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Garmt Stuiveling, sprekend op een bijeenkomst
te Den Haag op 11 mei 1955, waar werd geprotesteerd
tegen een nieuwe ontuerp-Begrafenisuet, die de
mogelijkheid tot crematie ernstig beknotte. Stuiveling
betoogde dat het Wetsentwerp discriminerend was
jegens voorstanders van crematie en gaf daarvan een
viertal concrete voorbeelden.
Aan het slot van zijn toespraak richtte hij zijn pijlen
op een opmerking in de Memorie van Antwoord die
naar zijn mening getuigde van 'onbeschaamd zedelijk cynisme'
van de kant van de Ministers. Die stelden namelijk
dat in de wet 'van inbreuk op de geestelijke vrijheid
geen sprake kan zijn', omdat de voorstanders van crematie
alleszins vrij waren hun overtuiging aan te hangen.
Stuiveling vulde voor de duidelijkheid aan:
zolang ze die maar niet in de praktijk wensten te
realiseren.'
Foto: archief

1.

AVVL

Uitvaartzorg. Diemen.

De toespraak is gepubliceerd in: Het gaat om geestelijke vrijheid Cs·Gravenhage:
Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding/Amsterdam:
Vereniging voor Crernatie, [1955]) p. 37-43.

Voorwoord
drs. BERT GASENBEEK

Met trots en voldoening presenteert het Humanistisch Archief hierbij de eerste
uitgave in de nieuwe reeks 'Humanistisch Erfgoed'. Het Humanistisch Archief
- centrum voor archivering en documentatie met betrekking tot het humanisme
in Nederland vanaf 1850 - krijgt regelmatig de beschikking over materiaal dat
interessant genoeg is om in wijdere kring bekendheid te geven, ook al kan
daarbij worden volstaan met een beperkte oplage. Het gaat bijvoorbeeld om
bronnen overzichten, verslagen van studiedagen, kleine studies, etc. Materiaal,
kortom, dat afkomstig is uit het humanistisch erfgoed, en dat interessant en
waardevol is.
Aan deze beide criteria voldoet zeker deze eerste publicatie Garmt Stuiveling:
wegbereider van het Humanistisch Verbond. In dit boekje staat de humanist
Stuiveling centraal en meer in het bijzonder een belangrijke, maar nooit gepubliceerde toespraak van hem, die hij hield op 28 september 1946 op het eerste
congres van het Humanistisch Verbond (HV).
Stuiveling kan letterlijk als wegbereider van het HV worden beschouwd. Hij
speelde een hoofdrol bij het initiatief om te komen tot een organisatie van
humanisten in Nederland, en bij de voorbereidingen tot de feitelijke oprichting
van het Humanistisch Verbond op 17 februari 1946. Hij nam zitting in het eerste
Hoofdbestuur
van het HV, waar hij speciaal was belast met 'geestelijke en
culturele zaken'. Pas in 1967 zou hij het Hoofdbestuur
weer verlaten. Als
gerenommeerd spreker leverde Stuiveling een belangrijke bijdrage aan veel van de
openbare vergaderingen die het HV hield in de periode direct na de oprichting.
Ook via de radio droeg hij als spreker veelvuldig het gedachtengoed van het HV
uit. Hij maakte voorts deel uit van diverse studiecommissies van het HV en
speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van Rekenschap, het wetenschappelijke periodiek van het HV, dat van 1954 tot eind 1999 heeft bestaan.

8

Garmt Stuiveling, wegbereider van het Humanistisch

Verbond

Ik ben blij dat we met deze publicatie recht kunnen doen aan de grote verdiensten die Stuiveling heeft gehad voor het HV en voor de zaken waarvoor het HV
stond.
drs. Bert Gasenbeek,
directeur Het Humanistisch Archief

INLEIDING

Hoe een verloren gewaande toespraak
werd teruggevonden
drs. BERT GASENBEEK

Op de 'Thoenesdag' (donateursdag) over Stuiveling die het Humanistisch Archief op
27 maart 1998 organiseerde, hield Bert Gasenbeek als directeur van het Archief een
inleiding, waarin hij beschreef hoe een onbekend Stuiveling-manuscript boven water
was gekomen.

«Dat op deze Thoenesmiddag 1998, op deze dag voor de donateurs, een verloren
gewaande toespraak van Stuiveling centraal staat, is passend, omdat deze tekst
verkregen werd dankzij een donateurschap. Een van de eerste donateurs die het
Humanistisch Archief direct na zijn oprichting in 1996 kon inschrijven, was
namelijk mevrouw Thilde Stuiveling, de weduwe van Garmt. Zij verraste mij in
de zomer van 1997 met een grote enveloppe met documenten van Garmt
Stuiveling. Ik mocht de documenten een tijdje in bruikleen houden om ze nader
te bekijken.
In de enveloppe trof ik de teksten aan van een aantal voordrachten. De meeste
waren zowel in handschrift als in gedrukte vorm aanwezig. Eén tekst was er
alleen als handschrift. Hij droeg als titel 'De eigen taak van het humanisme', en
rechts daarboven stond nog geschreven: 'Utrecht, congres Hum. V., 28
september 1946'. Zowel de titel van de tekst als de gelegenheid waarbij hij was
uitgesproken, trokken mijn aandacht. Na lang speuren door mijzelf en door
medewerkers van het Humanistisch Archief, moesten we concluderen dat deze
tekst nooit in gedrukte vorm was verschenen .
. Wel vonden we in de notulen van het eerste congres van het Humanistisch
Verbond, dat op 28 en 29 september 1946 te Utrecht werd gehouden, de
volgende passage:

Garmt Stuiveling, wegbereider van het Humanistisch
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Verbond

'Na de gemeenschappelijke maaltijd spreekt dr. G. Stuiveling een
boeiende rede uit over "De eigen taak van het humanisme". Na afloop
volgt discussie, terwijl [de gemeenschap] Amsterdam voorstelt, de rede
in druk te doen verschijnen, welk voorstel door de vergadering met
applaus wordt onderstreept.'!»
Blijkbaar is er indertijd van publicatie niets gekomen, en de toespraak raakte
zoek. Thans, 54 jaar na dato, is het voorstel van Amsterdam alsnog gerealiseerd.
Het Humanistisch Archief besloot in 1998 om deze belangrijke toespraak van
Stuiveling in druk te laten verschijnen, samen met de andere teksten die op de
studiemiddag werden uitgesproken. Het resultaat ligt voor u.
Bert Gasenbeek

L

'Notulen van het eerste congres van het Humanistisch
29 september 1946 te Utrecht'.

Verbond, gehouden op 28 en

Stuivelings toespraak
'De eigen taak van het humanisme'
dr.

PETER DERKX

Inleiding
Het Humanistisch Verbond werd opgericht op 17 februari 1946. Garmt Stuiveling speelde een hoofdrol bij het initiatief tot en de voorbereiding van de
oprichting. Ook hield hij redevoeringen op drie van de negen 'manifestatievergaderingen', openbare vergaderingen die het Humanistisch Verbond in de
eerste maanden van zijn bestaan organiseerde om in de publiciteit te komen en
leden te werven. Deze vergaderingen werden verspreid door Nederland gehouden
en iedere keer waren er twee sprekers. Stuiveling sprak naast H.l Pos op de
allereerste manifestatie-vergadering op 3 maart 1946 in Amsterdam, en verder
voerde hij het woord op 24 maart in Den Haag (naast Anton L. Constandse) en
op 12 mei in Leeuwarden (naast Jelle Brouwer),'
Van de toespraken op het oprichtingscongres en op de manifestatie-vergaderingen uit de eerste helft van 1946 zijn er maar weinig bewaard gebleven. Een
van de weinige gepubliceerde toespraken uit deze beginperiode van het
Humanistisch Verbond is j.P, van Praags 'Autonoom humanisme' (1947), een
bewerking van de rede die hij in juli 1946 hield op een congres over christendom
en humanisrne.! Tegen deze achtergrond is het verheugend, dat hier nu een tekst
van Stuiveling aan kan worden toegevoegd. De hier afgedrukte tekst vormde de
basis voor de toespraak die hij hield op 28 september 1946 op het eerste congres
van het Humanistisch Verbond. Deze tekst had Stuiveling voor zich toen hij in
het Jaarbeursgebouw in Utrecht zijn voordracht hield.

1.

H. Bonger, 'Bouwstenen
tot de geschiedenis
Rekenschap, jrg. 3 (1956) nr. 1 uubileumnummer)

van het Humanistisch
p. 13.

Verbond',

2.

'Autonoom
humanisme'
is onlangs herdrukt in Peter Derkx en Ben Gasenbeek
(red.), lP. van Praag. Vade]· van het moderne Nederlandse humanisme (Utrecht: De
Tijdstroom,
1997) p. 120-129.
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Garmt Stuiveling, wegbereider van het Humanistisch

Verbond

Gezien de functie van de tekst verbaast het niet, dat de zinnen niet helemaal
zijn uitgeschreven. Wat hier op schrift staat, was een hulpmiddel voor de
redenaar. Het is niet de toespraak zelf. Toch mogen we blij zijn met wat we nog
hebben. De tekst geeft een goede indruk van de thema's die Stuiveling aansneed
en van de accenten die hij legde. In mijn opmerkingen bij de tekst heb ik me
geconcentreerd op het leggen van verbanden die niet direct uit de tekst zelf naar
voren spnngen.
Peter Derkx,
april 1999

De tekst van Stuivelings toespraak
Op de volgende pagina begint de letterlijke weergave van de notities die Stuiveling bij zijn voordracht gebruikte. Naast afbeeldingen van de bladen van de
originele tekst is steeds een transcriptie afgedrukt. Terwille van de leesbaarheid
is in de transcriptie incidenteel afgeweken van Stuivelings lay-out en interpunctie.
In twee gevallen is een kennelijke verschrijving gecorrigeerd ('humanisme' in
plaats van 'humanismen' op blad 10 regel 10 van onder; de dittografie 't.a.v. van'
op blad 7 regel 9). Deze correcties leken toelaatbaar omdat de lezer de exacte
tekst kan terugvinden aan de hand van de facsimile's, die zoveel mogelijk naast
de bijbehorende transcriptie zijn geplaatst.
Met aanduidingen als '[blad 1]' is in de transcriptie aangegeven waar een
nieuw blad van Stuivelings notities begint.
Noot-aanduidingen
als 3, \ etc. verwijzen naar annotaties onderaan de
pagina's. Die zijn van de hand van Peter Derkx. Bronvermeldingen
bij gegevens
in dia annotaties zijn gemarkeerd met een ster ::.en geplaatst direct na de noot
(zie bijvoorbeeld de verwijzing naar Ruitenbeek in noot 4).

Stuiveling:

13

'De eigen taak van het humanisme'

Utrecht Congres Hum. V[erbond]
28 sept 1946

[blad 1]

De eigen taak van het Humanisme
Crisis v.d. westerse beschaving (sinds lang). 3
Deze oorlog heeft dit proces verscherpt.
Samenwerking van mensen van verschillend geloof en partij
tijdens de bezetting.
Idee, dat gezamenlijk herstel mogelijk is.
"Christendom

en Humanisme",

Gelijkwaardig?

Gelijksoortig'7

als remedie.

3.

De CriSIS m de westerse cultuur was volgens Stuiveling niet begonnen met het
nationaal-socialisme
en de zojuist beëindigde Tweede Wereldoorlog. De crisis was er
al veel langer. Men zal allereerst denken aan de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918),
waarin meer dan 7 miljoen soldaten sneuvelden: vooral Duitsers, Russen, Fransen,
Oostenrijkers,
Hongaren
en Britten. Stuiveling doelde uiteraard
ook op de
ontwikkelingen
die tot de Eerste Wereldoorlog
hadden geleid, maar het is niet
duidelijk hoe ver hij terug wilde gaan en wat hij precies op het oog had.

4.

De gelijkwaardigheid van christendom en humanisme als remedie tegen de geestelijke
crisis was precies het punt waarop Stuiveling in de zomer van 1945 contact had
gezocht met J.P. van Praag (1911-1981). Uit dit contact was het initiatief tot de
oprichting
van het Humanistisch
Verbond
voortgekomen.
De Nederlandse
Volksbeweging (NVB) had op 12 mei 1945, direct na de bevrijding, een oproep doen
uitgaan waarin stond:
'dat ons Nederlandse
volk [... ] bovenal nodig heeft een geestelijke
vernieuwing,
gevoed uit de levende bronnen
van Christendom
en
Humanisme,
die steeds onze volkskracht hebben gestempeld; [... ] dat alle
gebieden van het menselijk leven gebonden zijn aan de normen
van
barmhartigheid,
gerechtigheid,
waarheid en naastenliefde,
die naar het
Evangelie in Gods wil gegrond zijn, maar ook in andere dan Christelijke
overtuiging worden gegrond'."
Het slot van dit
Romein- Verschoor

citaat maakt begrijpelijk, dat mensen als Stuiveling, Annie
en Van Praag zich al vanaf het begin zorgen maakten over de
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Stuiveling: 'De eigen taak van het humanisme'

Is Christendom een ondubbelzinnige term?
RK. - Calv. - Hervormd - Vrijzinnig Is Humanisme een ondubbelzinnige term?
allerminst - alle woorden met een verleden zijn "beladen" groep Erasmus - Coornherl - Hugo de Gr[oot}
maar kan men met recht, en met wèlk recht dan: de jonge
Marx humanist noemen?
Socrates en Aristoteles?
Bergson en Leo Polak?5
[blad 2]

Wat de taak is van het Christendom en de kerken in deze
cuttuurcrisis. is niet onze zaak. 6

bereidheid
en geneigdheid aan christelijke
zijde om het humanisme
als een
gelijkwaardige partner te zien in het streven naar geestelijk herstel. Publicaties in Vrij
Nederland waar de christelijke arrogantie vanaf droop, hadden hun argwaan bevestigd.
De NVB leidde begin 1946 tot de oprichting van de Partij van de Arbeid, maar het
zou nog enkele decennia duren voordat christenen als vanzelfsprekend
samen met
atheïsten als Stuiveling en Van Praag lid konden zijn van deze politieke partij.
'<
5.

H.M. Ruitenbeek,
Het ontstaan
Arbeiderspers,
1955) p. 257.

van

de Partij

van

de Arbeid

(Amsterdam:

Leo Polak (1880-1941) was een strijdbaar vrijdenker die door zijn overlijden in het
concentratiekamp
Sachsenhausen de oprichting van het Humanistisch Verbond niet
meer had kunnen meemaken. Polak noemde zichzelf zelden of nooit 'humanist',
maar er is alle reden om hem te zien als een van de belangrijkste humanistische
intellectuelen van het moderne Nederland. * Voor Stuiveling persoonlijk was Polak
een belangrijk man. Stuiveling had in Groningen gestudeerd en circa 1930 bij Polak
colleges wijsbegeerte gevolgd.
Zie verder Peter Derkx, 'Eenheid boven geloofsverdeeldheid.
Het humanisme van
Leo Polak', in: H.A. Krop, J.A. van Ruler en A.J. Vanderjagt (red.), Zeer kundige
professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996 (Hilversum:
Verloren, 1997) p. 243-254.

6.

Zowel Stuiveling als Van Praag dachten bij de taak van het Humanistisch Verbond
niet alleen aan de strijd voor de gelijkberechtiging
van ongodsdienstige
en
buitenkerkelijke
Nederlanders,
maar ook aan de bevordering van de geestelijke
weerbaarheid. Wat dit laatste betreft gingen zij uit van een taakverdeling tussen de
kerken en het Humanistisch
Verbond: de kerken moesten de geestelijke leegheid
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Stuiveling: 'De eigen taak van het humanisme'
Maar wel: een onderzoek naar de gronden waarom Yfff. ons
Humanist noemen, en naar de speciale taak die het Humanisme
nu heeft. -

wcordenboek:'
Humanisme: de ontwikkeling van de geest door de studie der
klassieke beschaving. of: de bestudering der klassieken met wetenschappelijke
en
paedagogische doeleinden. Het is duidelijk dat ons Humanisme daaraan niet voldoet, al
bestudeert niemand de klassieken zonder vrucht. 8

onder
hun
achterban
bestrijden,
ongodsdienstigen
en buitenkerkelijken."

*
7.

het

Humanistisch

Verbond

onder

de

Zie verder bijv. de inleiding van J.P. van Praag in diens Modern hl/manisme.
renaissance? (Amsterdam: Contact, 1947) p. 7-18.

Een

Blijkbaar zocht Stuiveling
het woord
'humanisme'
op in een Nederlands
woordenboek
en vond hij slechts de betekenis die verwijst naar de Europese
geestelijke stroming die met de Renaissance-periode
is verbonden
en die zich
kenmerkt door de studie van de oude Griekse en Romeinse letteren, wijsbegeerte en
kunst. Hoewel ik het Nederlandse woord 'humanisme' in de betekenis van een nietchristelijke, ongodsdienstige levensbeschouwing al heb gevonden in De Gids van 1857,
en die betekenis eind negentiende eeuw al gangbaar was, kwam deze betekenis
nauwelijks in Nederlandse woordenboeken
voor. Het succes van het Humanistisch
Verbond zou dat pas veranderen. In 1950 vinden we deze 'in jongere tijd' gebruikte
betekenis opgenomen in Van Dale's nietcts groot woordenboek
der Nederlandse
taal
('s-Gravenhage, 7e druk)."
Peter Derkx, 'Het woord «humanisme»: opkomst en betekenis', in: Peter Oerkx e.a.
(red.), Voor menselijkheid of tegen godsdienst? Humanisme in Nederland, 1850-1960
(Hilversum: Verloren, 1998) p. 10-33.

8.

Hoewel het humanisme van het Humanistisch Verbond volgens Stuiveling dus niet
kan worden gelijkgesteld met het op de oude Grieken en Romeinen georiënteerde
Renaissance-humanisme,
betekent dit niet dat het klassieke humanisme
in het
beginnende Humanistisch Verbond onbelangrijk was. De eerste voorzitter van het
Humanistisch Verbond, H.R. Hoerink (1900-1963), was mede-oprichter en secretaris
van het Nederlandsch
Klassiek Verbond, en de classici H.]. Pos (1898-1955),

Stuiveling: 'De eigen taak van het humanisme'
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Maar het is óók duidelijk, dat deze definitie historisch tekortschiet:
de klassieke beschaving méér dan studieobject.
"Athene"
als kunst ---aIs wijsbegeerte als democratie [blad 3]

Het 1Se-16"-1r eeuwse Humanisme heeft de klassieken niet
bestudeerd omdat het zo deftig stond, of om zalig te worden of
om macht te oefenen, of om geleerd te zijn, of om maar wel omdat deze klassieke cultuur een hoogtepunt is
van mens~e
vrije ondogmatische beschaving. De klassieken zijn herontdekt omdat

ze dit waard waren; omdat

ze onsterfelijk zijn ze zijn onsterfelijk omdat ze beantwoorden aan essentiële dus
eeuwige menselijke behoeften aan schoonheid, aan stijl, aan
denken en intuitie, aan wijsheid, aan zedelijkheid, aan cosmisch
gevoel.
De erkenning dat de Grieken, en in mindere graad ook de
Romeinen, dit alles hadden voortgebracht vóór het Christendom,
zónder het Christendom, heeft reeds in de XII' en xvf eeuw
sommige Humanisten van het Chr[istendom] doen vervreemden. Anderen: Erasmus bijv. en Th. More, - Melanchton, Arminius de Groot - hebben getracht naar een synthese.
Bijbels Humanisme:
minder dogmatisch meer verdraagzaam minder zelfbewustzijn
meer zelfkritiek.
Maar:
Sinds onder invloed V.d. klassieken de menselijke geest weer
gewekt is tot zelfstandig denken, is het Humanisme zich gaan

D. Loenen (1890-1966) en L.G. van der Wal (1901-1973) maakten in de eerste jaren
van het Humanistisch Verbond met Stuiveling deel uit van het Hoofdbestuur.
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ontwikkelen, en heeft het vormen aangenomen, die niet meer
vallen onder de definitie van studie der klassieken.
[blad 4]

In de Hervorming nog de afschaffing V.d. priesterlijke autoriteit
ten behoeve van de Bijbelse autoriteit.
Ten leste wordt ook die Bijbelse autoriteit zèlf aangetast. Men
betwijfelt
de wonderen
de historiciteit van Chr[istus]
de opstanding de schepping -

rr

De 1 e eeuw 1gcJe eeuw {Darwinismenatuurwetenschap
(materialisme -)
Heeft men het recht dàt Humanisme te noemen?
Niet de navolgers en echo 's, maar de echte geesteskinderen van de Grieken:
als Plato herleefde, zou hij niet filosoferen als Spinoza, als
Bergson?
als Aristoteles herleefde, zou hij niet filosoferen als Kant, als
Hegel?

[blad 5]

9.

