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„VEELZIJDIG, ORIGINEEL, KUNDIG EN OVERTUIGD" 

DR. is P. VAN PRAALPRIJS DIT JAAR 
TOEGEKEND AAN PIET SPILT 

Verschoor en twee jaar geleden aan 
Geert van Oorschot. 

Piet Spigt was vijftien jaar lang lid van 
het hoofdbestuur van het HV, en jaren-
lang één van de meest beluisterde 
sprekers voor de radio en in de gemeen-
schappen, ook voerde hij jarenlang het 
redaktiesekretariaat van Rekenschap 
en schreef in dit tijdschrift voor weten-
schap en kultuur tal van artikelen. 
Hieruit bleek zijn grote kennis van en 
belezenheid op filosofisch en literair 
gebied. Daarnaast werkte hij met grote 
inzet mee aan onder andere het Huma-
nistisch Perspektief.  . 
Redenen voor het het bestuur van de 
stichting Dr. J. P. van Praag-prijs  

(waarin zitting hebben: Henk Bonger, 
Max Rood en Piet Thoenes) om het 
hoofdbestuur van het 1W te adviseren 
Piet Spigt dit jaar de prijs toe te kennen. 
„Er zijn weinig mensen te vinden", ver-
volgt het bestuur van de stichting let-
terlijk, „die zo veelzijdig, origineel, 
kundig en overtuigd het werk van het 
Humanistisch Verbond bevorderd heb-
ben." 

Naar aanleiding van deze (één maal in 
de twee jaar) toegekende prijs had Bert 
Boelaars onlangs een uitgebreid inter-
view met Piet Spigt waarin deze onder 
andere ingaat op zijn tegelijkertijd ver-
schenen boek „In staat van besef". 

Hes van Huizen 

De Dr. J. P. van Praag-prijs, een 
humanistisch eerbetoon dat wordt 
bewezen aan iemand (of aan een 
organisatie) die zich op bijzondere 
wijze verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de verbreiding en verdieping 
van het humanisme, zal dit jaar op 
het kongres van het Humanistisch 
Verbond worden uitgereikt aan Piet 
Spigt. Helaas zal hij deze prijs op 16 
mei in Apeldoorn om gezondheids-
redenen niet persoonlijk in ont-
vangst nemen. 
De Dr. I. P. van Praag-prijs werd 
eerder verleend aan Amnesty In-
ternational, Anton Constandse, 
Simon Carmiggelt, Annie Romein- 
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Een selektie uit de meer dan 30 jaar durende publicistische aktiviteit 
van P. Spigt. 

„Tegenover de godsgelovige opinie, dat wij in staat van genade 
zouden verkeren stelt de titel van dit boek de humanistische visie: 
dat wij ons in staat van besef bevinden. Niet verlost door een opper-
wezen, niet bestemd tot een hemels heil - maar gesteld door een 
opgave in deze wereld onder deze mensen, begiftigd met een oorde-
lend besef." 

IN STAAT VAN BESEF, 160 pagina's, ingenaaid en gebonden, gou-
dopdruk op linnen omslag 
Winkelprijs: f 29,50 
Rechtstreeks besteld bij Humanistisch Verbond: f 19,50 (plus f 4,-
verzendkosten). 

Prijs voor abonnees van REKENSCHAP (ook zij die zich nu opgeven): 
f 15,50 (plus f 4,- verzendkosten) 
Hoe bestellen? 
Maak per gewenst boek f 19,50 + f 4,- = f 23,50 over op giro 58 t.n.v. 
Humanistische Pers te Utrecht, onder vermelding „In Staat Van Be-
sef". Abonnees van REKENSCHAP betalen slechts f 19,50 in totaal 
(op girokaart erbij vermelden: „abonnee Rekenschap"). 

Rechtsstaat 

Over de Nederlandse rechtsstaat is een 
boek verschenen met bijdragen uit ver-
schillende hoek: over atoomenergie, 
persoonsregistratie, etnische minder-
heden, kraakbeweging, ekonomische 
en sociale strijd en internationale ont-
wikkelingen. 
De schrijvers tonen ieder op hun gebied 
aan, dat burgers die in verzet komen 
tegen de heersende orde, in toenemen-
de mate moeten opboksen tegen over-
heidsgeweld, „repressie". Nederland 
is geen eiland. Ontwikkelingen elders, 
waarover aktiegroepen zich bezorgd 
maken, komen in eigen land voor. Maar 
omdat de neiging bestaat de Neder-
landse demokratie en rechtsorde buiten 
verdenking te plaatsen, maken minder 
mensen zich druk over deze ontwikke-
lingen dan de schrijvers van dit boek 
voor wenselijk houden. 
De bundel, die is geredigeerd door het 
Komitee voor de Rechtsstaat, is een in-
drukwekkende oproep tot waakzaam-
heid. 

Hongerstaking 
Hoe staat het HV tegenover hongersta-
king? Mensen mogen toch zelf over hun 
eigen leven beschikken? Of is er eerder 
sprake van een soort chantage? 
Vanuit humanistisch oogpunt hebben 
mensen in beginsel het recht over eigen 
leven te beschikken. Die vrijheid brengt 
echter ook verantwoordelijkheid met 
zich mee voor de gevolgen. En in hoe-
verre was de hongerstaker werkelijk 
vrij? Of was hij wellicht het slachtoffer 
van een beweging waarvoor het doel de 
middelen heiligt? 
Humanisten geloven niet in heilige 
doelen, laat staan in daardoor gehei-
ligde middelen. In de keuze van de 
middelen moet het te bereiken doel te-
rug te vinden zijn. 
Een demokratische rechtsstaat moet te-
rughoudend op chantage reageren. Hoe 
sympathiek men ook tegenover een ak-
tiedoel mag staan, men moet bedenken 

dat een slecht middel ook voor slechte 
doelen gebruikt kan worden. Wij 
schaffen de demokratie niet af omdat 
Glimmerveen gaat hongerstaken. Maar 
ook niet omdat het Binnenhof wordt 
geblokkeerd of dat nu door vrouwen of 
Pater Koopmans gebeurt. 

DIALOOG  
Akties mogen niet de aandacht afleiden 
van de werkelijke oorzaken van veel 
problemen: zoals godsdienstige onver-
draagzaamheid in Noord-Ierland, en 
politieke onverdraagzaamheid hier en 
elders. Er kan pas sprake zijn van wer-
kelijke vooruitgang als die onverdraag-
zaamheidsspiraal doorbroken wordt. 

Rob Tielman 

„Repressie in Nederland" werd uitge-
geven bij v. Gennep, Amsterdam. Prijs 
f 16,50. 

Voeding 

De Vereniging Milieudefensie gaf kort 
geleden een boekje uit over voeding; 
titel: „Mond open; ogen dicht". Het 
boekje inventariseert de problemen 
rond de manier waarop ons voedsel ge-
produceerd wordt, wat de voedselin-
dustrie er mee doet en hoe de konsu-
ment zich daardoor laat manipuleren. 
Ingegaan wordt ook op de relatie tot de 
Derde Wereld, het energie- en het mi-
lieuprobleem. Mogelijkheden en tips 
voor een bewuster koop- en eetgedrag 
worden aangegeven, terwijl het boekje 
ook nog adressen en een literatuurop-
gave bevat. 

„Mond open; ogen dicht" is te bestellen 
door storting van f 7,50 op giro 102000 
t.n.v. de Vereniging Milieudefensie te 
Amsterdam. 

Humanist 
Redaktie en vormgeving: 
Hes van Huizen 
Humanist is een uitgave van 
het Humanistisch Verbond 
Oudegracht 152, Utrecht 
Redaktieadres: 
Postbus 119, 3500 AC Utrecht 
Telefoon: 030 - 318145. 
Abonnementsprijs voor 
niet-leden f 20,- per jaar 
t.n.v. Humanistische Pers 
postgiro 58, Utrecht. 
Gedrukt op kringlooppapier 
bij Brouwer Offset bv, Utrecht. 
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END STERK GEBOEID 
„Mededeelzaamheid, in zeker opzicht, heeft mij altijd wel gedreven. 
Ik heb les gegeven, lezingen gehouden, veel artikelen geschreven, ik hield 
van „onder woorden brengen". De behoefte om aan anderen door te geven 
wat ik zelf te weten ben gekomen, die drang is bij mij steeds sterk ge-
weest," aldus Piet Spigt aan wie de Dr. J. P. van Praag-prijs is toegekend. 

Voor vele oude getrouwen in de huma-
nistische beweging is Piet Spigt een 
bekende naam, voor de jongere leden 
vermoedelijk minder. 
Want Spigt heeft na vele aktieve jaren 
besloten om zich uit allerlei organisa-
ties terug te trekken. Hij is nu 61 jaar en 
moet in verband met zijn gezondheid, 
rustiger aan doen. 
Om persoonlijke redenen hebben zijn 
vrouw en hij hun lidmaatschap van het 
Verbond opgezegd. Dat is hun privé-
zaak en zij willen er ook niet over spre-
ken. Verheugend is het in elk geval dat, 
tegelijk met de toekenning van de Dr J. 
P. van Praagprijs, zojuist is verschenen 
een boekwerk met een selektie van ruim 
dertig jaar publicistische aktiviteit van 
Spigt. Het boek „In Staat Van Besef" 
geeft een heleboel kanten weer van zijn 
schrijverschap. 

