariiteit
Iedereen kon er zijn eigen inhoud inleg;en. ~at was makkel~k.
De eenheids3chool in jederland invoeren. De strUd om het be-
ginselverklaring te zuiveren van maatsch. doeleinden heEf~
---:'::... --~":.j )'::c,_; _l~et zo'n 7erschrik~.;:eljjkestorm o oz eLever-d,
H?~'~as elg~nl~k een vondst. Toe~ Spigt het vo~~~telde werd

~~ persp.:een het gewoon als een (tou~voyer?) werj opgenocen. Vonral omdat
..ist die aan- Spigt er ~eteen de stukken b~ had. H~ had een beginselprograrr

ma gecaakt en had een humanistisch perspectief ge~aakt, h~
kon zeggen:k~k, dat is de bedoeling. De mensen die er zo
fel op ha~den gereageerd werden enthousiast. Ze konden er
zo veel makkel~ker over praten.

hum. wereld- Ik wil weten of de hu~. wereldbeschouwing aanvankelijk zwak
besch. aanvank . bleef do rdat Van Praag terughoudend was t.a.v. mait sch ,
zwak do -r ver- s ueLl Lngname . Dat l:'lg"laar de hand do;,rdat het beslui tvor-
deelde huis ming2col~pge bestond uit versch. pol. overtuigingen. De in-

houd van het begrip democratie w~s b~liberalen een andere dan
blj vr-ijd enke r s .
Soig_t heeft met Lios een hele discussie 2ehad daar over. HiJ'discussie met • ~wilde aktie voeren ondat het H.V. zich socialistischer zouLiD_E en Radius .uitspreken. Dat heeft Spi~t beqtreden. Hij kwam toen met hele
grot~ voorbeelden van S~r~~e, Marcuse e.d., allemaal twijfelen
de oude heren. Dat is een belangr~ke discussie geweest, want
Linscis toen echt wel een beetje teruggetrokken. Hij hà~als .
ffiëQë~tandeT Simon 2adius., die de anarchistische kant, de
Ferre -kant op ging. Spigt meent met vrij veel succes Lips
bes"treden te hebben, dat h~t humanisme tot een welomschreven
p0l. maatschappU-oriênt~tie zou kunnen komen.Dat was uitge-
sloten. Ik zeg d~t de maatschapr~-beschouwing in de jaren 10
vs el. meer uit d e verf k·'!8.m dan bijv. in de jaren 50. Door-
da t ze in r-e La t Lve r-end e zin toch rae er gi.ngen f or'muLer en vol-

~!:ls Spigt. Ik zeg dat z owe L in de j:i.ren50 a j s 70 het huma-
nisme bedoeld was als inspire~tiebron acllter alle handelen,
en dat verschillen tussen beide periodes te ma~en hebben met
de koers. Dat heeft het hum. persp. bepaald bevorderd. Ze
werden uitgedaagd om 0; smaatsch. gebied tot duidelijke formu-
leringen te komen. In de discussies bleek hoe moeil~k het was
cm dat te f'o rmu Ler en , :,Iaarde salni et~eI!1in'.'/erdhet ge pr obe erd
en lukte het soms. Sr bleek dat ze veel meer konden formule-'
ren dan aarrvanke L'jk ged r.cht werd ,
Ik wil weten wat Spibt voor problemen verwachtte b~ het ver-
trek van ~an Pra~g als voorzitter.Spigt verNachtte dat het
erg mo ei Lijk zou z~j:ttom dezelfde èoherentie te bewaren,
came nnang doordat de man die de samenhang belichaamde, weg-
viel. De vor~ing van het driemanschap, waarbU de functies
LO~d ve rdeeLd ·,':=.sen de same nh an g er vr::.s door persoonlijke
svnroa thi.e kame r-aadscha o ·"{oo ..•..hr..t:' "::{ond en <::niG't war en erg•..•••../~ .•• t-'::....I..r • ..:.. ,n..:..:- 1...• cx:c .:J ';'_...:.J.:-' , -- lo .••.••....,~, ~ - '-.,I~.-o ;y

bev~ier..d, ver-crou~den elkaa~ erg, ~aren op elkaar ges~eld ~n
hadden achtin~ voor elka~r. Ja2P werd a.h.w. opgespl1tst ln
dr~e~n. UaaT~Qor kon ~et ~is~chien lukken~ en lukte hetto"t cp zeKere noog-ce oox. \244)
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Ze z~n een heel and€~e koere gaan v~ren en waar Jaap veel te
veel de di~_en vasthield hebte~ z~ din~en losiel~ten en dat
dat is gee~ ~islukking gew~rdeno Onder Jaap was het zo dat
he~ op zond~gavond ~egel~ati€ ~eje~rde dat de ~an van de
geestelUke verzorsing in het leger o?gebeld werd, van:heb je
problemen en wat doet zic~ da'r voor en dat probleem dat je
me Laat st voerlegde is dat opgelost, je zou het zo kunnen
d oen . =n dan ce Ld e hij even later Li:.s op.:::ethem. ging hij
d~or craten. E~ hielj alles b~. Heel veel van die functio-
naris;en ~án van hen was Piet vsn der Vliet. Piet heeft in
d e we r-kkamnen z ewe r-kt ,,1 c;~c::tol..'öii.- ve rzorzer :::.ehebben h em• .J.. _~ .•.~ .••• _.J .•.••• 0 • '- ..•.. ~ V .__....••."-' ...:.... ""'...... '_ .•.J...... v '-' _ .::.J Q...... ..-
heel idioot de redactie van Nens en Wereld gegeve~.een poosje
waar hij helenaal knetter van werd, want dat was zijn kwaliteit
helemaal niet. Maar als die lui corTes' andeerden met een der-
de, ging er een copie naar Voorburg. Jaap was van alles op de
hoogte, wilde da~r ook van op de ho gte z~n. En nog koni~gs-
gezinderdan de koning deden ze dat uit eigen bewe&i~g al.
Piet SDi~t corTeSDondeerde OD een zeker moment met Piet van
der Vliet, en k'.'.'ë..mer achter-dat van e Lxe brief die hij s cnr-ee
-:;-e;~c ooi.e '''~''"l'' Vo or hu rc g~Y1~ 71"1 (j",~ van C::pl"at'c::br-i ef ook.....•• ~l !.....•...... _.1. •••..••..••-.' .,l,..{_~ ---~6 • .-J~ ••..• ....1.':-"" u .....•._..1....; ê::. ••..• tr..J ~

meteen een c opi e naar.Voorcurg ;,;ing.Spigt zei:~'iet, met jor
cor~espondeer ik niet, want dat soort driehoeksverhoudingen
houd ik er niet op na. Als ik met Ja p wat wil bespreken be-
spreek ikhet, als jijwat met J~a~ wil be3~reken moet je dat -
ook doen. Maar als ik met jou correspondeer, dan corresponde-
ren w~. En daar mag je hongsten2 je vrouw van op de hoogte
stellen, maa~ het ga~t niet aan zonder mij mede te delen aan
wie j~ alle~aal copie~n gaat sturen. En mijn brieven voor Jan
en allemaal gaat copi~ren.Het was een soort Paus-verering.
Hij klampte zich vast aan Jaapj, die alles wist en o7eral een
op ossin8 voor had. D,t is tot Jaap's aftreden vocrtgegaan,
dat heel veel mensen tegen hem aan plakten, dat in Voorburg,
later in Zeist alle 't ouw t j es bij elkaar kwame n , Ik constateer
dat dat niet alleen de zwakte was van de mensen om hem heen,
maar ook de ambitie van Jaap. Dat zonder tw~fel aldus Spigt.
Ik stel vast dat Van Praag in dat opzicht niet opvoedde tot
het humanistisch ide~al. Dat deed h~ wel, maar h~ wilde er we
bij z~n volgens Spigt. Het willen bl~ven bekijken was misschien
z~n onderwijzersmentaliteit. Hij kon-moeilijk loslaten.
Wet het vertrek van Van Fr .ag veranderde de methode van doen:
er werd meer aan de mensen overgelaten. Alleen, ze moesten
~egelmatig op hoofdbestuursvereaderingen verschijnen, de

later:overlep honfden van dienst moesten periodiek op ho~fdbestuursvergade-
op hoofdb.ve;gfingen verscht?en. Ze m?esten daarvoor ee~_stuk publiceren

met enkele prçclemen, dle ze eventueel hadden, en hun perspee
't i e ven , en. ri .., .•. """I""'\O~+ 'TT"(""\""'" ~c ve r-z ad e r-t n r h~~ ~o h o o f'd be e t uu r e•••••• ,- •.• \.J .1llV~uU V'.IV.J.. \.A,. ••••• " .L.Ó~""""""..L-L...I.J.:::' V1J ....•.•.......LJ.UU..1,.I...LV >..J ••••••••..1..-

leden z~n. Dan kregen ze een hal! uur, 3 kwartier of 20 minu-
ten om hun za~k te bespreken. Dan konden ze weer naar huis.
~k constateer dat dit samen met de verandering in de rol van
het dagel~k3 bestuur en frequentie van samenkomst periodieke
veranderingen z~n. Het presidium met ]o~d en Rnethof, later
met ~ was heel nadrukkelijk een agenda-commissie. Ze zijn
wel verder ge~aan hoor, bereidden wel wat besluiten vonr.Maar
eigenlUk was de functie vanhet presidium: uit de menigte van
punten een te bespreken agenda samen te stellen voor de hoofd
bestuursvergadering, die 14 daags plaats vond. (305)De agenda
maken. Zeggen:dat hoeven w~ niet :e bespreken, kunnen we
onderling wel regelen. Dat komt op de agenda, daar over moet
het hele hoofdbestuur beslis~en, dat komt op de agenda, dat
ni~t, dat wel en dat later. De tJd dat er in he~ hoofdbestuur
z onder agenda werd vergaderd heeft SIJigt niet me egemvak t ,
Ik zes dat er a~nvankel~k sterk ~en centralis~e binnen het
:1. 'T. heerste. Van wat er ter tafel kwam , :2.rwas zo verschrik-
keltk veel. Ik zeg dat Va~ Praag alles in zUn hoofd had.
(315)
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k VI' ag wa~rom Van Pr~~g niet zat in de com~issie tot

cie bestuderin~~~~u~e~~n~ van_~~t me~~beel~ in de ~ite~a~' ur die in ~964
mens oe eld i. d .>: ...ct ge 11:S t aLl.esr a. S Plu t ve~t ~Ld d a l; Jan -:,randt .C ors "tlUS
., ~.•..e ratuu r : al Gauv,r13 af,:ev2.1len dit Splg"t toen voo rzat t er a s .geworden .
.L LIJ .•.C. '" • 7-"" 1" d i , ..•.. '.J... + h: .,. t IkzondeT Jaap an ~raug let lt o!er, al~.w~s.le"s waw ~.over,Lle •.- zeg aat er allemaal ~eerlanalcl lU zaten. Dat vona Jaap nlet

zo belangr~k. Het was een vrU technische affaire, een lief-
hebber~_affuire. Ze ~ilden wat rap~orten publiceren. Een
van die onderwerpen was humanisme en literatuur. Het ging
vooral OD literat~ur die w~t aan het ve h~rden was. Het
~as de t~d van ~o~keTs, G. van het ~eve, en toen is in
Socrates de idee opgelcomen, daar zat Jaap namelijk niet in.
De Stichting Socrates had allerlei comnissies werkzaam en
een daarvan was de comxissie literatuur, humanisme en lite-
ratuur. 'Jie corn..c.issiekwam regelmati:; in Leiden bijeen. In
een van de kacers van de Universiteit !:let?iet Theenes. naar
PT •...•...,..," "V"\ .~l-orl~; Lu i, u i t z e n cd i c d ~; n,,\T"'-n'o"Ç_u.e~1 ~~ .'-- -- _ 0::, _.~ 1",. ,,_co vl.K_nOOF-:, e.a.
EGt raD 'ort W.S nipt onaardig. Het 3apport is in de school
v oor 1:,[ijsbegeertein_i\..2'Jersfor:rgepr-esent eerd en toegelicht.
Het wusdaarheel vol, heel boeiend. Ook ~ella S. Haas~e zat
in de c ornmi ssLe , de u Ltg ever i3loé~'>"nais er ge7eEs::.Sierksma,
Eakke Sierksma besprak het help probleem van literatuur en
projectie. Van Pr~ag was ook nogal ondersteboven van h~m.
H~ he~f~ een sehit-erend boek geschreven, volgens Spigt.
Die commissie kon niks stuk maken aan het humanis~e. Dat
overwoog Van Praag ook steeds. Als hij dacht: da~rkan in de
publiciteit of in de politieke akties die we voeren (akties
met politici om iets te bereiken )iets fout gaan, dan zat
hij er bUo Ik constateer dat hij in vertegenwoordigende licha-
men extra nadrukkelijk aanwezig was indien hJ dacht dat er
wat binnen te halen was voor het E.V. of wanneer hij wat te
verliszen had. Spigt roept in herinnering dat MulderBe
zei dat humanisten'stenen voor brood'gaven.Ze waren toen be-
Z; '7' ID'-"tgeest eLijke ve rzcz--;Ylr<" e er st l' n het ler-er te kr-ijgenKvvestie 'ste- -b -- -_~" -J. '- '-. "'!:=~Ub' '- IJ ~ kJ." 6 :'\..1.0'

nen voor broodDaar zat Jaap dicht bovenop, want dat vond h~ uiterst belang-
aktie deed r~k. Met de hele gees~el~ke ve~z?rgin~ ~emoeide h~ zich hele-
meer kwaad maaL me:, met geest eLijks ve r zor-gr.ng, Naaat Hulderl,ledat ge-
dan aoed. zegd haa, drongen de geme8nschappen erop aan, dat daar tegen

