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Sprekers: 

 

De bijeenkomst werd gehouden te Rijswijk in Kuys Witsenburg. 

oorlog het geel- 

gemeenschap, 

zijn openingswoord zegt de voorzitter van de plaatselijke 

beïnvloed en dat het gemeenschap, de Heer A.J. van der Kom, dat na de 
 

telijke klimaat in Nederland door het H.V. werd  
en omvattend; sindsdien de meest besproken organisatie in Nederland is. Van ker- 
de waardering kelijke zijde is de belangstelling voor het H.V. groot Hoe 

 het H.V. ontmoet zowel waardering als bestrijding. 
 

of de bestrijding ook mag zijn, kenmerk is wel 
	misverstand,het 

zeker n
iet alleen aan kerkelijke zijde bestaat, omtrent opvattingen  

vereiste
groter 

en doelstellingen. Uit het rumoer van de strijd is allen 

dat 

elkaar is, dat men naar elkaar luistert misverstand en geen wederzijds begrijpen te verwachten. Een 

voor een groter begrip voor en dat zodoende wordt bijgedragen tot een bewust geestelijk leven in 

Nederland. huis die als eerste der sprekers het woord voert, 

Dso2  
zegt da

t jen in de netelige politieke situatie en in de huidige 

ernstige 
n

ul 
 in 	

eerst moet trachten elkaar te kennen al- 
vorens bezwaren uit te spreken. Men mag de solidariteit niet te 
kort doen° Aan de hand van de beginselverklaring van het H.V. 

zijn bezwaren naar voren. 

brengt hij nu puntsge
wijze 	

Men kent  

1. 
Men moet onderscheid= tussene 

	Illintl.10.1fiee 

iggnisten. Eist de cultuursituatie niet een 
Deze tweeKMr. 

_ n 
 alle humanisten? Of is het buitenkerkelijk zijn 

Pro 	aan 
en van 	het 

 humanist zijn? Is dit een_gevolg van de 
samengaan  
belangrijker  	wordt v 
verhoogde 1(crke

iee be:iivnisteelivrrklaring gesproken  
godheid vindt hij niet zo'n bezwaar. 
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2. Hetfeit ' dat  
Derso 	,, 

 

een niet- 	
er 	dat hetH.V.-  

	

Zwaar 
heeft hij 	teen, 	.11V een wereld onlijke 

op de openbaring II; 

wil zijn. Het Reform. Christendom i 	- -en  
Meer bezirsc_ouwing s een geloof, dat niet uitgaat van een 	8  ".1j  
levensbe I?. 

daarvan.  

Persoo 

maar dat 
een  antwoord is 

niet. Dit 3...d. t in geen enkele wereld en 	-- 

-- nok geen hoekst 
	levens_ 

	

een 	Met de 



werkhypothese te zijn" is spreker het eens. De wetenschap 
is afgestapt van wereldbeelden. Het H.V.  

is hoogmoedig deze  te willen omvatten. 
3. Bezwaar tegen de eenzaamheid van de mens. 

De mens die zichzelf zoekt is niet de werkelijke mens. Wer-
kelijk mens-zijn is zijn met God. Het Humanisme denkt te gering' van de mens. 

4. 
In het humanisme wordt de gebrokenheid van hét mensbestaal'_, ontkend. Zonde en schuldbesef ontbreken. Wat deze werkelijk~ 
heden zijn wordt men pas gewaar bij vergeving ervan. 