Sinds het vuur ééns weer is ontstoken, brandt de fakkel voort.
Humanisme is daar, waar men zich even ernstig, blijmoedig en
diepzinnig, even menselijk en ondogmatisch bekommert om de
grootste vragen des levens, als de Grieken hebben gedaan. Menselijk en ondogmatisch:
d.w.z. met menselijke kracht, maar ook met erkenning van
de menselijke begrensdheid.
In deze zin hebben wij ons verbond Humanistisch Verbond
genoemd; Y!J1 Hum. verbond niet aanvaard: 9

Zoals te verwachten valt, is er bij de oprichting van het Humanistisch
Verbond
bewust stilgestaan bij de naam van de nieuwe organisatie. Omdat Nederland met
Erasmus een wereldberoemde
bijbelse humanist kent en er ook in de jaren veertig
van de twintigste eeuw christenen waren (met name rooms-katholieken)
die meenden

~J

I
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onder erkenning, dat Bijbels-Humanisme
historisch uiterst
belangrijk is geweest, en ook nu nog in bepaalde stromingen
z 'n bestaansrecht, althans zijn bestaansmogelijkheid,
bewijst toch variant van het Christendom. Er is geen reden om de naam Humanisme zonder meer niet te
aanvaarden voor ongodsdienstige,
onkerkelijke, onchristelijke, de
mens centraal stellende levens- en wereldbeschouwing.
De
mens als uitgangspunt: met vrijheid uiteraard in de hogere
uitwerking v.d. levens- en wereldbeschouwing.
Naar de bedoeling van de oprichters is het Hum. verbond
dus een vereniging van hen, die dit autonome Humanisme
aanhangen. _'0

dat ze zich met goed recht 'humanist' konden noemen,':' hadden de oprichters van
het ongodsdienstige Humanistisch Verbond blijkbaar overwogen om hun vereniging
niet zo maar 'humanistisch' te noemen maar 'vrij humanistisch'. Ook al besloten ze
het bij 'Humanistisch Verbond' te laten, nog lang zouden Stuiveling, Van Praag en
anderen spreken van 'autonoom',
'ongodsdienstig'
of 'modern' humanisme lil
onderscheid van 'christelijk', 'bijbels' en 'Renaissance-humanisme'.
*

Zie bijv. Anton van Duinkerken,
'Antwoord
aan Johannes Tielrooy' [1948], lil:
Verzamelde geschriften IJ. Debat en polemiek (Utrecht/Antwerpen:
Het Spectrum,
1962) p. 337-374. Zie ook E. Schillebeeckx, 'De betekenis van het niet-godsdienstige
humanisme voor het hedendaagse katholicisme',
in: W. Engelen (red.), Modern nietgodsdienstig humanisme (Nijmegen/Utrecht:
Dekker & Van de Vegt, 1961) p. 74-112.

10. De eerste beginselverklaring van het Humanistisch Verbond, die werd vastgesteld in
1946, was opgesteld door een commissie waar Stuiveling deel van uitmaakte. In 1955
werd ze vervangen door een andere. Het beginsel van 1946 luidde als volgt:
'1.

2.

Onder humanisme wordt verstaan de levens- en wereldbeschouwing, die
zich, zonder uit te gaan van het bestaan van een persoonlijke godheid,
baseert op de eerbied voor de mens als bijzonder deel van het kosmisch
geheel, als drager van een niet aan persoonlijke willekeur onderworpen
normgevoel en als schepper van en deelhebber aan geestelijke waarden.
Het humanisme gaat uit van de erkenning dat de mens de behoefte gevoelt,
zich een beeld te vormen van de werkelijkheid, dat de toets der rede kan

doorstaan.
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[blad 6]

Enerzijds staan dus degenen die evenzeer ongodsd. en
buitenkerkelijk zijn maar geen Humanist, omdat zij niet streven
naar een anthropocentrische11
levens- en wereldbeschouwing
anderzijds staan degenen, die wel in vele opzichten onze
levensvisie en vooral onze levenshouding delen, maar dit ànders,
namelijk christelijk motiveren, en dus niet zoals wij
ongodsdienstig en buitenkerkelijk zijn. -

[in de marge:] Nieuwe Stem. Bezinning.

12

Taak v.d. vrijz.prot. is de niet-vrijzinnige
protestanten
humanistisch te maken;
taak v.d. humanistische katholieken is de niet-hum. kath.
(Jezuieten!) hum. te maken;

3.

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

11. Het woord 'anthropocentrisch'
paar regels eerder staat.

p. 12.

is synoniem

met 'de mens centraal stellend', dat een

12. Als kanttekening
in de marge heeft Stuiveling hier geschreven: 'Nieuwe Stem Bezinning.' Het tijdschrift De Nieuwe Stem was begin 1946 voor het eerst verschenen
en zou bestaan tot in 1967. Het presenteerde zich uitdrukkelijk
als een uiting van
sociaal gericht humanisme dat concreet moest zijn, dat wil zeggen stelling moest
nemen in de maatschappelijke en politieke vragen van de dag. De Nieuwe Stem wilde
wel haar politieke en levensbeschouwelijke
onafhankelijkheid
bewaken, maar de nietchristelijke humanisten HJ. Pos, Jan Romein en O. Noordenbos
vervulden een
spilfunctie in de redactie.
Het tijdschrift Bezinning was, blijkens de nummers uit de eerste jaargang
(1946-1947) die ik heb gezien, religieus-humanistisch
van signatuur, waarbij religieus
uitdrukkelijk
moet worden onderscheiden van godsdienstig. Tot de auteurs in dit
blad behoorden humanisten als D.H. Prins, P.A. Dietz en P. Schut. Schut was de
voorzitter
van het in 1945 opgerichte
Religieus Humanistisch
Verbond
uit
Amersfoort. Deze organisatie had zichzelf bij de oprichting van het Humanistisch
Verbond in februari 1946 opgeheven. Schut was toen lid geworden van het
Hoofdbestuur
van het Humanistisch Verbond.
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taak van ons is het niet humanistische
hum. te meken!"

buitenkerkelijke

Verbond

volksdeel

Gij zult bij politiek alleen niet leven. 14
Gij zult bij bioscoop en lucky strike alleen niet leven.

15

Leven is vol van de geweldigste dingen:
cosmos met sterren en planeten, met zijn melkwegsteIsteIs,
duizenden, tienduizenden lichtjaren van ons verwijderd. -

13. 'Taak van ons is het niet- humanistische buitenkerkelijke
volksdeel humanistisch te
maken!' Deze zin van Stuiveling laat nog eens zien, dat de leiders van het
Humanistisch
Verbond van mening waren dat iemand die ongodsdienstig
en
buitenkerkelijk
is, nog geen humanist is. In wat volgt legt Stuiveling dit uit. Een
humanist is volgens hem iemand die de grote vragen van het leven serieus neemt en
er bewust een antwoord op probeert te vinden vanuit de menselijke situatie. Een
atheïst die het zich bezig houden met zingevingsvragen
tijdverspilling
vindt, is
volgens Stuiveling evenmin humanist als een christen of een pre-kantiaans metafysisch
filosoof die denkt onbetwijfelbare antwoorden op deze vragen te (kunnen) hebben.
Zekere kennis van de grote geheimen van het leven bestaat volgens Stuiveling niet.
Zij gaat de grenzen van de menselijke kennis te boven.
14. 'Gij zult bij politiek alleen niet leven.' Aan het slot van zijn toespraak
Stuiveling uit wat hij hiermee bedoelt.

(blad 10) legt

15. 'Lucky Strike' was in de jaren veertig een bekend Amerikaans sigarettenmerk.
Bioscoop en Lucky Strike staan hier symbool voor de meest oppervlakkige vorm van
zingeving, voor een nihilistisch-hedonistische
levenshouding, die volgens Stuiveling
en Van Praag bestreden moest worden. Vergelijk de volgende tekst van Van Praag
van 5 mei 1945 (!):
'Alle economische
en politieke
herbouw
van ons volksbestaan
is tot
vruchteloosheid
gedoemd, als dit antwoord [op de vraag naar de zin van het
leven 1 er niet komt. Waar leeft gij voor? Voor de bioscoop, de sigaret en het
ijsje? Voor vacantie-genoegens? Voor de bloei van uw zaak? Voor uw werk?
Voor muziek? Voor uw gezin? Of weet gij het niet? Voor een partij? Voor
een onbezorgde oude dag? Voor uw kinderen? Waar leeft Nederland voor?
Om alle schade te herstellen! En dan"';
j.P. van Praag, 'De val van het nationaal-socialisme.
Waar leven wij voor?', herdrukt
in: Derkx en Gasenbeek (red.), j.P. van Praag (1997) p. 110.
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de planten- en dieren-wereld, met z 'n ontzaglijke schoonheid,
zijn wetmatigheid en zijn onontsluierde levensgeheim de mens, diepste mysterie van allemaal: in z'n spanning tussen
goed en kwaad, z'n intellectuele vermogens, z'n driften van
liefde en dood, - zijn scheppende vermogens de tijd en de ruimte als problemen ons dénken als probleem ons zijn als probleem -

[blad 7]

Geen wijsgeer is totnutoe tot een synthese in staat gebleken.
"Wat ons de wijzen als waarheid verkonden
straks komt een wijzer die 't wegredeneert."
de Genesiet"
Maar niettemin heeft het Humanisme m.i. hier een taak, een
grote taak zelfs. Het is de handhaving en de verbreiding van een
anthropocentrische houding t.a. v. de grote metaphysische
vraagstukken.
Het vaststellen van de onbetwistbare realiteit dat het altijd de
mens is die waarneemt, die nadenkt, die combineert,
concludeert, phi/osopheert dat ook de godsdienst menselijk is, -

16. Stuiveling schreef in Een eeuw Nederlandse letteren met waardering
Genestet (1829-1861), met name over diens Leekedichtjes. Stuiveling:

over P.A. de

'In dit kleine speelse boekje, voor het eerst uitgegeven in 1860, komen de
humoristische
en de godsdienstige poëzie merkwaardig
samen. [...) De
Genester heeft de kerkelijke strijd zijner dagen ondergaan als een persoonlijk
conflict. Los van traditie, onafhankelijk
van oordeel, strijdvaardig tegen
wangeloof en ongeloof beide, eerlijk in zijn twijfel, levend-vroom
in zijn
verwondering over het mysterie van zijn en niet-zijn, doch bovendien spits en
doeltreffend in zijn vernuftige woordspelingen:
zó was de remonstrantse
theoloog die zich leek noemde, omdat minder de wetenschap dan wel het
gezond verstand zijn houding bepaalde.":'
"

Garmt Stuiveling, Een eetnu Nederlandse letteren (4e herziene
Querido, 1971) P: 93-94 (eerste druk: 1941).

druk; Amsterdam:

Em.
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dat het de typische taak v.d. mens is om zijn menselijk
wereldbeeld op te bouwen, niet meer, niet minder.
vooral ook niet minder.

[blad 8]

17

Vragen van stof en geest, van leven en dood, van tijd en
eeuwigheid zijn geen aardige zwaarwichtigheden voor de
zondagse preek waar w.!J. niet heen gaan, maar onverbiddelijke
werkelijkheden temidden waarvan wij moeten leven. Ze zijn er,
van dag tot dag, van uur tot uur, voor elk die bewust leeft.
Het afwijzen van de oplossing die het Chr[istendom] voor deze
vragen geeft, verplicht ons tot een eigen antwoord, althans tot
het zoeken daarnaar. Maar bij dit zoeken stellen wij de mens
centraal, als enig ons direct bekend wezen, als aanvangspunt
niet als eindpunt, ofschoon wij buiten de grenzen van ons
bewustzijn alleen nog in termen van waarschijnlijkheid en
vermoedens kunnen spreken.tgo. [tegenover] hen die van al deze "bovenaardse
dingen,,18 niets willen weten zeggen wij dus:
gijzèlf zijt zulk een "bovenaards ding", een raadsel groter
dan welk ook, en gij onttrekt u aan die taak van zelfkennis
die tevens metaphysica is?tgo [tegenover] hen die de bovenaardse geheimen weten
(godsdienstig dogmatisch of in wijsgerige eigenwaan)
zeggen wij:
al wat de mens weet is menselijk weten en overschrijdt de
grenzen van de menselijke geestvermogens niet.

17. Deze passage staat in het manuscript links tegenover blad 4, maar dient vermoedelijk
hier te worden ingevoegd, op de plaats waar in het manuscript een pijl staat.
Inhoudelijk klopt dat goed. - Dat deze bladzijde links tegenover blad 4 staat zegt niet
veel. De slotregels van de toespraak staan bijvoorbeeld niet na blad 10, maar links
tegenover blad 2.
18. Bovenaardse
'metafysische

dingen:
zaken'.

moet

hier waarschijnlijk

gelezen

worden

als parafrase

van
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De humanist staat zoekende tussen hen die niet-zoeken
hen die wanen te hebben gevonden.
[vervolg
blad 8]

[blad 9]

en

Maar ook in ander opzicht blijft voor ons de mens centraal:
als zedelijk oordelend wezen. Het Humanisme, dat geen godheid
kent, kan uiteraard ook niet aan een buitenmenselijke macht de
"geboden" ontlenen.
Het Hum. is dus niet heteronoom, d.w.z. onderworpen aan
wetten van iemand [of] iets anders, maar autonoom - eigenwettelijk.
Ons oordeel van goed en kwaad is een direct innerlijk feit
waarover we wel kunnen nadenken,
trachten te verklaren,
misschien zelfs zuiveren, verhelderen,
maar dat als direct psychisch feit niet is weg te redeneren.
Of hierin oeroude ervaring, of mensheidsbelang,
of een
ingeboren geluksbegeerte, of objectiviteitsdrang
tot uiting komt;
en of deze zedelijke beoordeling de daad dan wel het karakter
van de dader geldt, en los staat van de omstandigheden
dan wel
daardoor beïnvloed wordt: het zijn allemaal hoogst belangrijke
vragen, máár:
de kern blijft, dat wij het oordeel niet kunnen weerstaan: wij zijn
niet vrij om ánders te oordelen dan wij doen. En wij weten met
onverbiddelijke zekerheid, dat wij de plicht hebben volgens ons
oordeel zèlf te handelen! Deze moraal is bovenpersoonlijk. 19

19. Dat de moraal bovenpersoonlijk
is, is een thema dat in discussies over de beginselen
van het Humanistisch
Verbond herhaaldelijk terugkeert. Stuivelings filosofische
leermeester Leo Polak schreef het in 1931 zo op:
'Denkwet en zedewet der Rede hebben niets te maken met God of gebod,
met wil of willekeur. Godswil of mensenwil zou evenmin kunnen maken, dar
tweemaal twee niet vier was, als dat onredelijke, partijdige zelfzucht niet
slecht en verwerpelijk, eerlijkheid, liefde, gerechtigheid niet edel en goed in
zichzelf ware. [...] Er is maar één eeuwige, redelijke, algemeen menselijke
logica - en er is maar één eeuwige, redelijke, algemeen menselijke eerlijkheid,
deugd, liefde, gerechtigheid. "'-
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Verantwoordelijkheid
elke daad heeft z'n gevolgen Tijd - verleden is onherroepelijk
Leven is kort. Juist voor ons geldt: we kunnen het maar één keer verspillen!
Ook hier staat de Humanist centraal: tussen hen die er geen
moraal op na houden behalve dat het vlees beter is dan de
benen (collaborateurs en zwarte handelmoraal), en hen die wèl
een moraal hebben, maar deze afleiden uit een boek, of van een
God. Een moraal die dan soms naar onze moraal immoreel is.
En ten slotte:
Praktisch - wie weet dat mens leeft op de smalle grens van
dood en leven, van tijd en eeuwigheid wie erkent dat de mens drager is van de maatstaven
waarmee hij goed en kwaad meet, die kan niet anders dan in de politiek de mens centraal
stellen, nu als doel van het handelen.
[blad 10] Hij aanvaardt noch de staat noch de partij maar alleen de mens
als beslissende instantie. Hij zal de aantasting v.d. persoonlijkheid door
ambtenarij en bureaucratie
militarisme
even ontzettend vinden als de uniformering v.h. denken, de
kritiekloze partijdiscipline, zoals wij die in Europa hebben gekend

Het bovenpersoonlijke
karakter van de moraal is ook terug te vinden in de
beginselverklaringen van het Humanistisch Verbond van 1946 en 1955. Er wordt daar
verwezen naar een normgevoel of waardebesef dat niet aan persoonlijke willekeur
onderworpen is, niet naar willekeur kan worden gewijzigd. Bij de herziening van de
beginselverklaring in 1973 sneuvelde na lange discussie het voorstel om vast te leggen
dat humanisten gekenmerkt worden door de voortdurende bereidheid zich in denken
en doen naar de normen van redelijkheid en zedelijkheid te verantwoorden. Het
woordje 'de' werd geschrapt.
Leo Polak, 'Eenheid boven geloofsverdeeldheid'
[1931], in: Leo Polak,
geschriften. Deel! (Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1947) p. 108.

Verspreide
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en nog kennen. Hij ziet de mens noch als kanonnenvlees, noch
als statistisch nummer," noch als "mest op de velden der
toekomst" - maar als mens, d.i. levend, scheppend, denkend,
oordelend, handelend wezen - vol oneindige mogelijkheden,
goede en kwade - met in zich de drang tot persoonlijkheidsvorming.
Basis voor democratie.
Hij zal de politiek gebruiken, zoals men een instrument
gebruikt. Maar hij zal er niet blindelings in geloven, er blijft
afstand, critische afstand. In de tegenstander zal hij de mens
zien, die in ander dan politiek vlak àók weer medestander zal
zijn.
Dit is de taak van het Humanisme zoals het Hum. verbond die
ziet;
van de mens uit te denken
als mens te oordelen
om de mens te handelen.
en als wij daarmee ernst maken, elk naar eigen aanleg en
begaafdheid, is onze bijdrage tot het herstel der West-Europese
beschaving tegelijk de vorming en voltooiing van onze eigen
menselijke persoonlijkheid.
[blad 11]

20.

Dat humanisten de mens niet zien als 'statistisch nummer' is een uitdrukking die
voor Stuiveling een duidelijke betekenis had. Begin jaren dertig vervulde hij als
pacifistisch gewetensbezwaarde zijn vervangende dienstplicht bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek.

21.

De uitspraken van Menander en Multatuli waar Stuiveling mee eindigt, wijzen beide
op de dubbelzinnigheid
van het begrip 'hurnanitas', menselijkheid. Het gaat om het
verschil tussen wat een mens is en wat hij zou kunnen zijn, tussen menselijkheid als
feit en menselijkheid als norm en opdracht.
Menander (ca. 340-290 v. Chr.) was een Griekse schrijver van komedies, die na
zijn dood, vooral via de bewerkingen van zijn stukken door Plautus en Terentius,
zeer invloedrijk was. In de twintigste eeuw zijn veel verloren gewaande teksten van

Stuiveling:
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Menander:

Hoe schoon is de mens als hij waarlijk mens is -

Geluksgevoel -->taak
Multatuli:

Verbond

-->-

Oe roeping van de mens is mens te zijn.

Menander teruggevonden. Men kan zeggen dat Menanders komedies de historische
bron zijn voor het esthetische element in de betekenis van 'humanisme'. Menselijke
waardigheid verwijst niet alleen naar morele waarden en plichten, maar ook naar de
kunst om het menselijk leven tot iets moois en aangenaams te maken."
Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 1820-1887) was eind negentiende en begin
twintigste eeuw met zijn Max Havelaar en zijn bundels Jde(e)ën wellicht de meest
gelezen auteur in kringen van Nederlandse
vrijdenkers
en humanisten.
De
vijfentwintig delen van Multatuli's Volledige Werken (Amsterdam: Van Oorschot,
1950-1995) hebben we voor een zeer belangrijk deel aan Stuivelings inspanningen te
danken. De beroemde,
door Stuiveling geciteerde zin werd door Multatuli
herhaaldelijk gebruikt, voor het eerst in zijn Minnebrieven van 1861 (Volledige
WCI·ken, 11, 47).
Bruno Snell, 'Die Enrdeckung
der Menschlichkeit
und unsere Stellung zu den
Griechen', in: Bruno Snell, Die Entdeckung des Geisus. Sindien 2/1r Entstehung des
europáiscben Denkent bel den Griecben (5e druk; Göttingen:
Vandenhoeck
&
Ruprecht, 1980) p. 235-237 (eerste druk: 1946).

Groot geworden door klein te blijven
De paradox van de na-oorlogse samenleving:
een ideale voedingsbodem voor het (te organiseren)
humanisme
drs.