(blz.0

84) geprotesteerd zou wo rden •.....Er"zîjn toen 4" of 5 grote bijeen: -
komsten in het land geweest. Libbe van der ',valen Garmt
Stuiveling hebben d arr- vurig gesproken,daart"egen.Dat kwam
in de pers, want d?t was nog Van dik hout zaagt men planken~
Beide waren n08al mannetjes wat dat betrof. Ze hebben heel
hun gram daar welsprekend over uitgestort. De fractie-vo~r-
zitter van de rooms-k~tholieken ~~S even tevoren b~na om-
gepraat door Jaap, om in ruil vo r iets anders voor geeste-
l~ke verzorgi~g te stem~en.Maar na de grote protestvergade-
ringen in het land, waarbU het hele confessionele zaakje
verschrikkelUk werd ocgeschud, kreeg Jaap een uitnodiging om
b~ die fractie-leider te komen. Hij zei ~k moet je zeggen
Jaap, hierna kan ik het bU mijn achterban nigt meer verde-
digen. ~e zullen een poos moeten w~chten.Dit heeft roet in
het eten gegooid. Zie je, zei Jaap, da~r kon ik me niet mee
bemoeie~, d~ar kon ik me niet tegen verzet0en w~nt de ge-
meenschappen dronger erop aan, maar het had beter niet kun-
nen gebeuren. Ik had m~n geestelijke verzorging binnen gehaal~
als jullie je bek hadden gehouden, en er niet zo'n toestand
over hadden 5e~aakt. Dat was de hele strategie van Jaap.
~Iijkon zich jamr::ergeno eg niet overal rnee bemoeien, wilde da '
ook niet, hij had zich kunneYl verzetten r::aarheeft dat niet
gedaan. Hij heeft cedacht de ~emeensc~appeYl zijn tenslotte
be~angrUke lichamen. Die willen dat nou, da~ moet het ook
naa r ie beuren ock . 'v 3.:1. der W8.len Stu i VB 1in2" zün goede huma -
n.ist en , ze mo sten hëtook maa:r doen.Maar :-:e~ schaadt wel.
(387)
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1~7 h' Jaap was al veel verder op zUn manier ~Et z~n zachte diplo-
{a.ap:-aa. do .;rill3.tie. Hij had dat door2ien. Hij hie ld zijn hart vast. .l.knoem

'zien dat de de humanistische luisterkring alG een voorbeeld waar Van
aktie nadelig rraag wel ~n meedeed.
20U z~n Ik wil weten of er sprake w-s van wederzUdse beinvloeding,
wed erzüdse zodanig dat ze g ezaraenLijk op éé:l lijn u i t kwame n . Ze zijn ni-=t

beinvloeding op één denkwijze ui t3ekomen, zoals Van Pr-a.ig beweerde. Bepaal
wel, niet één niet zegt SpiBt. Spigt kreeg de drukproeven toegestuurd van
denkwijze z~jn boek en daar had Spigt een menigte aanme rk i ngen op. Daar

van heeft Jaap er vrU veel vanover geno~en. Spigt was nog
SDi~t:meer neosterker neo-Kantiaa:l dan Jaap. Bovendien was Spigt minder
Käntiaan Jaap een politiek di2r dan Jaap. Dat politieke leven dat kende
meer Dolitie~ hij op zijn duimpje, dat~bespeeld~ hij. Als gedeputeerde was

- hij ook een politicus. ~r is ~el over en weer invl~ed ge~eèst
op e Lkau r s denkwijze , Spigt heeft van hem geleerd op het ge-

Wat Spigt bied van de tactiek, de strategie, geduld, luisteren. H~t
- 1 d standpunt inzake de filosofie van het hu~anisne stond in dev •J a~lpee r e jaren 60 wel vast. Spig~ ontdekte dat Jaap ook die kant uit

zing. Spigt heeft ontdekt dat h~ veel i~vloed op Jaap had
2 stukke:l van via dat stuk In Staat van Eesef ~n probleem der waarheid.
S~igt die Jaa~~t hee~t J~ap erg aan h~t ~en~en g~zet en ~eidde t~~ wUzi-
beïnvloedden gln;en an zijn kenleer, zijn kenth eori e , en zijn opva t t Lrig als

humanisme als t rag i scne levensvisie. Die twee dinsen Zijn
bepaald beinvloed door Spigt. De mensbeeld discussie is een·
hele boeiende geweest. Jaap had daar ook eEn concept van

de postulate~ met zijn 2 maal v~f postulaten, wadr hij tijdens zijn inaugu~ele
geen kriti~k rede nog maar 3 van had. Later werden dat er twee maal v~f.
v Sniat Deze conceptie vond Spigt wel boeiend. Maar op een bepaalde

• ~ 0 manier was Spigt er nooit helemaal tevreden mee, kon hij zich
er niet helemaal in vinden. Maar Spigt heeft zich er nooit
kritisch in verdiept. H~ had zoiets van laat maar zitten het
is niEt onaardig. Ik vertel dat Sch~llebeeckx er ook een
aantal had, zeven in totaal met een andere naarn.Spigt zegt:
ze moeten er twee meer hebben natuurlijk. Ik vertel dat er
vroeger de idee was van de mens als redel~k en zedel~k wezen
Dat is het oude vr~denkersbeginsel vol~ens SPtgt. Ze z~n
van Polak afkomstig. Ik zeg d~t Van Praag dat is gaan uit-
werken in de postulaten. Het onderscheid tussen redel~k en

redel~k en zedelljk ~s- gemakshalve volgens Spigt. Er is niet zovee~~er-
zedel~k:~een schil tussen. Het redel~ke is volgens hem het zedel~ke en
aroot ve~schilhEt zedel~ke is het redelUke. Spigt ziet het verschil niet,
~eide orde- tenz~ je redelUk rationalistisch interpreteert. Ik dacht dat

~lngsnrinci- het ene de hoedanigheid en het andere het gedrag betrof.
- - Zedelljk heeft in h oof'd zaa.k 0'; gedrag be t.rekká.ng vo Lg en s mij.pes u.. k "" JÁedel~k 00 vol~ens apigt. e zegt toch aID iemand zich mis-

dra2gt:dat is niet redelijk wat je doet. Redel~k is niet he-
lemaal rationalistisch, niet helemaal de ratio. het is meer,
breder dan de ratio. ~r zit ook niet bewUsbare overtuiging
in. Rede is een begrip dat niet instrumenteeel gebruikt moet
worden. Je moet nipt s~reken over z~n rede, m~n rede, jou
rede. Want dat is een psychologisch begrip. Het moet worden
gebruixt als een systematisch begrip. rtedel~kheid is dat wat

def. van weloverwogen, goed getoetst, en voor herziening vatbaar voor
rea~l~kheid waar gehouden moet worden. Dat geldt precies Zo voor goed.

Ik wil met redelUkheid aangeven d~t we ons vo'r onze daden
verantwoordel~k weten. Dat geldt ook voor zedelijk zegt Spigt,
Geen ander wezen ter wereld bezit een zedel~k besef. Wat de
mens onderscheid is redelijk_zedel~k. Het is wel goed om in
ariaLjse die begrippen uit elkaar te houden. Zoals Spigt een
stuk schreef over het probleem der waarheid, zou hU een stuk
kunie n schrijven over het pr-o bLe e:n van goed en kwa ad , Dan
k~~g je andere acce~ten. Maar methodisch kOffi je ongeveer op
hetzelfde uit, na~el~k als ordeningsprincipe. Rede is een
ordeningsprincipe. RèdelUk is dat wat weloverwogen voor waar

gehouden behoort te worden. (461)
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461 Da~r zit het zedel~ke al weer in, 'behoort':je komt er ni
zedel~ke en onder uit. Je z:gt dat wat weloverwogen voor waar behoort
redeLnke zijn te wcr'den , Willens en wetens wat waa.r is als onwaar voor te
niet alleen stellenis zedel~k te veroordelen. Ik zeg de koppeling met
sterk verwant waarheid nie~ zo gelukkig te vinden, omdat ieder mens zijn
ze sluiten eigen waarheden voorstaat en die kunnen volstrekt onredel~k
elkaar ook inz~n. Ik stel voor een misdrijf i!l ~edaohten te nemen. ~en

veroordeli2:lg vindt p La.rts op grond van z ijn zedelijk gedrag
en de redelijkheid veronderstelt zin van een veroordeling.
Het zedel~ke betreft dan het sooiale en het redelUke het
individuele. Het zedel~ke is tooh ook het individuele zegt
Spigt. Door toevoeging van het woordje'en'wordt de indruk
ge~ekt dat het volmaakt versohilIende geb~eden z~n zegt Spigt
3n dat ziet h~ niet in. H~ stelt het heel dicht bij elkaar.
Spigtontdoet het 'redel~ke' van het over-aocent van het ~er-
sta!ldelijke. Hij zegt niet altUd te kunnen verdedigen wat h~
....•e deLük v i.ndt Vol"'>1" het ze,.101;;1-0 z eLd t dat e ve neen s I1r ",ar'".J.. •.•. ...1...:-.;- ~~.L V. -)_ c: ..............•..-.J..:\.. ....• b-.L. __ ":..1,- .:..J.o....: • .a. yv •.... _;:!

te~en dat de mens zich door het redelijke vanhet dier onder-
s ch e ä dt Het z ed eLüke t och OO'1r '7e(T+ ~n; c t De men s .;'"'e en_,,~'-_ • -_. ........&. ....• -J .•-..... -- ~,4..J C U "-...I ~··"O. 4.L ••••• .!.J. -L.~ .1..1.

mens:redelUk- redel~k_zedel~ke eenheid. ~en mens is eenredel~k zedel~k we-
zedelijk we zen zen. Beide termen kun je bijna ve rw i sesLen . .l:Jr zit zo we Ln i.g
eennorm, een licht tussen dat je ze bijna met een kop~elstreep moet ver-
~ogelijkheid. binden. Spigt hangt de zie~3~~ze van de mens als een rédel~k-

~~felijk wezen wel aan stel ikvast~ net al~ Van Praag. Het
is geen feit zegt Spigt, het is een norm. De aanleg ertoe is
er~·.De mens als mogel~kheid in het perspeotief van de norm.
Een redelijk-zedelijke norm, om de twee kanten van dezelfde
zaak té belichten. Ik vraag of je a~n die norm voldoet indien
je slechts aan een van de twee vold0et, omdat ze zo dicht

el- b~ elkaar staan.Ze kunnen elkaar niet schenden denkt Spigt.
Dat verdragen ze over en weer niet. Het ene sluit het andere
in.Een zedel~ke daad ka~ het redelijke verw~t nooit verdragen.
Bn omgekeerd. Dat is voor Spigt de proef op de som. Lk vraag
of zedelijk gedrag niet aan de normen van alleen de bui ten-
waoht kan beantwoorden. Dan ben je niet zedel~k zegt Spigt.
Als het niet volstrekt uit het 'authentieke zedelljke besef
voortvloeit, als je het doet omdat de mensheid het zo graag
w.:i,l,.._dan.heeft het met z ede Lijkheid. geen sodemieter· te maken.
Dan is het een sociale daad. Ik werp tegen dat dat op het
vlak van de zedelijkheid ligt. Het z~n sociale daden zegt
Spigt die voortvloeien uit een zedelijk besef: Het wezenlijke

zede lijk be sef oordeelsvermogen omtrent go ed en kw aad , onaf'nanke Lijk van
gedefinieerd invloeden die zelfs verontschuldigend kunnen z~n, zelfs be-

schuldigend kunnen zijn. Maar iets dat geda an wordt omdat de
mensen het zo gra .•g willen, is een sociale aktie, een 80cia-

Qa~ Q~";alo le daad. Zelfs als h~t zich op het gebied v~n de zedelUkheid
~;;~~i~-:î~ee~evindt vloeit het niet automatisch voort uit een zedelijke
'-L '" .:::J ~.L -" t" Lk d 1 d + d' ., t I' d
'7a~ el :il{ a Ls over u l.:;;l.ng.4 enz a u aar c e v erwa.rr i.ng z i t , K vermoeh;t uit de u dat deze vage.scheiding voor Tan Praag aan~eiding was om te
zed overtui- zeg~en:nu ga l.k dat eens op een andere manl.er onder de aan-
ain; vo rtvl daoht brengen. Ik vraag wat Spigt vindt van het feit dat
o 0 • 5 postulaten Letrekking hebben op de mens en een overeen-
de nostu1at·"'n.komstig aantal op de wereld. Dat z egt hij z eLf al, da t is een.
Jaap zelf w~s·est~et~sche zaak, erup~i:. Symm~t~ie •.Ik zeg me af te.vragen
er enthousiastof Je Jezelf daarmee nl.e~ een tl.kKeltJe ongeloofwaardl.g maakt
over en ze ·~atuurLjk zegt Spigt. Hij gelooft niet dat ze o oi.t versohrik-
waren wel kelijk serieus eenomen z~n. ~r kon mee gewerkt worden. Je kon
bruikbaar er wel w~t mee doen, als je ZE zelf wat arrangeerde, en voor-

st21d~. Maar letterlijk genomen kon Spigt er weinig m~e begin-
nen. Ik stel vast dat hij zich bovendien in een soort geheim-
taal ui~drukte. Meta-taal zegt Spigt. Dat heeft Van Praag
~al gewe~en, dat ~~t zo lag. Mar h~ vond het zelf geweldig.'l'lJc.ensz ijn á f sche LdscoL'Le gê kwam hU er in extenso op terug,
maakte hij het tot de kern van zijn betoog. Ook we~r uit hoofde
van syrnrnetrie:ik ben er mee begonnen, en ik zal er mee eindi-gen oek. (534)
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En dan heb ik er nog twee meer aan de andere kant. Jaap
vond het een van zDn gro·tste vondsten. Ik wil weten of dat
in hUDanistische kring ook zo werd gezien. flee zegt Spigt.
~r werd alt~d wat vadg over gedaan. Het was echt Jaan s
.stokpaardje. Spigt heeft vo~r het H.O.I. en V00r appiicatie-
cursussen wel cursussen gegeven over h~t hum. mensbeeld.
Hij ge br-uLx t e als basis dan Jaap' s d enkce eLc en we L, maar-
verbouwde ze. H~ gaf er toch bepaalde wendingen aan en
ve rwatr-Loo ed e bepaalde din,;.:;en,lichtte bepaalde dingen and e;
toe dan Jaap, zat wel in dat gebied. Spigt was het met hem
eens dat hij het in dat gebied moest zoeken, maar kon zDn
formuleringen niet prui~en. Ik zeg d~t je als je iets van
hem gelezen hebt heel moeilijk kunt aangeven wat je hebt
gelez~n als je zijn woorden niet wil gebruiken. Spigt zegt

SlJigt over . dat; niet :;,"daante hebben. Hij hield slechts het stramien
mensbeeld:ande-aan. H~ gaf dan zijn eigen stramien aan en een eigen inter-
re formulering pretatie, toelichting. Spigt kwam dan nooit op tiee r~tjes
dan JaaD van 5 uit, is niet zo'n srmme tri st .