Veel verdiensten 

Piet Spigt heeft vele verdiensten voor de 
humanistische beweging. Jarenlang 
maakte hij deel uit van het hoofdbe-
stuur, een behoorlijke tijd zelfs als vice-
voorzitter. Van meet af aan maakte hij 
indruk door zijn speeches, voor ge-
meenschappen in het land, maar ook 
voor de radio, op zondagochtend. Hij 
was jaren voorzitter van de Taakgroep 
Publiciteit en ook van de Radio- en Te-
levisie Kommissie, in een tijd dat hard 
gevochten moest worden voor een 
rechtvaardiger toewijzing van zendtijd  

(wat uiteindelijk gelukt is). Hij heeft zich 
zeer intensief beziggehouden met de 
voorbereiding en eindredaktie van het 
Beginselprogramma en van het Huma-
nistisch Perspektief. 
Twintig jaar zat hij in het bestuur van de 
A. H. Gerhardtstichting, de latere 
HSHB. Heeft - samen met Max Knap -
nog de eerste paal geslagen voor het 
eerste humanistische bejaardenhuis, 
het A. H. Gerhardthuis in Amsterdam. 
Spigt was van 1963 tot 1978 de eindre-
dakteur van „Rekenschap," humanis-
tisch tijdschrift voor wetenschap en 
kultuur. 

Bij de „Vrije Jeugd" 

We zochten Spigt op in zijn flatwoning 
aan de rand van Amsterdam-Zuid, waar 
hij met zijn vrouw Ans woont. 
Met achter hem wanden met boeken en 
platen praat hij, zittend in zijn gemak-
kelijke stoel, in de hoek naast zijn buro. 
Een lange man, benen over elkaar ge-
slagen, graag met een sigaret uit een 
pakje shag, een man ook die enthou-
siast vertelt over het boek dat nu ver-
schijnt, zijn inzet voor de vrijdenkers- en 
humanistische beweging en de vele 
plannen, die hij nog heeft. 
Piet is geboren in een Amsterdams ar-
beidersgezin, sterk links en atheïstisch. 
Zijn vader was hoof dopzichter bij 
Publieke Werken van Amsterdam en 
het gezin Spigt woonde aanvankelijk in 
een heel bekende buurt van de hoofd- 

stad: de Pijp. Hij trok veel op met zijn elf 
jaar oudere broer Jan die in de vrijden-
kersbeweging zat. „Toen ik veertien 
was ben ik lid geworden van de jeugd-
beweging die de vrijdenkers toen had-
den opgericht. Ik maakte deel uit van de 
zogenaamde „Vrije Jeugd Organisa-
tie", de VJO. Overigens onder de 
schuilnaam Peter van Marleveld, want 
de vrijdenkersvereniging „De Dage-
raad" was een voor ambtenaren en hun 
gezinsleden verboden vereniging. Or-
ganisatorisch heeft de VJO zich op zeker 
moment helemaal losgemaakt van de 
Dageraad, je was alleen met jongeren 
onder elkaar. In die tijd hield ik al spee-
ches. 
We hadden ook een eigen blaadje dat 
we met een paar mensen zelf helemaal 
volschreven. Er werd daar serieus ge-
diskussieerd, vaak over politieke on-
derwerpen. Maar ook over seksualiteit: 
de paartjesvorming onder de eigen le-
den bijvoorbeeld, en - toen al - homofi-
lie. 
We trokken er vaak met de tent op uit en 
er werd muziek gemaakt met gitaar en 
banjo. In die tijd voetbalde ik ook, zat in 
„Blauw-Wit". 

In de oorlog 

„In de oorlog moest ik zorgen dat ik uit 
de arbeidsinzet voor Duitsland bleef en 
dat is me gelukt door bij m'n broer halve 
dagen te gaan werken. 
Die had een glasverzekeringsmaat-
schappij. Ik heb in dat bedrijf van alles 
gedaan: administratie, premie-innen, 
acquisitie en ook glasreparatie. Heb 
tienduizenden ruiten ingezet. Ik leerde 
van alles met m'n handen te doen en dat 
is me later vooral hier in huis nog vaak 
van pas gekomen. 
Die boekenkasten bijvoorbeeld, en een 
buro heb ik zelf in elkaar getimmerd. En 
ook voor de kinderen - ik heb drie 
dochters - maakte ik speelgoed en ver-
richtte ingewikkelde reparaties. Ik 
herinner me een operatie aan een pop 
waarvan de ogen weggezakt waren. 
Daartoe sneed ik een luikje in de rug 
van de pop en bracht met allerlei in- 
strumentjes het mechaniekje weer in 
orde. Met een pleister werd het luikje 
weer afgedekt. 
Een ontzettend karwei, waarbij het ge-
zin ademloos toekeek." 

L 

Interesse voor filosofie en geschiedenis 

„In die oorlog ben ik tevens begonnen 
,1 met lesgeven op 'n staatsexameninsti-
z-- tuut: Nederlands en geschiedenis. Daar 
g. heb ik Ans leren kennen, zij werkte er 
c als direktiesekretaresse. Ik zat in de H- a) 

legaliteit en moest nu en dan onderdui- 
ken. Ondanks alle verzetswerk heb ik in 

.cs de oorlog toch veel kunnen studeren, ik 
(vervolg op pagina 34)  
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Het Humanistisch Verbond 

roept sollicitanten op voor de funktie van 

STUDENTENRAADSMAN/VROUWE 
(onbezoldigd) 

ten behoeve van studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Studentenraadslieden van het Humanistisch Verbond trachten door middel van zowel 
individuele begeleiding als door middel van het werken in groepen mee te werken aan 
bewustwording en verheldering van levensbeschouwelijke problemen zoals deze tot 
uitdrukking komen in konkrete situaties. 

De studentenraadsman/vrouwe zal worden opgenomen in het landelijk team van 
raadslieden en kan steunen op de landelijke organisatie. 

Het betreft een niet-gehonoreerde funktie, die 8 tot 12 uur per week vraagt. Onkosten 
worden vergoed. Gedacht wordt aan iemand, die 
- over kennis en ervaring beschikt op het gebied van geestelijke begeleiding. 
- over organisatievermogen beschikt. 
- plezierig en flexibel sociale kontakten kan leggen en onderhouden. 
- de humanistische levensbeschouwing is toegedaan. 
- ouder is dan 25 jaar. 

De mogelijkheid bestaat deze funktie met z'n tweeën uit te oefenen, eventueel met 
verdeling van taken. 

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: 
Selektiekommissie Studentenraadswerk, Humanistisch Verbond, Postbus 114, 3500 
AC Utrecht. 

Wanneer u nadere inlichtingen wenst of de aandacht wilt vestigen op mogelijke 
kandidaten, kunt u zich wenden tot F. Snijder, Humanistisch Verbond', Oude Gracht 
152, 3511 AZ Utrecht, telefoon 030 - 318145. 

ALS JE VLUCHT LACH JE NIET! GEMEENSCHAPPEN 

Eind mei houden heel wat gemeen-
schappen zogenaamde buitenaktivi-
teiten: reisjes, kamperen, familiedagen 
enz. Dat begint al in het weekend van 
23/24 mei. De gemeenschap Zeist maakt 
op 23 mei een bustocht richting Brabant; 
opgave bij H. Zandstra, 03430 - 2018. 

Ook op 23 mei organiseren de gemeen-
schappen Doetinchem en Winterswijk 
een familiedag in het W. Frerikshuis, 
dat is een museum annex kinderboer-
derij; opgave bij J. Andringa, 
08340 - 32898. De gemeenschap Fries-
land houdt 23/24 mei een familieweek-
end, waarover nadere informatie te 
verkrijgen is bij Renée v. d. Hulle, 
05113 - 2286. Op zondag 24 mei drie fa-
miliedagen: één in Utrecht, men gaat 
naar de Flevohof (opgave bij Hannie 
Roelofs, 030 - 610703), één in Emmen 
(opgave bij mevrouw Spaandonck, 
05910 - 19094) en één van de gemeen-
schap Hengelo, op de „Krikkenhaar" 
(opgave bij Ans de Boer, 05407 - 2146 of 
Els van Heek, 074 - 917273). In DelfzijI is 
er die 24ste mei een fietstocht, waarover 
informatie is te krijgen bij N. Sijtsma, 
05960 - 12377. 

Een weekend later trekt onder andere 
Eindhoven er op uit: van 28 tot 31 mei is 
er een kampeerweekend georgani-
seerd; informatie; 040 - 421369. De ge-
meenschap Amstelland/Buitenveldert 
gaat 30/31 mei een lentewandeling 
houden in Drenthe. Op zaterdag 30 mei 
wordt door de gemeenschap Groningen 
i.s.m. de Duitse zusterorganisatie de 
Hmmlingroute gevolgd naar Thiils-
f eld, richting Cloppenburg. En op zon-
dag 31 mei is de gewestelijke dag van 
Noordholland; opgave bij Piet Bruul, 
02230 - 33052. 

Er zijn ook nog een aantal andere, 
„binnen"-aktiviteiten: Op 19 mei is er 
een politiek forum over politiek en le-
vensbeschouwing in „De Schakel" te 
Heerhugowaard. Deelnemers zijn onder 
meer Frits Bolkestein (VVD), Virginy 
Korte-Van Hemel (CDA) en Paula Was-
sen (HV), terwijl Jan de Leede voorzit. 

Ook op 19 mei een gespreksavond in het 
MOC-gebouw, Lindenlaan 75, Amstel-
veen, naar aanleiding van het tv-pro-
gramma „Heel de mens" van 22 februa-
ri. Dat ging over een vrouw die nu ver-
der moet, na de zelfdoding van haar 
man. 

Zondag 24 mei is er om 11 uur weer een 
kontaktbijeenkomst van de gemeen-
schap Haarlem, in het gebouw van Hu-
manitas aan de Verspronckweg 39. Op 
25 mei houdt de literaire kring van de 
gemeenschap Amersfoort een bijeen-
komst ten huize van de familie Schra-
der, Emmalaan 3, 033 - 14789. Tenslotte 
27 mei in „De Clockenweerde", Klok-
kenlaan 97 te Den Bosch een avond over 
HIVOS; aanvang 20 uur. 