Guus

DEN BESTEN

Dames en heren,
In deze lezing wil ik wat kanttekeningen plaatsen bij het geestelijk klimaat in het
Nederland van vlak na de Tweede Wereldoorlog, tegen de achtergrond waarvan
het ontstaan van het georganiseerde humanisme in ons land gesitueerd moet
worden.
In onze gedachten moeten we dus terug naar een vreselijke tijd in de geschiedenis. Terug naar de tijd waarin de Rijnstraat in Amsterdam eindigde bij een oprit
naar een brug. Aan de brug zelf was men niet meer toegekomen, door de oorlog.
Die brug zou de toegangsweg naar Utrecht moeten worden. Een soort
autobaan - maar in Nederland kenden we dat soort grootschalige infrastructuur
toen nog lang niet. Evenzo was Schiphol nog gewoon een vliegveld; van een
'mainport' hadden we nog nooit gehoord. De radio bestond uit Hilversum I en
II op de middengolf. Waarom zou er meer moeten zijn? Televisie bestond nog
helemaal niet. Telefoon was er al wel, maar niet bij ons thuis. Mijn vader was
onderwijzer en dat was niet een beroep waarbij de 'luxe' van een telefoon
dringend nodig was.
De dagelijkse boodschappen deed je bij de kruidenier op de hoek. Pas enkele
jaren na de oorlog zou in Nijmegen de eerste supermarkt in Nederland geopend
worden. Ik woonde in die dagen in Amsterdam. 's Avonds speelde je met de
andere kinderen uit je buurt buiten, gewoon op straat. Daar stonden zegge-enschrijve altijd twee auto's. Stelt ti zich voor: in die hele straat woonden twee
gezinnen die een auto hadden. ln diezelfde straat - de Kinderdijkstraat, vlakbij de
Waalstraat, waar de synagoge op de hoek staat - is tegenwoordig eenrichtingsverkeer. De hele straat staat nu stampvol met geparkeerd auto's, en dan nog alleen
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's Avonds op straat spelen is er al helemaal niet meer

Welnu, vlak na de oorlog - in die tijd dat de kinderen nog op straat speelden in
een straat waarin slechts twee auto's geparkeerd stonden - ontstond in Nederland het georganiseerde humanisme: Humanitas (1945) en het Humanistisch
Verbond (1946).
Mei 1945: een troosteloze

toestand

Voordat we aan die oprichting toe zijn, wil ik de nogal autobiografische situatieschets van daarnet aanvullen met enkele meer algemeen-historische kanttekeningen.
Eerst de materiële situatie waarin Nederland verkeerde. Sommige steden lagen
voor een groot deel in puin. Rotterdam was twee maal door een bombardement
getroffen: in mei 1940 door de Duitsers en in maart 1943 door Amerikaanse
vliegtuigen die het eigenlijk op het havengebied gemunt hadden maar per abuis
een woonwijk troffen. Het centrum van Arnhem was ook één grote ruïne als
gevolg van de catastrofale afloop van de Slag om die stad in september 1944.
Mijn vrouw, die als jong meisje in het na-oorlogse Arnhem woonde, heeft me
wel verteld dat de kinderen in die tijd niet gewoon buiten gingen spelen, maar
je ging 'op het puin spelen' - létterlijk: op het puin dat overgebleven was na de
Slag om Arnhem. Hele woonblokken waren daar in ruïnes veranderd.
Op allerlei plaatsen stonden grote gebieden onder water. Denkt u aan
Walcheren (sinds oktober 1944) en de Wieringermeerpolder
(sinds april '45). Van
het wagenpark en de spoorwegen was ook niet veel meer over, om maar te
zwijgen over de duizenden fietsen (!) die het Herrenvolk bij razzia's had ingevorderd. Ze zijn tot op de huidige dag de exemplarisch-anekdotische
herinnering
gebleven aan een leeggeroofd land. Prins Claus heeft recentelijk de hedendaagse
Duitsers nog eens fijntjes uitgelegd waar die toentertijd meegenomen
fiets
symbool voor stond: ons land was geruïneerd. Het bedrag aan materiële schade
aan huizen, wegen, bruggen en noemt-u-maar-op, werd geschat op 225 miljard
gulden - en dat in die tijd.
In het westen van ons land heerste bovendien een enorme schaarste aan
voedsel; de hongerwinter (1944-'45) is een begrip geworden in onze vaderlandse
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geschiedenis. Doordat chronische ondervoeding altijd gepaard gaat met veel
ziektes, stond ook de volksgezondheid er - zeg maar rustig - belabberd voor.
En alsof deze troosteloze toestand niet genoeg was, zat ons land ook nog met
een koloniale erfenis, die bepaald niet alleen bestond uit lieflijke gamelan-muziek
rond een Indische rijsttafel. Op 15 augustus 1945 hadden de Japanners weliswaar
gecapituleerd ten overstaan van het Britse leger, maar twee dagen later riepen
Sukarno en Hatta de Indonesische zelfstandigheid uit. De Nederlandse luitenantgouverneur-generaal over het gebied, Van Mook - op dat moment in Brisbane
(Australië) - merkt daarop quasi-geruststellend op: 'Wij weten dat zij tezamen
met ons het werk van de wederopbouw zullen opnemen ten bate van hun eigen
volk, hun eigen land en hun eigen toekomst.' Het woord 'politionele actie' was
toen uiteraard nog niet uitgevonden. Nederland stond ook in dát opzicht nog
heel wat te wachten.
En dan de joden die terugkwamen uit de kampen - de enkelen althans die
het overleefd hadden, en de heel weinigen die uit onderduikadressen tevoorschijn
kwamen. Als ze hun spulletjes, hun eigendommen nog terugvonden, mochten ze
van geluk spreken. Meestal was alles verdwenen. Hun huizen waren inmiddels
door anderen betrokken. Er zijn gevallen bekend waarin het een jood werd
toegestaan zijn oude woning weer te betrekken, mits hij alsnog de inmiddels
ontstane huurachterstand betaalde. Een gevoel van plaatsvervangende schaamte
bekruipt je wanneer je dit soort verhalen hoort.
Ook moreel was er dus iets aan de hand. De oorlog had ons wakker geschud en
een scherpe cesuur veroorzaakt in de tijd, een 'point of no return'. Verhoudingen tussen mensen leken ineens anders te liggen, verhoudingen ook tussen
landen, tussen machtsblokken: de Koude Oorlog stond voor de deur. Wij
moesten leren te vrezen voor een Russische invasie in West-Europa. We moesten
nog veel méér leren. De Duitsers bijvoorbeeld, de 'Moffen'. Moest je die blijven
haten? Ja, natuurlijk, wat een domme vraag! Je weet toch nog wel wat er in die
dagen vlak voor en vlak na het eind van de oorlog gebeurd is? Op 12 april 1945
(de Duitsers stonden op het punt te capituleren) had Seyss-Inquart toegezegd
geen executies en inundaties meer uit te voeren. Je zou haast denken: hij ziet
inmiddels ook in dat het einde nadert, en dan wordt de zinloosheid van het
systeem dat je dient je misschien allengs duidelijk. Maar nog geen week later, op
17 april 1945, werd de Wieringermeer alsnog onder water gezet, en op diezelfde
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dag werd de 24-jarige Hannie Schaft, de verzetsstrijdster, geëxecuteerd in de
duinen bij Overveen. Het beest was blijkbaar nog niet getemd.
Als drie weken later, op 8 mei 1945, de Canadezen en Engelsen Amsterdam
binnentrekken, lijkt alles over. Ik herinner me die dag nog. Ik was toen bijna
zeven jaar oud. Mijn vader had me gezegd dat die dag wereldgeschiedenis zou
zijn. Nou, dat moest mij nóg eens uitgelegd worden. En daarom ging ik aan de
hand 'van mijn vader mee naar het plein vlak voor de wolkenkrabber in Amsterdam-Zuid. Daar trokken de geallieerden langs, komende van over de Berlagebrug
met hun tanks, en rijdend richting centrum. En daar, op de Dam, voltrok zich
nog diezelfde middag de bekende, onverwachte, dramatische schietpartij te
midden van die grote mensenmassa. Het waren gelukkig de laatste schoten op
Nederlands grondgebied in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook die laatste keer
vielen er weer doden ...
Maar als de Nederlandse economie ooit weer wat moest voorstellen, als de
Rotterdamse haven ooit weer brood op de plank moest brengen, dan moesten
we ook weer niet al te lang op die rot-Moffen blijven schelden en blijven zeuren
of we die fiets terug mochten krijgen. Bovendien moesten we leren inzien dat er
altijd ook 'goede Duitsers' waren geweest. Dat klonk als een contradictio in
term in is. Wat Seyss-Inquart ons land had aangedaan, had voor eeuwig naar het
scheen een vloek op de Duitsers gelegd. Maar kort daarvoor had een Amsterdams meisje in haar dagboek iets heel opmerkelijks geschreven. Ze heette Anne
Frank - en als er toch één kon weten waarover ze schreef, was zij het. Die
opmerkelijke woorden waren: 'Nog steeds wil ik geloven in de goedheid van alle
mensen'. Dat is een wrange paradox: geloven in de goedheid van mensen, terwijl
je volk haast is uitgemoord. En het was niet de enige paradox.
Nee, dan die Canadezen. Dat waren de onvolprezen bevrijders - en soms
méér dan alleen maar bevrijders. In de euforie had Trees wat je noemt 'alles'
ervaren van haar Canadees. De zanger Albert de Booy had er direct een hit van
gemaakt:
••
Trees heeft een Canadees
o wat is dat meisje in haar sas.
Trees heeft een Canadees
samen in een jeep en dan vol gas!
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Maar dat de pil toen nog niet bestond, bleek helaas maar al te snel, al zaten vele
Trezen, toen dat duidelijk werd, inmiddels zonder hun Canadees. 0 ja, hij zou
nog schrijven - maar die brief is nooit aangekomen.
Heroriëntatie
Ik heb daarnet getracht een beeld op te roepen, zij het fragmentarisch, van wat
de mensen bezighield in die periode vlak na de oorlog. Ik wil dat nu verder
uitwerken.
Maar vóór ik dat doe, wil erop wijzen dat een oorlog als deze bij de
bevolking aankomt als een flink pak slaag. Je mag de oorlog in de strikt formele
zin van het woord dan wel 'gewonnen' hebben, maar je land is kapot en in haast
elk gezin valt wel een familielid of een goede kennis te betreuren. De sporen die
een terreurbewind nalaat, zijn niet alleen van fysiek-materiële aard, het gaat ook
om ideeën, beginselen - walgelijke ideeën en beginselen zelfs. Ik hoef daar hier
geen tekst en uitleg over te geven.
Onder de gevolgen van de oorlog is in dit verband interessant een herorientatie op waarden en normen, op ijk-punten voor je gedrag. Die her-oriëntatie
op je levensbeginselen leidt vervolgens - zo zullen we zien - vaak tot een heroverweging, en uiteindelijk draait het vaak uit op een her-groepering van de
mensen. Relaties die voorheen een eeuwigheidswaarde
leken te hebben en
principes die groepsbindend waren, blijken ineens hun geldigheid, althans hun
vanzelfsprekendheid,
te hebben verloren. Niet voor niets heeft men later één van
die heroriëntaties die tot een nieuwe groepsvorming geleid heeft, de Doorbraak
genoemd.
Het is ook net of de ene heroriëntatie de andere oproept. Wanneer iemand
ten gevolge van de verschrikkingen
in of vlak na de oorlog tot een nieuw
aanvaarde opvatting komt, lijkt het wel of zoiets een epidemisch karakter krijgt.
Je telt nauwelijks nog mee als je ná de oorlog over alles nog net zo denkt als
ervóór. Dat roept dan op zich weer discussies op, en zo houdt zo'n proces
zichzelf in stand. Uiteraard waren ook vóór de oorlog al verschuivingen in de
meningsvorming
in gang gekomen (denk bijvoorbeeld aan de steeds verder
stijgende buitenkerkelijkheid),
maar na de oorlog leek het wel of al dit soort
processen in een stroomversnelling
terecht waren gekomen.
Een ander merkwaardig bijverschijnsel is, dat de discussies vaak een paradox
inhielden, een tegenstrijdigheid
in de appreciatie van soms één-en-hetzelfde
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probleem. Ik kom daar aanstonds over te spreken, wanneer ik enkele van die
maatschappelijke heroriëntaties langsloop. Het zijn er zes in getal.
Schipperen
Ik sta eerst stil bij de Nederlandse Unie. Opgericht in juli 1940, kort na de Duitse
inval dus. Een driemanschap had de leiding. Een van die drie, J.E. de Quay, zou
vele jaren later wederom opduiken in de vaderlandse politiek. Dat driemanschap
wilde ons tot op zekere hoogte leren accepteren dat er in Europa nu eenmaal een
nieuwe orde ontstaan was. Enerzijds vormde de Unie een mogelijkheid om,
binnen de perken van het nazi-bewind, politiek toch nog iets anders te doen dan
lid te worden van de NSB. Maar de Unie moest daarvoor wel wat water in de
wijn doen, want anders werd ze door diezelfde nazi's verboden, net als elke
andere groepering overkomen was. Net geen collaboratie dus, maar ook niet wat
je noemt een moedige verzetshouding. Van een grote waardering voor parlementaire democratie bijvoorbeeld kon men dat driemanschap bepaald niet verdenken.
Ook steunden ze de Arbeidsdienst, die door de bezetters in het begin van de
oorlog was ingesteld.
Velen keerden daarom de Unie de rug toe. Zij vonden het driemanschap
toch te tolerant tegenover het Duitse bewind. Moet je in zo'n situatie - en ik
werp hier bewust een typisch ethische vraag op die velen zich toen ongetwijfeld
ook gesteld hebben - je principes tonen en dus ondergronds gaan? Of mag je
zo'n beetje schipperen (want dat deden De Quayen de zijnen) en maar zien er
wat van te maken, al mag het net geen collaboratie worden? Dat is een lastige
paradox, want als je schippert en het met de bezetter op een akkoordje gooit,
maakt dat, binnen de mogelijkheden, het leven ten minste toch nog enigszins
dragelijk.
Kennelijk was men dit alles in 1959 al weer vergeten, toen dezelfde De Quay
(inmiddels voor de KVP) premier (!) werd. Ik vind het nog altijd onbegrijpelijk
hoe zo'n figuur het politiek zo ver kon schoppen. We kunnen eruit leren dat in
de oorlog kennelijk krachten konden loskomen die met Nederland een andere
kant op wilden. In dit geval een kant die mij niet zo lief is.
Een tweede opmerkelijke ontwikkeling. Najaar 1944, toen Zuid-Nederland
al
bevrijd was, drong de toenmalige directeur van de Heineken-brouwerij
er bij
aartsbisschop De Jong op aan om 'de wezenstrekken van ons Nederlands volk en
de geestelijke bindingen [lees: de verzuilde groeperingen] te bewaren.' Die
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directeur van de Heineken-brouwerij,
D.U. Stikker, was toevallig ook voorzitter
van de Nederlandse Werkgeversvereniging.
Later zou hij bekend worden als VVDpoliticus en NAVO-secretaris-generaal. De bisschoppen luisterden naar hem: op 20
december 1944 vaardigden ze een mandement uit waarin het katholieken werd
verboden lid te worden van 'algemene organisaties op sociaal en cultureel gebied'.
Het episcopaat zette hiermee een duidelijke koers uit: de verzuiling moest
gehandhaafd worden. Je kon het kerkvolk beter in de gaten houden wanneer ze
zich begaven binnen katholieke vakbonden,
katholieke politieke partijen,
katholieke scholen, eigen sportclubs, enzovoort, dan wanneer ze in 'algemene
organisaties' terecht zouden komen, want daarmee verloor de kerk haar greep vooral haar morele greep! - op haar leden. Na de oorlog bleef die koers nog lang
gehandhaafd.
Binnen de protestantse zuil was de strategie geen andere. God was duidelijk
nog aanwezig in Jorwerd, zal ik maar zeggen, met name voor de rechtse
orthodoxie en de midden-orthodoxen.
Ik beland bij casus nr. 3. Met de bevrijding barstten de uitingen los van ongekuiste moffenhaat: bijltjesdag. U kent de verhalen - niet altijd even fraaie staaltjes
van menselijkheid. Men sloeg vaak door naar de andere kant. Zelfs kinderen
werden er veelal op aangekeken dat hun moeder een 'moffenhoer' was. Veel van
die kinderen hebben daar nog lang geestelijk onder moeten lijden, soms tot op
de huidige dag. Juist in zulke situaties kan een samenleving zijn beschaving laten
zien.
Hierin zit ook weer zo'n typisch na-oorlogse paradox: enerzijds mag je best
uitkomen voor je opgekropte anti-Duitse gevoelens, maar anderzijds moet je als
Europese samenleving wel weer met elkaar verder, en mag je zeker de volgende
generatie niet aankijken op het gedrag van hun ouders. Het omgaan met zo'n
tegenstelling is echter - dat weten we allemaal - gemakkelijker ethisch-theoretisch te formuleren dan in de praktijk van het dagelijks leven te realiseren.
Een vierde paradox, die de hele na-oorlogse samenleving heeft doordrenkt, is wat
ik zou willen noemen de zingeoings-paradox. Enerzijds kon je na de nazi-terreur
met recht en rede zeggen: zo zie je maar dat binnen enkele decennia 'het beest'
in de mens tot twee maal toe - in twee wereldoorlogen - wakker kan worden en
alles wil verslinden. Homo bomint lupus est: de ene mens is en blijft toch voor de
andere mens als een wolf. In diepste wezen willen we elkaar opvreten en we zijn
in feite allemaal elkaars vijanden. Wat heeft het leven nog voor zin? In zijn minst
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slechte variant leidt dit nihilisme tot een maatschappelijk advies in termen van:
zorg goed voor jezelf en wantrouw je buren.
Daartegenover staat degeen die zegt: we hebben nu duidelijk gezien waar het
met de wereld heen gaat als we niet met alle mensen samen onze schouders
eronder zetten. Als we nog iets willen met onze wereld, dan zullen we ons veel
meer bewust moeten worden van wat mensen elkaar verschuldigd zijn. Doen we
dat niet, dan staat er morgen weer ergens een Hitier op en krijgen we diezelfde
ellende opnieuw over ons heen.
De paradox is dat beide reacties, zowel de nihilistisch-defaitistische als de
mens-optimistische visie, zich laten herleiden tot een begrijpelijke reactie op het
erkennen van het menselijk deficit. Het is duidelijk voor welke oplossing het
humanisme gekozen heeft. Het moest echter oproeien tegen de stroom van
gedesillusioneerden, mensen die het niet meer zagen zitten. Dat was lastig, maar
anderzijds gaf het ook de kans je goed te profileren - een betere kans kun je
eigenlijk niet hebben. Juist door die defaitistische tegenstroom is duidelijk
geworden waar het humanisme stond met zijn mens-ideaal: wanneer we als
mensen niet kans zien er samen wat van te maken, zullen we samen ten onder
gaan. Die instelling geldt zowel voor Humanitas, dat zich met name richtte op
de maatschappelijke zorg, als voor het Humanistisch Verbond, dat zich ging
richten op zowel de geestelijke zorg als de levensbeschouwelijke doordenking van
het genoemde uitgangspunt.
Ik kom bij nóg een typisch na-oorlogse paradox, die een verschuiving in het
menselijk denken heeft ingeluid. God had de joden laten vallen; domweg in de
steek gelaten. Theologen spreken thans over de theologie-na-Auschwitz. Waar is
die almachtige God gebleven? Waarom heeft hij 6 000 000 van zijn zo genoemd
'eigen volk' zó laten creperen? Nietzsche had dus toch wel gelijk: God is dood.
Maar de paradox - al weer - is, dat er ook joden wezen op het feit dat nu
juist vlak na die oorlog voor de joden het hervinden van hun 'thuis' dichterbij
was dan ooit. Dat zij als joden juist nu, na de Holocaust, naar Israël konden, was
dat niet hun reddingswonder? Zó werd die tragiek door velen ook wel beleefd,
niet alleen in joodse kring maar ook onder christenen. Het 'wonder na Auschwitz' is het wel genoemd. Voor de één was de afloop van de oorlog dus de
genadeslag voor zijn geloof in een Lieve Heer; voor de ander was het feit dat
Hitler er met heel zijn vernietigingsmachine nooit in geslaagd was het joodse
volk geheel uit te roeien, de belevenis van een wonder. Het is steeds weer zoals
je het wilt zien: variërend van een verdiept godsvertrouwen tot een principiële