- Ik vraag naar de kritiek ~an Spigt op Jaap's radio-toespraa~
jes. Spig~ zegt dat h~ wel ingenome~ was met Van Praag's
r~dio-speeches, er niet zoveel kritiek op te hebben gehad.
H~ sloeg de juiste toon aan en hij was het met Jaap eens
da,t,E;..L1teuitzending OD radio of t.v. iets humana st.à schxmo es .
hebben. Een uitzendin~ over Maria Callas heeft geen zin,dat
kan elke omroep.Het H.V. kan eigen zendtUd juist verdedigen
door te wUzen op het eigenkarakter. Duidel~k profileren.
Duidelijk aanwijsbaar rao et zijn:hier zijn humani.st en aan het
wO~'rd. Er moet een toets aan zitten van humanisme en Spigt

Jaap profileer-vond dat Jaap dat altijd meesterl~k deed. HU pikte vaak
de meesterl~k, dingen uit hoofdbestuursverg~deringen op. Als iemand een
goede opbouw heel mooi verhaal vertelde, dan zei h~:mag ik dat zondag
wa~rdoor hU gebruiken? Dan gebruikte hij het als inleiding, als climax
aandacht vast- in zijn verhaal. Jehad elkaar we LgeLe er-d allemaal v?.n je kr~É
hield door goe-een bepaalde structuur van zo~n 13 minuten radio. Je wist
de techniek na de 6e of 7e minuut:nu moet'ik iets vertellen, on de aan-

dacht weer een gooi te geven. Dat ze mee gaan naar die 13
minuten. Daar had h~ een geweldige techniek in~ Ik zeg toch
te menen dat de ene daar beter in was dan de änder.Garmt
Stuiveling was een geniaal man op dat punt geeft Spigt toe.
Spigt vindt hem een van de grootste sprekers die hij ooit
heeft gekend. H~ was ook een algemene invaller. Op zaterdag
avond en zelfs op zondagmorien, ale een vent ziek werd,
Dan belden ze ~ar~t o~. Ga~mt z~t op de Diependaalse laan.
Pal b~ de studio's. HU we~d dan opgebeld:Ga~mt, Jansen isanecdote Garmt .uitgeval~_en. H~ is ziek. ~r Boet gesproken worden. -Waar
zou hU over spreken? Ueestal zei hij dan:ik neem dat onder-
w rp dan o~k. HU stapte op zijn fiets met vijf a~ntekeningen
o~ een stukje papier. Sij was de enige die zonder tekst kon
spreken. Hij kroop die cel in en hield 09 de klok af Î3~
minuut een speech, architectonisch gebouwd. Dat was niet te
geloven aldus Spigt. Vooral als je er bij zat en wist wat de
voorgeschiedenis was. Dat je hem zaterdagsavonds laat had 01
ge ceLd , op het punt stond in bed te stappen, en dan ook in'
bed stapte, de volgende morgen opstond, even een paar aan-
~ekeningen maakte e~ dan op zUn fiets naar de studie(ging).
En dat je dan een grandioos betoog kreeg, desnoods over het
onderwerp dat de man ook zou behandelen. Hij was wat dat be-
trof ee~ van de grootste radio-sprekers. Ma~r ook dat zakte
in bU het gehoor, het werd 0D het laatst te glad. En dan wa~
een figuur als J~ap, alt~d met dat aarzelende stem-gebruik,
het charisme dat er altijd inzat, Sptgt zei dalrvan:h~ spreek
vaquit-;-,d~-:-recg.~~r-~sch()+uder.~~' s~on.d ~1j-ook altijd i= eer:za;,J.. .!.JD~.~ cha rLsma Z2." er a Lt ijd an . HlJ kon een kl.e Ln waar-
~~,J'<à~em1.Jfs~r:u~. beredene~en, waardoor het gebeiteld zat
";~1 h - lt'" HIJ hoefde ni et aItijd een voL be t ooz 'Ta'"der'~ . a Cl..~ è.} :::. e e TI 7" ol'.;'3 -'- .'l ~ c: • _ ~ Cl • •• -
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band 4 gespr. F.Spigt Asd 29.9.37 ~~nd 4:1
Het d r-i ema na cha p P,/2.S een vo Lwa ar d i g ge 1 Ijk'.7a Lrdig ko pne L

vol~e~s Spi~t. Het was ni t zo dat er een eers~e, een
tws,de en ee~ derde vo~rzi~7er was. Het ~aren drie gelUk-
wa~r~i~e me~sen die de taken verdeeld hadden. Dit tactische
overwe~ingen trad ~ax 2n0~ ~aar buitenon. Maar dan vaak
mede geïnstrueerd. door. de andere twee. Ja3.p trad op eigen
CTe"'''''''" "".,1" bu i t en 0'" Hi-r '''~S e t k naa.r bu i t en ontreden varb .......,•...••::) ..•..•.....~._- '-.JlA_v ..... !/. __c .'1.:...1.. _..:.\. ..L-.....I..c;"..... .L..J.., ~

alle drie door dr Lc ma: werd be paaLd , Het ws rd eerst geza~
me n ';1r -;e so.....c k e n ';"".,..,.,..,ee ..•.• ~D; ':J"+ ....,"'~ ..•.• n~n Ha.az COl'Y1O' om Ln,,> U-'-':'.i~'- o~ ~-l.~ ••••• ~U.J. -l. '"'.-0>; •.~c.q.~'..J" • .:l '-=' <:> "0 •

een hosrzitting over r~dio en t~~.!~g prat~n, dan was dat
va~ te vore~ docr~enraat. Met Rood samen was de pleitnota
8e!!laakt.3n zo ging h~t overal.-en trad op in cOI!lInissie
van het ?residium stel ik vast en niet me~r n~mens zichzelf
znals V~n Fraag d~t jeed.~~t was een triumphiraat volgens
Spiit. ~r werd ook teru~geraP20rt2erd. Men was aanspreek-
ba.i r , schoot elka.r te hulp. l.k zeg dit no-s i, t zo gezien te
hebben.

, c= ; ".-i- :"".-,-l- '-lo+ f e i t ..-'., .i e ;;"..-, v·.,' -;:<, '~. "" V ,\~tve rk La'ri ng drle .....p~:::, 0 • .lC'.:.:t-,- U ,.~ u J. lv if::..!•. _ ·~,-,-..:..e (~n _reao. a,--"n. ·an ~
van Breda: wilde toe": de vr:~latin;: oewe rks t eLl i ger; , In he t ho of'dbestuur'
uiteenzet~inQ wa3 da~r over verschil van ~ening, heel diepgaanct. De twee

.•. -'-....." '".,..-'t en Kor~ QC;""I~T"r. en T,[~,. Kna n - .....c~. - '-,' mden 0 .'van twe e svarloa.-J'-t...l......t..sv "'.1., ~~ .,~_l~~~c:..:~~ .L'.:..:..:..•~ !..~.~_ .•.L_. -= ~.J._U!::._-::_ I...._ll: .1..•.•...• e __
punten met blok e!:. Rood en anderen aan de àndere kant: het lie p gelijk
russen s t aocen 0'0. Er wa r en er die z ei den rzs moetn maar vrij en dat uit
~L. •...••.....: ;~ .•...•. '-!.J':'_ ..•..•.. _;; ~4. ,'l'" lonTQr-"; -/'\ - •. - d Cl..!...••.•.• f r-r ~.; h ft 0·1-C1.o·."'\riVlaxvoc'r- r,-,c.-'-.lJso,.er,,~..= .•..ü.::.,en.als e .;:)".•.a Geen Z..d1 Geer ee mO~iJ
gelezen h~ beêindigd worden. AndcreL hadden andere denkbeelden.
~ Ze zeiden:dat heeft met het eigenl~ke strafrecht niets te

maken. Het is een verw~dering uit de maatschapp~, wegens
onoverzienbaar wangedrag, dat helemaal buiten al~e normen
van recht en onrecht valt. Het is een schuld die we op ons
geladen hebben: we hebben ze niet geliquideerd toen de Dor-
logssituatie nog heerste. We hebben ze toen gegratieerd.
v ~ .. t ' , "{ ,.... d t d tI:ze z~n gegra leera. re ZliJ~en a~rmee en moe en a
tot het einde dragen. We hebben ze veroordeeld tot uit-
stoting uit de same~leving wegens hun gedrag. Toen wilden
ze een verklaring, waaroppSpigt. voorstelde dat h~ zich met
Casner Vogel zou begeven naar ~oyen. Wetende dat ze sterk
verdeeld waren en gevoel v06r elkaars standpunt hadden,
de. he,le discussie gehoerd h~bbende.In de Stem van het E.V.
staat de verklaring, ·één vari de mo~iste verklaringen die
er ten sLo t t e uitrolde • Daaruit kwam naar voren dat respec-
terende elkaar deze tweë standpunten mogelijk waren. De lager:
wa~r over men het eens was wetden genoemd. Ook waar de
splitsing begon 09 te tre~en werd genoemd en voor welke
keuze ze stonde~. Da~r wildehet bestuur geen beslissing in
nemell omd~t die niet genome~ kon worden. maar de verklaring
noemde het hele gam=a waarover een het eens was. In de
verklaring werd op de overheid een beroep gedaan rekening
te houden met al die stemmen, die in de verklaring heel
realisti3ch ~erden vertolkt. Toen was het de vraag wie het
voor de radio zou uitspreken. Spigt had hem gema~kt met
Casn":.:~'Fnrrel,met hulp vanhet hoofdbestuur La t ez'beneden.
Spigt zei: i:n:vind d?t :,Iaz:Land hem moet uitspreken, juist
orndat hij een t egens tand er van.:het loslaten is, h.:jis een
jood, h~ heeft verschrikkalUk veel meegema'kt. HU zou hem
moeten uitspreken. He~ is niet precies z~n stand~unt, maar
h~ gaat accoord wet het standpunt. H~ kan het begrijpen.
Maz Wéi.S ontzettend ontràerd en dankbaar VOnr het vervullen
Vîn deze s:-rr.bool-functie.(101 )Het ho of'dbe -tuur viel Spigt
direct bij:ja !ilax, dat mo et jij doen i en dat ontroerde Max.
HU heeft het ook ~edaan. Spigt.vond het een Van de mooiste
vErkl:ringe~ door de nuances. ~et H.7. heeft er een brief
over gekregen van. de j';linis'tervan Justitie, die zijn dank
uitte voor het gamma V-2.nstellingnames, ,:ie toch convergeer-
den in een duidelijke aa.nwtjz i.ng 'Naar tussen tenslotte de
beslissing zo~ moeten valleu. (114)

)00
.Je t drie _man-
scha:p:se"Uk-
waardi~e voor-
zitters

a l ï.e s in over-
leg en nanens
allen

verklaring
drie van
Breda



;4,;:.O'-e
(verv. gsspr. P.Snigt Asd 29.9.87 b~nd 4:2)
De idee was de ene partU de a~dere te doe~ begr~pen
beslissing zou valle~, nadat ze het op zoveel~unten eens w~
ren. Dan is het iets wat Z·' diep uit een overtuiging voort-
vloeit dat het niet mee~ ta beredeneren is. Da2r moet je \
ce~bied vo~r hebben. Ik zeg dat wel humanistisch te vinden.
Spigt vond het een van de ~ooiste verklaringen.Ik:omdat het
zo zuiver humanistisch was. Ja zegt Spi~~. H~ vond dit een
van de prachtigste pr oce ssen van 0 ·~rdeeLsv orm Lng , Van.Praag
spe~lde er overicens geen rol in.Het was het produkt van
het co::plete hoofdbestuur. Allerlei mensen hebben nog herin-
neringen aan de discussie die heel ho~g liep, maar tenslot-
te steeds uitzuigend, hen uit deed ko~en op een pyra~ide-
bouw.

J ~' ~~d4tan kritiek op van Praag's radio-praatjes heeft Spigt geen
o o a ..D s -"- ..•..'..J, . H' h' 1 d t '1 "1 ' ,. "'1: ~:~ ,~d nerlnner~ng. 11SSC len we op e al s. uaar geen prlnClple f
E~~:~J:;:;e~cl. of.:::yangr',lkevalabele be zwu rsn . Van Pr-aag deed het altijd,,-,!,lcu:::::e~ ~ 'r.j....,...o~i·ol:"-al z cu c::,;~("th e....z eLf n i et zo -ea'aan'l b ben.• __ • ..:.....; -; _ "''J 0 : u ....•..'- ...!.. .- '0 .•~~",,- ,..l.. U 1:.1 ..l..Ó •..I.. V ..L.J.. IJ Ë r e v .•.•

., "1 u • eo\. ... - t ~ . t' . '+ 1 " k-- - - ~tanG9Un en, waar~e2 ~Pld ne~ nleu eens zou Kunnen z~n wa-
men er niet in voor. Dat was een van Van Fra:o.g's grote kwa-
liteiten:een van zijn grote kwaliteiten was d~t hU heel goed
w i et te onderscheiden van i houd ik nu voldoende rekening met
mJn mede-hoofdbestuursleden, Kan dit. Kan. ik dit persoonlijk
doenof niet.Daar was hij heel sterk in. Desnoods belde hij
iedereen er over op, zat hn ~erihele avond aan de telefoon.
Desnoods wel.
Ik vraag of de tijd waarin radio-praatjes aan Stuiveling wer
den vo.vr geLegd vooraf ging aan de tijd van de radio-commissie

adviseur voor Ja zegt Spigt. Dat was namelijk in de tijd dat het H.V. zend-
t~d van de VAR~ kreeg. De VAR~ had in die tijd een man zitten
voor het gesproken woord in de organisatie van de VA~, die
de mensen uitnodigde om wat te doen, de teksten opvroeg
de tek2ten bekeek, hoofdzakelijk op de techniek, of het wel
een radio-praatje was, dat was Stuiveling. Hij was namelijk
adviseur voor het gesproken woord bij de V.A.R.A. Dat was
zijn baan. Aangezien hij advisepr was voor het hele gesproken
wo ord bij de V.A.3..A. Er was een radio-commissie (er was

n.V. kende eennog ~een t.v.) en het E.V. k~nde ook ;en radio-commissie.
radio-cie: --~, n,'arlnza ten 2 cf ~ men s n u~ t het H. V•=: e,nke'lehoofd- -
functionaris- b~lstuursleden er b.~, Re-o.d,~lJleYel~ ~n dl~, kwamen maande-
sen en Rood, IlJKs, tvvee maand eLtjks QÓt@ntî··:EganaellJks bije en , Ze hadden

iBijleveld een kaartenbak met nam~n va~&prekers, en onderwerpen. Ze
. ~_~ ~~' maakten voor de komende maanden een lijst van mensen die wel

u JJ..J...::'- U • 4' 1 1 Ti' 1··..J., .- - ln aanme rka.ng :0.'IE!:Elenom te s peecnen . u i,e lJS u glng n::::.ar
Stuivelin~, b~ de V.A.R.A.Stuiveling ging via de rneTISFn
adminis~ratie van de VARA de mensen uit nodieen en hij pleeed
d ari ove r Le g , Dè t e ka t kwam bij de ~r_A.pLÀ b Lnrie n . 'Garmt bekeek
het e~ belde je soms op om te vragen of je dit of dat niet
anders zou zeggen. Het valt daar e~n beetje dood. Of:hij is
+we e minuten te lang, of drie minuten te kort. Het was
gewoan zUn baan, als adviseur voor het cesproken woord.
Hij deed dat voor alle gesproken woord, dus ook voor het H.V.
Dat kwam het H.V. er:; goed uit. Later kwa~ de radio en t.v.
commis~ie.Daarin zaten de functionerende mensen van dè radio
en t.v. diensten, met CasDar Vogel als hoofd, en minstens
één hoofdbestuurslid, Spigt. Spigt was voorzitter van de
radio en t.v. com~issie. Tlleo Polet was functionaris voor
radio en t.v. en zat er oo~ in. Vandaar dat beide naar
Den Ha~g zijn geweest, naar de aa~d van State (uitbreiding
zendtUd bep~eiten»)en hoorzitting Tweede Kamer. De commissie

we rkwljze rad .io k-varn ma and eLjks bijeen• .Jan werden de versch. programr::a's
- gepland, met de maker eryan er b~ die hun plannen presen-