Bert Boelaars 

Twee kinderen zitten gespannen over 
een krantefoto gebogen. Ze moeten er 
een onderschrift bij bedenken. „Boeren 
op weg naar de akker", zegt de jongen. 
Dan het meisje: „Nee, joh, mensen die 
naar een ander dorp gaan, of nee, het 
zijn vluchtelingen!" Dat wijst de jongen 
resoluut van de hand (als je vlucht lach 
je niet). 

Een scène uit de film „Spelenderwijs", 
die Bernard Neuhaus maakte voor onze 
televisie-uitzending van 29 mei aan-
staande. Een „bedrijfsfilm" over het 
Humanistisch Vormings Onderwijs 
(HVO). We zien hoe, op twee nogal uit-
eenlopende scholen, dat soort lessen 
verloopt en welke zaken daar met de 
kinderen ter sprake komen. Wat opvalt 
is, dat op de ene school het onderwerp 
gespeeld wordt, en dat de kinderen 
daarin veel weergeven en er daarna 
heel open en gemakkelijk over praten, 
terwijl op de andere school een onder-
werp aan de orde komt waarbij vooral 
in de hele groep wordt gewerkt en de 
kinderen samen tot konklusies en op-
lossingen komen. 
Overeenkomst bij beide situaties is, dat 
de leerlingen het onderwerp zelf ver-
werken en uitwerken, naar elkaar luis- 

teren en dat ze, hoe verschillend ook, 
steeds overeenkomsten vinden tussen 
wat ze denken, voelen of willen. 
Er is op beide scholen ook een duidelijk 
verschil in aanpak en benadering bij de 
twee HVO-gevenden. Bij de verschil-
lende lijnen die gevolgd worden blijkt 
hoe deze vorming zich aan de omstan-
digheden laat aanpassen. 
Dit met inachtneming van wat de kinde-
ren zijn en wat hun eigen inbreng is. Er 
wordt geprobeerd de kinderen naar el-
kaar te laten luisteren, elkaar te waar-
deren en te respekteren. 
Dit mag wat plechtig klinken, de film 
heeft niets van dat soort plechtigheid. 
We zien kinderen in een ontspannen, 
luchtige sfeer. Duidelijk wordt, dat met 
deze benadering de kinderen in spelen 
en praten bezig zijn met het verwoorden 
van hun gevoelens. De HVO-gevende 
vindt daarbij de gelegenheid om ook 
werkelijk te vormen, door de manier 
waarop zij de kinderen naar een 
konklusie of keuze begeleidt. 
Het zou ons niet verbazen als deze film 
de belangstelling voor het HVO be-
hoorlijk zal stimuleren. 

Spelenderwijs 
Vrijdag 29 mei, 22.00 uur Nederland 1. 
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Deze speciale uitgave van de 
„Humanist" kwam tot stand 
door de bereidwillige mede-
werking van velen. Naast de 
auteurs van de diverse arti-
kelen dankt de redaktie met 
name Chiel Verduijn, Nettie 
Klein, Casper Vogel, Jan 
Brandt Corsius en Ko Pasman 
voor hun inspanningen. 

Humanist 
Redaktie en vormgeving: 
Hes van Huizen 
Humanist is een uitgave van 
het Humanistisch Verbond 
Oudegracht 152, Utrecht 
Redaktieadres: 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht 
Telefoon: 030 - 318195. 
Abonnementsprijs voor 
niet-leden f 20,- per jaar 
t.n.v. Humanistische Pers 
postgiro 58, Utrecht. 
Gedrukt op kringlooppapier 
bij Brouwer Offset bv, Utrecht. 
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Jaap van Praag is niet meer in ons midden om ons te stimule-
ren. Maar hij heeft veel achtergelaten. Gedachten en herin-
neringen die velen kunnen blijven stimuleren. Iets daarvan 
vindt de lezer in dit herdenkingsnummer. 

Hes van Huizen 

Leven met droom en daad 
De eenheid van droom en daad is één van de hoofdthema's in 
het werk van Henriëtte Roland Holst. En de basis in het leven 
van Jaap van Praag, die in 1946 promoveerde op een proef-
schrift over het werk van deze dichteres. 

Droom en daad. Aan de ene kant de droom, het ideaal; en aan 
de andere kant de daad, de praktijk. Hoe deze met elkaar te 
verzoenen? Als je alleen droomt gaat de daad verloren, maar 
bij enkel daden komen de dromen in de verdrukking. 
Dit dilemma, deze spanning tussen droom en daad heeft Jaap 
van Praag zijn hele leven bezig gehouden. Een onvoorstel-
baar aktief leven, om de droom van een menswaardiger 
maatschappij iets dichter bij haar verwezenlijking te bren-
gen. Hij was daar niet optimistisch over, maar het was de zin 
die hij aan zijn leven gaf. 

Als er iets is waar de figuur van Jaap van Praag mee is 
verbonden, dan is het wel met het Humanistisch Verbond. 
Mede door hem werd het niet enkel een levensbeschouwelijk 
centrum op theoretische basis, maar misschien meer nog een 
organisatie die het humanisme in de praktijk van het dage-
lijkse leven brengt. En dan zijn er de zusterorganisaties met 
hun onmogelijke afkortingen: IHEU, HOI, HIVOS, ABAL waar 
Van Praag zijn schouders onder zette; waar hij de daad bij de 
droom voegde. 

Ik zou met Henk Bonger willen zeggen: Jaap van Praag was 
een uitzonderlijk mens omdat hij onvermoeid volhield - ook 
tegen de stroom in - om het moderne humanisme inhoud en 
vorm te geven, in zijn werk en in zijn leven, in zijn kontakten 
en vriendschappen. In droom en daad. 
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De betekenis van ;aap va 
humanistische beweging 
Het is eigenlijk onmogelijk om een korte beschrijving te geven van de 
betekenis van Jaap van Praag voor de humanistische beweging in Neder-
land en internationaal. Toch zal ik trachten een indruk weer te geven van 
de rol die hij heeft gespeeld, als grondlegger van het moderne humanis-
me, als opbouwer van het humanistisch geestelijk werk, als bestuurder 
van het Nederlandse en het internationale humanisme, en als stimulator 
van het sociaal geëngageerde humanisme. 

Een belangrijke drijfveer was voor hem 
het streven naar erkenning van het mo-
derne humanisme als gelijkwaardige 
levensovertuiging. Voor zeer velen was 
het Nederland van kort na de oorlog een 
christelijk Nederland. Wie niet christe-
lijk was, was „niets". In „Modern hu-
manisme" (1947) en „Grondslagen van 
humanisme" (1978) heeft hij op overtui-
gende wijze duidelijk gemaakt hoe niet-
godsdienstige humanisten een vol-
waardige levensovertuiging hebben. 
Op ondogmatische wijze wist hij een-
heid te scheppen in de bonte verschei-
denheid van denken van veel huma-
nisten. 

Rede: synthese tussen verstand en ge-
voel 

Mensen geven zelf zin en vorm aan hun 
eigen bestaan. Het menselijk bestaan is 
niet bij voorbaat zinvol of zinloos, maar 
wij kunnen er zelf zin aan geven door 
ons denken en handelen. De mens is 
van nature noch slecht noch goed, maar 
kan zich ten goede ontplooien. Vrijheid, 
gelijkwaardigheid en medemenselijk-
heid vormden zijn vertaling van de 
idealen van de Franse Revolutie. De re-
de was volgens hem geen louter ver-
standelijke aangelegenheid maar een 
synthese tussen verstand en gevoel. Li-
chaam en geest vormden in zijn opvat-
ting geen gescheiden werelden maar 
een natuurlijke eenheid. 
Kon dertig jaar geleden een Nederlands 
minister nog over humanisten zeggen 
dat zij stenen voor brood gaven, inmid-
dels is het humanisme door brede lagen 
van de bevolking op voet van gelijkheid 
met het christendom aanvaard. Dit me-
de dankzij het onvermoeibaar streven 
van deze grondlegger van de humanis- 

tiek, waarin hij als bijzonder hoogle-
raar doceerde van 1965 tot 1980 aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden. 

Door Rob Tielman 

Maar Jaap van Praag was er de man 
niet naar om zich alleen met de theorie 
van het humanisme bezig te houden: 
vandaar ook zijn grote inzet voor het 
praktisch humanisme. Mensen kunnen 

Jaap van Praag met Ko Pasman 

door allerlei oorzaken geestelijk in de 
kou komen te staan, of kunnen behoefte 
hebben aan geestelijke vorming. Hij is 
degene geweest die een geheel nieuwe 
werksoort tot ontwikkeling heeft ge-
bracht: het humanistisch geestelijk 
werk. Dertig jaar geleden werd er van 
uitgegaan dat mensen die „niets" wa-
ren ook geen geestelijk leven hadden. 
Toen waren er alleen dominees en 
pastoors in ziekenhuizen, leger, gevan-
genissen en bejaardenoorden. Nu wer-
ken er al meer dan honderdvijftig als 
zodanig opgeleide en betaalde huma-
nistische raadslieden. 

Daarnaast worden momenteel 12.000 
kinderen bereikt door het humanistisch 
vormingsonderwijs waar vroeger al-
leen godsdienstonderwijs werd gege-
ven. Al dit geestelijk leven is er niet op 
uit pasklare antwoorden te geven, maar 
te bevorderen dat mensen zelf keuzes 
leren maken in zingevingsvragen. Vrij-
heid is niet iets dat ontstaat als dwang 
verdwenen is maar dat vraagt om zoda-
nige randvoorwaarden dat mensen zelf 
in staat zijn keuzes te maken. Vrijheid is 
niet de afwezigheid van dwang maar de 
aanwezigheid van reële keuzemoge-
lijkheden. 