Groot geworden door klein te blijven

47

en definitieve breuk met datzelfde geloof en als reactie een manifester zoeken
naar de zin van je bestaan in het hier en nu, waarin voor het transcendente geen
plaats meer is. Ook daarin lag voor de humanist een 'gat in de markt'. De tijd
was er rijp voor. De 'dominee in Jorwerd' begon zich langzaamaan achter de
oren te krabben: God had niet meer de vanzelfsprekendheid
die hij vóór de
oorlog voor de meesten nog duidelijk wel had.
Intermezzo:

buitenkerkelijkheid

Alvorens ik toekom aan mijn laatste paradox, wil ik dit aspect van de toenemende buitenkerkelijkheid
nog wat gedetailleerder uitwerken. Ik trek daarbij ook
weer enige lijnen door naar de hedendaagse situatie.
Het aantal mensen dat geen binding meer had met kerk of het geloof was
groeiende. Daaraan bleken nogal wat consequenties te zitten, waar het zich
organiserende humanisme uiteraard mee te maken kreeg. Ik wijs u in dit verband
op een viertal invalshoeken: a. Ten eerste: het niet geloven in een persoonlijke God (of op zijn zachtst:
twijfels hebben omtrent
het bestaan ervan) heeft mensen van dat soort
aanvankelijk het stigma bezorgd en-ethisch te zijn: 'Zonder God, zonder gebod'.
Ik meen dat het Van Praag was die er ooit fijntjes op heeft gewezen dat nooit
statistisch
is vastgesteld
kunnen
worden,
dat onder ongelovigen
meer
delinquenten voorkomen dan onder katholieken of protestanten. Je zou ook
kunnen wijzen op het feit dat het juist de SS'ers waren die op hun koppel
hadden staan: 'Gott mit uns'. Vertrouwen op God geeft dus allesbehalve een
garantie op ethisch hoogstaand gedrag. (Natuurlijk moeten we in alle eerlijkheid
óók vaststellen dat je de stelling evenmin mag omkeren: ongodsdienstigheid geeft
evenmin een garantie voor hoogstaand gedrag.)
Ethiek moet uit het binnenste van een mens komen. En of die mens
godsdienstig is of niet, speelt daarbij geen rol van betekenis. Juist dát aspect
hebben Van Praag en de zijnen destijds bijzonder goed in de kijker gehad, toen
ze hun humanistische
ideeën organisatorisch
vorm trachtten te geven. De
ongodsdienstige
mens die in zijn leven ethische verantwoording
juist wel
belangrijk vond, had geen tehuis. En dát tehuis werd het HV.
Achteraf kun je zeggen dat de humanisten zich met des te meer elan op die
ethische doordenking wierpen, juist ómdat het niet-humanistische volksdeel hen
ervan verdacht dat ze onet hisch handelden vanwege hun ongeloof. Psychologisch
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gesproken een overcompensatie: 'we zullen ze laten zien dat we als humanisten
heel goed beseffen dat een mens een normerend wezen is en niet een beest in de
slechte zin van het woord.' Ik durf zelfs de hypothese aan dat, waar de kerken
aanvankelijk het humanisme verdacht hebben gemaakt, dit uiteindelijk in het
voordeel van datzelfde humanisme heeft gewerkt. Ook dat is een paradox die in
het ontstaan van het HV besloten ligt.
b. Een tweede opmerking ten aanzien van het afnemende gods geloof betreft het
feit dat ongodsdienstigen
aanvankelijk als een soort abnormalen werden beschouwd. De Utrechtse hoogleraar-psychiater
Riimke betitelde ongeloof in alle
serieusheid zelfs als een 'ontwikkelingsstoornis'.
Ik kan me nauwelijks een
infamere aanduiding voorstellen, zeker van een man op een zo hoog wetenschappelijk verantwoordelijkheidsniveau.
Ongodsdienstig denkenden hadden dus een
emancipatie-houvast
nodig, zoals homo's dat kregen in het coc, vrouwen in de
feministische beweging, enzovoort. Je wilt je toch niet in een hoek laten zetten
als een ontwikkelingsgestoorde!
Je wilt voor volwaardig worden aangezien. Ook
die sociaal-psychologische
strijd speelde nadrukkelijk een rol in de publieke
memngsvormIng.
c. Analoog met dit maatschappelijk-ideologische
proces zijn de juridische
consequenties uit te tekenen. Dat brengt mij bij een derde kanttekening. Het
christelijk geloof had de pretentie de norm voor een ieder te bepalen. Andere
normatieken golden blijkbaar niet. Ik noem als voorbeeld de Wet op het Lager
Onderwijs van destijds (de Wet-De Visser uit 1920). Die omschreef de doelstelling voor openbaar onderwijs als: 'de opvoeding tot alle christelijke en maatschappelijk deugden'. In het Reglement op de Krijgstucht stond het nóg botter
geformuleerd: 'Daar de godsdienst de bron is van alle geluk, deugd en ware
moed, behoort [...] een ieder zich tot het hooghouden daarvan [... ] te bevlijtigen'.
Nu klinkt dat misschien lachwekkend. Het is haast te zot voor woorden om
wettelijk vast te leggen dat er buiten de godsdienst geen geluk, geen deugd en
geen moed mogelijk zijn. Maar bedenk daarbij dan, dat die tekst tot 1991 heeft
gegolden! Dat geeft voldoende aan hoe hardnekkig dit soort opvattingen en hun
juridische vertolkingen zijn.
De bede in de troonrede is een ander voorbeeld. Zelfs schijnt de koningin een
ongeschreven recht te hebben om - nota bene als staatshoofd (!), dus onder
ministeriële (I) verantwoordelijkheid - zinnen uit te spreken als: 'In de komst van
het kerstkind ervaren we Gods erbarmen'. En wat dacht u van deze: 'In het
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kerstkind komt God bij de mensen'. Dat zijn - nogmaals gezegd - geen fragmenten van een goed bedoelende dominee op de kansel. Ook sprak Beatrix daar niet
op persoonlijke titel. Nee, dat zijn van staatswege uitgesproken woorden, onder
verantwoordelijkheid
van ons Paarse Kabinet, nota bene de regeringscombinatie
waarvoor zovelen uit onze kring zo intens hebben gepleit en waarop ze zich zo
oprecht hadden verheugd. Maar kennelijk mag de koningin op 25 december haar
privé-godsdienstige opvatting met staatsgezag verkondigen, zelfs nog aan het eind
van de 20e eeuw. De secularisering heeft nog een lange weg te gaan.
Zelfs heeft dit Paarse kabinet erin bewilligd dat ook de nieuwe euro's weer
ontsierd zullen worden met het credo 'GOD ZIJ MET ONS'. Nog steeds heeft het
christendom kennelijk de wil, en krijgt het ook de kans, om van staatswege zijn
bron van ethisch denken te verkondigen. Artikel 1 van onze Grondwet zegt dat
we niemand mogen achterstellen op grond van godsdienst of levensbeschouwing.
Kennelijk geldt dat niet als christenen op door het Rijk geslagen munten hun
levensvisie willen verkondigen.
In dat geval mag je - zo vindt het Paarse
kabinet - humanisten best een beetje achterstellen bij christenen.
Godsdienst en staat zijn formeel ontkoppeld. De overheid moet er nauwgezet voor waken dat iedere overtuiging gelijk wordt behandeld en dat geen enkele
wordt achtergesteld of voorgetrokken.
Helaas moet ik constateren dat die
gelijkberechtiging,
waar het HV bij zijn oprichting in februari 1946 een beroep
op deed, nog steeds niet is gerealiseerd. Van kabinetten met het CDA erin konden
we nauwelijks anders verwachten, maar van Paars hadden we ons toch iets
anders voorgesteld dan dat het christendom van staatswege gepromoot wordt!
Een dringend appèl op de paarse partijen is dan ook gerechtvaardigd om zich
eens af te vragen of ze hier niet duidelijk steken hebben laten vallen, zeker nu ze
er samen één regeringsperiode
op hebben zitten. Waarom hebben zij niet
gedrieënlijk de Minister van Financiën tot de orde geroepen en gezegd: 'Ho,
meneer Zalm, je kunt het eenvoudigweg niet maken van staatswege Gods bestaan
te proclameren;
dat is tegenover ongelovigen principieel een schending van
artikel 1 van de Grondwet' ...
d. Mijn vierde kanttekening
bij de toename van het ongeloof na de oorlog
betreft de immateriële consequenties van het christelijk ethisch denken die in
wetten zijn vastgelegd, zoals de regelingen met betrekking tot abortus, het homohuwelijk, de euthanasie, en dergelijke. Omdat die aanvankelijk wettelijk waren
geregeld naar de normen van de klassieke christelijke ethiek, golden de christelijke normen ook voor de niet-christenen. Van meet af aan heeft het HV zich
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opgeworpen voor de erkenning van het recht naar andere normen te leven (en
te sterven, als het om euthanasie gaat). Men heeft moeten knokken om het
zelfbeschikkingsrecht van mensen in dit soort zaken gehonoreerd te krijgen. Ik
geef toe dat we daar inmiddels verder mee zijn dan in 1946 toen het Verbond
werd opgericht, maar er is nog steeds een weg te gaan. Vraag de homo-beweging
maar eens naar hun ervaringen. Of neem euthanasie: dat staat na vier jaar Paars
nóg steeds in het Wetboek van Strafrecht. Akkoord, er wordt nu aan gewerkt,
maar ik snap niet waarom daarmee moest worden gewacht tot het moment dat
de volgende verkiezingen al in zicht zijn! Ook in dat opzicht van mij geen
voldoende rapportcijfer voor Paars.

Oprichting van het Humanistisch Verbond
Welnu, dames en heren, terug naar de situatie van vlak na de oorlog. We hebben
het beeld verkend van een door het christendom gedomineerde samenleving in
een tijd van maatschappelijke en ethische herbezinning. De tijd was rijp voor een
organisatorische bundeling van krachten die een andere kant op wilden. Mensen
die, simpel gezegd, hun geloof stoelden puur op menselijke verantwoordelijkheid,
in plaats van zich te verlaten op een Lieve Heer. Zelfbeschikking, in plaats van
normering vanuit een boek op de kansel. Het werd tijd om de draad weer op te
vatten van Erasmus, van Multatuli, van de in de oorlog omgekomen Leo Polak
ook. Daarbij was de inzet niet om de kerken te bestrijden - verre van dat - of
om gelovigen van hun godsvertrouwen af te helpen, maar de simpele erkenning
van het goed recht om humanist te zijn. Niet meer en niet minder. Met redelijke
argumenten moesten vooral de christenen toch overtuigd kunnen worden van
ten minste ons recht om niet aan hun leiband te hoeven lopen. Het Tweede
Vaticaans Concilie zou daar later een fraaie term voor bedenken die niet ontdaan
was van arrogantie: 'het recht om te dwalen'.
Daarnaast was er, zoals gezegd, het verlangen onder deze mensen om een
dam op te werpen tegen het dreigende nihilisme. De traumatische oorlogservaringen hadden bij sommigen alle hoop op een menselijker samenleving zo ongeveer
de grond ingeboord, maar bij anderen hadden ze juist een moreel appel doen
ontstaan: 'als je dat nooit meer wilt, word je dan bewust van de wereld die je wél
wilt, en werk daar samen aan. Samen werken aan zo'n wereld kan ook heel goed
puur en alleen op grond van menselijke vermogens, gewoon vanuit je eerlijkheidsgevoel, vanuit een samen aan elkaar verantwoording afleggen. Als we die
mogelijkheid opgeven, geven we eigenlijk het geloof in onszelf op, ons geloo] in
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de mens. Velen zullen dat niet met ons eens zijn (de defaitisten enerzijds en de
orthodox-gelovigen
anderzijds), maar daardoor hoeven wij ons toch niet te laten
ontmoedigen ... '
Ik noem wat namen. Al tijdens zijn onderduik-periode,
in 1944, besprak Jaap van
Praag met zijn onderduik-verlener
Fenco van den Berkhof de mogelijkheid van
een na de oorlog op te richten organisatie van humanisten. Direct na de bevrijding kwam in de alom heersende bedrijvigheid van heroriëntatie en hergroepering het contact tot stand met mensen als de dichter Garmt Stuiveling (heel fijn
dat zijn vrouw hier aanwezig is!). Samen met hem en met Van den Berkhof
maakte Van Praag zijn ideeën aan een groter publiek bekend via Vrij Nederland.
Dat leidde op zaterdag 17 november 1945 tot een bijeenkomst te Utrecht waaruit
verdere initiatieven zijn ontstaan als het nader formuleren van uitgangspunten,
doelstellingen, enzovoort. In die groep, die zich kort daarna werkenderweg
verder uitbreidde, komen we, naast de drie al genoemden, namen tegen als
Brandt Corstius, Vestdijk, In 't Veld, het echtpaar Romein-Verschoor,
Hoetink,
en een tiental anderen.
In december 1945 waren de voorbereidingen gereed en werd een oprichtingscongres aangekondigd, te houden op 17 februari 1946 te Amsterdam. Uit de
woorden waarmee Van Praag de aanwezigen daar toesprak, blijkt heel duidelijk
de sfeer van het geestelijk klimaat waarbinnen men opereerde. Hij zei onder
meer:
'De levensbeschouwing van de grote massa der onkerkelijken
een cultuurloos nihilisme dan een verantwoord humanisme.'

is veeleer

En even later had hij het over
'het goed recht van een ongodsdienstig humanisme [...] een centrum te
zijn van bezinning en verdieping voor allen die, hoewel ongodsdienstig,
een levensbeschouwing
aanhangen die niettemin zedelijk en wijsgerig
verantwoord is.'
Voor de fijnproevers: je voelt in de hele tekst dat duidelijke emancipatie-streven,
het verlangen om voor 'vol' te worden aangezien. Daarstraks had ik het in dat
verband over Rümke, die ongeloof tot een 'ontwikkelingsstoornis'
had verklaard!
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Verzuiling
Ik laat de ontstaansgeschiedenis van het Verbond als zodanig nu verder weer
even ,voor wat het is, en vervolg mijn reeks van paradoxen die het ontstaan van
het georganiseerd humanisme zo duidelijk hebben bepaald.
Nog één zo'n paradox wil ik signaleren. Het is ook de meest in het oog
springende, namelijk die van de verzuiling. Dank zij de verzuiling heeft het HV
zijn plaats in de samenleving kunnen bemachtigen, ofschoon het altijd (en naar
mijn smaak terecht) diezelfde verzuiling te vuur en te zwaard heeft bestreden.
(Maar tussen haakjes en niet al te luid gezegd: het HV deed er - bewust of
onbewust - aan mee. Juist daardóór kon het worden wat het is geworden: de
zuil die voor ontzuiling en secularisering pleit.)
Vóór de oorlog was zo ongeveer alles in onze samenleving verzuild. Maar in
een oorlog is het net of je met je neus op de feiten wordt gedrukt: is die
verdeling van mensen naar hun levensbeschouwing niet de meest ultieme zwakte
van een samenleving? Krijgt daardoor juist een vijand niet zijn kans? Een
gerechtvaardigde vraag. Maar het loslaten van die vertrouwde banden tussen
enerzijds de kerken en anderzijds allerlei maatschappelijke organisaties, zoals
scholen, politieke partijen, sportclubs en spaarbanken, luidt ook de onmiskenbare vermindering in van de greep die de kerken hebben op die samenleving.
Vandaar de uiterst geringe animo in de kerken om die teugels te laten vieren.
Dat reeds in de nadagen van de oorlog - we zagen dat hierboven - het
episcopaat zich zeer om die koppeling van godsdienst en maatschappelijke
instituties bekommerde, is een teken aan de wand. Als er niet duidelijk een
verval van die verzuiling zou zijn geweest, zouden de bisschoppen zo'n mandement niet uitgevaardigd hebben. En er kwam zelfs een tweede mandement, nog
duidelijker, nog krachtiger. De katholieke kerk leek wel een meteorologisch
instituut dat denkt dat je het weer kunt veranderen als je maar een ander
weerbericht voorleest. Ik doel nu op het beroemde (of beruchte) Mandement van
de Bisschoppen van 1954.
Wat was er aan de hand? Na de oorlog was een gigantische politiek-maatschappelijke heroriëntatie en hergroepering op gang gekomen. Eerder wees ik er
reeds op. Ik noem u twee componenten van dat proces, hoewel er meer zijn.
a. Er was een Partij van de A rbeid opgericht. Die was niet alleen een voortzetting van de vroegere SOAP, maar wilde ook plaats bieden aan overtuigde
liberalen (ik denk aan Oud), katholieken (Ioan Willems) en protestanten
(ds. Buskes). Daarnaast bleven veel anderen natuurlijk puur confessioneel
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denken, confessioneel in de politieke zin van het woord. Voorts:
De radio kwam bij iedereen binnen, een machtig medium. Want, al ben je
dan katholiek, er blijken socialisten te zijn die via hun VARA een commentaar op het nieuws geven waar jij het in je hart mee eens bent, ook al gruwt
de pastoor ervan. Mag je daar dan naar luisteren of niet? Het vervelende
voor de RK kerk was dat die vraag, ingegeven door een mondig wordend
kerkvolk, de uitdrukking werd van de afnemende greep van de kerk op haar
leden, en bij sommigen zelfs leidde tot een breuk met de kerk.
Het episcopaat echter dacht nog steeds dat je mensen met dwang kon tegenhouden. De afbraak van de verzuiling moest een halt worden toegeroepen! Dus greep
de RK kerk naar haar oude machtsmiddel: van bovenaf moest ingegrepen worden.
En zo verscheen op 30 mei 1954 het genoemde herderlijk schrijven waarin het
katholieken onder andere werd verboden lid te zijn van socialistische organisaties
en naar de VARA te . luisteren. Pater Van Kilsdonk heeft naderhand over dit
Mandement uit de school geklapt. Hij had in een commissie gezeten die het
episcopaat geadviseerd had omtrent de tekst. Dat advies stond haaks op wat later
als de officiële tekst is gepubliceerd. Hij was daar kwaad over, maar moest
aanvankelijk natuurlijk zijn mond houden. Je kunt niet al te snel in het openbaar
je baas afvallen. Later heeft hij dat overigens wel gedaan. En dan blijkt dat reeds
vlak na de oorlog de kerk de kentering heel goed gezien heeft, de omslag waarbij
mensen zich gingen organiseren zoals ze dat zelf wilden en niet a priori op de
manier zoals de kerk dat graag zou zien.
Uiteraard heeft de geschiedenis inmiddels allang geleerd dat een kerk die dit
proces met repressie bestrijdt een averechts resultaat boekt. Bovendien vervaagt
de spirituele glans die een geloofsgemeenschap zou moeten uitstralen al heel snel
bij dit soort machtsvertoon.
b.

Maar, terug naar wat hier feitelijk aan de orde is: wat heeft de verzuiling te
maken met het ontstaan van het HV.
Onderdeel van die verzuiling is (zo u wilt: was) de zorg voor de medemens.
Dat kan bijvoorbeeld zijn de zieke, de militair, de scholier, de gevangene, de
bejaarde. Die zorg werd veelal gefinancierd door de overheid (direct of indirect),
maar ze werd uitgevoerd door de kerken, en wel conform het verzuilingsmodel.
Denkt u bijvoorbeeld aan de aalmoezeniers en dominees in de ziekenhuizen, het
leger en de gevangenissen. Op de openbare scholen was er het godsdienstonderwijs, in naam facultatief, maar in feite veelal gevoeld als verplicht. Wanneer het
groeiend buitenkerkelijk bevolkingsdeel daarmee op den duur geen genoegen
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meer nam, dan kon je de dominee wel wegsturen (zoiets is soms gebeurd), maar
dan was er nog geen alternatief, dan had men er nog niet iets voor in de plaats.
Dat was de macht van de verzuiling: de kerken hadden al die sleutelposities in
handen en slechts met de grootst mogelijke tegenzin zouden ze die prijsgeven.
Maar - en daarin zit een gigantische ironie - het HV heeft juist dááraan,
zeker in zijn beginjaren, zijn kracht ontleend. Voor het Jorwerd waar God was
verdwenen, was er geen 'bedienaar' (om het zo te zeggen) en die leegte moest
worden opgevuld. Het HV was van meet af aan voor een seculiere staat, een
samenleving waarin de overheid zich niet mengt in zaken van geloof of levensvisie. Maar wanneer de overheid het van belang achtte om bijvoorbeeld in het
leger geestelijke verzorging per denominatie te realiseren, dan was het HV er
uiteraard als de kippen bij om zich als zoveelste 'zuil' aan te dienen. Op den
duur viel ook niet meer te ontkennen dat zij in een behoefte voorzag, alle
tegenwerking van kerkelijke zijde ten spijt.
Die tegenwerking was ongenuanceerd fel. Eerst was er de politieke tegenwerking via de confessionele partijen in het parlement (KVP,CHU en ARP). Toen die
barrière met veel moeite genomen was, kwam de confrontatie tussen de eerste
humanistische raadslieden en de gevestigde dynastie van dominees en aalmoezeniers. De hoofd-legerpredikant, ds. B.A. Bos, riep zijn collega's openlijk op tot
een verzetshouding jegens de startende humanistische raadslieden, omdat die
'toch slechts stenen voor brood geven'. Het was toen 1964, en het oprakelen van
dit giftige verwijt dat in 1951 al een hele rel had veroorzaakt, tekent de weerbarstigheid van de verzuiling in al zijn negatieve trekjes.
Het zal niemand in dit gezelschap verbazen als ik zeg dat die humanisten
van het eerste uur het moeilijk hadden. Maar anderzijds konden ze het haast niet
beter' treffen! Uitspraken zoals de bovenstaande van legerpredikant Bos bleken
namelijk, wanneer het HV ze in de publiciteit bracht, het humanisme juist in de
kaart te spelen. De humanistische 'zuil' kon groot worden doordat het hen
maatschappelijk mee zat. Moreel hadden ze het gelijk en het geluk aan hun zijde.
Twee jaar geleden schreef de toenmalige CDA-fractievoorzitter E. Heerma in
het dagblad Trouw dat 'het christendom niet meer een dominante positie in de
samenleving heeft', maar ietwat franterig voegde hij er aan toe dat het humanisme onmachtig was gebleken 'de lege plek op te vullen'. Gemakshalve zei hij er
niet bij hoe het christendom, zijn christendom, op allerlei manieren dat
beginnende humanisme had proberen te kleineren. Ik noemde u zojuist één
voorbeeld, maar er zijn er vele aan toe te voegen. Ik troost me maar met de
gedachte dat Heerma al lang geen fractievoorzitter meer is, en het HV nog steeds
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spring-levend! Inmiddels: groot geworden door klein te blijven! (zo zegt men dat
toch in de reclamewereld?).
Als afronding, dames en heren, constateer ik dat het humanisme het heeft
opgenomen voor het deel der natie dat onkerkelijk was of geworden was, maar
zulks nadrukkelijk door zich als een zuil te gedragen. Dát is zijn redding geweest.
Het humanisme paste zich organisatorisch aan bij het systeem dat het in diepste
wezen niet wilde. Het oprichten van humanistische (dus - zeg ik - verzuilde)
bejaardenhuizen was er een zoveelste bewijs van. Tegenwoordig hebben wc ook
nog een Universiteit voor Humanistiek, en zelfs een eigen Humanistisch Archief
(sic!). Ik heb daar niets tegen, begrijpt u mij goed. Onder de gegeven omstandigheden was, en is, het de beste van alle manifestatievormen van het georganiseerd
humanisme. De kerken hebben daarmee indirect (en ik neem aan: onbedoeld)
met hun verzuilingsmodel voor het maatschappelijk hulpbetoon, de humanisten
de grootste dienst bewezen die ze maar konden! Het HV had nergens beter
kunnen gedijen dan in zo'n constellatie. Het is een hoogst merkwaardige
paradox, maar hij heeft gewerkt. En laten we daar niet om treuren!
Ik dank u!