't eerd en . De com-u sst e kwam dan met suggesties. Zo werden de
programma's opgebouwd. Ze werden achteraf :eêvalueerd. Jaur-
lijkswerd een radio- en t.v. nota geproduceerd. (200) vo~r
h et ho vf'd best uur , wan rLn pLarm sn t st nrid en en op kritiek werd
4 rr- ~ •• .~ ( 0!' -t \ ~
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(verv. gespr. P.Spi€t Asd d.d. 29.9.87 band 4:3)
Het Verbond maakte dus ~en l~stje o~ met mensen die ze er
gr~ g voor wilde heb~en. En Stuiveling kreeg dqt voor de
VA?.....:'"en g i n.; er met een f:~ne karn doorheen. ~ij kon bellen
wet de c ommc.s si e omdi t hij t',7..,,:fèlshad t.a.v. de kwa Li t ei t
van de voorgestelde spreker. Je commissie had een adviseren(
taak.
Ik vraag na~r kritiek van Spigt op Van Pr ag in Rekenschap.
Ik wil weten of die betrekking had over het denken over '

Spigt's rol mensel~ke vr~heid, de dood en de ocgang daar=ee. ~k zeg dat
b~ Jaap's den-de dood in Van Fraag's denken een marginale plaats innam.
ken over de Ik dacht dat onder Lnv to ec van Spigt' s kritiek het meer de
dood:geen kant van Leo Pol:::'kopging: le SEns de la rr:ort,1928. Het

leven door de dood zeit Spigt. Als je'het verdient dan leef
je door na de dood. ~pigt zegt er noe eens een rede over ~e-
houden te hebben op een congres. Er i~ een brochure over

r-e de van ('Y'\i~ .•..uitgekomen. Ik zee het uit -=tekenscha:-"\te ke nn en . Da-i r-ui t
- I H U '- - sz; uk l' 1 tb" lt
c: d e a' ~'C1''7 _'."la!:!:::. s n18UW e e rie: 11'J.9,rvor en ie t a n onze c u uur zoov -r -A. 0··. . 1 ., d' 1 '7'\ d ~ .. - dsleeF in s'te~~e wegno~a~n van e aoo~. De re e van ~plg~.~era,na e

- perlade van Fr ,ag ~ehouden. Het was een so'r't ultdaglng op
een presidium verg~dering. Er zou een congres komen en op
versch. congressen z~n sprekers geweest. Toen werd gezegd:
we zouden zelf eens iets coeten doen. Gewoon, vanuit ons
zelf. D:::.arvoorzouden we een gewoon, Daar wel extreem onder-
werp ~e -pakken moeten nemen. Toen werd aan Spigt gevraagd",
over leven en do ',d te pra tenHij he eft er eerst over na geda ch"
entoen besloten het te doen, al h:::.dh~ er geen uitgesproken
mening, wel een mening over. Dat is nogal ingeslagen.Ik zeg
te veronderstelen dnt Van Praag onder invloed daarvan z~n
ziensw~ze over de dood heeft uitgebreid en verdiept: het
leven dat in z~n tUdel~kheid waardevol is, Dat ~an Spigt

in grondsl.: zich niet heririlleren.In Grondslagen verw~st Vzn Praag naar
verwijzing na:lrde vertaling van le sens de la mortvan Polak (zi~ Grond-
Polak slagen:253).
Spigt's rol: SpiEt herin_:~rt zich ook het tegendeel. H~ herinnert Bich
geen niet dat h~ daaI iets fundamenteels te berde heeft gebracht

tegen Jaap in. k zeg geen ide'ëenstrijd, maar een aanvulling
te vermoeden. Spigt zegt dat er geen sprake vangeweest is
dat hij bijv . tegen Jaap gezegd heeft dat hij.een s kennis moest
nemen van w.i t er OP dat terrein a L: aan voorwerk was ve rr i cl.
Ik merk op dat het-begrijpel~k was dat Folak over vergelding
nadacht als buiten-kerkel~ke. Vergelding in z~n zin bedoeld
zegt Spigt. Aangezien je als buitenkerkel~ke niet re~ent op
de steun van een op~errechter later, is het verwonderlijk
dat juist de kring van gOdsge12vicen voliens m~ sterk hecht
aan vergelding hier op aarde. k zou willen weten waarom de
engèlovige Van Praag zich zo weinig met dit vraagstuk bezig
hield. Spigt zegt zich er veel meer mee bezi~ te hebben ge-
houden. Maar Spigt was vol~ens rn~ wel en Van rraag niet een
leerling van Pól:lk: Spigt is v ooraL in zijn jeugd sterk door
Polak beInvloed. Vooral onder invloed van Pos, later van
Cassirer, heeft hij zich er volstrekt van losgemaakt. I'och
vinQ~ hij z~n 'Zin der vergelding' nog steed~ een grandioos
boek, op een bepaalde w~ze geInterpreteerd. Met een grandioz

V ' ld'ngedachtengang. Die belangenharmonisering. ~aar het is
re~~;;e!~~heorie. Ben theoretische achterGrond van het recht. De

e -'-- reE!,lisering er van is verschrikkelijk mo eLl.ijks Ma.az-theore-
tische bezinning moet wel plaats vinden voor er recht wordt
gesproken, al is het maar de vr2ag of het te realiseren is.
Daar heeft Jaap zich niGt mee bezig gehouden. Hij is meer
literair dan juridisch bezig Geweest. Zijn rec~tskundig denke
~as niet sterk, rechtsfilosofisch denken. ?olak was rechts-
filoso,of,!':üsDriva~tdoce:ot in,Ar:ster:iam is h:~ rech);sfilo-SOIlscn uegonnen, later ln Lelcen, da~rna we-r ln ~ronlngen.
Toen werd hij gewo n filosoof.C309)
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(verv. gespr. i.jpi~t ~sd d.d. 29.9.67 band 4:4)
Polak getruikte 'vergelding' in de werkeltke betekenis v
het woord, n.l. verwisselen, te zelde maken, in ~iddelen
z e t t en be Lai -01" h ar-rnond s e r-en 'ri- z e z h e .•...e e n zrarid Loz e':'l., •...• -rl.= ....._.... L _ .•..:..1 ••••••••• .......:...~.:.J C .1. ••••• U ~.L 0"';" _ ~
gedachte te v'i.nden , Spist ook. 1.:a2.rzeg ü;: è~ Van Pra,".gvin:
je hpt niet terug. Bij Libbe van der ~al zat het sterk vol-
...;e!lSSpic;t.Hij was een le,'rling vîël.2ö"I'îILDa t Van Praag het
niet opp i k'te lag er aan da t het werd ve r-t egenwo ordLgd in het
H.V. en dan liet h~ het zitten. Ik zeg dat h~ zich wel bezig
hield met het te~ugzet~en van de Densen straks in de samen-
leving. Dat was typisch V00r Van Pr:.:..agde geestel~ke ver-
zorging, de nazors. Dat was een sociaal probleem. Daar was
hj sterk in.
Het ande~e punt warbU ik kritiek vanSpigt op Van Prang

de vr~heid: veronderstelde was dat van de vr~heid. Daarove~ heeft hij
vooral in artzich v oLg en.: Spigt het meest nadrukkeLjk uitgesproken in
over S'rtre het stuk in Rekenschap ove~ Sartre.· Het Kiezen van de K~uze.
door Jaap Daar heeft Van ir~ag een hele zomervakantie aan gespendeerd
uitgewerkt om 'Etre et le Jáan~' te bestuderen. H~ heeft er vr~ veel

over gepraat. Spi6t had er niet zcveel fid~ctie in, in de
filosofie van Sartre. ~r zitten .heel veel krom~e redeneringe

van Pra2gt in. Maar van ~raag was heel sterk ónder invloed van Sartre.
sterk onder HU heeft althans eenp~riode gehad waarin hU sterk onder zijn

Lnv Lo ed "''''S8";;,.;-: k i ezen van de keuz e "''''''''''''."Tr-e'''o'''penoo J"eSa r t e's ·n- .J....r.. .•.•...• ""-4 .'t~ • --'-IV ...Jr.....J... - _ •.•••. c • .J..t"; ..•.. t...lö5 " ~_ •. t:"

.•.r l_ "llr;ibel"";T)l'Q 'Tr;;no;·"l"c, ve r-an two oz-delnkh 0; a' 1'Te zijn zed oerndvloed zewe es t : "'>J -:. ':"" •• -: _ ~ -L,LJ.,: _\.i. ~ - -:--J.J.' - ~.cJ""- ~- -......,' ~ .0. , _~'-'-

b ~ot'vr~hela. Dat lS een ty~lsche term van ~ar~re:gedo€ma tot
vr~heid.Gedoemd, bijna verdoemd tot vr ;heid. Lk zeg: en para-
lel daara~n gedoemd tot besef. Dat verb·~nd legde Spigt.

Spigt:tragi- Dat is veel tragischer zegt h~. ~ant het is het gevolg ~an
scher visie vrijheid, dat je de gevolgen gaat beseffen en dat is tragisch
en dacht an- Ik zeg dat de mens in beide gevallen trt slachtoffer van
ders over vrijeost~ndigheden wordt gemaakt. Ja, ze~t Spi~t, maar je doet
wil er zelf zoveel nog aan. Die zorg kr~g je doordat je er niet

buiten st~at. We liggen wakker van het inexcusabele. Ik zeg
begrepen te hebten dat de hoofdkritiek van humanistische zij-
de op Sartre was h~t buiten beschouwing laten van de mense-
lijke wil. In de zienswijze waa~in de mens~gedoemd is tot het
ene of veroordeeld is tot het andere spreekt een sterk
fatalisme. Dat is zo volgens Spigt. Dat was z~n bezwàar ,.~
tegen Gartre, dat fatalisme.CasEirer· zegt het heel duidel~k.
H~ zegt: we handelen niet van de vr~heid uit, maar naar de
vrijheid tee. Een b~zonder fraai geformuleerde zin, hoe
duister h~ ook lUkt. WezenlijkIzijn we nipt vrU, we handelen
na~r de vrijheid toe, alsof we vr~ z~n. Je kan nog zo zeg:en
dat alles gedetermineerd is, dat een daad hier en nu is

hoofdwerken voorbeschikt in onderlinge invloeden en erfel~khcidsfactore~
waardoor de daad werd gesteld. Toch kr~gt de dader het ge-Cassirer ~ u~ ~voel d·~t hU het op dit moment kan laten en kart doen. Dat
beide, zo~el het laten als het doen een verantwoordelUkheid
inhoudt, waarde dader voor verantwoordel~k is. We handelen
niet van de vrUheid uit, maar naar de vrUheid t,e. Lk vraag
of Cassirer dat in een be~aald bnek uiteenzet.Eigenl~k zou
dat in al z~n w2rk staan.lHij maakte een gebaar naar zijn
boekenkast waar tien lijvige werken van Cassirer staan)
Een aantal dingen daarvan zijn bijzonder volgens Spigt. Twee,
die tevens his~or~sche kennis vertegenwoordigen. Zijn
'Philosophieder Aufklärung'(Tubingen 1932 vl~ns Gro~dsl.:247
dat is een grandioos boek. Of het vertaald is weet Sptgt nie
Dat is een geschiedenis van de Verlichting. Alle figuren
komen er in voor. Ze worden o~ hun ideäen en denken ge-
toetst en doorgelicht.Sen tweede belangr~k boek is 'Indivi-
duum und Kosmos'in der Fhilosophie der Renaissance' (Leipzig
1927 ibid:246)Daarin komt Cusanes vo~r, waar Jaap erg op
gesteld was. ~k zeg dat in 'I~dividuum und Kosmos' missçhier
het religieuze van Van Praag ~~chien zi~. BeiC1e z~n hlS-
torisch boeiend. Zijn hoofdwerk:Philosophie der synbolischen
?ormen. (3e~1:1n 1924- LbLd , 2~5) (390)
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~ Het laatst ~eno~Jlde boek bestaat uit drie delen. Filosofie

A.I - -~ van de s~mbolisc~e vorne~. Alles is symbool. het is een neo-I/assirer: TT' u I"lalles is Aantiaans.denkbee a, ~~a uitgaat van"~e gron~s~ellin~ wij rich-
t en on s ....,-~.,...nn ar de c i nz en maar d edLnz en r' crrt en z i.ch naarsvmbo o L: de Ij u. .•.•...• J.J....:..~ I.J L .•. .::.._...... ,,:,.!.ö, - ~~ ......•.:;;;'-4 ..:. ö""''':''' ~ .•..1.. c; 4J Jo.