5. 
 zijn voor' Het' Humanistisch Verbond wil het geestelijke centrum 

wil daar-de onkerkelijken en wil het nihilisme tegengaan. Het 
bij de plaats van de kerken innemen. 

namelijk Spreker vraagt zich af hoe het H.V.dit wil. Bij 
	

roeping 

	

enige 	 hem komen
van het 

	

	 vragen op, bijvoorbeeld over de 
H.V., gehoorzaamheid aan wie? lijden, strijd? 

meerderheid 

6. 
Men moet niet de illusie koesteren, dat de grote meerde 
der onkerkelijken er behoefte aan zou hebben zich een beeld

die van de werkelheid te vormen. Alleen van intellectuelen 
 lieja  hun vertrouwen in de rede nog niet verloren hebben mag men 

zulks verwachten. Het H.V. mag niet de pretentie doen broi-
met zijn 6.000 leden (later gerectificeerd door onze vo te 
ter) li millioen buitenkerkelijken tot geestelijk tehuis dienen. 

den te 	
zijn slotwoorden zegt de sprekertegente zijn, 

dat-t  eri  
kerken zich bijv. van staatsmacht zouden bedienen 

	het H.V. eeg 
werken. Wij leven niet in een Chr. 

wereldigrfleMD.2  staat, i'v.;',e-veri• ten er mee rekening houden dat er ande%enkenden naast o
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Op geestelijk gebied kunnen wij het met e .aar
- oneens zijn bestrijden. op practisch terrein moeten wij samenwerken. 

11121.,21,11yls zal vanavond niet spreken over hetgeen hete 
 de en het  

H.V. wilde doenï-1757rtegen voorname 
	
was het geschrevene li!   

diverse bladen gericht. 

1,01:1  ek De mens moet zich zo voll2ig. mogelijk ontwikkel en . 

geloof ge 

zijn wil zeggen tegelijk mens 
Zijn het zondebesef (= menselijke 
beperkt  kind van God. Het geloIO 2k  de, geeil_,  ,s  Kan'  vrid). Het geloof 

overtuiging dat de'mens voor God, 
	

or iets hogers bestemd is neer men dit niet aanvaardt, doet men Volgens dit geloof de heid geweld aan. 
Volgens het concilie van 1870

DZ 
besta t zijn bewijzen voor een ,,,te  3.1„ci 

van God mogelijk, ook zonder geloof. 
binnen de lijn van het menselijke de 
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komen de naam van humanist waard'? 

n  --- 
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da 	• De mens kan het mysterie van het leven altijd zo ervare
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dit ons brengt tot het besef dat verstand 

begrensd is. Spreker  
onderscheidt twee soorten humanist en: de 
sterre van het leven begrijpt en 
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gesloten humanist die  niet 
versten be 

der gaat dan "ik weet wat ik weet en 
	

open humanist die Itt  Irol 
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Deze laatste soort staat het 

wanneer het H.V. een open humanistkbenadert wordt deze een 
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humanist. Wanneer de groep zijn.
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wil uitstrekken tot  niet aj..S11eta 

dan zeggen wij dat deze mensen er l' lipol
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open humanisme wordt afgesloten. jo) 

een clericale schuld kan 
 gel- 

kunnen verliezen 	1. doen voor de eigen groep, het
geeil  - -LL0-r kunnen eigenlijk alleen.11. 
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"Zonder uit te gaan etsneeeen persoonlijk 
niet duidelijk was wordt ermee niet duidelijk° 
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CS 
de rede. Spreker komt dan tot de begrippen religieus en niet- 

' religieus humanist. 
loet het H.V. zich beperken tot de eigen leden? De democra-

tie houdt tenslotte ook in het risico om van mening te veranderen. 
Het H.V. pretendeert dat iedereen die dat wenst contact met een 
geestelijk raadsman moet kunnen hebben. 

Er bestaat een tekort wanneer de mens niet aan de diepste 
levensvragen toekomt. De mens kan niet beter doen dan diep in zich-
zelf graven. Onze opvatting kan niet beter worden getypeerd dan 
humanistisch, zonder dit woord te willen monopoliseren. 