Garmt Stuiveling als georganiseerd humanist:
een biografie
drs. JAN LOMAN

Deze bijdrage schetst de rol van Garmt Stuiveling voor het Humanistisch
Verbond (HV), geplaatst tegen de achtergrond van diens levensloop en de veelheid
van zijn werkzaamheden.

Vroegste jeugd en middelbare schooltijd
Garmt Stuiveling werd op 21 december 1907 geboren in het dorpje Stroabos op
de grens van Groningen en Friesland, als de zoon van Pieter Stuiveling en
Johanna Rebekka Tiel. Garmts vader was onderwijzer in het Friese Buitenpost,
waar het gezin enkele maanden na de geboorte van Garmt ging wonen, en waar
de jongen zou opgroeien. Hij had een zwakke gezondheid en was bedlegerig.
Veel tijd bracht hij toen door met lezen, wat zijn latere ontwikkeling mede
richting heeft gegeven.
Al in deze vroegste jeugd werd zijn belangstelling voor Vlaanderen gewekt.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
werden namelijk in Buitenpost Belgische
vluchtelingen opgevangen, die zowel Nederlands- als Franstalig waren. Het besef
van deze tweetaligheid binnen één land - die wel enigszins vergelijkbaar was met
de taalkundige situatie in Friesland - heeft ongetwijfeld Stuivelings latere nauwe
betrokkenheid bij de Belgische taal- en cultuurproblemen
mede bepaald. J
Na de lagere school volgde Stuiveling van 1920 tot 1925 het middelbaar
onderwijs aan de Rijks-HBS te Groningen, waar familie woonde. Hij reisde elke
dag op en neer naar Groningen. Terwijl hij het in fysiek opzicht moest afleggen
tegen zijn klasgenoten, bleek hij al snel een briljant leerling, die met name in de
exacte vakken uitblonk. Toch ging in deze periode zijn belangstelling al meer uit
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G.W. Huygens, 'Garmt Stuiveling', in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
letterlzttnde te Leiden 1985-1986 (Leiden, 1987) p. 131-154 p. 131-132.
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naar vakken als Nederlands en geschiedenis. Hij begon met het schrijven van
gedichten, en bij zijn eindexamen diende hij voor Nederlands een enorme lijst
van gelezen boeken in.
Zijn socialistische overtuiging - die ook zijn vader, een overtuigd SOAP-lid,
eigen was - dateert van jonge leeftijd. In Groningen sloot hij zich namelijk aan
bij de socialistische jeugdbeweging, en hij werd daarvan al snel de aanvoerder zoals bij vrijwel elke vereniging waarvan hij lid werd. Belangrijk voor zijn
creatieve ontwikkeling was zijn tekenleraar J.G. Jordens, die de jonge Stuiveling
in contact bracht met progressieve kunstenaarskringen
in Groningen. Op deze
manier leerde Stuiveling ook het expressionisme in de dichtkunst kennen, zoals
van Paul van Ostaijen en Hendrik Marsman. Zelf heeft hij altijd meer vastgehouden aan traditionele dichtvormen, zoals sonnetvorm en strofenbouw met vaste
regellengte.2
Het was ook in deze middelbare schooltijd dat hij zijn levenslange liefde
opvatte voor het werk en gedachtengoed van Multatuli. Op dertienjarige leeftijd
las hij voor het eerst Max Havelaar, toen hij in Haarlem logeerde bij vrienden
van zijn ouders. Hij zegt hierover:
'In het kamertje waar ik sliep, stond een grote boekenkast, en toen ik
in bed lag greep ik daar een boek uit omdat ik vond dat je altijd nog
wel kon slapen. Het was de Max Havelaar, een ingenaaid Elsevieruitgaaf je, in twee kolommen. De volgende morgen had ik het hele boek
uit. Het heeft een enorme indruk op me gemaakt en waarschijnlijk ook
invloed gehad. Zoiets is moeilijk te analyseren. Ik heb wel eens gedacht,
dat er op dár ogenblik over mijn beroepskeuze werd beslist.')
Hij besefte bij het lezen van dit werk, dat een boek een stuk mensenleven is en
een onvergankelijke waarde vertegenwoordigt.
De misstanden die Multatuli aan
de kaak stelde, waren nog steeds aan de orde van de dag:
'Want niet alleen beschreef dit boek personen en toestanden met een
voor mij totaal nieuwe zintuiglijke kracht van taal, maar vooral deed het
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een beroep op in mijzelf aanwezige gevoelens van verontwaardiging en
verzet. Het was niet enkel de geïdealiseerde figuur van Max Havelaar die
mij trof, het was misschien nog het meest de afschuw van officiële
machtsverhoudingen
die gelijk staan met gesanctioneerd onrecht."

Studententijd
Omdat Stuiveling zeer goed in wiskunde was, verwachtte iedereen dat hij een
exacte wetenschap zou gaan studeren. Het werd echter de studie Nederlands,
eveneens in Groningen. Dit werd echter pas mogelijk nadat hij in 1927 het
staatsexamen gymnasium-A had behaald.
In zijn studententijd
ging hij zich in nog sterke re mate dan voorheen
politiek engageren. Zo werd hij voorzitter
van de Sociaal-Democratische
Studenten Club (SDSC). Onder zijn leiding veranderde het kwijnende groepje in
een actieve organisatie, die tal van bekende sprekers uitnodigde. Onder hen was
bijvoorbeeld
Willem Banning, de latere voorzitter
van de Nederlandse
Volksbeweging, maar ook Mohammed Hatta, die toen in Leiden studeerde en
later vice-president van Indonesië werd. Bovendien publiceerde hij veel in
socialistische jongerenbladen over pacifisme, socialisme en geheelonthouding,
en
verzorgde boekrecensies. Hij zat daarnaast in de redactie van Der Clercken
Cronijke, een algemeen Gronings studentenblad, en leverde ook daaraan veel
bijdragen."
In de colleges Nederlands lag het zwaartepunt op de taalkunde, die Stuiveling
minder interesseerde. Daarnaast behoorde bij de studie Nederlands indertijd ook
het verplichte bijvak geschiedenis. De kennis die hij op die manier opdeed zou
hem later als literatuurhistoricus
nog goed van pas komen. Tevens volgde hij
colleges bij de hoogleraren wijsbegeerte Gerard Heymans en Leo Polak. Door de
colleges van deze bewust ongodsdienstige filosofen werd de wetenschappelijke
grondslag van zijn - toen al gevestigde - humanistische
levensovertuiging
verstevigd.
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Stuivelings engagement was erg breed; behalve socialist was hij ook een
principieel geheelonthouder,
wat hij zijn hele leven is gebleven, alsmede een
fervent pleitbezorger van het pacifisme. Wat betreft zijn geheelonthouderschap
vond hij gelijkgezinden in de Jeugdbond voor Onthouding. Hij was actief in de
propaganda voor abstinentie, die vooral geïnspireerd werd door het massale
drankmisbruik in brede volkslagen. Onder auspiciën van bovengenoemde geheelonthoudersbond
verscheen in 1929 Stuivelings brochure Het vraagstuk van de
vrede. Deze publicatie, waarin hij ijverde voor ontwapening,
vond brede
verspreiding: er verschenen in drie jaar tijd in totaal zes drukken van."
Tijdens zijn studie Nederlands leerde Stuiveling zijn latere vrouw kennen,
jonkvrouw Mathilde ('Thilde') van Vierssen- Trip. Mathilde, een studiegenote,
was de dochter van een rechter uit Rotterdam, die een aristocraat met liberale
denkbeelden genoemd zou kunnen worden. In deze tijd ging Garmt in toenemende mate gedichten schrijven. In zijn dichtkunst liet hij zich onder meer
inspireren door de poëzie van socialistische dichters als Henriëtte Roland Holst,
Herman Gorter en C.S. Adama van Schel tema. Stuiveling onderkende zelf in de
eerste plaats de invloed van deze dichters op zijn eigen werk. Met Henriëtte
Roland Holst werd hij in 1928 in contact gebracht. Deze dichteres wilde
namelijk een dichtbundel laten verschijnen met bijdragen van jonge socialistische
dichters, met inleidende karakteristieken van haar eigen hand. Dat resulteerde in
de mooie uitgave Tijdsignalen (1929). Zo raakte Stuiveling bevriend met de
bekende dichteres. Zijn leven lang zou hij bewondering houden voor haar werk
en persoon, wat later ook tot uitdrukking kwam in zijn voorzitterschap van de
Henriëtte Roland Holst-stichting.
In 1931 verscheen Stuivelings grote dichtbundel Elementen (1931). Toch is hij
nooit een echt groot talent in de dichtkunst geworden. 'Hoewel hij hier en daar
wel degelijk wist te treffen door een verrassende wending of suggestief beeld was
hij een typische poëta minor, een van de vele." Zijn latere bekendheid dankte
Stuiveling toch in de eerste plaats aan zijn literatuurhistorische
studies en
tekstuitgaven. Du Perron wijst erop dat de poëzie van Stuiveling een oerhollands
karakter draagt. Waar Stuiveling zich later als literatuurhistoricus
strikt zou
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beperken tot het Nederlandse taalgebied, kan men ook in zijn gedichten geen
beduidende buitenlandse invloeden onderkennen.!

Na zijn studietijd:
promotie, toenemende letterkundige activiteit
en groot maatschappelijk engagement
Nadat hij in 1932 cum laude het doctoraalexamen
had afgelegd, zag hij zIJn
gewetensbezwaren
tegen de dienstplicht erkend en verrichte hij twee jaar
vervangende dienstplicht bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Den
Haag. Voor Stuiveling als pacifist was deze dienstweigering
van zeer grote
principiële betekenis. Zelf sprak hij er in 1933, in zijn tijd bij het CBS dus, als
volgt over:
'Ik zou mijn leven lang een gevoel gehad hebben principieel
schoten te zijn, wanneer ik niet geweigerd had. '9

tekortge-

In hetzelfde jaar 1933 werd hij belast met de literaire rubriek van Tijd en Taak,
een nieuw religieus-socialistisch weekblad van ds. W. Banning. Jarenlang ging hij
door met zijn nevenwerkzaamheden
als [iteratuurcriticus,
waardoor hij goed op
de hoogte bleef van de laatste ontwikkelingen
in de literatuur. Tijdens zijn
Haagse periode kwam Stuiveling ook in contact met Menno ter Braak. In de
Sociëteit voor Culturele Samenwerking vonden zij elkaar in hun strijd tegen het
opkomende fascisme.
Het was ook nog in zijn tijd in Den Haag dat hij zijn dissertatie voltooide
over Versbouw en rhytme in den tijd van '80 die in 1934 tot een promotie cum
laude tot doctor in de Nederlandse letteren leidde. In dit boek werd de vraag
behandeld, hoe bij de beweging van Tachtig, die koos voor vrijere versvormen,
de verhouding tussen ritme en metrum zich ontwikkelde. Stuiveling verwerkte
daarbij zijn bevindingen in statistische tabellen, waaruit weer zijn affiniteit met
het exacte denken blijkt. De beweging van Tachtig is een van de specifieke
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belangstellingsvelden van Stuiveling gebleven. Zo publiceerde hij een jaar na zijn
promotie de studie De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt over het tijdschrift
van de Tachtigers (sinds 1885).10
Als literatuurcriticus
ontpopte Stuiveling zich als een groot pleitbezorger van de
socialistische letterkunde,
en wees hij op de tekorten en gebreken van de
burgerlijke literatuur. Toch is kenmerkend voor hem, dat hij nooit doorsloeg in
fanatisme, maar altijd waardering kon opbrengen voor andere dan socialistische
opvattingen. Hij was in dat opzicht niet dogmatisch, en onderscheidde zich
daarmee van de 'vulgair-marxisten'.
Illustratief is de volgende uitspraak:
'Zo is het ook onmogelik een socialistiese kultuur als iets nog nooit
vertoonds uit de grond te willen stampen, of te geloven dat die "na de
revolutie" vanzelf als iets verrassend nieuws zal ontstaan. [... ] Het zou
voor het strijdende socialisme van nu enkel een verarming zijn, als het
zich afsloot voor de schoonheden en de waarden, die de burgerlike
kunst heeft voortgebracht, maar het heeft tegelijk het recht en de plicht
om duidelijk het verschil te markeren tussen het socialistiese kunstideaal
en de ideaalloosheid der burgerlike kunst.'!'
Op 29 augustus 1935 vond te Rotterdam het huwelijk plaats van Garmt Stuiveling en Thilde van Vierssen-Trip. Het was een niet voor de hand liggend
huwelijk tussen een socialist en deze dochter van een Rotterdams rechter, die
zich veel bewoog in aristocratische kringen. Op de receptie na afloop was dan
ook een merkwaardige
combinatie van familieleden, notabelen, kunstenaars,
socialisten en geheelonthouders
te zien. Garmt Stuiveling heeft over die huwelijksreceptie eens gezegd: 'Onze huwelijksreceptie hield het midden tussen een
garden party en een volksrneeting.t'?
Het werd echter een zeer gelukkig huwelijk, waarbij kan worden aangetekend dat Thilde al spoedig even links dacht als Garmt. Het echtpaar ging in
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Hilversum wonen, wat achteraf de definitieve plaats van vestiging bleek te zijn.
Stuiveling werd er tot docent Nederlands benoemd aan het Nieuwe Lyceum
aldaar.
In deze jaren werd, naast zijn socialistische opvattingen, ook zijn humanistische gezindheid steeds meer gevormd. Daarbij was de invloed belangrijk van de
- reeds eerder vermelde - colleges van atheïstische strekking van de hoogleraren
Heymans en Polak. In de jaren dertig hield hij zich bovendien uitgebreid bezig
met Erasmus en het humanisme van de Renaissance.
Een voorbeeld daarvan is zijn toneelstuk Erasmus. Spel van bet humanisme in
zes taferelen, dat hij schreef naar aanleiding van de herdenking van Erasmus'
vierhonderdste sterfdag. Het werd op 30 oktober 1936 met veel succes opgevoerd
in de Grote Schouwburg in Rotterdam. Erasmus had voor Stuiveling grote
persoonlijke betekenis, ook vanwege het feit dat er frappante overeenkomsten
tussen beiden bestonden; beiden beschikten over een onvoorstelbare werkkracht,
en beiden verrichtten
ze onderzoek naar oorspronkelijke
bronnen en
manuscripten. Stuiveling sprak zelf als volgt over Erasmus:
'Erasrnus behoort samen met Calvijn en Luther tot de grote geesten van
de 16de eeuw, maar hij is de minst dogmatische, de meest humane, de
meest relativerende en de geestigste.'13
Het toneelstuk Erasmus zou later, bij de viering van het tienjarig bestaan van het
Humanistisch Verbond in 1956, worden heropgevoerd. Regisseur Ad Hooykaas
zorgde toen voor een uitvoering waarover zeer lovend werd geoordeeld. Het
Verbondsblad Mens en Wereld schreef dat het stuk 'menigmaal sterk ontroerde
door gaaf spel en zuivere zeggingskracht.'14
Het toneelstuk werd opgevoerd in een weinig erasmiaanse wereld; de jaren dertig
gaven de opkomst te zien van fascisme en nationaal-socialisme. Stuiveling, die het
pacifisme van jongs af was toegewijd, was in de jaren dertig in verschillende
pacifistische en anti-fascistische organisaties actief. Zo werd hij lid van het in
1936 opgerichte Comité van Waakzaamheid, dat intellectuelen wilde mobiliseren
om het Nederlandse volk wakker te schudden voor de dreigingen van het

13. Idem, p. 120.
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opkomende nationaal-socialisme."
Daarnaast was hij al sinds zijn Haagse tijd
actief in de Jongeren Vredes Aktie, waar hij voorzitter van werd. In 1937 deed
zich echter een conflict voor, waarna een bemiddelingscommissie
onder leiding
van Jaap van Praag werd aangesteld. Het oude bestuur verloor, Van Praag nam
het voorzitterschap over, en Garmt Stuiveling verliet daarna de vereniging. Over
dit contact met Stuiveling dat niet helemaal vrij van conflicten was, zei Van
Praag later:
'Met Garmt ben ik altijd heel goed geweest, tot op de huidige dag, maar
je kunt ons geen boezemvrienden noemen.l'"
Onder invloed van contacten met Greshoff, die toen in Brussel woonde, ging
Stuiveling zich eind jaren dertig bezighouden met het uitgeven van de briefwisseling tussen bekende schrijvers uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis,
waaronder Vosmaer, Perk en Kloos.
De eerste contacten van Stuiveling met Vlaanderen dateren ook van voor de
oorlog. Als voorzitter
van het anti-fascistische
Kunstenaarscentrum
voor
Geestelijke Weerbaarheid kwam hij al eens in Antwerpen spreken, op initiatief
van een organisatie die uitging van de Belgische Werkliedenpartij.
Zijn toespraak
maakte diepe indruk; hiervan getuigen de volgende woorden:
'Een heel begaafd lijkende jonge man, rijzig van gestalte, was uit de
moeizame vergaderingswindselen
voor nog geen twintig toehoorders te
voorschijn getreden, maar dan op zulkdanige, innerlijk-beheerste en toch
bezielende wijze dat èn zijn naam, èn zijn stem, èn zijn verwoording, èn
zijn zeggingsritme de aanwezige anti-militaristen, non-conformisten, zelfs
Trotzkyisten zijn bijgebleven.'17