,..in~""n ~iC'.l_o~lS.Dat is de 'Umwälzung' van Kant. H:j rekende daarnee af met
~e~ ;ich . het naref realisme van zUn vonrgangers die beweerden dat wat
~a~r de -mens':rijin ons hoof'd hebben de afs:9iegelin'::is van de dingen zoals
vl=us Kant ze z~n. H~ zegt:datis niet waar. De dingen zijn zoals w~ ze

<:> denken. i:c zes d...t het eenidealistische variant daar op is.
Dat is het ide3.1is:::ev-.n t\.?.Y\t.Ietsis pas d2.t wat het is,
in het kader van een hel~ theorie. Een feit is pas een feit
in het kader van een theorie. Een asbak is pas een asbak in

een dina het kader van de theorie dat we reken, dat rook as teweeg
bestaatOpas brengt, dan heeft Een asbak pas zin. Want een asbak fan sich'
in een theo-'kan n et zo goed een v-ia s voor bloemen Zijn, een ding om achter
rie(idee) een deur te leggen, 09dat hj niet dicht valt. Een asbak wordt

pas een asbak in het kader van een theorie ro~darn het roke~.
Dat cre~ert in feite logi8ch de asbak. De asbak is een asbak
in het kader van een t~eorie. ilet is ni~t zo d3.t we een a~bak
vinden en de as erin lesgen. De asbak v-o ró t gecreëerd, op grond
van een theorie. Een vork is een vor~ in het k~der van een
t~eori2 rondom eten. De idee ging vooraf aan de realiteit.
Ik merk 09 dat het een kritiek is o~ de gedachte dat de mate-
riëele cultuur de asbakken als logisch voortvloeiend uit Gen
ontwikkelingsgang, waarmee ons bewustzijn een ,selijkmatige ont-
wikkelingsgang doormaakt, die bijv. het begrip van eenasbak
mogelijk rna.kt. Ja zegt Spi~t. De idee is aan de realiteit voora
gegaan. Plato zei: de idee redt de realiteit. Het feitwordt doo'
de idee gered. ~k zeg dat de hamvraag is wat is er eerst: de
idee of het feit. De idee aldus Spigt. ll~t hele samenstel van
behoefte, middelen, proberen, k~ken, hoe doen we het, en dan
ontstaat het feit. Ik zeg dat Van Praag dat zo gedacht kan
hebben, gezien zijn idee over de keuze. De keuze van de keuze.
Dat was overgenomen door Sartre. Door Cassirer was hij sterk
bernvloed zegt Spigt.
Een andere grote was Pos, Van wie'Van Pra3.g en S~igt leerlingen
waren. Als je een college van ros inging, dan zag je Pos over
het bruggetj~ bU de Oudè 2ijds Voorburgwal komen, met zware tas-
sen, een lange grote. man, h~j liep wat gebogen. H'j ging dan de
poort in, in de ~:niv<'3 ti: t, d: col-.:;g~za.':"in en die was vrij
bezet, en dan pcotte hij ze neer q~ de grond, en ging dan aan
het tafeltje zitten, en zei dan dames en heren ik wou vanochten'
met U bepraten het existentialisme van Sartre, in grote trekken.
vooral in z~jn h er-korns t , Er 10Ham geen bo ek uit die tas. En dan
begon hij heen en weer te lopen. Dan Zei hij:ik heb onlangs een
boek van riifterink ove~ 3artre 2elezen. dan ging .h~ daar wat OP
in. ~n dan ging hij redeneren. San lie~ hij g~w06n hardop te -
redeneren. AanvankelJk zat je trouwhartig aantekeningen te
maken. Maar op een zeker moment maakte je geen aantekeningen
meer want je Z3t erin, je volgde de redenering. Je za_ hoe de
reden~ring er din6en btsleepte, even stil stond, even iets
herza;, dat klopt niet helemaal waar is de fout gemaakt in de
redenering, oh~ daar is die weg ingeslagen, die liep dood. Op .
een zeker mom~nt daght je ik maak,hier de totstandkoming van ee'
ocrdeel mee. ~k woon hier de tots~andkoming van een oordeel b~.
Nu zie ik hoe je onràeelt, hoe je àen~t. Dat was zo ongelooflijk
imposant. Daarvan was je helemaal vervuld.
Ik vr-aa ; 0:1 een vo crbeeLd van de 't ot standkorring van een o0rdeeL
Een voorbe~ld zou Suigt noemen de:zin van Cassirer:we handelen
niet van de vr~heid ~it maar naar de vrijheid ~oe. Dat ging hij
dan uitle€~en. Zn hoe je za~ i~~ alles natu~T~etenschappelijk
gJdet.erminee,~d..mo et; ~e!Ochouwd worden. ';:;:t:' is geen licht tussen
ue dlngen. ne~ toeva~ bectaat niet, in feite. Het zijn alleen
kruisingen v~n causale reeksen, dat noemen we toeval. (456)

Kant's
'dealisme:
lie idee aan
(i o·.:"r;::llr· .•..iik- ~ 1- _.n.. I,,';'J-

vooraf

kiezen van
de keuze:
yerwante
zienswijze

Pos:ken-
schets

; ; ..

?os:uiteen-
'7.1"i:i:; 1'1"" ~T"''l'1- - - - ---"" . ---
"tOt3t- ndl{o-
miüg v.e.
o··rdeel



(verv. gespr. ~.Spigt Asd dd. 20.9.87 band 4:6)
-56 Als Spigt besluit blGemen te kopen en op straat een
::os zijn denk- op zijn hoofd krijgt doordat een mevrouw een bloempot
~~ze a.d.h.v. raa~ duwt te~;evolge waarvan Spigt overlUdt, dan is dat toe-
ee~ vccrbeeldval. De twee causale reeksen, n.~. van Spigt om bloe~en te
~ver 'toeval' gaan komen en de andere die de mevrouw deed besluiten de venste
en verantwoor~ank schoon te ~~an maken wa~rbt de bloempot viel, hebben stuk
~el~kheid voor stuk elementen die in elkaar passen, ze voli8n op elkaar.

Ze kruisen elkaar, 3aar beide reeksen zijn gedeter~ineerd. Allee
he~ kruisen van iede~er~ineerde reeksen ncemen we toeval. We
handelen dus ni~t vanuit een vr~heid. ~e kunnen geen inbreuk
make~l want oo~ die inbreuk is gedeter~ineerd, vonroereid, ligt
in een reeks. Maar dat doet er niets aan af, dat '.'le ons vrij
voelen. We hebben hetbewustzijn dat ,.se iets go ed sen iet s kwa ad s
kunnen doen, en dat we ons daarvoor verantwoordelijk voelen. Met
een voorbeeld van ~eo Pol~k uit de rechtspraktijk: er st~at-een
man vvo r de rec:1(;e~hij wordt ve r-oo rdeeLd e n krijgt het laatste
woord. De e~s is gesteld, h~ krij~t het lo.atste woord vo~r de
ve roor-deLd.ng v oLgt , De verdachte .z egt t. ; - ja edel-
achtbare ik h eb nu de eis .:;ehocrd,i:;':heb nu e enma aL een rot
karakter. De rechter zegt:nee ffiene~r,rr vergist 0, U bent eén
rot karakter. Aan de verantwoordelijkheid van ik ben het die het
doet, kun je je niet ontworstelen. Je we~t dat je het doet en
hOEwel je weet dat het alleeaal in causale reeksen ligt opge-
sloten, stelt de mogel~kheid van .het stellen van een ~aad je -
vonr een keuze.Alle gevolgen z~n voor de betrokkene, die het
kan doen e·n laten. '·,'Je handelen dus niet van de vr~jheid uit maar
naar de vrijheid toe. Zo praatte Pos bijvoorbeeld zegt Spigt,
alleen veel Lndrukwe kke nde r dan hij het deed. Zo dacht je: nu

door Fos wer- gaat me een licht op, dingen die ik niet begreep zijn nu in een
den dingen formule te pakken. Je zei:ik kan geen betere formule bedenken.
f'o rmu Le er-baar Viel een langere. Ik zeg dat ik in het voorbeeld de keuze tussen

het z~n van een goed mens en een slecht m~ns geen reëele vindt.
Het oordeel-.OlL"er_het we L of niet goed zijn van een mens wordt
door buitenstaanders geveld. Spigt zegt dat de ethi~k, de
wetenschap der moraal, in het leven wordt geroepen door de
constituerende begrippen. De vragen die worden gesteld vanuit

Pos en ethiek een bepaalde hoek. Dat constitueert een wetenschan, dus ook
.de ethiek. Een begrip in de ethiek is niet de ver~ntwoordelijk-
heid, maar het verantwonrdelijkheidsgevoel. Dat ii het begrip
der ethiek. ~e mensen voelen zich verantwoordelijk. Het begrip
verantwoordelijk zijn is natuurNetenscha~pel~k van aard eigenlijk •
~n de morele beoordeling hebben We met gevoelens te maken als
je het ethisch beZiet, gevoelens van goed en kwaad, gevoelens
van verant'i·i::ordel~jkheid,het besef daarvan, het bewu st zijn daar .•
van f.n ria tu r-wet en acn .,...."r"'\e-1.;ïi~,.,....;nC!.,.TO,...;....~Y'1,:; T,..., de \re t en acha n vanc.;..J..J., .J.....L vu,UJ... i't V~4 .•...::J'-"~J.a..t:Jl:' .!.JL},.. ~..l-"'" t...I v •.•.•• .J. "":'..:......•..I..'-J.. -J,.J.. ••••• ·Y\.:; IJ .l..I...:J L.1.!-' (..Jo Jo.

de huisarts besta t een minderwaardigheidsgevoel .ni et , Bij de
psychiater kun je niet artrose laten behandelen. Dat is geen
begrip, het besta2t in zijn wetensch~p niet. Hij kan er niet mee
werken als psychiater. H=t gat er daarom niet om of we verant-

iet gaat er woordelijk zijn, dat is e~n natuurwetenschappelijke vraag, essen-
~iet om of we tieel voor de ethiek is dat de moraal een verant~oordelijkhFids-
verantwoorde- gevoel kent. C:n dat verantwoordelijkh'"idsbesef kun je niet heen.
lijk zijn maar 'naar gaan mensen aan kapot, en daar triompheren mensen in.
om het besef Ik stel vast dat hij de verruiming van verantwoordelijkheid heel

nad r'ukkeLljk poneerde. 'r'/ezenlijkis verantwoordelijkheidsgevoel,
maar we zegje n ve r-antwo or-deLäkne td , als we bedoelen het besef,
bewustzijn, de verantwoordelijkheid op zichzelf is geen punt.
in de mora~l. tiet is geen begri~. Ik zeg te vermoeden dat Van
Praag's nadruk op ~en"elijke verantwoordelijkheid hier ook in
t~rug te v i.nden is. Het k-ram van Pos. Een beetje onzuiver van
terminologie. HU zou ni~t over vFr~n~woordelijkheid moeten spre-
ken maar over verantcroordelijkheidsbesef. Ik veronderstel dat vc~os het verschil t~ssen verantwocrdelijkheid en vera~twoordelijk-
heidsbesef heel wezenlijk was. De scheiding der wetenschappen
zeker aldus Sptgt. (522)
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Het ga·t om de scheiding der disciplines. Over verschillende
betekenis~en van het woordje 'dat' weet Spigt niets. Ik vraag
of h~ zich met de nuance bezig hield. Volgens Sptgt niet. ~~
was geen 'zeikerd'. Eon€er heeft hem langer geke~d.S~ was wel
in hart en nieren een filoloog. H~ had een sterk gevoel voor

Van Pra2g: taal-nuances. Voor spelen met de taal.7anPra~g schrèef~èlecht.
filoloog die Spigt heeft in z~n drukproeven en teksten V00r Rekenschap heel
sLecht schreefwat verbeterd. Pos kon darentegen schitterend .schrijven. Sp i.g

heeft in Rekenschap een herdruk afgedrukt van kO~ z~n essay
P02 en Van over d~ drie fasen der moraal. Daar heeft ?os ~et over het
dEr ','lalin:. humanisme, het Ls heel mooi. Hij deba t t eerd daar met Libbe van
de 090 t over der ~N!'l~l.li bbe had in he t tijdschrift voor wijsbege erte e en""""Stu~

"laardefunde- öVër zljn opva t t Lng van de ethiek geschreven.(ondcrbreking)
ring hun. in het tijdsmhrift de Nieuwe Stem van april 1950 vond de discus-

sie plaats tussen Libbe van der Wal en Hendrik pos. Over
humanistische vm_~rdefundering. Ze polemiseeràen11ä'ar de vorm
in het geheel niet met elkaar, noemden zelfs elkaars naa~ niet
Van der Wal betooqde dat het be~in~el der obJ'activiteit als-- -- ----- - -norm der ze:elijkheid geen 112dere f'und er á rig g edoogd e ,
Pos voerde laDidair aan dat een humanisme dt m~t zijn rela-
t Lve r Lng blijft~staan voor de objectiviteit als Laa t sce grond,
en weigert het geworteld zUn van de eigen grond in de historie
ce laten aanwijzen eû te erke~nen, dat zulk een humanisme onder-
ontwikk~ld moet worden geacht. Het loopt het gevaar de gese- .
culariseerde dubbelganger v n de kerkelijke levenshouding te"

een bel. dis- worden. Die discussie is heel belangr~k geweest. De discussie
is gevoerd inde Nieuwe Stem. (571), april en me~ j05Q1~~§ap ro-
stond aan de kant van Pos. Da~ in ligt de grond ~~8rlcreowgafdê~
fundering van Jaap. Toen Spigt het herdrukte was Jaap enthou-
siast.

colleges Pos Pos gaf een algemeen college: algemene filosofische beg~ips-
bepaling, begripsbesef. Hij heeft een college gegevenover
Descartes , Sartre, die waren. heel be Larigr ijk, Dankkwam de
hele filosofie ter sprake in zUn college. In het algemene
college gaf hij alle mogelijke begripsbesef. Allwrlei begrippen
uit de filosofie werden doûrgeliçht, toegelicht,
590 einde band 4
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~rof. 3erkhof was een sleutelfiguur VOnr de Irotesta~ts-
christeljke ka~t. 3r z~n vrj veel principe-besprekingen ge-