Architekt van het georganiseerd huma-
nisme 

Juist wie het vrije denken wil bevorde-
ren, moet zich op een bepaalde wijze 
organiseren. Vrijheid is niet de af we-
zigheid van organisatie, maar juist de 
aanwezigheid van een organisatie die 
het vrije denken stimuleert. 
Juist humanisten hebben vaak de nei-
ging om te denken dat zij geen geza-
menlijke organisatie nodig hebben. De 
geschiedenis heeft duidelijk gemaakt 
dat dan het grote gevaar bestaat dat 
goed georganiseerde dogmatische 
groepen het voor het zeggen krijgen. 
Jaap van Praag is vrijwel vanaf het be-
gin (1946) tot 1969 algemeen voorzitter 
van het Humanistisch Verbond geweest 
en daardoor een van de belangrijkste 
architekten van het georganiseerde 
humanisme. Ook internationaal (als 
voorzitter van de internationale huma-
nistische unie IHEU) is hij erin geslaagd 
om de verschillende stromingen binnen 
het humanisme onder één noemer te 
brengen. Hij heeft in 1962 het Humanis-
tisch Opleidings Instituut opgericht (de 
beroepsopleiding voor humanistische 
geestelijk werkers) waaraan hij tot aan 
zijn overlijden docent is geweest. Hij is 
de oprichter geweest van het Humanis-
tisch Instituut Voor Ontwikkelingssa-
menwerking (HIVOS) en de humanisti-
sche derdewereldwinkels ABAL. En hij 
is de vormgever geweest van het plaat- 

HV-voorzitter Van Praag spreekt op het kongres In 1969 
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selijk geestelijk werk in de gemeen-
schappen van het HV. 
De betere scheiding van kerk en staat, 
de officiële erkenning van de gelijkbe-
rechtiging van godsdienstigen en niet-
godsdienstigen, het afbrokkelen van de 
verzuiling en het tot stand komen van 
steeds meer pluriforme voorzieningen: 
hij heeft aan dat alles een belangrijke 
bijdrage geleverd. 

Vanuit humanisme politiek kritisch 
volgen 

Maar het ging Jaap van Praag niet al-
leen om de gerechtvaardigde belan-
genstrijd van humanisten en andere 
buitenkerkelijken, hij was ook over-
tuigd van de maatschappelijke verant-
woordelijkheid van humanisten afzon-
derlijk en van de humanistische bewe-
ging als geheel. Het humanisme is een 
levensovertuiging en het Humanistisch 
Verbond geen politieke partij. Maar 
zonder in partijpolitiek vaarwater te 
komen (dat zou de scheiding van kerk 
en staat schaden) heeft het HV volgens 
hem de taak vanuit humanistische be-
ginselen de politiek kritisch te volgen. 
Allereerst ter bevordering van de de-
mokratische weerbaarheid tegen nihi-
lisme en diktatuur. Maar ook als het 
gaat om ethische kwesties als abortus, 
euthanasie, zedelijkheidswetgeving, 
echtscheiding, alternatieve relaties, 
diskriminatie van minderheden, dood-
straf, bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, vrijheid van meningsui-
ting, schending van mensenrechten, 

enzovoorts. 
Het is juist de kracht van de humanisti-
sche beweging dat zij niet afhankelijk is 
van de wisselvalligheden van het par-
tijpolitiek tij maar steeds kan terugval-
len op de redelijkheid van haar over-
wegingen. Mede door de kracht van 
haar argumenten heeft de humanisti-
sche beweging veel resultaten mogen 
boeken. Er is meer diepgang gegeven 
aan wat anders eerder was blijven ste-
ken in oppervlakkige partijpolitiek. 

Ik hoop dat deze schets in vogelvlucht 
de betekenis van Jaap van Praag enigs-
zins duidelijk heeft gemaakt. Belangrijk 

is echter dat men niet alleen kijkt naar 
wat hij heeft gedaan, maar vooral wat 
hem bij dat alles bewoog. Er is vol-
doende aanleiding in de wereld om 
somber bij de pakken neer te gaan zit-
ten. Maar diezelfde aanleidingen kun-
nen ook gezien worden als een uitda-
ging om te streven naar verbetering. 
Zelfs al lijkt het hopeloos: het wordt pas 
echt hopeloos als wij de hoop opgeven. 
Juist in deze tijd van doemdenken is het 
van vitaal belang dat humanisten hun 
streven naar een menswaardiger we-
reld niet opgeven. Moge het denken en 
doen van Jaap van Praag daarbij een 
inspirerend voorbeeld zijn! 

V.l.n.r. Kranenburg, Bijleveld, Stuiveling en Van Praag in 1951 

n Praag voor de 

Deel van het hoofdbestuur tijdens het kongres van 1967. V.l.n.r. Roethof, Bijleveld, Van Praag, Max, Bonger, Nordlohne 
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HV-kongres in 1968. Jaap van Praag feliciteert Henk Bonger. Verder v.l.n.r. Hein Roethof, Jan 
de Leede, Max Rood en Piet Spigt 

om de zaak gaat - is in de kommunisti-
sche landen handig opgelost. Grenze-
loze verering voor Marx, voor Lenin, die 
nooit iets verkeerds gedaan hebben, 
maar geen verering voor de tegenwoor-
dige leiders. Op de kongressen en in de 
parlementen applaudisseren ze ge-
woon mee, heel bescheiden. 

Door Henk Bonger 

De behoefte om te bewonderen krijgt 
nog een wortel als men beseft dat alles 
wat er in de wereld van de geest, van de 
kunst, van de wetenschap, van de poli-
tiek, van de ekonomie, dus alle aspek-
ten van een periode, bestaat door de 
denkbeelden van begaafde individuen 
tot stand is gebracht. Nee, uit het niets 
hebben zij niet geschapen, iets geheel 
nieuws is niet te bedenken, het is orde-
nen op een nieuwe manier van voor-
handen materiaal. Maar de baanbre-
kers laten niet af, gedreven werken zij, 
omdat zij in de hoogste mate overtuigd 
zijn dat hun werk gedaan moet worden. 
Niet om zichzelf te handhaven maar om 
meer waarheid, gerechtigheid of geluk 
te brengen. 
Ik weet, dat ik door de zaken ze) te stel-
len, tegen de schenen van veel sociolo-
gen en tegen zere benen van alle struc-
turalisten schop, maar dat moet dan 
maar. Zij schoppen ook zo dikwijls te-
gen schenen van bezitters van gezond 
verstand. 
Gaat u maar na met mij. 
Zonder Jezus geen Christendom, zonder 
Mohammed geen Islam, zonder Luther 
geen reformatie, zonder Plato geen 
idealisme, zonder Darwin geen evolu-
tietheorie, zonder Einstein geen relati-
viteitstheorie, zonder Marx geen socia-
lisme, zonder Mussolini geen fascisme, 
zonder Sartre geen existentialisme, 

zonder Lévi Straub geen strukturalis-
me, zonder Van Praag geen humanis-
me. Nu moet ik goed oppassen om de 
lezers met argusogen geen stof te geven 
voor vernietigende kritiek. 
0, zit dat zo, zullen zij zeggen, dan is het 
christelijk geloof een bedenksel van Je-
zus, de reformatie van Luther, het so-
cialisme van Marx, het humanisme van 
Van Praag. Nee, bedenksels niet maar 
wel, dat de genoemden gedachten, 
wensen, verlangens, protesten, ver-
moedens, strukturen doordacht heb-
ben, doorzichtig hebben gemaakt en de 
vorm hebben gegeven waarin de ande-
ren zich kunnen herkennen. Dan komen 
er slimmerds, die zeggen dat als Martin 
Luther niet had bestaan een ander zijn 
werk had gedaan. En als Karl Marx in 
de wieg gesmoord was een ander het 
socialisme vorm had gegeven. Nou, 
daar ben ik nog niet zo zeker van en in 
ieder geval hebben de genoemden het 
nu juist zo gedaan, dat het zaad ont-
kiemde en dat is hun verdienste. Dat zij 
die gaven bezitten ligt buiten hun wil en 
is op zichzelf geen verdienste, maar dat 
zij volhielden, dat zij tegen de stroom 
bleven oproeien, dat zij de moed had-
den om de gevolgen van hun keuze te 
doordenken, daarin zijn zij uniek, dat 
heeft wel met de wil te maken en die 
mogen wij bewonderen. 

Jacobus Philip van Praag was een mens 
als wij. Hij had goede en slechte eigen-
schappen, hij at, hij sliep, maar hij was 
een uitzonderlijk mens, omdat hij in on-
vermoeide aktiviteit het autonome hu-
manisme, dat vaag, gespecialiseerd, 
elitair, vermoed of onuitgesproken bij 
tallozen leefde vorm heeft gegeven. 
Het is voor allen, die met hem gewerkt 
hebben of op andere wijze met hem in 
kontakt zijn geweest, een voorrecht ge-
weest met zo'n kompleet mens als voor-
ganger te leven. 

EX 
LIBR 

AN 
P AG 

Een uitzonderlijk mens omdat hij in onvermoeide aktiviteit het 
humanisme vorm heeft gegeven 

Onuitroeibaar is de behoefte der 
stervelingen om mensen, die, op 
welk gebied ook, iets beter kunnen 
dan zijzelf te bewonderen en te vol-
gen. Hoe zou de wereld er uit zien 
als dat niet zo was? Eén onafzien-
bare kluwen van eigenwijze we-
zens, die alles afkappen wat boven 
hun armzalige lengte uitsteekt. Ook 
de even onuitroeibare jaloezie is 
een vorm van bewondering. 