15. Peter Derkx, H.J. Pos, 1898-1955: Objectief en partijdig. Biografie van een filosoof en
humanist (Hilversum, 1994) p. 92-101.
16. Peter Derkx en Ben Gasenbeek (red.), J.P. van Praag, vader van het moderne
Nederlandse hl/manisme (Utrecht, 1997) p. 40-41, 43.
17. Ger Schmook, 'Stuiveling in Vlaanderen. De betekenis van Professor Stuiveling voor
de Zuidnederlandse
cultuur',
in: Ton Cram e.a. (red.), Weerwerk. Opstellen
aangeboden aan professor dl'. Garmt Stniueling ter gelegenheid van zijn afscheid als
hoogleraar aan dl' Univcrsneu van Amsterdam (Assen, 1973) p. 41-51: p. 42.
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In 1939 werd Stuiveling, op verzoek van prof.dr. C.G.N. de Vooys, benoemd tot
privaat-docent aan de universiteit van Utrecht. Zijn leeropdracht werd de
Nederlandse letteren vanaf 1880. In die laatste jaren voor de oorlog ging de
gedachte om de volledige werken van Multatuli uit te geven, Stuiveling in
toenemende mate beheersen. Hij knoopte contacten aan met Du Perron, die in
1939 terugkeerde uit Nederlands-Indië, en samen ontwikkelden ze plannen voor
een editie van het verzameld werk. Met uitgeverij Contact kon een overeenkomst worden gesloten voor een uitgave in twaalf delen, die binnen een termijn
van vijf jaar zouden verschijnen. De oorlog zou er echter tussen komen, die
bovendien voor Stuiveling persoonlijk het tragische verlies met zich meebracht
van zijn twee vrienden Ter Braak en Du Perron.
Bezettingstijd
In het begin van de bezettingstijd kon Stuiveling zijn werkzaamheden redelijk
ongestoord voortzetten. Hij bleef les geven en ging door met het voorbereiden
van literair-historische publicaties. Zo leverde hij zijn bijdrage aan Een eeuw
Nederlandse letteren, waarin voor het eerst de literatuur van Nederland en
Vlaanderen integraal werd behandeld. Dat boek, waarvan Stuiveling later zei dat
hij er met zeer veel plezier aan had gewerkt, verscheen feitelijk in 1943, maar het
droeg het vervalste jaartal 1941, omdat in 1942 door de bezetter de Kultuurkamer
was ingesteld, waarvan je lid moest zijn om boeken te kunnen uitgeven.
Stuiveling werkte daarnaast samen met De Vooys aan een herdruk van de
Historische schets van de Nederlandse letterkunde. Deze '17de druk', de
oorlogseditie, zou Stuiveling na de oorlog nog veel problemen opleveren. De
bewerkers gingen niet akkoord met de eis van de Duitse bezetter om de joodse
auteurs te schrappen. Uiteindelijk stemden De Vooys en Stuiveling echter wel in
met de eis dat de joodse auteurs dan toch wel als zodanig vermeld moesten
worden. Verderop zal ik ingaan op de controverse die na de oorlog opkwam, of
Stuiveling de betreffende personen op die manier extra in gevaar had gebracht.
Overigens liet Stuiveling zich niet helemaal onbetuigd in het verzet tegen de
bezetter. Hij was contactpersoon voor de verzetsgroep Je Maintiendrai en heeft
meermalen nachten elders moeten doorbrengen. Voor de Duitsers was hij een
verdacht persoon, maar hij is de oorlog verder zonder ernstige problemen
doorgekomen."
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Na de oorlog
Na de oorlog werd Stuiveling lid van de Hilversumse Noodraad, vanaf 1946
namens de PvdA, waartoe hij onmiddellijk bij de oprichting in datzelfde jaar was
toegetreden. Hij zou het gemeenteraadslidmaatschap
voortzetten tot 1962.
In het volgende zal eerst de rol van Stuiveling voor het Nederlands georganiseerd humanisme worden toegelicht. Dit betreft de periode van de eerste plannen
tot oprichting van een Humanistisch Verbond, tot aan het neerleggen van zijn
hoofdbestuurslidmaatschap
in 1967. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan
zijn letterkundige werkzaamheid en zijn hoogleraarschap.
Mede-oprichter

en hoofdbestuurslid

van het Humanistisch

Verbond

In het Humanistisch Verbond, dat in 1946 werd opgericht, speelde Stuiveling een
zeer aanzienlijke rol. Al bij de eerste aanzetten die uiteindelijk zouden leiden tot
de oprichting van het Verbond, was hij betrokken: hij en Van Praag kunnen de
grondleggers van het Verbond worden genoemd.
De achtergrond voor de oprichting vormde een discussie die kort na de
oorlog in de geschreven pers werd gevoerd over de betekenis van christendom en
humanisme voor de Nederlandse cultuur. Weliswaar werden christendom en
humanisme beide beschouwd als tegenpolen van de barbarij van het nationaalsocialisme, maar uit de ingezonden brieven van katholieken en protestanten
bleek bij hen toch een superioriteitsgevoel
tegenover buitenkerkelijken.
In een artikel van de rooms-katholiek J.J.M. van der Ven ging dat wel heel
ver. Hij verklaarde in het weekblad Vrij Nederland van 18 augustus 1945, dat de
misdaden van het nazi-regime voortkwamen uit het feit dat het Duitse volk het
geloof de rug had toegekeerd. Sindsdien kende het geen 'hoger geestelijke idealen
meer' en bestond het hoogste doel eruit 'dit aardse leven zo genoeglijk mogelijk
in te richten.' De geestelijke crisis in Nederland zou op diezelfde oorzaak zijn
terug te voeren, en dus was een herkerstening
de enige remedie. Annie
Romein- Verschoor uitte begin september' 45 haar teleurstelling. In een ingezonden brief betoogde zij dat de scheidslijn tussen goed en kwaad niet tussen
kerkelijk en onkerkelijk heen loopt, maar dwars door beide heen.
Toen Stuiveling deze brief gelezen had, zocht hij contact met] aap van Praag.
Van Praag had al eerder in een openbaar schrijven het humanisme als ongodsdienstige levensbeschouwing
gepropageerd. Hem stond een positief humanisme
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voor ogen, dat geloofde in de roeping van de mens en in het scheppend vermogen dat in elk mens aanwezig is. Van Praag en Stuiveling bleken beiden van
mening, dat er een organisatie voor ongodsdienstige humanisten moest komen."
Ook Fenco van den Berkhof. bij wie Van Praag in de oorlog ondergedoken
had gezeten, was vanaf het eerste begin bij de oprichtingsplannen betrokken
geweest. Deze drie initiatiefnemers vormden samen een commissie van overleg,
en nodigden zeventien geestverwanten uit voor een bijeenkomst op 17 november
1945 in Utrecht. Op deze voorbereidende vergadering werd Stuiveling uitgenodigd deel te nemen aan de commissie voor het opstellen van de beginselverklaring. Bij dezelfde gelegenheid besloot hij overigens niet langer lid te blijven van
de voorlopige commissie van overleg, omdat hij het te druk had met andere
werkzaamheden. De commissies moesten hun werkzaamheden vóór het oprichtingscongres van 17 februari 1946 hebben voltooid.ë'
Het opstellen van de beginselverklaring was geen eenvoudige kwestie. Het
Religieus Humanistisch Verbond van Piet Schut, dat op 7 juni 1945 te Amersfoort was opgericht, zou bijvoorbeeld alleen toetreden, als de beleving van een
kosmisch gevoel nadrukkelijk erkend werd. Bovendien diende het Humanistisch
Verbond ook een geestelijk tehuis te worden voor allerlei pantheïsten en
spinozisten, die het woord God wel gebruikten, maar hier niet de 'ik-Gij'-relatie
van het christendom mee bedoelden, maar een onpersoonlijke 'ik-het'-relatie.
Het werd dan ook een moeizaam en langdurig karwei om de beginselverklaring
zorgvuldig op te stellen. Stuiveling sprak hierover:
'Urenlang zijn woorden en uitdrukkingen gewikt, gewogen en te licht
bevonden, urenlang zijn voorgestelde uitspraken herzien en aangevuld.
Wat wij zochten, waren korte duidelijke zinnen die niet méér zouden
vastleggen dan ons ondogmatische, algemeen-menselijke uitgangspunt in
denken, oordelen en doen: niet meer, maar vooral ook niet minder.'?'
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De door de commissie opgestelde beginselverklaring, die het begrip humanisme
toelichtte en de doelstellingen van het Verbond noemde, werd in februari 1946
door de aanwezigen op het oprichtingscongres
in ongewijzigde vorm aanvaard.
Op die oprichtingsvergadering
werd prof. H. Hoerink tot voorzitter gekozen en
Van Praag tot tweede voorzitter. Stuiveling werd hoofdbestuurslid,
belast met
'geestelijke en culturele zaken'.
De eerste algemene vergadering, oftewel het eerste 'gewone' congres, hield
het HV op 28 en 29 september 1946. Daar vond een belangrijke wijziging in de
samenstelling van het bestuur plaats. Van Praag, die feitelijk al steeds de leiding
in handen had gehad, werd nu ook officieel de voorzitter van het Verbond, als
opvolger van Hoerink.
Aan Stuiveling werd de post van vice-voorzitter
toegewezen."
Hoetink, de eerste voorzitter van het Verbond, was feitelijk benoemd omdat
hij hoogleraar was, opdat het Verbond direct bij de oprichting een degelijke
indruk zou maken op het Nederlandse publiek. Hij was echter weinig gemotiveerd voor het voorzitterschap,
en had het ook te druk met andere zaken.
Daarom werd al medio 1946 uitgekeken naar een opvolger. In eerste instantie
hadden velen Stuiveling voor die post op het oog. Dat was ook de mening van
Hoerink zelf. Hij schreef zelfs in een brief aan Van Praag over wie zijn opvolger
moest worden: 'Dat is natuurlijk Stuiveling'. Stuiveling zag echter van het
voorzitterschap
af, Hij had weliswaar bijzondere
sprekersgaven,
maar zijn
bestuurderskwaliteiten
waren veel geringer.
Later werd Stuiveling ook nog wel eens naar voren gebracht door mensen
die het voorzitterschap van Van Praag niet meer zagen zitten. 1- Tielrooy schreef
in 1949 aan L. van der Wal dat hij wel eens een andere voorzitter wilde. Ook
toen werd Stuiveling weer genoemd. Belangrijkste redenen waren waarschijnlijk
een tegenzin tegen de dominante persoonlijkheid van Van Praag, en verschil in
inzicht tussen mensen met een sterker accent op het rationalisme, zoals Stuiveling en Tielrooy, en de toch iets meer 'religieus' denkende Van Praag. Na 1950
waren er geen discussies meer over het voorzitterschap
van Van Praag. Diens
positie was sindsdien algemeen aanvaard."
Stuiveling was niet alleen op landelijk niveau actief voor het Humanistisch
Verbond, maar hij speelde ook een belangrijke rol in de gemeenschap Hilversum
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van het Verbond. Hij was van 1946 tot 1968 de voorzitter van deze afdeling, die
werd opgericht op 6 oktober 1946. Een van de activiteiten die Stuiveling voor de
afdeling opzette, was het organiseren van openbare discussie-bijeenkomsten
met
protestantse en katholieke sprekers in het raadhuis. Bij gelegenheid van de
viering van het 30-jarig bestaan van de gemeenschap in 1976 werd Garmt
Stuiveling benoemd tot Ere-voorzitter van de Gemeenschap."
Stuiveling speelde een belangrijke rol bij de komst van humanistische radiolezingen in het VARA-programma 'Geestelijk Leven'. In de periode 1945-1950
had Stuiveling bij de VARA de leiding van de gesproken-woord uitzendingen, waar
het programma Geestelijk Leven onder viel. De eerste radiolezing in deze
rubriek, over Dirk Volkertz. Coornhert, sprak Stuiveling zelf uit, op 20 januari
1946. Dat was dus nog vóór de oprichting van het Verbond. In dit verband is het
van belang te bedenken dat 'Geestelijk Leven' pas eind 1948 exclusief een
radioprogramma
van het Humanistisch Verbond werd. Sindsdien (tot en met
1973) gaf het Verbond de lezingen in druk uit onder de naam Het Woord van de
Week. In 1946 was Geestelijk Leven nog een spreekbuis voor sprekers van
diverse levensbeschouwelijke richtingen en ethisch gefundeerde pacifisten. Bij het
doornemen van de lijsten met sprekers en hun onderwerpen blijkt dat in de
beginperiode op een totaal van 109 lezingen er veertig werden gehouden door
mensen die als georganiseerd
humanist
of vrijdenker
kunnen
worden
omschreven - dat is dus minder dan de helft. Van de humanistische sprekers was
in 1946 Stuiveling de meest productieve, met acht toespraken."
Dat Stuivelings eerste toespraak over Coornhert ging, was geen toeval. Het
besef van historische wortels dat Stuiveling als neerlandicus uitdroeg, speelde ook
in zijn humanistische overtuiging een belangrijke rol. Middelhof beschrijft in een
'In memoriam' Stuivelings humanisme als volgt:
'Voor Stuiveling was het humanisme een mens-vol-waardig humanisme,
dat - hoe tevens een organisatorisch produkt van onze tijd - duidelijk
wortelde in de 16e en 17e eeuw, waar Coornhert - meer dan Erasmus
wellicht - de principiële verpersoonlijking van was.'26
24.
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In die eerste jaren spraken, naast Stuiveling, met name Van Praag en J.e. Brandt
Corstius dikwijls voor Geestelijk Leven. Stuiveling vervulde in de praktijk de rol
van eindredacteur. De sprekers leverden bij hem hun teksten in, die ze dan, van
aantekeningen
voorzien, terug kregen. 'Hij was de zeef waar het allemaal
doorheen ging.'27 Zelf sprak Stuiveling over tal van onderwerpen. Behalve de
gebruikelijke
thema's
als
humanisme,
het
Humanistisch
Verbond,
onkerkelijkheid
en atheïsme, waren dat bijvoorbeeld onderwijs en - uiteraard letterkunde. Tot in de jaren zeventig hield Stuiveling in deze rubriek (die midden
jaren zeventig kwam te vervallen) toespraken van algemeen-humanistische
en
letterkundige aard.
Voor het orgaan van het Verbond, Mens en Wereld, leverde Stuiveling ruim
een dozijn bijdragen. Ook hier behandelde hij de algemeen-humanistische
thema's, en daarnaast legde hij een eigen accent met onderwerpen die ontleend
waren aan de Nederlandse letterkunde. In 1948 schreef hij voor Mens en Wereld
een stuk naar aanleiding van de troonsbestijging van koningin Juliana, waarin hij
zich kritisch-positief uitliet over het koningshuis. In 1954 en 1958 leverde hij
bijdragen over respectievelijk bevrijdingsdag en de dodenherdenking.
In 1954
wijst hij in zijn artikel op de verantwoordelijkheid
van de Nederlanders om hun
vrijheid optimaal te gebruiken, ook ten bate van hen die nog in onvrijheid
verkeren. In zijn bijdrage uit 1958 tekent hij fel protest aan tegen het feit dat in
dat jaar de dodenherdenking
van 4 naar 3 mei werd verschoven, omdat 4 mei op
een zondag viel. Stuiveling verzet zich tegen deze gang van zaken, en wijst op de
unieke betekenis van de dodenherdenking op 4 mei, die volgens hem ook niet op
grond van kerkelijke bezwaren mocht worden verplaatst naar een andere datum.
Voor een overzicht van zijn bijdragen in de genoemde organen verwijs ik verder
naar de bibliografie verderop in dit boekje.
Stuiveling heeft voor het Verbond tal van werkzaamheden verricht. Zo was hij
lid van meerdere commissies. Een daarvan was een commissie die in 1948 werd
ingesteld om de verhouding tussen communisme en humanisme te onderzoeken.
In dat jaar deed zich namelijk de kwestie voor, of actieve leden van de Communistische Partij van Nederland (CPN) wel lid konden blijven van het Hoofdbestuur, gezien de omwikkelingen in met name Tsjechoslowakije, waar de commu-
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nisten op weinig democratische wijze de macht naar zich toe hadden getrokken.
Specifiek spitste deze controverse zich toe op het hoofdbestuurslidmaatschap van
mevrouw Brecht van den Muijzenberg-Willemse, Tweede-Kamerlid voor de CPN.
De commissie kwam tot de conclusie dat een actief lidmaatschap van de CPN niet
te verenigen was met leidende functies binnen het Verbond. Mevrouw Van den
Muijzenberg moest vervolgens aftreden. Stuiveling was bij die controverse een
van degenen die op het standpunt stonden dat het communisme methoden
gebruikt die tegen de humanistische principes ingaan, en die dus de onverenigbaarheid van humanisme en communisme benadrukten. Hij zei hierover:
'Ik wens nadrukkelijk uit te spreken, dat ik een Humanisme [H.J. Pos
beschouwde het marxisme als de hoogste vorm van humanisme] waarin
het doel de middelen heiligt, ondanks de meest scherpzinnige verdediging, dogmatisch en dus anti-humanistisch acht.':"
In hetzelfde jaar verleende Stuiveling ook zijn medewerking aan de eerste
kalender van het Humanistisch Verbond. Hij en H.G. Cannegieter verzamelden
daartoe citaten uit de wereldliteratuur waaruit de humanistische geest sprak.
In 1950 werd Stuiveling benoemd als een van de redacteuren van het
Verbondsorgaan, Mens en Wereld, samen met Brandt Corstius en Stempels.
Redactie-secretaris werd ing. B.J. Max. Hoewel Stuiveling al na een jaar door
tijdgebrek zich genoodzaakt zag deze functie neer te leggen, verrichtte hij alleen
al binnen het kader van het Humanistisch Verbond meer dan genoeg werk. Zo
leverde hij zijn bijdrage aan de spreekbeurten in den lande voor de afdelingen
van het Verbond. Hij sprak bij die gelegenheden bijvoorbeeld over Erasmus,
Multatuli of Henriëtte Roland Holst. Ook wendde hij zijn vakkennis op het
gebied van taalbeheersing aan ten bate van sprekerscursussen van het HV. ZO
sprak hij op 16 januari 1965 over het onderwerp: 'Hoe bouw ik een speech op?'.
Daarbij kwamen taalbeheersing en expressie aan de orde, en er werd nog
overwogen om een medewerkster van Stuiveling enige praktische aanwijzingen
te laten geven op het terrein van de adernbeheersing."
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In 1951 werd hij lid van het curatorium van de Stichting Socrates, het
wetenschappelijk instituut van het HV. Stuiveling beschouwde de 'verdieping van
de beginselen in wijsgerig opzicht' als uiterst belangrijk, en vond Socrates als
wetenschappelijk instituut dus ook van vitaal belang voor het Verbond.'? Later,
in 1958, werd hij voorzitter van de Raad van Advies voor de wetenschappelijke
sectie van Sonates en, in datzelfde jaar, tweede voorzitter van de Raad van
Advies voor de culturele sectie van Socrates.
In het lustrumjaar 1951 heeft Stuiveling herhaaldelijk, zowel in woord als in
geschrift, de plaats en betekenis van het humanisme in scherpe bewoordingen
uiteengezet. Bijvoorbeeld op 18 februari 1951, toen het Hoofdbestuur
een
receptie hield in het Kriterion Theater in Amsterdam. Stuiveling hield bij deze
gelegenheid een herdenkingsrede,
waarin hij het recht verdedigde van een
humanistische, ongodsdienstige levensbeschouwing,
naast de kerken:
'Wij hebben geen behoefte aan strijd, wij zijn niet gekomen om kerkelijke mensen onkerkelijk,
maar om buitenkerkelijke
humanistisch
te
maken. Maar wij zijn niet bereid bij voortduring ons straffeloos te laten
beledigen door hen die deemoed spreken en hoogmoed doen. Niet alleen
het simpele gevoel van zelfrespect verbiedt ons dat, maar ook de
overtuiging, dat de geestelijke wederopbouw van Nederland, van WestEuropa, de bijdrage van ons humanisme niet kan missen .. .'3l
En in een artikel 'De voorgeschiedenis van het Humanistisch Verbond', in het
lustrum-nummer
van Mens en Wereld, drukt Stuiveling zich heel kernachtig uit
over de ontstaansredenen van het Verbond: 'Zoals goede wetten het gevolg zijn
van slechte toestanden, zo is het Humanistisch
Verbond het voortreffelijke
gevolg van onderschatting en miskenning.Y
In 1953 nam Garmt Stuiveling, samen met onder anderen Van Praag, Libbe
van der Wal, Herik Bonger en Piet Schut, zitting in een commissie tot herziening
van de beginselverklaring. Een jaar later bleek het ontwerp voor een gewijzigde
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beginselverklaring
voor commissielid Schut dermate onaanvaardbaar,
dat hij
bedankte als hoofdbestuurslid. Uiteindelijk werd de gewijzigde beginselverklaring
aangenomen in 1955 op het jaarlijks congres. In de loop van de tijd waren 70
amendementen ingediend, waarvan er 22 werden aanvaard.
Stuiveling is ook belangrijk geweest voor het wetenschappelijke
kwartaalblad
RekenschapY Dit blad was, tot het eind 1999 overging in het Tijdschrift voor
Humanistiek, het wetenschappelijk periodiek van het Verbond. Stuiveling was
een der eersten die het belang benadrukten van een afzonderlijk periodiek dat
meer diepgaand inging op wetenschappelijke
vraagstukken en de wijsgerige
uitbouw van het humanisme. Al op 14 juni 1946 schetste Stuiveling waaruit
volgens hem de inhoud van zo'n blad zou moeten bestaan: principieel humanistische bijdragen (wijsgerig, ethisch, cultureel); actuele humanistische bijdragen
(geschiedenis, politiek etc.); literatuur en cultuur; alsmede literair scheppend werk
en literaire kritiek.
Aanvankelijk werd er echter niet zoveel gedaan met zijn voorstellen. De
initiatieven
richtten zich vooral op de samenwerking
met een bestaand
tijdschrift, De Nieuwe Stem, maar die pogingen verliepen niet erg voorspoedig. In
1953 deed Stuiveling daarom opnieuw een krachtige oproep om een eigen
wetenschappelijk blad op te richten.
'Het congres in Haarlem [april 1953], en de bespreking van de redactionele vraagstukken heeft mij opnieuw versterkt in de overtuiging, dat ons
verbond langzamerhand te groot en te belangrijk wordt om zich nog
langer te kunnen veroorloven een zo geringe periodieke publiciteit te
bezitten. [... ] Ik stel mij voor dat [... ] een driemaandelijks wetenschappelijk blad zal worden opgericht.'
Het belang van Stuiveling voor de oprichting van dit periodiek krijgt nog meer
gewicht, als men bedenkt dat de naam Rekenschap mede gebaseerd was op de
gelijknamige bundel die hij in 1941 bij Querido in Amsterdam had gepubliceerd.
Die bundel had betrekking op een aantal grote figuren uit de Nederlandse
letterkunde, zoals Coornhcrt, Douwes Dekker, Troelstra, Gorter. Van Eeden en
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Henriëtte Roland Holst. De titel Rekenschap was daarnaast ingegeven door het
feit, dat dit begrip een essentieel element van het humanisme weergeeft: het zich
voortdurend 'rekenschap' geven, de bereidheid tot redelijke verantwoording.
De redacteuren van Rekenschap behoorden allen tot de prominenten binnen
het Verbond. Naast Stuiveling waren dat bijvoorbeeld Hoetink, de eerste
voorzitter van het HV, B.W. Schaper, lid van het Hoofdbestuur en later hoogleraar in de Algemene Geschiedenis te Leiden, en Libbe van der Wal, classicus,
ontwerper van de beginselverklaring van het HV van 1955, lid van het Hoofdbestuur sinds 1948 en in 1952 aan de Technische Hogeschool in Delft benoemd
tot eerste Socrates-hoogleraar.
Stuiveling heeft met een aantal andere neerlandici geprobeerd van Rekenschap
ook een letterkundig tijdschrift te maken met bellettrie en oorspronkelijk werk.
Vooral Van der Wal heeft veel bijdragen op dat gebied geleverd, in het bijzonder
op oudheidkundig terrein. En de echtgenote van Stuiveling, Mathilde, schreef
onder het pseudoniem Merijn Trip vier novellen voor Rekenschap die merendeels
een belangrijk autobiografisch karakter dragen. Toch is het uiteindelijk niet
gelukt om de letterkunde tot een vast onderdeel te maken van Rekenschap.
In de jaren 1957-1962 werd Stuiveling achtervolgd door de nasleep van zijn
bijdrage aan de oorlogseditie uit 1942 (de '17de druk') van de Schets der Nederlandse letterkunde, die in het voorgaande al ter sprake is gekomen. Al eerder, in
1955, had een door hemzelf benoemde Ereraad een - wat tweeslachtigeuitspraak in de kwestie gedaan, die als volgt luidde:
'Hoezeer ook overtuigd van Prof. Stuivelings goede trouw, toch heeft de
Ereraad gemeend ten aanzien van deze handelingen het woord "laakbaar" te moeten bezigen.':"
Op deze manier werd zijn handelwijze op zichzelf dus afkeurenswaardig
genoemd, maar werden anderzijds zijn goede bedoelingen niet in twijfel getrokken. Daarmee bleek de zaak echter niet gesloten, want in de volgende jaren werd
deze kwestie weer opgerakeld en moest Stuiveling meerdere malen zijn handelwijze in de oorlog verdedigen;" Zo verspreidde in 1962 A. Marja, bestuurslid
34.
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de Vereniging van Letterkundigen (VVL), een gefingeerde circulaire waarin
Stuiveling - die op dat moment voorzitter was van de VVL- aankondigde dat hij
naar aanleiding van de kwestie wenste af te treden. De circulaire kwam terecht
bij zowel VVL-leden als bij een deel van de pers. Marja, pseudoniem van A.Th.
Mooij, die al langer berucht was om zijn 'practical jokes', werd geroyeerd. Maar
omdat zijn schuld aan de kwestie officieel niet kon worden bewezen, werd het
royement drie maanden later al weer ongedaan gemaakt. 36 In datzelfde jaar 1962
gaf J.B. Charles (pseudoniem van de schrijver en criminoloog W.H. Nagel)
bovendien opnieuw bekendheid aan de kwestie-Stuiveling, door deze te behandelen in het geruchtmakende boek Van het kleine koude front.37
Twee jaar eerder had Stuiveling zich genoodzaakt gezien zijn lidmaatschap
van de redactie van Rekenschap op te geven, nadat in Vrij Nederland van 4 juni
1960 een publicatie was verschenen van prof.mr.dr. J. Barents, die het optreden
van Stuiveling in en na de bezettingsjaren aan kritiek onderwierp. Tegelijk met
Stuiveling trad ook prof.dr. T.T. ten Have uit de redactie. Ten Have was
betrokken geweest bij een verweerartikel van prof. Barents in Het Parool, en
merkte dat zijn houding in de kwestie-Stuiveling bedenkingen opriep bij de rest
van de redactie. In een verklaring in Rekenschap koos een ruime meerderheid van
de redacteuren partij voor Stuiveling, maar het aftreden van Ten Have werd
daarentegen betiteld als 'niet onjuist'. Ten aanzien van Stuiveling schreef de
redactie:
'De redactie stelt er prijs op te verklaren, dat zij deze kritiek [van
Barents] naar inhoud en vorm alleszins misplaatst acht, en dat prof.
Stuiveling haar volle vertrouwen geniet. Zij betreurt het ten zeerste dat
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prof. Stuiveling zich teruggetrokken
heeft, en spreekt de hoop uit dat
deze zelf opgelegde afzijdigheid slechts van korte duur zal zijn.'38