:onfe~entie voerd net dominees, in een conferentie-oord b~ Zeist, ~rie-
~riebergen be~gen. Dat heef~ zich over jaren uitgestrekt, in dejaren 60.
jaren 60:we~enDaar was Spigt onk verscheidene keren b~. Ik vra~g of hij daar
zoeken. tot nog wat van kan vertellen. HU weet er nog m~ar weinig van.
same nwe rkf.ng Het ging erom we gen te zoeken, warrt een principiële overeen-
:o.a.samenw. stemming kon met hen niet bereikt worden. ~egen zoeken tot .
sch.)o.a. samenw"'rking. Een van de objecten was de samenwerkings-
~rof. Berk- school. Er waren er onder die op een zeker moment een blok-
Sof kade ~ingen opwerpen, terw~l de afspraak was: we praten met

eL'cra r opdat we in onze eigen kringen dat idee kunnen verde-
digen, ordat we tot een samenwerkingsschool komen, op grond-
slag vah die humaniteit. Toen heeft Jaap op een zeker moment
~ie besprekingen afgebroken. Het ging nog onder leiding van
die oude prof. van prot. christelJke huiz~, de zendings-
p~ofessor. Met hem heeft Van Praag een uitvoerige cor~esron-

corresp. Jaap dentie ~ehad, die moet zich no~ bU ~art van P~~~q bevinden.
~,.., -'- zen Daar "1oe-i:ende br Leve n ~!..,Y1 ,.."" nrf'l.L.e~t-;;-;;;-'7o""d.-~"'''''C:"n''''of'nc ze!..!. ,t-'rot... ~ ~..- .LI -_ ~- J... -_ •.•. ..1. 0::::. .•..•..•..••.••..• .,:' ,.,~ _ •.•••..•.••.•. .,. "- ••..• ~ •••••.•• J. ~.I.J.ö'"'~~ ~ • .1..1. Ö

-:in;:sprof. bij zijn. Jaa::;h eef t het toen afiebr-oken omdat h~j zei:jul'..ie
verzaken je afspraak. Dan valt er verder niet te praten. Als
jullie het verdomeen omdat wat we hier overeen kOEen in eigen
kring te verdedigen, is het zinloos om hier b~ elk&ar te ko~en,
A15~jullie one dan nodig hebben ~oet je ons c~ar Sen keer
vragen. Wij hebben jullie nu gevraagd. W~ z:jn niet meer te
spreken zo op het eerste gezicht. Dat is toen vrU abrupt
geäindigd. Berkhof zat daarb~. HU zou zich er veel meer van
heri~~eren ocdat het z:jn club was. Het speelde ~ich af van
vrUdagavo!ld tot zaterdagsmiddags. Er zaten ook vertegenwoor-
digers in het Gesprek Centrum. Daar zatenhumanisten in om een
vinger in de pap te hebben b~ de rap~orten van het Gesprek
Centru~. Spigt heeft in verscheidene van die clubs van het
N.G.C. gezeten. Soms heel moeilUk. Met Wim van Dooren zat SDia~___ ~ 0

in de gespreksgroep de religieuze projectie, over de projeotie
zelf. Daarin zaten ook p+ofessor van der Horst, .een Utrechtse
professor en psychiater BankovskY~en-zwaar koppel van Chris-
telijke huize, en katholieke huize. Spigt en Wim ~ Dooren
zaten daar ook in. Wim van Dooren,vond het alleen maar lollig.
Spigt heeft hem da:::rweleens over aangesproken §lavonds in de
slaapkamer: zeg Wim je moet wel een beetje mee gaan goen, ik
zit er helemaal alleen voor tei~n die gasten. -Het ga~t toch
goed. Ik vermaak me buitengewoori. Je pakt ze lekker. Hij was
een beetje lacherig. Ik zeg dat dit het terrein was waar Jaap
heeft zittenmanouvreren in de sfeer van de Nederlandse eamen-
leviu6, waar de verdraagzaaoheid veel meer geüesTIgoed begoTI te
worden. Het is daar .'n~staan v~lgens m~. Met de mondigheid
van de humanisten en ongelovigen volgens Spigt, en de erkennin~
van de volwa~rdigheid van het humanisme als levensovertuiging
in de maatschapp~. Het z~n elementen van zUn opbouw-werk vol-
gens Spigt, die hier stukje b~ beetje wordenopgebouwd, in de

~.0.I.:heeft I.H.E.U., in het H.I.V.C.S., het H.O.I. In het H.O.I. heeft
Jaap voor ge- hU ook veel~daan. Daar was h~ leraar voor eigenparochie zeg
vochten t.a.v'. ik. H~ is stimulator geweest t.b.v. de erkenning van het H.O.I.
subsidiäring als onderwUsinstelling zegt Spigt, gesubsidieerde onderw~e-

instelling. Daar heeft Jaap enorm achteraan gezeten. Hij vond
dat buitengewoon eS~'entieel, een opleidingsinstituut.
Spigt vra8gt zich af wat Van Praag zou vinden van de nu zo
sterk in de belangstelling staande ~et op de Gel:jke behandelir

A12 er een gere:orseerde men~er zou solliciteren naar de baan
van hoogleraar Humanistiek. Mag hU dan worden afgewezen?
701gens Spigt wel. Die mot ik !liet. Dat noemt 3pigt in navolgin.
van Aor8.ham Ku"uer:de soevereiniteit in eigen kring. Ze kunnen
v an ee'~ be stuu r v s e , hum. opleidingsinstituut niet verg.en,dat
een volstrekt anders denkende de meest essentiële opleldlng
ga~t leiden. ( 121)
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In ieder geval wordt in h~t nieuwe ontwerp h~rd geschopt te-

/~ ...::el~r-:2gen bijzondere scholen, die geen discriminatie meer mogen toe-
cassen. Maar een chr. school met een vacature wa~rvoor zich

1'='13.~lj2l=-::.::: een humanist aandient gelijkmet een gereformeerde doctor-andua ,
2 .3...; ;3 -J 2 ,r :.::~'';:_-:~':2i'ü:.~:.-- heeft .;elijkwanneer het schooLbe stuur zegt we laten bijbel-

-:;~~c_onderrichtliever do.vr een geestverwant geven. Als een blanke--,:'=~:" ~{~--':'::..'~ 'aln kellner solliciteert in een Chinees restaurant heeft oeni:; ~.:"'~i..';'~-'1 gelijk als men Chinese bediening wil handhaven want dat is
de charme van het bedr~f. Ik zeg te mene!l dat het probleem vee
mee~ z~t in het erbijhalen van oneigenlijke zaken als bijv.
de homosexualiteit van mensen. Als er volge~s Spigt niet meer
gediscrimineerd mag worden op het terrein van godsdienst,
levensovertuiging enz., dan gaat hijdaarmee accoord tenzijer
een instituut is met soevereiniteit in eigen kring. Dan gaan
we wezenlijk een bepaald gebied gestr:jken. TIar kun je geen
measen:toelaten die dat gebied niet bestrijken, of in begin-
sel niet kurinen bestrijken. fI!ielma::"!heeft vrsseLijk van leer
ge~r kken in het Handelsblad tegen discriminatie op de trits

.gevaar van geloof, leve,-sovertuiging, sexe, enz .en Spigt dacht: we es nou
a~wJzing v. vo~rzichtig want straks komen ze bijhet H.O.I. en wil jij
discrim. OD een dominee aanstellen om humanistiek te doceren. Een belijden~
'le terrei_ dominee? Hij krijgt en bezorgt moeilijkheden. Denkelijk lopen hier

1",=::1: consequsn=de meningen van Spigt en Jaap parallel. Daa.rhadden beide één
tie voor HOI mening over. - ().A;'''-'-/hNd/I-I--':'>J

De rede die Spigt noemde over Pos'ried ~ me voor lezing aan.
De drie fasen der moraal'.)Dat is de '~o~~ van de overtuiging
van Pos als humanist. Spigt vindt het een schitterend artikel.
Het is een essay zoals die geschreven moet worden. Magistraal.
Ik stel vast dat zowel Spigt als Jaap zich tot de aanhangers
van Multatuli rekenden.Ik wil weten of Jaap zich van Multatuli
atheïsme heeft afgekeerd om agnost te worden. Nee zegt Spigt.
Beide wa en trouwens geen 'aanhangers 'van Multatuli. Beide
vonden het een verschrikkelijk beeiende man. Hij had een gran-
dioze invloed op de zuivering van de moraal, zuivering v~n
het denken, in die 1ge eeuw, hijwas een groot schr~ver in
h~n ogen, (Spigt werkte meeaan ~e verzamelde werken Als
Stuiveling en Spigt dan bijv.voor de 7e.keer een tekst door-
namen vo-vx: correc-:ies, dan moesten ze ophouden, warrt ze wa-
ren weer aan het lezen geslagen). Spigt dacht van hem: ik
wou dat ik dat geschrevenhad. Dan hoefde niet veel meer. Dat
is de geboeidhaiddoor de figuur. H-t is een soort vriend-
schap. Maar Spigt was het met 7!van de 10 redeneringen niet
eens. Z~n geouwehoer op taalkundiggebied raakte b~v. kant nogt
wal. Dat had niks met taalkunde te maken. Dat was amateuristiE

Is de pest. E~ was in veel opzichten ook een naïeve man. Hij
wilde p~liticus z~n maar was het niet. H~ wilde geen schr~ver
~~n maar dat was hU in hart en nieren. H~ was ~ewoon een naïe~
man, heeft politieke dwaasheden uitGehaald: h~ heeft gesollici
teFrd om Minister van Koloniën te worden, in hst kabinet van è
Conservatieven. Ze hebben hem er gewoon tussen genomen, gebrui
tegen de liberalen. Toen hij niet meer nodis was heb ,en ze hee
gewoon opzij geschoven. Maar het was een boeiende man, een van
de meest boeiende mannen en dan koet da~r nog b~: e~ is geen
schz-tjve r in Nederland waarvan zo veel is gepubliceerd. SIk
papiertje dat h~ ooit heeft beschreven is ~e~ubliceerd, en
het kan de toetG der kritiek geheel doorstaan. Het was een
,eweldige vent. WezenIJk een geweldige vent. Hela~s heeft het

ine geen geluk gebracht. Dat is triest. Maar 'ok daarin is
het een tr~~ische figuur,geen verafschuwde figuur. Hijheeft
er ook voor betaald hoor, voor de hele conplicaties met 1Ii~i
en rr'ine.Na haar dood kwam hij tot de concLu si e :ze heeft me
nocit begr?Y\e!L Ik ben ncoi.t in staat geweest me begr ijpbaor'b;'haar te rr.akën.Dat is voor er n deel de a.anLe Ld Ln g v c c x Zijnd.oe
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Tin:: was bang voor hem en liet hem daar-cm lJegaan. H~j over-
donderde haar, deed m~ar. Dat begon h~ op een zeker moment
be sef' f en . Ik heb maar gedaan. Dat is in de late ...j a'ren 70,lat
jaren 70, 79, '80, hen erg dwars gaan zitten. Zo nu en dan
zinspeelt hij er in zijn brieven op. 'rine beworid erde hem en
ontzag hem, maar niet van harte, niet enthousiast voor wat
h~ deed. Ze nam het. En met dat gevoel wat hij op een zeker
mo~e~t kreeE, besef, heeft h~ ermee betaald.
IK zeg naar Van Pra~g's agnosticisme te willen. Dat is Van
Praag nooit geweest zegt Spigt. H~ was een atheEst. Maar geen
agressieve, a:.ctieveatheïst. Hij vond het eigenlijk een kwestie
die niet zo belangrijk was. Hij geloofde gewoon niet. Maar daar
pr~ ~ je V2~der niet over. Je doet andere dingen wa~ruit blijkt
vanuit welke grond§lagen je werkt. En als je in die grond-
slagen doordrong, kwam je op het atheïsme terecht. Dan zei
h~ nou prachtig, je hebt het gezien, ~aar nou wat ik gedaan

.- ~ he~. ~li vond het niet zo belanar:.Jik.~el belang~l~, maar als~!an J:raag IJ -v ~ ~ u

-'- \0,0 .•.. eenmaa L we et Ls het vs rcer 'Y1l',-;-be Larig r ïjk Het was tr avo nd dat niet J:::: .l.i. IJ •....•,...J.l. •..•.Cl V ç v Û l.~,-, J _I.... .•..•.•.•. ~ \J lj ..•.0 .•.~-. 0 ....•-·

woo~ ~~~ van zlj~ uitgangspunten . .tiet'blijktduidel~k uit z~n
nc stu Lat en da .•..h:' O~]'1 vo l.str-ekt ong eLov i g m~ns .is .tiet!:-' c., ;:: l.JLA..L d. u _.!., U..l._..I..J ....•t" -.... V 1...0l" n.. u 1... ..•.• v ~ cC')".. •

...... ag~osticisme is allee~ een modieuzè gril. Ik zeg:de wereldagnos"lClSffie:
d ..., is vo L'Le d i.ç , totaal en dynam i sch en toev:ll'io'". Er is niet

mI') e-g:'l.L meer een lege stoel. En toeval zegt Spigt. Ik zeg: als je
weet dat er geen lege 2toel is hoef je geen agnost meer te
'ezen. Irecies, zegt Spigt.Dan is het eenmodieus spelletje
om nou mee te werken, om een beetje je omgevi~g te sparen.
Ma~~ hii hQ~ aeen be'hop~""eom 3 keer "e~ daa te ze~ge~'l'k ben_L , :--- •• - ..•.-J - - I 0 - ~ •. - -:- IJ ~ : •....• 1:' -: 0 • ..• """~ .•...•.•.•.:. J.

a~ne~st. k veronaers"tel Qat hD rekenlng hlelQ met z~n achter-
ban. Dat liet h~ dan zien in de prakt~k.
Ik veronderstel dat hetzelfde verhaal over z~n religiositeit
te houden is. Hij was helemal niet religieus zegt Spigt. Ik

ag~osticisme: zeg d~t het in z~n vroege publicaties wel zo l~kt, bijv. Huma-
niet in zijn nisne ee~ Ranaissance? Nauwel~ks, als je het goed leest, zegt
publicaties Spigt. nD is heel vroeg atheïst geweest. Hij vond hhet helemaal
was voor hem niet belangr~k, er was iets veel positievers. Ditgaande van
geen punt dat atheïsme, wadr je verder nie~ over moet discussi~ren, w~nt
evenmin als het is een indiscutabele zaak, som~igen noemen het agnosticismf
religiositeit~ls je zegt: het is eenindiscutabele zaak, en hij ontzag dan
hij was niet~ mensen ~ie zeiden:ja maar er is wat. ~r is wel wat. U~tstekend,
religieus als je maar met me mee doet. Hij vond het geen punt van dis-

cussie. Modieuze zaken.als agnosticisme is bij hem niet aan te
treffen. Ik zeg te vermoeden. dat,hij zich door mensen liet
opporren om hetzij het ene hetzij het andere te laten zien. Nee,
zegt Spigt, hij was er wel sterk in om die verschillende nuan-
ceringen yan het humanisme, lopende van religieus humanisme
tot existentialistisch humanisme, steeds aan te duiden.
~k vraag me af of je dingen kunt uitwerken, die 'je niet kent,
niet beleeft. Je kunt het wel beg:,~pen zonder dat je het bent.
Spigt kan een gereformeerde uitstekend begrijpen zonder het te
z~n. Dat zat bij hem voor: de beweging mogelijk maken voor allen
die zich humanist achten. Maar er is geen sprake van dat h~
dat zelf was. Er zat niets religieus in deze man. Niets. Daar
kan Spigt uit heel diepe ervaring spreken. Hij had een moreel
élan, een charisma. Dat ligt er pal bij, die beg7estering. Dat
'vanuit de rechter-schouder', waar hU zich weleens dnor liet
meevoeren. H~ voelde dat het humanisme dat nodig had, wat
~Tar~te, dat symbool heeft hij vaak op aangedrongen. We moesten

en wat ne er syrabo Le n h eb ve n , en wat meer 'liturgie'. Maar het
waren allemaal vertolkingen. Dat moeten w~ dan zelf maken, dat
moet wel origineel zUn. Ik zeg dat een van z~n laatste artike-
len da~r over ging, een plaats bepleit:e voor het religieus
humanis~e. Daar i3 h~ alt~d een voorstander van geweest zegt
S-cigt• .ti~ vond dat het kon. Ik zeg dat Schonl-{ VanJ?raag's-~,. ·+·t on~'re-('~rle'J'kvond ..... 1ge~roelre.llglosl vel -,'.~.n._ - - • Spigt zegt ook nOOl" vee
gehad te hebben voor rel. humanisten.(323)
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I (verv. ges~r. P.SpiG~ Asd d.d. 29.9.87 band 5:4)
l Schut kwam met ·en hele groep religieus humanisten in Ame r sf'o oz
~. humanis- b~een; het was Jaap z~n trot~ om hen te betrek~en inhet H.V.