Maar als de bewondering in de verering 
overgaat, waarbij het subjekt zichzelf 

1 wegcijfert, zich met huid en haar over-
1 levert aan de vereerde, dan mag dat 
1 voor tallozen groots en navolgings-
' waardig zijn, dan komt er, voor een hu-
manist, een onaangename lucht aan. 
Iemand, die het oordelen, zijn zelfbe-
wustzijn en zijn waardigheid opgeeft is 
geen kompleet mens meer, wordt een 
slaaf, een lakei, een instrument van de 
vereerde. En dan dit beschouwd vanuit 
de vereerde. Zou hij of zij geen minach-
ting krijgen voor de vleiers en de aan-
bidders? Of zijn de begaafden nog 
ijdeler dan de niet-begaafden, dat ze 
genieten van hun macht over de vereer-
ders? Ik geloof niet, dat talent en ijdel-
heid bij elkaar horen als Van Gend en 
Loos, maar het komt veel voor, dat wel. 
De steeds op de loer liggende persoons-
verheerlijking - waarbij het niet meer 

Verkiesen doet verliesen, een 
uitspraak van Coornhert die 
Jaap van Praag koos voor zijn ex 
libris. 
Hij wilde hiermee zeggen dat 
welke keuze je ook maakt in het 
leven, dat er altijd andere din-
gen zijn die je daardoor niet 
kiest, die je laat lopen. Een di-
lemma dat er altijd zal zijn. 
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Hij was doemdenker noch aartsoptimist. 
Hij was levenskunstenaar 

Liefde voor de mens 

In de vijftiende eeuw schonk Nederland 
aan de wereld de grootste gestalte van 
het Europees christen-humanisme: 
Erasmus. In de twintigste eeuw is het 
weer een Nederlander die het moderne, 
nu atheïstisch geworden, humanisme 
heeft gebundeld en leiding gegeven: J. 
P. van Praag. ( ...) Het humanisme was 
in hem bezonken tot doordachte, zwaar 
beproefde maar in overgave waarge-
maakte levensbeschouwing. Het was 
niet zozeer anti-godsdienstig (zoals de 
vroegere zogenaamde vrijdenkers) 
maar hij kon met het geloof eenvoudig 
niets aanvangen. Het geloof gaf zijns 
inziens antwoorden waar we beter in 
raadsels kunnen zwijgen. En het be-
roept zich op een stem achter het gordijn 
die ik nooit heb gehoord," zei hij. En 
dan: ook met de daad maakt de kerk het 
geloof niet waar. ( .) 
Heeft Van Praag mogen bereiken wat 
hij - in de lijn van de oude prof eten -
voor zich zag? Onze eeuw is genadeloos 
hard voor de prof eten. Van Praags ge-
loof in de positieve krachten van de 
mens was echter onverwoestbaar. Als 
de tegenslagen kwamen, reageerde hij: 
„We zijn nog jong. De geschiedenis be-
gint pas!" Onhoudbaar optimisme? 
Laten we liever verrast zijn dat een 
mens, die moordenaars in de ogen heeft 
moeten zien en veel in zijn leven verlo-
ren heeft, niet en nimmer verloor de 
liefde voor en het vertrouwen in de 
mens. 
Prof. dr. H. J. Heering, emeritus-hoogle-
raar aan de Leidse theologische facul-
teit, in het dagblad Trouw. 

Je vertrouwde hem 

VVD-Politikus Harm van Riel die jaren-
lang samen met Van Praag gedepu-
teerde was van de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland: 
Dat ging heel goed samen, VVD-er en 
PvdA-er, omdat het alleen een kwestie 
was van menselijk kontakt, van men-
selijk fatsoen en dat heeft niets met je 
politieke overtuiging te maken. 
Ik merkte dat hij erg eerlijk was en ik 
denk dat hij van mij hetzelfde heeft ge-
dacht, al weet je dat nooit. Ik heb verder 
in de politiek nooit iemand gekend die 
ik vertrouwde op de manier waarop ik 
Van Praag vertrouwde. 

Als ik me Jaap voor de geest haal, 
zie ik allereerst zijn helderbruine 
ogen guitig twinkelen en hoor ik 
zijn warme donkere stem. Ik heb 
Jaap altijd een mooie man gevon-
den, later nog meer dan vroeger. 
Vroeger had zijn gezicht door zijn 
grote wilskracht iets gebiedends, 
later werden zijn trekken verzacht 
door wijsheid, akseptatie en ook 
kwetsbaarheid. 

Jaap leek ouder dan hij was, zijn reu-
maknokkels en hartkwaal waren daar 
debet aan. Maar hij maakte tot het ein-
de toe toch een vitale indruk. De indruk 
van iemand, die met volle teugen het 
leven genoten heeft en al zijn gaven be-
nut. Hij zal niet bang voor de dood zijn 
geweest. Weliswaar koesterde hij het 
leven, ook als biologisch gegeven, 
zorgvuldig en religieus, hij was er diep 
van overtuigd, dat de dood op natuurlij-
ke wijze bij het leven hoort en er mede 
zin aan helpt geven. Maar hij bepleitte 
pas een goede dood, als alle andere 
mogelijkheden des levens uitgeput wa-
ren. Hij was doemdenker noch aartsop-
timist. Hij was levenskunstenaar, die 
realistisch inzicht in de kansen die zijn 
leven te bieden had kombineerde met 
de vaardigheid die uit te buiten. 

Realisme en doortastendheid waren ei-
genschappen, die Jaap in ruime mate 
bezat. De tastbare vormen, die zijn akti-
viteiten op organisatorisch en ideolo-
gisch vlak voor de humanistische le-
vensovertuiging hebben aangenomen, 
zijn daar getuigen van. Hij was voor-
stander van demokratische gezagsver-
houdingen, maar schuwde niet soms 
druk te gebruiken om er iets door te krij-
gen. Zijn spel van heilige onschuld 
daarbij riep wel weerstanden op, ter- 

wijl Jaap het uiteindelijk eigenlijk altijd 
bij het rechte eind had. 

Door Albert Nieuwland 

Hij was een man van een vorige gene-
ratie, gewend om zelf initiatieven te 
ontwikkelen en besluiten te nemen. In 
zijn omgang met mensen stelde hij zich 
naïef op. Hij vertrouwde in principe ie-
dereen, ging af op wat mensen zeiden 
en niet op wat er achter schuil kon 
gaan. Een lofwaardig beginsel, dat 
toch wel eens moeilijkheden veroor-
zaakte, zoals bij het aantrekken van 
mensen. Daarbij was Jaap best een 
beetje ijdel. Hij omringde zich graag 
met mensen, die hem als autoriteit er-
kenden of zich met hem identificeerden 
en hield automatisch afstand ten op-
zichte van hem fundamenteel kritisch 
gezinden. 
Het ging hem echter nooit om louter 
persoonlijke anti- of sympathieën. De 
goede zaak gaf bij hem in de omgang 
met mensen de doorslag: de gestalte-
geving aan een volbloedige humanisti-
sche levensovertuiging. Zijn persoon-
lijk leven probeerde hij daarvan ge-
schieden te houden, maar maakte het 
wellicht toch ondergeschikt aan zijn 
hogere ideaal. 

Jaap bezat een sterke overtuigings-
kracht, bezieling en bundelend vermo-
gen. Gesprekken en vergaderingen met 
hem waren vrijwel altijd een sukses en 
leverden inzicht, verdieping en per-
spektief op. Ik ervaar het als een voor-
recht Jaap van nabij gekend te hebben 
en zal me blijvend door hem laten inspi-
reren. 
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Het levenswerk van Jaap van Praa 
dertiger jaren: in het verzet tegen 
Als het Humanistisch Verbond 
wordt opgericht is Jaap van Praag 
vierendertig. Hij heeft dan reeds 
een vijftiental jaren van studie en 
aktie achter de rug. Dat die twee 
werkzaamheden in hem harmo-
nisch samengingen kan men nog 
altijd aflezen uit twee boeken die 
van zijn hand zijn verschenen, res-
pektievelijk in 1946 en 1947: het 
akademisch proefschrift over de 
persoon en het werk van Henriëtte 
Roland Holst en zijn Modern Huma-
nisme. In beide publikaties was de 
eenheid van droom en daad het 
thema. 

Door Jan Brandt Corsius 

Het onderzoek naar de grondslagen van 
het moderne humanisme en de prakti-
sche toepassing van zijn resultaten 
vormen tezamen, zoals men weet, het 
levenswerk van Jaap van Praag. Maar 
dat levenswerk heeft een voorspel ge-
had, dat zich in de jaren dertig voltrok. 
De ouderen onder ons bewaren daar-
aan min of meer duidelijke herinnerin-
gen, voor de jongeren zal het voor het 
grootste deel wel een gesloten boek 
zijn. Het overlijden van Jaap is een 
aanleiding om in dat boek eens te bla-
deren. 

De jaren dertig 

De jaren dertig. In welke Nederlandse 
maatschappij leefde je toen als Am-
sterdamse student in de letteren, geïn-
teresseerd in het sociale en geestelijke 
leven en gevormd door Pos, Becker, 
Posthumus en Kohnstamm? En welke 
wereldsituatie kwam uit de pers en de 
radio op je af? De belangrijkste feiten 
zijn wel bekend: ekonomische wereld-
krisis, enorme werkloosheid, de op-
komst en triomf van het nationalisme in 
Duitsland, de hervatting van de bewa-
peningswedloop, de oorlog Japan-Chi-
na, de Spaanse burgeroorlog, de mon-
sterprocessen in Rusland, de Gandhi-
beweging in India, de vervolging en 
verbanning van nationalisten in Ne-
derlands-Indië. Weinig dat tot enige 
hoop kon stemmen. En in eigen land 
christelijke regeringen, die geregeerd 
werden door de angst voor sociale on-
rust, voor alles wat progressief was, 
voor demokratische manifestaties die 
uitgelegd konden worden als beledi-
gingen van het bevriende staatshoofd 
Hitler; regeringen die een lijst hanteer- 

Fundament, het blad waar Van Praag onder 
pseudoniem Erik Martens aan meewerkte 
Foto boven: Jan Brandt Corsius 
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g vindt zijn fundament in de 
geweld, diktatuur en oorlog 

den van voor ambtenaren verboden 
verenigingen, waarop de NSB en de 
vredesbeweging naast elkaar stonden. 
Een overheid die de politie deed spione-
ren in de vergaderingen tegen het fas-
cisme en die de werklozen via een 
gaatje in het zgn. fietsplaatje dat aan je 
fiets bevestigd moest zijn, vrijstelling 
van rijwielbelasting gaf, maar niet op 
zondag! Een overheid die in ons land 
kamperende jonge Duitse socialisten 
over de grens in handen van nazi's le-
verde. 