';at betreft de zinsnede "Humanisme als levens- en wereldbe-
schouwing" - afgrenzing tegenover o.a. het Christendom - mogelijk zou 
men beter kunnen spreken over levensopvatting of -overtuiging. Men 
kan het H.V. niet verwijten dat de term levens- en wereldbeschouwing 
menselijke overmoed is, integendeel, modern Humanisme is gekenmerkt 
door zijn pogen om op grond van de menselijke vermogens tot een levens-
overtuiging te komen. Het H.V. ziet geen andere mogelijkheid om de 
werkelijkheid te benaderen dan met menselijke middelen. Ook godsdienstig 
denken kan door ons niet anders worden gezien dan denken vanuit de 
mens. 	erkennen voor een keuze te zijn geplaatst, ook wij zien de 
verantwoordelijkheid centraal. Ook voor de humanist is de idee van de 
verantwoordelijkheid zeer werkelijk, al kan dit niet worden uitgelegd 
als het geven van een antwoord aan Hem die daartoe heeft geroepen. 

Zou het persé uitgesloten zijn om zinvol voor de humanist te 
spreken over zonde? Zou de humanist ook niet de gebrokenheid van het 
menselijk bestaan kennen? Als wij voelen hoe moeilijk bijvoorbeeld het 
probleem over oorlog en bewapening is, en spreken over een tragische 
keuze, zijn wij dan zo ver af van "zonde" in Chr. zin? Ook de Humanist 
kan doorstoten tot dezelfde diepste levensvragen. Bescheidenheid is 
echter ook een kenmerk van het Humanisme. 

Na de pauze krijgen de drie sprekers nog even de gelegenheid 
korte repliek te geven. 

V"r 222L121.21212 
is het moeilijk er iets bij te denken, wan-

reer door humanisten gesproken wordt over "Beeld van de werkelijkheid", 
"bestaan " van persoonlijk God, "open humanist", "iets" noemt men God. 
Hierop valt niet te bouwen. Het zijn van God is van een gans andere 
orde. De waarde van God voor hem ligt in zijn ontmoeting met God, in 
de ik-gij verhouding. Tegenover een levensbeáchouwing stelt spreker 
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en die mij zegt: "volgt mij". Spreker 	 y a 

als i ema
nd een raadsman van het H.V. verlangt, hij die moet krijgen. 

Hij hoopt, dat het uitspreken  van   
bezwaren  egen h 

lU ni  tekort doet aan solidariteit om 
s=ntengprttihe pro- 

blemen 

• 

Hum. kringen 

een 

dat Mr. Waslander zijn bezwaren niet h 
kunnen wegnemen. Wanneer het H.V. iets probeert zuiver te stellen,ft  Dr. Pauwels zegt, 
offert men ook de godsidee op, hetgeen een verlies van iets waarde- 
offert 

 

vols is. Moet daarom het Hum. 
in een kooi opgesloten worden? Het r 

zo- iets anders individuele gevallen toe te staan, dan het H.V. als 8  

danig gelijk te stellen met de kerken. spreker gaarne gehoord, dat men in 
Verder had 

zou worstelen met het probleem 
van de godsgedachte. 

der zegt, dat het Hum. tegenover de ik-gij verhouding 
mr.2 Yas —r, t verhouding stelt. Deze houding kan voor som- 

van de Pro 	n- u. de l --e 	l -i t-,  b .uf -e t  ]_, 	- t,, 	.,...) 	• 

Legt de humw 
naar een werkelijk zo de nadruk op het zuiver stellen? migen heenwijzen --_,ist 

t doet zoals hij doet is dit alleen een pogen om 
Wanneer de humanis Voor  zover hij dan ruimte wil laten aan een gods- 
zuiver te 	voor hem nog geen reden dit te vereenzelvigen met het 
begrip, 	

stellen. 

Chr. godsbegriP .  
Het  01) érl 	r Ds. Nijenhuis, noch voor het  H.V. te  

is dit  
, 	n  stellen van het H.V. met de kerken is noch voor  

aanvaarden, nh voor  
Dr. pauwels, n°-  dat zij de waarheid het meest benaderen;  het H.V. 
De kerken menen', 
'"+  7iin 

 benaderA--.D.t 
,„, weer beter dan de kerkelijke.  In het leven  humanisme dus de functie die het geloof voor 

van de  
he de 