T n:door Jaap H~ zette niet een rel. humanistisch petje op, maar hj verwel-
'elkom''"e'1.e-k crade z e ha rt eLük Z' -'-Sp..:,.,.....H;i v orid dat h~+ ""'ol-e~;!lr wa s TT'J'c ... .!.\..._;~.... L.J -..t '"' .•..)..:."\.. ~. _ l.J .•• -'-5 v. -- ....J v ..•.~u 1...4.":'::' -_~ \.J J..J.~ G ..:.....J..:.~ ',. • ~~l

een onende de deur voor ze.
l~ ga over or de sta t v~n besef. Da~ is volgens m~ geen
gemakkel~ke positie voor de mens. Ik vraag of d~t geen ver-
schil was met van Praag1s meer hoopvolle perspectief van de
uitdaging waar de nieGwe mens voor stond. Dat gaf geen ver-
schil volgens Spigt. Het is .b~na hetzelfde. In Staat van Besef
eindigt bepaald in de trant van Van Praag zegt h~. ~at Van
P~aag bekoorde was dat Spigt het artikel met de nar besloot.
De nar hoort er b.] ZEgt Spigt. Elk d rarna heeft een nar. Elke
tragiek heeft een nar, het lachen 00 de gekke din~en, plezier
hebben. Het is niet alleen met een gefronst voorhoofd over de
wereld heenlopen, want het v~rantwoordel~kheidsgevoel heeft
00'.( Le t s t r-onf'ant e Li'ks (h'i z e z ..•... t r Lompharrt s ) c,-.iC:: Joe z e z t :~_ ~..... v IJ .I.•..••..l. c:.. ....•. l.J •.•..• -.J \.. ~ • ....J 0 lJ •.••••. =-... • .... ....• ~ •
wa=e~jullie ijdel? Ja, door het triomfantel~ke gevoel we
brengen iets tot stand. We weten dat dat vergaat, zoals je
nu we et dat de bejaardentehuizen allemaal in de vr raukke Lfng. , ....,. , . .' 1 o' 0zl~ten. br 1S van numanlsme n1~~ ve~ over 1n de beJaarden-
tehu~ze~, een minimum nog maar, het z~nmeestal verpleegtehuize:
Dat doe je dan in een aktiviteitenpaviljoen. Begonnen werd met
een gemiddelde leef tUd van 67 jaar,daar werd dan eenaktivi- .
teitenpaviljoen inge~0uwd, met werkplaatsen an apparatu~r en
grote bedr~ven. Bru~nzeel stuurde vrachtauto's vol edelhout
e-n dan gingen ze inhet Gerhardhuis pakhuizen maken voor kinder-
tehuize~. ~aar daar waren ze ook aktief genoeg voor. De gemid-
delde leeft~d was 67 jaar. Nu 87. Ze kunnen niet eens meer
in een commissie zitten. De bewonerscomDissie kunnen ze niet
bevolken. Ze kunnen de presentiel~st niet eens meer tekenen.
Het vergaat ook, maar de trots dat je die duw hebt gegeven,
bracht het weer een stap verder, en dat is natuurlUk het weg-
vallen van al die traditionele zekerheden en veiligheden en
behoedzaamheden, geeft geen zwarte leegte, zoals Sartre meende.
Het geeft ook de triomfantel~ke gevoelens, de trots, de
menselUke trots. De nar staat voor de relativering. Ik zeg
te denken aan het vervreemdend effect van het feit dqt we
ondanks de diepe tegenslagen en betrokkenheid bij de wereld
toch vervreemd in het leven blijven staan, het me r-kwaa.rdLg e
feit van je bestaan wordt er niet door verhelderd. Die grond-
e z-var-Lng doet iedere opgroeiendel jongere op, die z Lch op 15,
16-jarige leeftjd de vraag stelt:waarom z~n we hier eigenlUk?
~at is de zin erv~n. Het leven kan slechts zin krijgen door

""'r~",,~,..+";.,.r1· T,-,4J(l(111~+:i\T'it:~it. ~Te 'U-~;ltu s Le cht s ur cduk t Lef ~,..:.:J'", ZloY11fOl f un ct :..t::J V\..AI.AL\.V~" - 1:'-_'-4..,.,--..,.- -"''''--- V ,-_.0. -_ ....•_ .•. - 1:" '-4 -- -_~ •..•.••.J.."-' -.....L.J. •..• -

tei t is hoofd-':''leert.Zin hebben en zin hebten voor geneenschap. Die tv/ee
zaak voor samen, is ware produktiviteit.~ie is triomfantel~k, die is
zinvol testaaygrandiC'os. Dat is de h oog st e vorm van menselijkheid. Name Lijk
zin hebben iets van je uit laten gaan, of dat nu op het niveau is van

een kleuterleidster, of secretaris-generaal van de V.N.leder
op z~n niveau:iets van je uit laten gaan. Ik zeg dat hEt voor
ve~l mensen w.s. dichter 'oU huis blijft. Voor kinderen, voor
het buurtje, kan het leven toch ook zinvol zUn van de een.
Daarmee verklein je volge-ns mU de klaas tussen eigen normen en
die va-n andere~. Dat is volge s Spigt de dialoog v n de zedelUk
heid ook. Steeds de verificatie, die ook in het probleem van dE
waarheid zit. Verificatie is het wezen. Niet wat ik waardig acl
ma~r wat waardig geacht behoort te worden. Dat ik in een dia-
loog met andere~ vaststel:dit werkt, dit functioneert tot. een-
he id en ontegenstr;jdigheid. Voor de zeceLïjkhei d geldt precie s
hetzelfde. De verificatie is het wezenlUke. (onderbreking
"'_egenslege ba t terj )

o IK koe terug op he~ verschil in vooruitga~gs09tinis~e v~n Van
19.prut~rigrg~- "'"raagversus Spig~. JaaP had dat r:::,eeren dat vloeide uit zijn
Ja~p~s cnar1s-char1sm~ vQort., ~r waren meer 1n net hoofdbestuur die een
82' 3igen char1s~a nadden. Spigt had he~ 09 een andere manier.(398:
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Stu~7el~ng had op een andere manier charisma, maar Jaap h~
het eC~l:ti~ het wa~me, w&ardoor misschien de gedachte aan
reliGiositeit ontstond.
De maa t scaa p oeLijke bv t eken i s v .n Jaap is pr-Lmai r dat hij de 1

" giti~atie heeft bewerkt, grotendeels door z~n persoonl~ke in-\
va~et, van het huraan i sms en de humanisten in de naa t scha ppij,

Het aandeel in de beschaving, van onze tUd. Over de hele
wereld. Inde I.H.E.U. heeft h~ dat ook bewerkt. In Amerika
is men anders over hU8anisten gaan denken. De Amerikaanse
vr~den~ers en de ADerikaanse 3thical Unio~ z~n zich humanist
gaan nve me n , Ze h eb oen van dat Hollandse auman i sms be Larigr-ijke
dingen overGenomen. liet Amerikaa~se Hucanist Manifest is
voor een deel door hollanders geinspireerd. Dat is in Engeland
zo, dat is in India zo. H~ heeft in maatschappel~k opzicht ee~

le~itimatie legiti~atie verschaft aan een verontachtzalmde levoDsover-
v~~schaft aantui~ing, en een aantal verontachtzaamde merrsen dieeen levens-
ve~o~tacht- overt~iging moesten, heeft hij tot stand gebracht. Door z~n

-'- " n kr ach t n... ' I' " .. t n l'"k'-'-zanrnde groep lT:Ol.Orlsc._e rac." • .IJ.'],,, lS we zen iux z_~n ma a sc.._ap "e :,]_e oe ,Je-
keni2. ~at v~lt weer uitee~ in alle =o~el~ke eleme~ten. ~U
heeft de funderingen van humanistische overtuigingen verse-
mak~el~kt, daar de promotor te zUri van ee~ o~leidi~gsinsti-
tuut, van een humanistisch instituut voor ontwikkelings-
same~werking, radio- en t.v. zendtUd.Dqt heeft hU welisw~2.r
laten uitvoeren door zUn medestr~ders, medewerkers, maar da

-·"1 ette h;~ ~.,., o"",~~loc Da t vond hij no di - }C'··;::"e· ?:::'·;s·"+el:i'~e: --"- -_ .•.J ,-...L..L •....Ülc:::::.__ ...L.. r...... .::l. '....•- .•. ......è. ---"'" C ~"l" _.).!:t..

verzorging in het leger, aan mensen die niet tot een geloof
beheerden, dat z~ een w~k~la~ts vonden vo~r hun zorge~. En da"
er v anu i t de geestelijke verzorging ook toezicht werd ui tge-

via gA:st. oefend 09 de bedr~fsleiding, in de verschillende sectoren.
verz. ~nvloedEen hum. geest. ra~dsrnan, zeker de hoofdraadsman, had wat te
op leger" vertell.en in TIen Haag over het leger, over de instituten van

gevangenls justitie, de zieken~uizen, een ander beleid. Een beleid dat
overeen kwam met humanistische normen. Dat is in grote trek-
ken z~n maatschappelUke betekenis.
In ons land kwam zijn ma.at scha ppeLljke betekenis neer op het
opkome~ voor de mondigheid van ~umanisten. Door ze te scholen
en ..lk zei een andere kant op te willen. Naast de kerkelUke
instanties zette hU er soortgel~ke nadst van humanistische
signatuur. Ik vraag me af of mondigheid- zich van bovenaf laat
organiseren. Spigt zegt dat we z~n betogen niet moeten onder-
schatten. Zowel op papier als mondeling als via de ether
het:frapper toujours, het uiteepzetten w~t ons bezig houdt •
Uiteenzetten wat humanisten het wezenlUke der dingen achten.
HAt motiveert en~rm. Je houdt de zaQk gaande, het sla~pt niet
in ze~ ik. Volqens de beroem~e formule van Kant:de mondigheid
bevorderen. Zodat mensen er in bedr:'jvenvooruitkomen: ik ben
'h, 1 m '.:l Y1; c: + T 1.,. u:rCl ...•••••n + Cl rr Cl 'Yl ,., r; + Q Cl 'n m Cl ..,...,<::' ~ ':l -n alm f""\ Y\ ~ ; ~ HT Ij 0 "'1 1 1 Ct 0 V'
• -.- .••••...•...•..••••••• - ••.•.• , ••..••...••.]:' v ••.••c .....•....---~ ....•'<J •••••••••••••••••••••••• ....., •••••••• ~ ••••••••• ....- ••• &.A.I......, •••••..•• ....L.6 'f(....l".~, C"'O'.,J...J.. •••••••••••..I...

er nu vocruit komt.Jaap zette het vage gevnel van ik geloof
helemaal niet in een God cm in: ik ben humanist. In het dieps~
w~zen daarvan sta~t een rositieve levensovertuiging, die al
z~n maatschap~el~ke plichtenop zedel~k niveau volvoert. Daar
ben ik. Ik zeg dat het het verhaal is van de mondig geworden
buitenkerkel~ke, die zich niet meer aan de kant laat schuive~.
Ja, maar die mondigheid is bevordert door aktiviteiten van Jaa
en z~n vrienden zegt Spigt. Hj heeft ze opgevoed. H~ heeft
ze een gevoel van trots gegeven. H~ heeft er voor gezorgd dat