Zijn keuze 

In deze nationale en internationale we-
reld, die de menselijkheid zo weinig 
kansen bood, bepaalde Jaap van Praag 
zeer bewust zijn positie in overeen-
stemming met zijn aanleg en vermo-
gens. Die keuze komt ons in het licht 
van de geschiedenis van het Humanis-
tisch Verbond bekend voor: hij ging zich 
met generatiegenoten wijden aan een 
kritische ontleding van het maatschap-
pelijke en geestelijke leven van zijn tijd 
en tegelijkertijd aan aktivering en mo-
bilisering van de mensen tegen de ge-
weldsideologie die slechts op oorlog, 
diktatuur en bezetting uit kon lopen. 
Kort gezegd: Jaap ging het tijdschrift 
Fundament (1934-1940) redigeren en hij 
sloot zich aan bij de Jongeren Vredes 
Akties, waarin hij de voorvechter zou 
worden van de idee der geweldloze ak-
tie, de geestelijke weerbaarheid, de 
strategie van de pacifistische volksver-
dediging (die tegenwoordig weer de 
aandacht krijgt). En als we denken aan 
de veelzijdigheid van Jaaps werk net de 
oorlog, komt het ons eveneens bekend 
voor als we horen dat hij in diezelfde 
jaren dertig naast de genoemde werk-
zaamheden een uitstekend leraar was 
met belangstelling zowel voor de indi-
viduele leerling als voor de schoolor-
ganisatie, en dat hij zijn studie van de 
cultuurgeschiedenis voortzette, die o.a. 
resulteerde in een publikatie over de 
Renaissance (een van de historische 
wortels van het moderne humanisme), 
die onder vakgenoten nog steeds veel 
erkenning vindt. 

Dit tijdschrift is een voor de jaren dertig 
opmerkelijk maandblad geweest. Het 
was een onafhankelijk links blad voor 
politiek, ekonomie, kultuur en litera-
tuur. 
Zijn oorsprong lag in de zelfstandige 
jeugdbeweging van de jaren twintig, 
waaraan Jaap ook had deelgenomen en 
waaruit het eveneens onafhankelijke 
tijdschrift De jonge gids was voortge-
komen, dat zich in de richting van een 
niet-partijgebonden socialisme be-
woog. Aan Fundament hebben meege-
werkt (willekeurige volgorde) Hendrik 
de Man, Annie en Jan Romein, Willy 
Brandt, Wolfgang Cordan (ook als re-
dakteur), Konrad Merz, Jan Tinbergen,  

Henriëtte Roland Holst, Bart de Ligt, 
Hilda Verwey-Jonker, Gerard Neder-
horst, Hein van Wijk, Hans Bovenkerk 
(ook als redakteur), Van Emde Boas, 
David de Jonge jr. (ook als redakteur), 
Nico Rost, Jef Last, Theun de Vries, Ge-
rard den Brabander, Den Doolaard (Ho-
ge hoeden en pantserplaten!), Jac. van 
Hattum: en Erik Martens (ps. Jaap van 
Praag). 
Het blad zette de traditie van De jonge 
gids voort met het beleggen van lande-
lijke konf erenties en kaderbijeenkom-
sten. Het zei van zichzelf dat het was 
geboren in een tijd van moedeloosheid 
en verwarring (wij zouden nu zeggen: in 
een tijd van doemdenken). Als nog eens 
de geschiedenis van Fundament wordt 
geschreven, zal kunnen blijken dat het 
vooral Jaap van Praag is geweest die 
het verzet van dit tijdschrift tegen de 
neergang van de tijd naar de diepten 
van geweld, diktatuur en oorlog fun-
deerde in een humanistische levens- en 
wereldbeschouwing. 

Die tendens doortrok het tijdschrift van 
het begin af. Naar het einde toe mani-
festeert zij zich steeds duidelijker. In 
één van de laatste nummers, februari 
1940, schrijft 0. Noordenbos over neo-
humanisme. Hij houdt een pleidooi voor 
een militant humanisme, dat niet meer 
geassocieerd kan worden met half - 
zachtheid. In diezelfde aflevering staat 
van Erik Martens het artikel neo-
marxisme. Daarin wijst hij op de idee 
die het uitgangspunt is geweest van de 
jonge Marx, „de idee van de volledige 
ontplooiing van de menselijke geest, de 
idee van het Humanisme, zoals zich dit 
sinds de Renaissance ontwikkeld heeft, 
eerst als ontvoogding van de Rede uit 
de ban van Kerk en Feodaliteit, thans 
als bevrijding uit de ban van de burger- 
lijke 	eigendomsverhoudingen ...de 
verwerkelijking van de menselijke 
waardigheid". 
Veel is aan de oprichting van het Hu-
manistisch Verbond voorafgegaan. Iets 
daarvan heb ik in dit artikeltje aange-
stipt. 

De roerige vooroorlogse jaren: werklozen-relletjes in Amsterdam 
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Zijn woorden ,brachten levensgevoel over op ontelbáre luisteraars 

De verlichte afstemschaal van een 
ouderwets radiotoestel. Alsof het 
gisteren was klonken daar weer die 
violen met hun schrille intervallen 
en begon de omroeper: dit was ... 
,Weer of geen weer" ... De rest 
eenden we uit het hoofd. Was er een 
treffender beeld denkbaar als ope-
ning van „Niets verwachten, alles 
hopen", het filmportret van Jaap 
van Praag waarmee het Verbond 
hem vrijdags na zijn overlijden op 
ie televisie herdacht? 

Via de recorder die deze archiefband 
afspeelt beweegt het beeld langzaam 
naar Jaap zelf, luisterend naar zijn dan 
zeventien jaar oude woorden. „In de 
rubriek Geestelijk Leven spreekt tot u 
dr. J. P. van Praag". Even stil. „Waarde 
luisteraars", schemert het in mijn 
hoofd. Zo hebben verreweg de meeste 
mensen hem gekend. Van de radio. De 
bedachtzame klank van die stem, het 
rustige tempo, de lichte melodie van de 
zinnen. 
Tegelijk een sfeerbeeld uit mijn jeugd, 
bepalend voor de herinnering aan die 
vroege zondagochtenden. Ach, er hoort 
nog zoveel bij. De stille straten buiten, 
het bleke zonnetje, onze autootjes in de 
garage onder de tafel en de stoelen 
waarvan ik nog de boenwas ruik en voel 
hoe je de zittingen van onder kon opdu-
wen. Dan een kwartiertje onze mond 
houden, tot de eerste galmen van de 
kerk in een gewoontegebaar werden 
weggedraaid. 

aap heeft zoveel, voor zovelen bete- 

kend. Voor het verbond, voor de partij, 
voor zijn leerlingen, zijn kollega's, zijn 
vrienden en familie. Het meeste van 
wat hij mede tot stand bracht en waar-
aan hij meehielp heeft een naam ge-
kregen. Maar ik moet aldoor maar den-
ken aan die ontelbare gewone mensen 
zondagsochtends aan het radiotoestel, 
toen er nog tijd voor rustig luisteren 
was. En aan die talloze gewone mensen 
die al die keren naar zijn lezingen 
kwamen. 

Door Casper Vogel 

We kunnen Jaap de volgende zondag 
niet beter herdenken, dacht de radio-
redaktie, dan zijn laatste artikel in Re-
kenschap voor te lezen, ingeleid door 
een kort gesprek met zijn vriend Jan 
Brand Cortius. 
Weer die opmerkelijke ervaring; de eer-
ste post erna bracht direkt 75 aanvragen 
voor dit artikel over doemdenken en 
toekomstgeloof. Zelfs nu het zijn eigen 
markante stem miste, klonk alles wat 
zijn toespraken kenmerkte erin door. 
Het dicht bij de dagelijkse ervaring van 
de meeste mensen gaan staan en de 
kunst om problemen die je op je af voelt 
komen doorzichtig te laten worden, om 
situaties in een positief perspektief te 
plaatsen, grote incidenten te vertalen 
als gebeurtenissen in hun samenhang. 
Maar ik denk dat Jaaps bijzondere 
kracht eigenlijk lag in iets dat daar nog 
bij kwam: zijn vermogen om levensge-
voel te verwoorden op een zo herkenba-
re manier dat er voor een uiteenlopend 
publiek een bezielende kracht van uit 
ging. Jaaps taal had veelal iets dat je  

om de een of andere reden minder vaak 
herkent in de na hem komende genera-
ties - het verschijnsel dat woorden 
warmte kunnen overbrengen. 
Natuurlijk had dat te maken met zijn 
overtuiging dat de beleving een even 
belangrijk aspekt van humanisme 
vormt als beschouwing en dat beide 
met elkaar in overbrekelijke wissel-
werking staan. Ratio en emotie, rede en 
religie; deze begrippen-paren waren 
hem dierbaar, zoals blijkt uit de nog 
door hem geredigeerde studie „Huma-
nisme en religie". Steeds meer huma-
nisten kijken tegenwoordig van deze 
woordenkombinatie op; maar wie van 
hen daar iets van wil begrijpen is waar-
schijnlijk gebaat met dit artikel (Reken-
schap, maart 1981). 
Ik moet daaraan denken omdat ik hier 
het geheim zoek van wat Jaap voor hon-
derdduizenden, zo niet miljoenen men-
sen in de loop der jaren - al-was het 
maar even - te betekenen had. 