Bij gelegenheid van het zeventiende jaarlijks congres van het Humanistisch
Verbond op 15 en 16 april 1967 nam Stuiveling afscheid van het Hoofdbestuur,
tegelijk met nog tien anderen. Velen van hen waren vanaf het allereerste begin
bij het HV actief geweest, zoals Libbe van der Wal, B.W. Schaper en J. Bijleveld.
Bij deze gelegenheid roemde voorzitter Van Praag Stuivelings 'intellectuele
hartstocht en grote sprekersgaven.P"
Hoogleraar

taalbeheersing

en Nederlandse

letterkunde

Terwijl hij zijn leraarschap Nederlands aan het Nieuw Lyceum te Hilversum
gewoon voortzette, werd Stuiveling in 1950 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in een nieuwe richting in de neerlandistiek: de welsprekendheid, Stuiveling
doopte dit vak zelf om tot 'taalbeheersing' en verwoordde de motivering voor de
instelling van deze leerstoel als:
'verontrusting
over slordigheid van stijl, de onduidelijkheid
van
formulering, de beperktheid van woordkeus, de aanwijsbare fouten zelfs
in spelling en zinsbouw, die scripties en proefschriften,
examens en
promoties te zien en te horen geven'.40
In 1956 kreeg hij het ordinariaat in de Nederlandse letterkunde, maar hij bleef
daarnaast buitengewoon hoogleraar in de taalbeheersing.
In de jaren vijftig kreeg de literatuurhistoricus
toenemende bekendheid in de
letterkundige wereld, en daarbuiten. Zo werd Stuiveling in 1957 voorzitter van
de Vereniging van Letterkundigen (VVL), welke functie hij tot 1972 zou bekle-
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den. Hij speelde een belangrijke rol in de totstandkoming
van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
in Den Haag. Voorts was hij
van 1947 tot 1962 redacteur van Het boek van nu en van 1952 tot 1983 van het
Nieuw Vlaams Tijdschrift. In beide bladen publiceerde hij regelmatig literatuurhistorische artikelen.
Multatuli, die al op jonge leeftijd zijn grote liefde was, bleef dat zijn hele
verdere leven. Die liefde werd enerzijds bepaald door de erkenning van het
geniale schrijverschap van Multatuli, anderzijds door bewondering voor diens
opvattingen over menselijke waardigheid. Van 1945 tot 1983 was Stuiveling
voorzitter van het Multatuli-genootschap,
en hij droeg in belangrijke mate bij aan
de oprichting van het Multatuli-Museum in Amsterdam. Hij verzorgde de uitgave
van de Volledige werken van Multatuli, waarvan zeventien del~ uitkwamen in de
periode 1950-1986. De eerste zeven delen, die in de jaren 1950-1953 verschenen,
bevatten het volledige literaire werk, terwijl in de daaropvolgende delen brieven
en documenten over de schrijver zijn opgenomen. Het leven en werk van geen
enkele andere Nederlandse schrijver is daardoor zo goed gedocumenteerd als dat
van Eduard Douwes Dekker. Op Stuivelings naam staat ook de uitgave van de
Max Havelaar naar het oorspronkelijk manuscript, de zogeheten 'nulde druk'.
Daarnaast was Stuiveling voorzitter van de Henriétte Roland Holst-stichting.
In die hoedanigheid maakte hij zich verdienstelijk door tekstuitgaven van deze
socialistische dichteres. Voorts heeft Stuiveling briefwisselingen uitgegeven, onder
meer Vosrnaer-Perk en Vosmaer-Kloos. Ten slotte heeft hij een onvoorstelbare
hoeveelheid tekstuitgaven op zijn naam staan, waarvan teksten van Jacques Perk,
Herman Gorter en Louis Couperus de hoofdbestanddelen
vormen.
In de jaren zestig kregen Stuivelings toch al hechte contacten met Vlaanderen een nog intensiever karakter. Dat kwam onder meer tot uitdrukking, toen
hij in 1963 benoemd werd tot hoogleraar honoris causa aan de Gentse Rijksuniversiteit. In Vlaanderen vond Stuiveling een zeer grote bewondering. Hij heeft
een belangrijke rol gespeeld bij de toenadering op taalkundig gebied van Nederland en Vlaanderen. De betekenis die hij voor de Nederlandse letterkunde in
zowel Vlaanderen als Nederland had, heeft brede erkenning gekregen, die zijn
neerslag vond in de uitreiking van meerdere officiële onderscheidingen.
Zo
verkreeg hij in Nederland de onderscheidingen
van Officier in de Orde van
Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In België werd
hij onderscheiden tot Commandeur in de Kroonorde van België en Commandeur
in de orde van Leopold 11.
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Stuiveling werd bewonderd, maar kreeg met name in de letterkundige wereld
ook te maken met rivaliteit en afgunst. Zijn zelfverzekerdheid
en onbevangen
kritiek op het werk van andere literatoren werden nogal eens opgevat als
arrogantie. Mede daardoor gingen literaire prijzen soms aan hem voorbij.
Vanaf het begin van de jaren zestig begon zijn hoogleraarschap hem minder
genoegen te schenken. Veel van zijn tijd zag hij verloren gaan in de eindeloze
vergaderingen,
die voortvloeiden
uit de turbulente
ontwikkelingen
aan de
universiteit, waar in 1969 de bekende studentenprotesten
plaatsvonden. Hij had
dan ook al lang van te voren besloten op zijn 65ste met emeritaat te gaan.
In 1972 nam hij dus afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Hij had
zich veel van zijn emeritaat voorgesteld, en hoopte allerlei projecten te kunnen
voltooien. In elk geval had hij nog twee doelen willen realiseren: de voltooiing
van de volledige werken van Multatuli en van Henriëtte Roland Holst. Deze
projecten werden echter niet meer tijdens zijn leven tot voleinding gebracht.
Stuiveling begon bovendien in die jaren al steeds meer te lijden aan een kwaal,
die eerst gedeeltelijke, en later volledige verlamming van de ledematen tot gevolg
had. Toen op 11 mei 1985 zijn einde kwam, was dat eigenlijk in de eerste plaats
een verlossing uit zijn lijden."

41.

De laatste alinea's zijn grotendeels

ontleend

aan: Huygens,

p. 142-153.
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met nadruk op diens publicaties op humanistisch

vlak

drs. JAN LOMAN

1. Stuivelings

vroegste publicitaire werkzaamheid

Garmt Stuiveling was als student zeer actief in jeugdbewegingen van allerlei
signatuur: socialistisch, pacifistisch, geheelonthouders.
Zijn eerste publicaties
schreef hij met het doel deze idealen te propageren. Hier kunnen onder meer
genoemd worden:
Het vraagstuk van de vrede ([Amsterdam]:
1929). 48 p.

Jeugdbond

voor Onthouding,

Eerste tot en met vierde druk 'verkrijgbaar
bij' Piet Mes, Nieuwendam
[Amsterdam];
Sde (1930) en 6de druk (1931) uitgegeven door Geen van Oorschot, Amsterdam.

Kultuur of barbarisme (De Bilt: Jeugdbond

voor Onthouding,

1934). 48 p.

Daarnaast schreef Stuiveling al in zijn studententijd een massa artikelen en
bijdragen voor tal van linkse jongerenbladen,
alsmede voor Der Clercken
Cronijke. Algemeen-Gronings studentenblad.

2. Letterkundige

publiciteit

Hoewel in deze bibliografie het zwaartepunt ligt op het humanistische werk van
Stuiveling, mogen tenminste zijn belangrijkste werken op letterkundig en literairhistorisch terrein hier niet onvermeld blijven: 2.1. Poëzie

Elementen (Amsterdam: Arbeiderspers,
Amsterdam: Querido, 1949). 137 p.

1931; 3de [vermeerderde]

druk
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Ego en echo (Amsterdam: Querido, 1957). 117 p.
Eeuwig gaat voor ogenblik (Amsterdam: Meulenhoff, 1965). 79 p.
2.2. Toneelwerk

Erasmus. Spel van het humanisme in zes taferelen (Amsterdam: Arbeiderspers,
1936; Zde druk Amsterdam: Querido, 1954). 154 p.
2.3. Literair-historisch

werk

Versbouw en rhythme in den tijd van '80 (proefschrift Groningen;
gen/Den Haag/Batavia: Wolters, 1934). 243 p.

Gronin-

De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt (Amsterdam: Arbeiderspers,
verbeterde druk 1981). 180 p.

1935; 3e

CG.N. de Vooys, Historische schets van de Nederlandse letterkunde voor
schoolgebmik en boofdacte-sucdie (16de druk 'met medewerking van dr. G.
Stuiveling herzien en vermeerderd'; Groningen/Batavia: Wolters, 1939).
Vanaf de 25ste druk (1958) is de titel: Schets van de Nederlandse letterkunde; onder deze titel
de 32e [herz.] druk (Groningen: Wolters Noordhoff,
1980).289 p.

Een eeuw Nederlandse letteren (Amsterdam: Querido, [1943; geantedateerd:]
1941; 5e druk Amsterdam: Arbeiderspers, 1982). 227 p.
2.4. Tekstuitgaven
Multatuli, Max Havelaar (Amsterdam: Van Oorschot,
239 p.
Multatuli,
1995).

Volledige werken (25 delen; Amsterdam:

Het laatste deel waarvoor
in 1986 uitkwam.

Stuiveling voorbereidend

Herman Gorter, Verzamelde werken
Dishoeck/Querido,
1948-1952).

1949; 18e druk 1986).
Van Oorschot,

werk verrichtte,

1950-

is het achttiende,

(8 delen; Bussum/Amsterdam:

dat

Van
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Louis Couperus, Verzamelde werken (7 delen; Amsterdam/Antwerpen:
'De
samenwerkende
uitgevers', 1952-1957; ongewijzigde herdruk Amsterdam:
Van Oorschot, 1975).
Onder Stuivelings tekstuitgaven

van en studies over Bredero vallen te noemen:

Memoriaal van Bredere: documentaire van een dichter/even
Tjeerik Willink-Noorduijn,
1970; 2de druk 1975). 258 p.

(Culemborg:

C.A. Bredero's verspreid werk, verzameld en toegelicht door C. Stuiveling;
voltooid door B.C. Damsteegt (Leiden: Nijhoff, 1986). 354 p.
Voorts verzorgde Stuiveling tekstuitgaven van werk van Henriêtre Roland Holst
en Jacques Perk, en de publicatie van briefwisselingen
tussen literatoren,
waaronder die tussen Vosmaer en respectievelijk Perk en Kloos.

3. Bijdragen van Stuiveling

aan humanistische

publicaties

Voor Mens en Wereld, het ledenblad (1946-1970)1 van het Humanistisch
Verbond (HV) , schreef Stuiveling tussen 1946 en 1963 dertien bijdragen. In
Humanist, sinds 1971 de opvolger van Mens en Wereld, heeft Stuiveling niet
gepubliceerd. In het mededelingenblad
In en Om het Humanistisch Verbond
(1954-1972) was maar één bijdrage van Stuiveling te vinden (1961).
Op de radio was Stuiveling tussen 1946 en 1973 te horen in 83 uitzendingen van
het programma 'Geestelijk Leven'. Drie van zijn toespraken in de periode
1946-19482 werden achteraf gepubliceerd in Hv-brochures,
terwijl zijn 69
bijdragen vanaf september 1948 in druk verschenen in Het Woord van de Week.
Hij verleende ook enkele malen medewerking
aan interviews
voor dit
programma. De voordrachten van Stuiveling in 'Geestelijk Leven' gingen over
soortgelijke
onderwerpen
als waarover
doorgaans
gesproken
werd: het

1.

In 1946 verscheen dit blad onder de titel Humanistisch

2.

Voor de jaren 1946-1948 zijn de gegevens ontleend
omroep rapporten van de VARA en aan Mens en Wereld.

Verbond. Mededelingenblad.
aan de jaarverslagen

en
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humanisme, het Humanistisch Verbond, onkerkelijkheid. Wel legde elke spreker
zijn eigen accent, en bij Stuiveling waren dit zijn bijdragen over onderwerpen uit
de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
35 voordrachten in de periode 1959-1973 waren ondergebracht in een serie
'Uit humanistisch
oogpunt' (eenmaal werd ook de titel 'Uit humanistisch
standpunt'
gebruikt). De artikelen in deze serie betreffen een veelheid van
onderwerpen,
zoals het Humanistisch Verbond en onkerkelijkheid,
maar ook
letterkunde en onderwijs. Omdat deze praatjes geen eigen titel meekregen, is het
onderwerp hieronder aangegeven tussen vierkante haken [ ].
In Rekenschap. Driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en cultuur, het wetenschappelijk tijdschrift van het HV, publiceerde Stuiveling tussen 1954 en 1964
negen bijdragen. In De Nieuwe Stem (1946-1967), dat inhoudelijk en levensbeschouwelijk wel als een voorloper is te beschouwen van Rekenschap maar
volledig losstond van de humanistische beweging, heeft Stuiveling nooit gepubliceerd.
1946
'Marsmans dichterlijke testament', in: Humanistisch Verbond. Mededelingenblad jrg. 1 (1946) no. 1, p. [4].
'Persoonlijke verantwoordelijkheid',
gepubliceerd in: J.P. van Praag, j.C,
Brandt Corstius en G. Stuiveling, Levend humanisme (Utrecht: Humanistisch
Verbond, 1946). 16 p. Aldaar p. 13-16. [radiotoespraak]
'De weg omhoog', gepubliceerd in: J.P. van Praag, A.L. Constandse en G.
Stuiveling, Het humanisme na deze oorlog (Utrecht: Humanistisch Verbond,
1950). 15 p. Aldaar p. 12-15. [radiotoespraak uit 1946]
Voorts hield Stuiveling in 1946 voor 'Geestelijk Leven' de volgende nietgepubliceerde radiotoespraken.'
'Dirk Volkertz, Coornhert'
'Bijeenkomst Humanistisch Verbond, reportage m.m.v. prof. Pos'
'In 't papieren paradijs'
'Het geluk der kleine dingen'
'Socialisme en humanisme, vroeger en nu'
'Moraal en moralisten'

3.

Een van deze lezingen hield hij op 21 april, welke is niet bekend. Zie: Humanistisch
Verbond. Mededelingenblad, jrg. 1 (1946) I1L 2, p. [4].
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1947
'Over humanistische waarden' [radiotoespraak, vermoedelijk gehouden op
28 december 1947, onder de titel 'Moraal en practijk'], in: G. Stuiveling, J.P.
van Praag, j.C, Brandt Corstius e.a., Humanistische waarden: een serie
radiolezingen (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1948). 48 p. Aldaar p. 1-5.
Voorts hield Stuiveling in 1947 voor 'Geestelijk Leven' een niet gepubliceerde radiotoespraak 'De humanist in zijn partij'.
1948
'Na het feest', in: Mens en Wereld jrg. 3 no. 9 (23 sept 1948) p. 1-2.
Betreft de feestelijkheden

rond de troonsbestijging

van koningin

J uliana.