. ze voor hun rechten gingen staan. Aanva~kel~k listen ze zich
de bUl~enkerkduwen. Zoals in het leier: de katholieken links, de protes-
mens werd tanten rechts en de rest kamers schoon maken. Die twee kun-
opgevoed nen naa~ de kerk en julliegaan kamers schoon maken. ~ant je

bent niks. Nu was het ik ben humanist meneer.Ze wistenzich
gestut en gesteund do~r eenopvoeding die ze gekregen hadden
inmondigheid. Uitkomen vOor je overtuiging~ die overtuiging .~ ~a~isc~ eon boctJFis doordacht. Vroeger W2..S die vaag, Iragmen...... a, ~- -- -
negatief. (464)
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Voorheen was het: ik ben niks, en nu wa~ het positief.Nu
'.Y2.2 h et meneer ik ben. huraan i st , Dat is een be Linzz-nk deel
van Jaap's m~atschapel~ke betekenis:een humanist is niet
ni~s, en daar w.s hij een bel~ngr~ke promotor van. Ik zeg
d~t ik als e3 van z~n bel~n_r~kste verdiensten zie dat hij
de buitenkerkelijke tot een geLil\:';raardigevan de godsdienstigE
cQ~kte. ua, zegt Spigt: goed funderen en niet uit de weg
gaan. D~t is z~n grote betekenis. Spigt benadrukt volgens
m~; de no t tverende krach t van zijn werk. Hij w- s ook sterk op·
het vlak van de ontmoetingen der overtüigingen. Hij corres-
pondeerde met al.e mogel~ke figuren uit andere ~evensovertui-
gin~en.en Godsdiensten. Met SChillebeeckx, met Berkhof, met
zoveel. W~ar maar interes~ante mensen zaten om mee te corres-
po~deren.Om aan de weet te komen wat ~e werkelijk denken.
Laten zien dat het humanisme een volwaardige levensovertui-
~i!1g is. Hij was er trots op dat er gezegd werd: Van Pr a.rg
heeft bU ons in Nijmegen een aantal gastcolleges gegeven,
en 30n~er ook, en dat was zo!Dat socht er wezen. ~kzeg dat
het 'l'-haumasia-deat in 1959 'Ne~d g eh ouden , I.Iaarzeg ik, je
hoefde Schillebeeckx niet te vectellen wat het hU.anisme was
want daar wist h~ alles van. Niet het buitcn-kerkel~ke huma-
nisme.Jaap kre"g da_rin een medestander. H~ zocht in alle
kringen ges ·reks~artners. Het zoeken van de dialoog. -et
gevolg daarvan was dat Spi~t van links na'~r rechts in de
T',7eedeKamer ontmoette instemming rr.etde uitzendingen. De
m~nsen begrepen het, hadden er respect voor. Daarom zei
~aap ook altijd:de radio-uitzendingen moeten perfect z~n.
Daar kun je niet hard genoeg a~n werken. Dat was het visite-
kaartje merk ik op. Maar ook: het moest minstens zo goed als
van anderen. Hij correspondeerde met de duvel en z~~ ouwemoer.
Met Tinbergen heeft h~ ook correspondenties gehad, en hem
b~ dingen betrokken. HU kende ook iedereen in Nederland.
Als de redactie van Rekenschap een nu~mer uitbracht over
bijv. ontvlikkelir:gs:=amenwerking, dan zei, Jaap: ik zal Tinberge
eens opbellen. Eie moet een stuk schr~ven. Prom~t kreeg h~
een prachtig stuk. Zo met het ballpoint je geschreven van
Tinber7en. Dat had h~ tussen t~ee reizen door geschreven.
Ergens op een vliegveld. HU had van Jaap ~ehoord dat het

.~oest gebeuren, nou dan deed h~ het. Dat gold. ook vonr Mans-
holt en anderen. Hij belde ze op,het kwam in orde. Door de
voortdurende dialoog met allemaal per brief en mODdeling en
overal moeten en overal versch~nen, zich present8ren en het
woord voeren, en res~ect afdwi~gen. H~ had zo een be~tuur bU
e Lkaa.r A'La büvo o r be e Ld he .•... Ti I TT ('. (""' mo e s t wo r de n 01'"\0-0.",';""],-,+do 0'" con -4-;-- t"'\ t z: n:\.. • ~.!.J tJ u co.!._ 1I ..1._. .". --' • )..). lli v......... --..... .t-' b_......•........1.Jo. '-'

-.. lI~v ~ dan zor-zde hil e"Y' vo·'r dnt de na'""on .....taf eI 1 "~m 1'1 en de men-had h.1Jzo een ~.....-: <:> - ·V. - ~'~ '"'" '-UH .•.•• Ol-' U ••• K'"Cl.~e._..1. _.

bestuur com- sen zlch bereld verklaaraen. ~
"'0-+ H~ had een schat aan cor'es~ondentie. ~en stuk'van zijn archie
l-'-'---U ~ h bhee~t hU eens aan et centraal ureau overgedragen. ~~t moet

zoek geraakt zUn. da~r, of vermorst. Door een of andere rare
bibliothecaris. Daar heeft hU weleens over getreurd. liet is
in h~t ongerede. Er is een vent bezig geweest eenheleboel op
te rui~en. Er is mis.·chien iets vanover, maar uit de latere
jaren moet het nog b~ hem thuis zUn. Mart weet ver~oedelUk
wel waar het gel~tenis. Daar moeten belan;rUke brieven tussen
zitten volgens Spigt. W~ gebruikte elke brief om ook nog wat
belangr~ks te zeggen.
Ik vraag naar de persoonl~ke vriendschap tussen Spigt en van
Pra~g. Vriendschap kun~je het niet noemen. Daar hadden beide
het te druk voo~. Bovendien woonden ze teveel uit elkaar
(700rburg en Amsterdam)om even bU elkaar naar binnen te lopen
Spigt woonde toen op zijn huidige adres. Met Jan 3randt Cor-
s:;us had Jaap een jeugdvriendschap en me~ hem brachten ze
wel de vakanties door. Ze snraken elkaar wel re~elrr.atig ~et
de vrouwen erbij. O~ visite hU elka~r. Een in de-maanden. )
Da n werden ei. heel wa t zake L'Ike dingen ook besproken.(536
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(verv. ~g~spr. P.Spi€t Asd d.d.29.9.87 band 5:~)
br werd ook gebruik van gemaak~ om even bij te praten over
Verbonds-zaken. Bepaalde dingen bracht h~ dan meestal ter
sprake. HU wus een te bezet man om mak~elUk persoonl~ke mee
om te gaan. :Spigt heeft de indruk dat hij met Ja~ Brandt
Corstius hoofdzakelijk tijde!1sde gez. vakanties dicht bij
hem zat. Door het jaar heen was er volgens hem niet zoveel
persoonlijk contact tussen beide, omdat beide het druk hadden,
de ene met z'n Universiteit en de ander mei zijn baan en het
H.V. Jaap was altijd aan het werk.
Zijn k i.nderen l.e b cen het niet zo Le uk g ehad , Zijn zoon Wouter
he.ft bijv. gezegd: ik heb van mijn vader eigenlijk altijd allee~
maar de kruin gezien, als hij achter zijn bareau zat, te
werken. Hij werkte altijd. Een va!1 zijn dbchters heeft zelfmoord
geplesgd en dat is ee!1 tragische zaak gewee~t met name daar-
door, dat zij in uiterste nood naar huis belde en met haar
vader 'Ni Lde praten, en dat zij hun vaste zondagmiddagvrandelin-
2etie door het bos er niet voor wilden afaelasten. Dat is
heeï tragisch. Spigt heeft de indruk d~t de kinderen hes allE
maal w~t te verwijten heb~en. Dat hebben kindere!1 van een grnr
vader wel veel. Dat he~ft hj ook ~el beseft. Bij de crematie
van de dochter zou Spigt de t.o espraak bij de baar doen. Dat
heeft hem geweldige moeite gekost, om daar een zinnie verhaa=
te houde!1. M'3.arzijn overtuiging heeft hU dat toch wel gehou-
den. Onder het s pr-eke n r zag Spigt hem duidelijk zitten. Met eer;
hoofd alsof er een emmer water over was uitgestort, zo bra-
ken de tranen hem uit, omdat Spigt zinspeelde op dat tragisc~
effect van het zo aktief be'7ig zijn met maa t scha ppe Lijke bete-
kenis, en levensbesch. betekenis. Dat is een aspect van zijn
leven d~t niet zo voorop staat maar toch wel heel wezenlijk ie
Dat midden heeft hij nooit gevonden. Allemaal had je dat als
je het druk had met dat soort creatieve dingen, allemaal
hadde!1 ze een baan, Maar Va!1 Praag slaagde er slecht in een
midden te vinden tussen de dingen die h~ moest doen, zijn baan
het Verbond en z~n gezin. Dat lukte hem slecht. Ik zeg dat er
een frappante overeenkomst is m~t zUn denken over de d~od. H~
is er nooit in geslaagd de dood eeh plaats inhet leven te
geven, anders dan wat Leo Polak er in 1928 over schreef. Wat
Leo Polak in 'le sens de la mort' formuleert: het leven heeft
pas zin door de tijdel~jkheid. Als het-- leien eeuwig duurde dan
heeft geen enkele daad zo verschrikkel~kveel betekenis. J~
kunt iets misdoen, je wangedragen, en je hebt nog eeuwig de
tijd om dat weer goed te maken. B~ de t~del~kheid van het leve
is elke daad van belang. ~ees er attent op dat je van elke
minuut gebruik maakt, om openheid te bewaren. Om te doen wat
er gedaan behoort te worden. De zedel~kheid wordt pas door
de tUdel~kheid van het leven gefundeerd. De zedel~kheid heeft
pas z~n betekenis en z~n mogel~kheid door de t~delijkheid.Een
onzedelijke daad kan door de eeuwigheid alt~d weer gecompen-
seerd ~orden, door de tUdelUkheid niet. Daardoor krijgt het
zijn volle betekenis.
Einde band 5
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Band 6 gespr. P.Spigt Asd d.d. 29.9.87 band 6:1
J Ik zeg dat er meer te zeggen was geweest over het punt dat

jaan had het je als je het in het leven goed deed, na het leven kan voort-
1- b tD' dl' h t f' l'ikh ., T\ + J . .l..voortleven es aan. ;e l eo OglSC e ons er~e ~ ~elQ. ~~v zag aap nlev

(ideol.onster-volgens m~. Polak heeft er wel over gesproken volgens Spigt.
fel~kheid) Hij sprak van he~.voort~even van ~e.go~de daa~: Stu~~e'ing

niet uitge~ heeft daar. een dlscus~le o~er genaa, neel sp~vsvon~lg, .maa~
wErkt volgens Splgt verschrlkkel~k do~ ..~rgens heert Stulvelln~ ln.

:3tuiveling: een stuk over Leo Polak daar kr-ä t ä ek op geleverd. Da t e taat 1:.
kritiek op een v~n de vrnegere.nummer~ van Rekenschap. (R~k~nsoha?,
Polak okt. 54 97 e.v.)Spltsvondlg maar dom vol~ens ~nlgt.OOK de

eindigheid van de goede daad, de logica daarin, dat een goede
daad ook op alle mogel~ke ~anieren kanuitwerken, dat hele~aal
niet gezegd is dat die dcorwerken. Muggezifter~ volgens Spigt.
Polak heeft de onsterfeljjkheid voorgesteld als een dO(,r',verkir..é.
dOGT de herinnering, door de kracht van zo'n energie wel.
behandeld. Da~r voelt Spigt wel w~t voor, al heeft het niet
zoveel betekenis. Tenslotte: als de dood er is ben jU er nipt
en ben j~ er dan is de dood er niet. Dus he~ besef da'rvan ~~
weg. Ik zeg dnt je met het absolute begrip dood niet zoveel
kunt en dat VanPraag daarin naar m~n gevoel wel gelUk heeft.

a.oee van i·,harde d oor-Lo pende creativiteit, de doorlopende r esuLt at en
"'1(;orlouende van e·-TIcreatief leven. Da.i r was volgens mij meer over te ze8:-

~re~li;iteit: gen geweest. Dat heeft hijlaten lig_en. Ja ze[t Spigt.Dat is.
door zw~rt- volgens mij het zwart-witte van Van Pr ar.g, Spigt vers.ned,tdat
witte van hij er niet over praatte, maar er wel aan daoht. '
JaaD niet In de vroege tUd dat Spigt erin zat, is er een hoofdbestuurs-
uit~ewerkt vergadering ieweest wa2r Jaap op een zeker moment niet goed

, werd, aan tafel. Dat h~ met z~n hoofd op de tafel viel en
black-ou~ vaneen black-out had. Hijwerkte ontzettend hard en daar schreven
Jaap:geen ze het aan toe. Toen zeiden ze tegen hem dat hijhet wat kal-
uitleg van mer aan moest gaan doen. Verdomme, dit is overspanning hè, di:
gegeven is overtrekken. Hij zei iets in de geest van de spreuk van

Domela Nieuwe~~uis:ik mag tenonder gaan als ik maar iets goedE
gedaan heb, alS ik maar iets teweeg gebracht heb. Dat is wel
typisch voor Jaap. Ik zeg dat dat voor hem z~lf wel gold.
Spigt is er van overtuigd dat h~ rekende op z~n na-leven.
Hij was van mehing dat wat hijdeed tot in lengte van jaren
gevolgen zou hebben, in gunstige zin. Ik zeg het opmerkel~k
te vinden dat b~ Ja~p's overl~den al meteen werd gesproken
over Van Praag als een mogel~ke erflater van de beschaving.

,_. Het werpt een bepaald licht op de betrokkenen en er werd vol-
~_~jaap:bekend iBen~ mij,m~ssohien vo?rbU gegaad aan h~t feit ~at h~ maar in

kleine kring klelne Krln~ bekend lS geworden en geoleven. ~el gebleven, rna2
maar voort-- volgens m~ wel in kleine kring. Spigt zegt dat hijvoortleeft
levend in in de instituten die h~ heeft teweeg gebracht, de org~nisatieE
instituties M~ar als de generatie die hem gekend heeft er niet meer is,
(en sfeer) dan zal er nooit meer over gepraat vlorden..'Nel over de insti-

tuten en dat stond voorop. Dat was een objectiverende visie
die h~ had. HU maakte het los van z~n subject. Dat terug-
treden van het subjeot had h~ heel sterk. Niet alleen de i~sti
tuten, ook de sfeer moest voortbestaan. Naast de materiêle
dingen ook de iIIlDateriêledingen: de sfeer, de geest, de
mentaliteit. Daar heeft hijeen duwtje aan gegeven. Daarb~ trad
het subjectieve wat terug. Het objectieve w~s voor hem een
punt van belang.

b Lac k-cou t e Ik vlilweten wanneer die 'blaok-out' was. Dat weet Spigt niet
geen toelioh-meer. Wat er met hem aan de hand was liet h~ niet napluizen.
ting Als je zou zeg~en:Ja~p wat is er aan de hand, heb je moeil~k-

heden gehad, dan zou hijzeg..:;en:volgende8.[-..nda-punt. Dat
scher~de h~ helemaal af. Dat soort dingen vond h~ niet belang-
r~k. Zoals hij zei:het is niet zo belangrUk, de zaak is belang-
r~k. Het komt er niet zo erg op aan, hoe lang je leeft, maar
hoe je le~ft... . ~Ik wil we~en of ~n de vrlendschap Splgt Van ~ra-g het persoon-
lijke element wel aan bod kwam. Matig volgens Spigt. (123)
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