Hoe kon een man die zo bewust en aktief 
in verantwoordelijke posities midden in 
een turbulente wereld stond zo volhar-
dend op eenheid en samenhang gericht 
zijn, ondanks alle tegenstellingen en 
tegenslagen die hij ondervond? Jaap 
van Praag was gericht op harmonie, 
omdat hij er met overtuiging vanuit 
leefde, voelbaar voor de onder. Zijn 
doel had te maken met zijn uitgangs-
punt; bestemming met afkomst. Zijn ge-
voel voor samenhang bracht mensen bij 
elkaar. Zo'n menselijke kwaliteit is niet 
in daden en funkties te tellen. Ze vormt 
een onbenoembare, maar wezenlijke 
bijdrage aan het leven van talloze on-
bekenden. 
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Lea Dasberg, lector pedagogie te 
Amsterdam, heeft dit voorjaar een 
rede gehouden over doemdenken 
en opvoeding, die nogal wat aan-
dacht getrokken heeft. Het woord 
doemdenken als de uitdrukking 
van een gevoel van hopeloosheid 
en machteloosheid is door haar als 
het ware gestempeld. Doemdenken 
verlamt het opvoedingsproces; kin-
deren en jeugdigen worden geremd 
in hun ontplooiing, als de opvoeder 
zich niet aan het doemdenken weet 
te onttrekken. Nu is dat makkelijker 
gezegd dan gedaan. Dit levensge-
voel is niet iets dat men aanneemt 
of aflegt naar willekeur. Wie in de 
wereld om zich heen kijkt, kan er 
nauwelijks aan ontkomen: geweld 
en fanatisme, een falende econo-
mische wereldorde, hebzucht en 
crisis beheersen het beeld. Men ziet 
een herlevend Arabisch en Islami-
tisch fanatisme (terwijl er in de late 
Middeleeuwen toch ook een uiterst 
verdraagzame Islamitische cultuur 
heeft bestaan); men ziet eindeloze 
strijd en oorlog in Afrika, en dichter 
bij huis bij Ieren en Basken; men 
ziet onderdrukking en uitbuiting in 
Latijns Amerika; men ziet terreur en 
oorlog in het nabije en verre Oos-
ten. Enkele lichtpuntjes, zoals -
misschien - de ontwikkelingen in 
bijvoorbeeld Zimbabwe en Nicara-
gua, kunnen dat beeld niet veran-
deren; voor wat er - op het moment 
dat dit geschreven wordt - in Polen 
gebeurt, houdt men zijn hart vast. 
En over dit alles heen hangt de 
dreiging van milieubederf, uitput-
ting van hulpbronnen en, als een 
doem, een atoomoorlog. 

De maatschappijkritiek uit het eind van 
de jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig is doodgelopen in onvrucht-
baar dogmatisme en terreur zonder uit-
zicht; revoluties schijnen alleen tot 
nieuwe onderdrukking te leiden; so-
ciale stelsels in West en Oost lopen vast 
en verliezen geleidelijk aan alle aan-
trekkingskracht. Alom heerst stagnatie, 
materiëel en ideëel; bot eigenbelang en 
corruptie steken overal de kop op; pola-
risatie heeft overal geleid tot een pat-
stelling zonder uitzicht. De mensen 
vluchten in de dagelijkse sleur en, zo 
mogelijk, in fantasieloze consumptie; 
na ons de zondvloed! Ziedaar het kli-
maat van het doemdenken. Men kan 
natuurlijk wel tegenargumenten be-
denken: de mensheid is altijd langs de 
rand van de afgrond gegaan; de wal zal 
het schip wel keren; angst voor de on- 

Door Jaap van Praag 

Het laatste jaar voor zijn dood trok 
Jaap van Praag zich stapje voor 
stapje terug uit de talloze funkties 
die hij in de humanistische bewe-
ging had. Dat gold niet voor zijn re-
dakteursschap van Rekenschap, 
het humanistische tijdschrift voor 
wetenschap en kultuur. Zo schreef 
hij in het decembernummer een 
helder artikel waarin hij stelling 
nam tegen het momenteel over-
heersende zogenaamde doemden-
ken. Voor hem was dat waarschijn-
lijk niet zo aktueel: overeenkomsten 
met de jaren van voor de oorlog die 
hij „een tijd van moedeloosheid en 
verwarring" noemde, dringen zich 
op. Onlangs heeft de redaktie van 
de HV-radio dit artikel van Jaap van 
Praag uitgezonden. Er blijkt een 
enorme belangstelling voor te be-
staan, daarom heeft de redaktie 
van de „Humanist" besloten dit 
artikel integraal te publiceren. 

DOEMDENKEN EN 
TOEKOMSTGELOOF 

dergang is een periodiek verschijnsel; 
er is een groeiend besef van verant-
woordelijkheid voor onze eigen wereld 
(dat juist het besef van machteloosheid 
versterkt); de verdrukten overal ter we-
reld komen in verzet; het Arabisch na-
tionalisme is ook een vorm van emanci-
patie. Maar waartoe zal dat allemaal 
leiden? Het zijn ook allemaal abstracte 
argumenten, waarvan men niet weet 
wat ze in feite te betekenen hebben. 
Maar het doemdenken berust niet al-
leen op feiten; alle denken (en voelen) 
wordt beheerst door de betekenis, die 
men aan feiten toekent. Feiten kunnen 
ontmoedigen, maar dezelfde feiten 
kunnen ook uitdagen. 
Waarom wordt de huidige situatie niet 
ervaren als een uitdaging? Omdat 
daarvoor de innerlijke kracht, zo men 
wil de inspiratie, ontbreekt. Maar 
daarmee is nog niet veel gezegd, zolang 
men niet kan aangeven hoe dat komt en 
wat er aan te doen is. In dit verband 
heeft E. W. Hofstee, hoogleraar in de 
sociologie te Wageningen, in zijn af-
scheidsrede onlangs enkele beharti-
genswaardige dingen gezegd. Met de 
titel van deze rede geeft hij kernachtige 
de strekking weer: „Vrijheid, gelijkheid 
en eenzaamheid". Hij knoopt aan bij 
het in de sociologie veel eerder al ge-
signaleerde feit van de toenemende 
atomisering van de samenleving en de 
verenkeling van het individu. De Ver-
lichting, aldus Hofstee, is de grondslag 
geworden van een nog steeds voort-
gaande emanicipatiebeweging. Dat is 
toe te juichen en het zou verkeerd zijn 
dat te willen inperken. Maar het streven 
naar vrijheid en gelijkheid heeft ook 
geleid tot een hyperindividualisme. Het 
brengen van een offer terwille van per-
soonlijke of maatschappelijke samen-
levingsverbanden is opgeofferd aan de 
persoonlijke ontplooiing: de „broeder-
schap", de menselijke verbondenheid, 
is in het vergeetboekje geraakt; de 
Westerse mens is eenzaam geworden. 

Geen weg terug meer 

Het gaat trouwens niet alleen om de 
Westerse mens. Overal ter wereld ziet 
men de traditionele samenlevingsver-
banden te niet gaan onder invloed van 
de technologische ontwikkeling. Het 
hyper-individualisme leidt paradoxaal 
genoeg tot ontpersoonlijking van de en-
keling: hij wordt beheerst door presta-
tiedenken, zelfzucht en consumptie-
dwang. Welvaart ondermijnt wat men 
wel noemt de frustratietolerantie, de 
weerbaarheid tegen teleurstellingen en 
het vermogen - al of niet tijdelijk - af te 
zien van verlangens. Dit alles heeft 
vergaande gevolgen voor het samenle-
ven in gezin, kennissenkring, vereni-
ging, bedrijf en maatschappij. Dat geldt 
vooral voor het Westen, maar op andere 
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wijze en in toenemende mate ook voor 
de rest van de wereld. 
Na de ingrijpende maatschappelijke en 
culturele veranderingen van de 20e 
eeuw is er geen weg terug meer, zeker 
niet in het Westen. Maar het is ook de 
vraag of dat wel wenselijk zou zijn: de 
oude samenlevingsverbanden werden 
veelal gekenmerkt door repressiviteit, 
onvrijheid en ongelijkheid. Dat zou nu 
niet meer kunnen, ook niet in de vor-
men, die het in de socialistische landen 
heeft aangenomen. Het besef daarvan 
is heel levendig, vooral bij de jongeren; 
vandaar ook dat de generatiekloof een 
heel eigen karakter heeft gekregen. 
Tussen jongeren en ouderen hebben 
altijd spanningen bestaan, maar nu is 
er sprake van een complete breuk: de 
traditie is vergruizeld, het nieuwe mist 
iedere samenhang. De aanknopings-
punten met het verleden zijn verbroken 
en dat heeft allerlei gevolgen. De si-
tuatie is in het Westen anders dan in de 
rest van de wereld, maar de oplettende 
toeschouwer ziet toch vele overeen-
komsten. Een van de opvallende ver-
schijnselen is het onhistorische den-
ken. Het verleden zou ons niets te leren 
hebben; de oudere generaties hebben 
toch alles bedorven. Daarom moeten 
we alles opnieuw beginnen (en alle er-
varingen uit het verleden - vaak tot 
schade en schande - nog eens opdoen). 
Maar het verleden werkt toch door, ten 
goede en ten kwade, en men kan er niet 
omheen. Daarom zou het van belang 
zijn, dat het geschiedenisonderwijs - nu 
veelal verwaterd en verwaarloosd -
weer meer aandacht kreeg: niet met een 
overvloed van jaartallen, maar wel ge-
noeg om samenhangen te kunnen door-
zien; niet zonder de sociaal-economi-
sche grondslagen, maar wel met de 
aandacht voor de politieke en culturele 
gebeurtenissen en hun betekenis. 