'Erasrnus', in: Het Woord van de Week jrg. 1 no. 6 (7 nov 1948) p. [1-5].
Voorts hield Stuiveling in 1948 voor 'Geestelijk Leven' de volgende nietgepubliceerde radiotoespraken:
'Ontspanning'
(gehouden op 4 juli 1948)
'Rekenschap van Europa'
1949
'Enkeling en gemeenschap', in: Het Woord van de Week jrg. 2 no. 14 (3 april
1949) p. [1-4].
'Goethe als dichter', in: Het Woord van de Week jrg. 2 no. 35 (28 aug 1949)
p. [1-4].
1950
'Ontspanning',
p. [1-4].

In: Het Woord van de Week Jrg. 3 no. 24 (11 juni 1950)

1951
'De voorgeschiedenis van het Humanistisch
jrg. 6 no. 2 (februari 1951) p. 13.
Interessant

Verbond',

in: Mens en Wereld

overziehtsartikel.

'Na vijf jaar, en verder. ..', in: Mens en Wereld jrg. 6 no. 3 (maart 1951) p. 1.
'Wet en wonder', in: Hel Woord van de Week jrg. 4 no. 12 (25 maart 1951)
p. [1-4].
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'Om onze culturele weerbaarheid',
(16 sept 1951) p. [1-5].

in: Het Woord van de Week jrg. 4 no. 37

1952
'Het eerste internationale humanistisch
jrg. 5 no. 35 (31 aug 1952) p. [1-3].

congres', in: Het Woord van de Week

1954
'Winst uit nood', in: Het Woord van de Week jrg. 7 no. 5 (31 jan 1954)
p. [1-3].
'Het spoor bijster?', in: Rekenschap jrg. 1 (1954) no. 1, p. 39-45.
'Victorie', in: Mens en Wereld jrg. 9 no. 10 (15 mei 1954) p. 1.
Tekst van een toespraak gehouden in de Grote Kerk te Alkmaar, op 5 mei 1954, ter
gelegenheid van de viering van de bevrijding. Hierin plaatst hij de Nederlandse burger
voor de vraag, wat deze eigenlijk met de herwonnen vrijheid heeft gedaan. Het geldt hier
dan met name de verantwoordelijkheid
van de vrije mens voor de nog niet vrije mens, de
strijd voor de mensenrechten
in de wereld. Op deze herdenkingsbijeenkomst
komt Mens
en Wereld nog terug in no. 11 (29 mei).

'Critische

notities',

in: Rekenschap jrg. 1 (1954) no. 3, p. 97-105.

1955
'August Vermeylen, een groot Vlaams humanist (12 mei 1872 - 10 januari
1945)', in: Het Woord van de Week jrg. 8 no. 2 (9 jan 1955) p. [1-3].
'Mijn kleine neger', in: Mens en Wereld jrg. 10 no. 3 (5 februari 1955) p. 1-2.
'Over vrijheid en crematie', in: Rekenschap jrg. 2 (1955) no. 2, p. 58-64.
'Beter één in de hand, dan tien in de lucht', in: Het Woord van de Week jrg.
8 no. 46 (13 nov 1955) p. [1-3].
1956
'Vijf Kwatrijnen',
Gedichten

in: Mens en Wereld jrg. 11 no. 4 (18 februari 1956) p. 3.

van Stuiveling, overgenomen

uit Wordend kristal (Amsterdam:

Querido,

1945).

'De daad van Lebak', in: Het Woord van de Week jrg. 9 no. 9 (26 febr 1956)
p. [1-3].

'Bij Rembrandt's portret
no. 3, p. 155-156.

van Saskia' [gedicht], in: Rekenschap jrg. 3 (1956)
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1957
'De grenzen van de vrijheid', in: Het Woord van de Week jrg. 10 no. 1 (6 jan
1957) p. [1-3].
'Wereldomvattend humanisme', in: Het Woord van de Week jrg. 10 no. 31
(4 aug 1957) p. [1-3].
'Landdag van Socrates: kunst, kritiek, moraal', in: Mens en Wereld jrg. 12 no.
18 (21 september 1957) p. 6.
1958
'De mens en de macht', in: Het Woord van de Week jrg. 11 no. 8 (23 febr
1958) p. [1-3].
'Stichtelijk sollen met 4 mei', in: Mens en Wereld jrg. 13 no. 7 (29 maart
1958) p. 1.
In dit artikel tekent Stuiveling protest aan tegen het feit, dat de dodenherdenking
4 mei werd verschoven naar 3 mei, omdat de eerste datum op een zondag viel.

'Humanistisch dichterschap', in: Rekenschap jrg. 5 (1958) no. 2, p. 86-88.
'De achtergrond van ons werk', in: Het Woord van de Week jrg. 11 no.
(13 juli 1958) p. [1-3].
'De mens tussen dogma en denken', in: Rekenschap jrg. 5 (1958) no.
p. 127-137.
'Het recht om zichzelf te zijn', in: Het Woord van de Week jrg. 11 no.
(16 nov 1958) p. [1-3].
'De donkere dagen voor kerstmis', in: Het Woord van de Week jrg. 11 no.
(21 dec 1958) p. [1-3].
'De mens tussen dogma en denken', in: Rekenschap jrg. 5 (1958) no.
p. 140-151.

van

28
3,
46
51
4,

1959
'De enkeling en de massa', in: Het Woord van de Week jrg. 12 no. 3 (18 jan
1959) p. [1-3].
'De illusies van de toekomst', in: Het Woord van de Week jrg. 12 no. 7
(15 febr 1959) p. [1-3].
'Illusies van het verleden', in: Het Woord van de Week jrg. 12 no. 11
(15 maart 1959) p. [1-2].
'Weer een jaar Humanistisch Verbond', in: Het Woord van de Week jrg. 12
no. 14 (12 april 1959) p. 2-3.
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'Het recht op vrije tijd', in: Het Woord van de Week jrg. 12 no.
1959) p. 2-4.
'Het humanisme van Jacques Perk', in: Het Woord van de Week
22 (7 juni 1959) p. 2-3.
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg.
(18 okt 1959) p. 1-3. [dogma's; radioprogramma's]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg.
(22 nov 1959) p. 2-3. [gevangenen; penitentiair recht]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg.
(20 dec 1959) p. 2-4. [wereldbeeld; mensheid]
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19 (18 mei
jrg. 12 no.
12 no. 41
12 no. 46
12 no. 50

1960
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 13 no. 3 (17 jan
1960) p. 2-4. [antisernitisme; collectief handelen]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 13 no. 8
(21 febr 1960) p. 1-3. [kerk en maatschappij; vrouwendiscriminatie]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 13 no. 12
(20 maart 1960) p. 1-3. [verzuiling; levensbeschouwingen]
'In 26 letters', in: Mens en Wereld jrg. 15 no. 6 (26 maart 1960) p. 1. [ondertekend met 'G.S.']
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 13 no. 16
(18 april 1960) p. [6-7]. [verleden; heden; Lodewijk XIV]
'De dood van Chessman' in: Mens en Wereld jrg. 15 no. 10 (21 mei 1960)
p. 1.

'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 13 no. 21
(22 mei 1960) p. [1-3]. [volkstellingen; bevolking]
1961
'Vijftien jaar georganiseerd humanisme', in: Het Woord van de Week jrg. 14
no. 7 (12 febr 1961) p. [4-5].
'De Genestet herdacht', in: Het Woord van de Week jrg. 14 no. 27 (2 juli
1961) p. [1-2].
'Na vijftien jaar', in: In en Om het Humanistisch Verbond. Mededelingen voor
de leden jrg. [8] no. 5 (22 juli 1961) p. 1 [ondertekend met: 'G. St.']
Artikel over het belang van het humanisme in Je wereld en van humanistische
bewust·
wording. De hijdrage was overgenomen uit het blad van de t-tv-gemeenschap Hilversum.

Garmt Stuiveling, wegbereider van het Humanistisch

86

Verbond

'De eeuwige mens', in: Het Woord van de Week jrg. 14 no. 48 (26 nov 1961)
p. [1-2].

1962
'De gewone man', in: Het Woord van de Week jrg. 15 no. 2 (7 jan 1962)
p. [1-3, 5].
'Het westen en de resten', in: Het Woord van de Week jrg. 15 no. 13
(25 maart 1962) p. [1-3].
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week Jrg. 15 no. 43
(21 okt 1962) p. [2-3]. [studenten; studentengezelschappen]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 15 no. 47
(18 nov
1962)
p. [1-3].
[openbaar
onderwijs;
humanistisch
vormingsonderwijs (hvo)]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 15 no. 51
(16 dec 1962) p. [1-3]. [volkstellingen; onkerkelijkheid]
1963
'Ons volk naar kerkelijke
(12 januari 1963) p. 1.
Artikel met veel statistische
(Stuiveling als statisticusl).

gezindte',
gegevens

in: Mens en Wereld jrg. 18 no. 1
over

kerkelijk

en buitenkerkelijk

Nederland

'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 16 no. 4 (20 jan
1963) p. [2-4]. [International
Humanist
and Ethical Union (IHEU);
humanisme]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 16 no. 8
(17 febr 1963) p. [1-3]. [Humanistisch
Verbond (HV); humanistisch
geestelijke verzorging]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 16 no. 12
(17 maart 1963) p. [1-3]. [menselijk handelen; mensbeeld]
'Boekenweek', in: Het Woord van de Week jrg. 16 no. 16 (14 april 1963)
p. [3].
'Humanistisch leven', in: Het Woord van de Week jrg. 16 no. 28 (7 juli 1963)
p. [4].
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 16 no. 41 (6 okt
1~63) p. [1-3]. [christendom; atheïsme]
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'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 16 no. 45
(3 nov 1963) p. [2-3]. [wetenschap; waarheid]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 16 no. 50 (8 dec
1963) p. [4-5]. [Franse Tijd; Nederland]
1964
'Uit humanistisch standpunt: Johannes Kinker ter herdenking', in: Het
Woord van de Week jrg. 17 no. 2 (5 jan 1964) p. [1-3].
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 17 no. 6 (2 febr
1964) p. [1-3]. [televisieprogramma's; onverdraagzaamheid]
'Kleine ode aan de vele vruchten' [gedicht], in: Rekenschap jrg. 11 (1964) no.
2, p. 49-50.
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 17 no. 41 (4 okt
1964) p. [1-3]. [onkerkelijkheid; discriminatie]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 17 no. 45
(1 nov 1964) p. [3-4]. [armoede; India]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 17 no. 49
(29 nov 1964) p. [1-3]. [toneelschrijvers; schrijvers]
'Het zwarte van de Zwarte Zee', in: Rekenschap jrg. 11 (1964) no. 4,
p. 151-152.
Twee Duitstalige

gedichten

'Diese Schlange'

en 'Ovid in Tomi',

met toelichting.

1965
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 18 no. 2 (10 jan
1965) p. [1-3]. [vreemdelingenrecht; wetgeving]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 18 no. 6 (7 febr
1965) p. [1-3]. [parlementaire democratie; politiek]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 18 no. 10
(7 maart 1965) p. [1-2]. [humanistisch raadswerk; hulpverlening]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 18 no. 14
(4 april 1965) p. [2-4]. [eed; onkerkelijkheid; moraal]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 18 no. 40 (3 okt
1965) p. [1-3]. [dogma's; twijfel]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 18 no. 45
(7 nov 1965) p. [1-3]. [monarchie; democratie]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 18 no. 49 (5 dec
1965) p. [1-3]. [onzekerheid; angst]
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1966
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 19 no. 7
(13 febr 1966) p. [1-3]. [humanisme; kerk]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 19 no. 11
(13 maart 1966) p. [1-3]. [monarchie; televisie]
1967
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week Jrg. 20 no. 46
(12 nov 1967) p. [1-3]. [oorlogen; herdenkingen]
1968
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 21 no. 5 (28 jan
1968) p. [1-3]. [bijzonder onderwijs; Vrije Universiteit (Amsterdam)]
'Bij de herdenking van Bredero', in: Het Woord van de Week jrg. 21 no. 39
(22 sept 1968) p. [1-3].
1969
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week jrg. 22 no. 5 (2 febr
1969) p. [1-3]. [rooms-katholieke kerk; veranderingsprocessen]
'Ze zijn er allebei geweest', in: Het Woord van de Week jrg. 22 no. 38
(21 sept 1969) p. [1-3] [blijkens de 'Inhoudsopgave
1969' was Stuiveling de
commentator bij deze uitzending]
'Denken en doen', in: Het Woord van de Week jrg. 22 no. 38 (21 sept 1969)
p. [2].
1971
'In memoriam Simon Vestdijk',
(9 mei 1971) p. [5-7].

in: Het Woord van de Week jrg. 24 no. 14

1973
'Het conflict tussen twee soorten waarheid', in: Het Woord van de Week jrg.
26 no. 14 (15 juli 1973) p. [3-5].
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week Jrg. 26 no. 21
(21 okt 1973) p. [4-6]. [internationale conflicten]
'Uit humanistisch oogpunt', in: Het Woord van de Week Jrg. 26 no. 23
(18 nov 1973) p. [3-5]. [kennis]
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4. Publicaties over en interviews met Stuiveling
De voornaamste algemene publicaties over Stuiveling, onder andere als letterkundige, zijn in chronologische volgorde:
G.H. 's-Gravesande, 'Een onderhoud met Garmt Stuiveling', in: Den gulden
winckel. Geïllustreerd maandschrift voor boekenvrienden no. 373 (januari 1933)
p. 142-146.
E. du Perron, 'Garmt Stuiveling. Tegen de stroom', in: idem, Verzameld
werk VI (Amsterdam: Van Oorschot, 1958) p. 519-526.
M. Janssens, 'Garmt Stuiveling 60', in: Ons erfdeel 11 (1967/1968) p. 141-143.
J.]. Oversteegen, 'De socialisten: Garmt Stuiveling (geb. 1907)', in: idem,
Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen (Amsterdam: Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 1969) p. 361-368.
J. Florquin, 'Prof.dr. Garmt
Davidsfonds, 1972) p. 99-147.

Stuiveling',

A.J. Govers, 'De kwestie Marja-Stuiveling',
p. 532-542.

in: Ten huize van...

(Leuven:

In: Maatstaf 21 (1972/1973)

[Ton Cram e.a. (red.)], Weerwerk. Opstellen aangeboden aan professor Dr.
Garmt Stuiveling ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam (Assen: Van Gorcum, 1973).
E. Francken en E. Kummer, 'Vragen aan Stuiveling' [interview], in: Over
Multatuli 3 (Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten, 1979) p. 25-33.
A. Braet, 'Renaissance van de retorica', in: Ons erfdeel 25 (1982) p. 162-170.
E. Francken en E. Kummer, 'Garmt Stuiveling ter ere', in: Over Multatuli 10
(Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten, 1982) p. [5].
Inleiding over de betekenis van Stuiveling voor de studie van leven en werk van Eduard
Douwes Dekker. Dit tiende deel van het seriewerk Over Mnltatuli is een speciaal Stuiveling-nummer,
en bevat een aantal eerder verschenen artikelen van diens hand over
Multatuli.
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Frank Vermeulen, 'Ik ben niet verbitterd, maar verbijsterd. Een interview
met prof.dr. Garmt Stuiveling', in: Literatuur 2 (1985) p. 43-47.
K. Middelhof, 'In memoriam
Belfort 130 (1985) p. 451-452.

Garmt

Stuiveling',

in: Dietsche Warande en

G.W. Huygens, 'Garmt Stuiveling', in: Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985-1986 (Leiden 1987) p. 131-154.
Martien de Jong, Liever waarheid dan sensatie. Met een eerherstel voor Ed.
Hoornik en andere slachtoffers van valse geschiedschrijving over de Tweede
Wereldoorlog (Baarn: De Pram, 1990) p. 61-79.

5. Publicaties over Stuiveling als humanist
1950
'Het congres van het Humanistisch
3 (29 maart 1950) p. 8-9.

Verbond',

in: Mens en Wereld jrg. 5 nr.

Verslag van het 5de jaarlijks congres van het HV in 1950, met bespreking
die Stuiveling toen hield.

1954
H.B. [Henk Banger], ' "Erasrnus" , spel van het humanisme',
Wereld jrg. 9 no. 15 (24 juli 1954) p. 2-3.
Artikel over Stuivelings
afgedrukt.

toneelstuk

van de toespraak

in: Mens en

Erasmus. Op p. 2 is een scène uit het vierde tafereel

1958
G.W. Huygens, 'Garmt Stuiveling vijftig jaar', in: Mens en Wereld jrg. 13 no.
1 (4 jan. 1958) p. 4.
'Na twaalf jaar, doorgaan!', in: In en Om het Humanistisch Verbond. Mededelingen voor de leden, jrg. [5] nr. 4 (10 mei 1958) p. 1-2.
Op p. 2 een deel-uit de toespraak van Stuiveling op het twaalfde jaarlijks congres van het
HV in Wageningen. Zie voor een summiere samenvatting
van die toespraak: 'Kort verslag
van het Congres', in: Mens en Wereld jrg. 13 nr. 9 (26 april 1958) p. 4, 6: aldaar p. 6.
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1970
[anoniem], 'Rationalisme',
in: Het Woord van de Week Jrg. 23 no. 11
(15 maart 1970) p. [1-3]. [gesprek met Garmt Stuiveling]
1973
'Invuloefeningen
in humanisme (XIV)', in: Het Woord van de Week jrg. 26
no. 11 (3 juni 1973) p. [5-7]. [vraaggesprek met Stuiveling]
1976
Jan de Leede e.a., 'Geschiedenis van het Humanistisch Verbond',
nist jrg. 31 no. 4/5 (1 maart 1976; jubileumnummer)
p. 3-7.

in: Huma-

In dit overziehtsartikel
over het 30-jarig bestaan van het Humanistisch
Verbond wordt
melding gemaakt van de opvoering van Stuivelings toneelstuk Erasmus bij de viering van
het la-jarig bestaan van het HV op 19 februari 1956: p. 4-5 (met foto).

1985
'Garmt

Stuiveling overleden',

in: Humanist jrg. 40 no. 6 (juni 1985) p. 3.

6. Het persoonlijk archief van Stuiveling
Het persoonlijk archief van Garmt Stuiveling bevindt zich bij het Letterkundig
Museum te 's-Gravenhage. De zeer omvangrijke collectie heeft voor het overgrote deel betrekking op zijn letterkundige werkzaamheid. Zij omvat onder meer
correspondentie,
knipsels van en over Stuiveling, typoscripten,
handschriften,
tijdschrifafleveringen
en persoonlijke documenten. Over zijn werkzaamheid bij
het Humanistisch Verbond bevat dit archief weinig materiaal.
Op het Humanistisch Archief te Utrecht bevindt zich een zeer klein archiefStuiveling. Het bevat voornamelijk stukken betreffende het ontstaan van het
Humanistisch Verbond.

Over de auteurs

Bert Gasenbeek (1953) studeerde politieke en sociale wetenschappen.
Hij is
directeur van het Humanistisch Archief en bibliothecaris van de Universiteit
voor Humanistiek. Hij was mederedacteur van j.P. van Praag. Vader van het
moderne Nederlandse humanisme (Utrecht, 1997), Aspecten van 45 jaar
Rekenschap (Amsterdam, 1998) en Anton Constandse. Leven tegen de stroom
in (Utrecht/Breda,
1999).
Peter Derkx studeerde Engelse taal- en letterkunde
en wijsbegeerte aan de
Rijksuniversiteit Utrecht, de University of Glasgow en de Rijksuniversiteit
Groningen.
Hij was docent wijsbegeerte en later humanistiek
aan het
Humanistisch Opleidings Instituut (1977-1988). Sinds 1989 is hij universitair
hoofddocent historische humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek
te Utrecht.
Guus J. den Besten (1938) was aanvankelijk
onderwijzer.
Hij studeerde
pedagogiek/psychologie
te Nijmegen en Leiden met als doctoraal-bijvakken
theologie (Schillebeeckx) en humanistiek (Van Praag). Thans doceert hij
kennis van geestelijke stromingen aan de Hanzehogeschool
Groningen, afd.
lerarenopleiding.
Belangrijkste publicatie: Mens & Medemens - geestelijke
stromingen in onze samenleving (2e druk 1995). Hij is sinds lang actief in het
HV, onder andere als voorzitter
van het Gewest Groningen.
In 1985
organiseerde hij de 'pauskus-advertentie'
tegen het bezoek van de paus aan
Nederland.
Jan

Loman (1972) studeerde geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit
Nijmegen. Sinds 1997 is hij werkzaam bij het Humanistisch
Archief te
Utrecht
als archivaris en onderzoeker.
Hij werkte mee aan Anton
Constandse. Leven tegen de stroom in (1999).