Ontscholing: averechts antwoord 

We raken hier het punt van de ontscho-
ling. Het is niet onbegrijpelijk dat tegen 
een onpraktische, „schoolse" kennis-
overdracht bezwaren gerezen zijn. De 
onderwijswereld zelf heeft dat het eer-
ste beseft en ideeën aangedragen voor 
een andere relatie tot de leerling, voor 
een praktisch en geïntegreerd kennis-
pakket, en voor meer nadruk op de be-
levingswereld en de creativiteit van de 
leerling, ook door medezeggenschap 
over zijn eigen leerproces. Die ontwik-
keling komt maar heel langzaam op 
gang, maar ontscholing is daarop een 
averechts antwoord. Leren in de prak-
tijk alleen geeft een heel eenzijdige 
vorming en verschaft geen samenhan-
gende achtergrond. In dit opzicht kan 
men de sociale werkelijkheid van nu 
niet vergelijken met bijvoorbeeld de 
late Middeleeuwen en het leerlingen-
stelsel van toen. Men kan wel menen, 
dat onze kennis maatschappijbevesti-
gend is en daarom verwerpelijk, maar 
dat zegt meer over de gewenste scho-
ling dan over ontscholing. Er zijn harde 
kernen van systematische kennis, zo-
wel in de exacte als de niet-exacte stu-
dies, die ook voor maatschappij-veran-
dering onmisbaar zijn. En de meest kri-
tische denkers, zoals bijvoorbeeld Jur-
gen Habermas, keren zich wel tegen het 
positivisme als filosofie, maar niet te-
gen de positieve kennis en zeker niet 
tegen de - onpraktische! - denkscho-
ling, die (macht-loos) redeneren moge-
lijk maakt. 
Dat geldt in het bijzonder ook voor het 
taalonderwijs. Het is opmerkelijk hoe 
vooral in Nederland de taal in het ver-
domhoekje is geraakt. Men hoeft daar-
bij niet zozeer te denken aan het gebruik 
van allerlei woorden en uitdrukkingen 
die vroeger als vulgair werden be- 

schouwd, maar veeleer aan een be-
wuste platte uitspraak en, belangrijker, 
aan een onvoorstelbaar slordig taalge-
bruik. Het is trouwens niet alleen een 
kwestie van slordigheid, maar ook van 
begripsvervalsing (misschien door on-
kunde) in het gebruik van termen als 
conflict-model, fascisme, politiestaat, 
en dergelijke. 
Die woorden hebben een tamelijk wel 
omschreven betekenis, maar die wordt 
in de praktijk veelal verdraaid. Alweer: 
men kan terecht bezwaren hebben te-
gen een taalonderwijs, dat zich verloor 
in theoretische verfijningen en een dor 
vocabulaire, maar inzicht in de con-
structie en de betekenis van het gespro-
kene en het geschrevene is onmisbaar 
voor zuiver formuleren, en dat is een 
voorwaarde voor constructief denken. 
Juist taalgebruik vormt de toegang tot 
menselijke verstandhouding en de 
grondslag voor juist - dat is onder ande-
re: doordacht - handelen. Taal is daad. 

Schakeringen 

Onhistorisch denken, ontscholing en 
taalverval symboliseren de breuk met 
het verleden. Mede daardoor wordt een 
simplistisch zwart-wit denken bevor-
derd, dat allerminst dienstbaar is aan 
zinvolle oplossingen van onze proble-
men. De waarheid ligt in de schakerin-
gen. Strukturen en stelsels zijn niet uit-
sluitend goed of verdorven, en dat geldt 
voor Oost en West. Vernietiging van het 
bestaande - daar en hier - houdt geen 
enkele waarborg in voor iets beters. 
Wie dat meent, verleidt zich zelf met 
onwezenlijke toekomstfantasieën en 
beneemt zich de mogelijkheid te wer-
ken aan de bestaande werkelijkheid 
met kritische zin, constructieve wil en 
volhardende activiteit. 
Misschien zijn er situaties - bijvoor- 
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beeld in Latijns Amerika en Zuidelijk 
Afrika - waar geweld onvermijdelijk is; 
maar dan nog blijkt hoezeer construc-
tieve en volhardende actie nodig is om 
niet zo maar de ene dictatuur door de 
andere te vervangen. De bedoeling is 
toch een meer leefbare samenleving tot 
stand te brengen: men denke aan Zim-
babwe en Nicaragua. Polarisatie in een 
wereld van bijkans onoplosbare tegen-
stellingen maakt de patstelling alleen 
nog maar onbeweeglijker en roept 
steeds meer negatieve krachten op. 

Geldt het voorgaande al voor Neder-
land, het is onnoemelijk veel meer van 
toepassing op de wereldverhoudingen, 
waarin sociale achterstelling en poli-
tieke onderdrukking een zoveel grotere 
rol spelen: de Sovjet-Unie tegen de Ver-
enigde Staten, de Islam tegen het 
Westen, Zwart tegen Blank. En juist 
daarbij voelt de enkeling zich machte-
loos. Hij kan alleen maar invloed uit-
oef enen - en hoe weinig! - via nationale 
politieke partijen en internationale or-
ganisaties, zoals de vakbeweging, de 
kerken, en dergelijke. Maar daartoe 
ontbreekt hem veelal het geloof en de 
moed. Die zou hij kunnen uitputten uit 
een nieuw levensbesef, maar hoe komt 
hij daaraan in een cultuur, waarin hij 
verenkeld, vereenzaamd en verdwaald 
is? Als het waar is, dat hier één van de 
oorzaken schuilt van het doemdenken, 
dan is het ook één van de aangrijpings-
punten voor een kentering. Het ont-
staan van nieuwe gemeenschapsver-
banden kan dan een voorwaarde zijn 
voor een vernieuwing voor het levens-
besef. Maar voor nieuwe gemeen-
schapsverbanden is juist het initiatief 
nodig, dat zo kennelijk ontbreekt. Daar-
voor zouden ook de maatschappelijke 
voorwaarden geschapen moeten wor-
den; en wie heeft daar aandacht voor? 

Gemeenschapsgevoel 

Het lijkt zo of we in een vicieuze cirkel 
gevangen zitten. Die kan alleen maar 
doorbroken worden, als er genoeg men-
sen zijn, die maar ergens beginnen. Dat 
zal alleen maar gebeuren, als ze door 
de idee gegrepen worden. Daarop zal 
allereerst de aandacht gericht moeten 
worden. Er zijn wel aanknopingspun-
ten. In de maatschappij treden actie-
groepen op, waarin onderling gemeen-
schapsgevoel een grotere plaats zou 
kunnen krijgen; het streven naar mede-
zeggenschap en zelfbestuur kan een 
accent krijgen van samenwerken en 
bijeenbehoren; het terugdringen van 
overspannen carrièrezucht en groei-
ideologie zal ook een gunstige factor 
kunnen wezen, naast spreiding van 
macht, kennis en inkomen. Ook in het 
persoonlijk leven zijn wel beginpunten 
te vinden. De groei van het sectewezen, 
hoe bedenkelijk soms ook, de bloei van 
allerlei groeibewegingen, zij het ge-
woonlijk zonder maatschappelijk en-
gagement, en het ontstaan van een ba-
sisbeweging in de kerkelijke wereld, 
wijzen allemaal ook op een behoef te 
aan nieuwe gemeenschapsbeleving. 
Bij die behoefte zal men kunnen aan-
knopen. 
Voorwaarde voor een andere aanpak is 
zeker, dat men ophoudt zich kritiekloos, 
in denken en spreken in doen en laten, 
over te geven aan de modieuze kreten 
van de dag. Men kan heel goed oog 
hebben voor de werkelijke gebreken 
van de maatschappij, hier en elders, 
zonder voortdurend mee te huilen met 
de wolven in het bos. Er moet plaats zijn 
voor democratie en aktie, zeker, maar 
ze moeten ook dienstig zijn aan werke-
lijke vernieuwing en zo min mogelijk 
ruimte geven aan relschopperij en cri-
minaliteit. Politieke en maatschappe- 

lijke machtsvorming is de aangewezen 
weg naar maatschappelijke verande-
ring zonder totale ontwrichting van de 
samenleving. 
Maar daarnaast zal aandacht besteed 
moeten worden aan echte gemeen-
schapsbeleving in gezin, school, be-
drijf, vereniging en vakbeweging, ook 
door het scheppen van daartoe geëi-
gende kernen. Het is zinloos te klagen 
over de „tegenwoordige tijd-. Beter is 
het oorzaken op te sporen en wegen aan 
te geven, hoe de bestaande verbanden 
meer geborgenheid kunnen bieden. 
Men denke aan de woekering van de 
televisie in het gezin, de soms heel 
vlotte ontbinding van partnerschap, de 
individualisering en wedijver in de 
school, de verzakelijking en zelfs ont-
menselijking in partij en vakbeweging, 
de atomisering van de arbeid in het be-
drijf. 

Vreugdeloze levensstijl 

Als men er in zou slagen voor dit alles 
meer zinvolle omgangsvormen te 
scheppen, dan zou dat al een belangrij-
ke bijdrage kunnen zijn tot het ontstaan 
van een nieuw levensbesef; een le-
vensbesef waaruit de vrees voor een 
onheilspellende toekomst niet geweken 
is, maar waarin desondanks de hoop 
leeft op een wending ten goede. Dan 
kan men ook leven met vrees en onze-
kerheid zonder verpletterd te worden 
door de dreiging of zijn toevlucht te zoe-
ken in gewelddadige utopieën dan wel 
inhoudsloze verstrooiing. Dan is er ook 
weer plaats voor vreugde en genieting 
in spel en omgang, in kultuur en natuur, 
ondanks een onzekere toekomst. Want 
bij het doemdenken hoort ook een in 
wezen vreugdeloze levensstijl. Het ver-
hindert ook het besef, dat het bestaan 
op zichzelf, hier en nu, de moeite waard 
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Door zijn hoogleraarschap kreeg d 
de humanistische theorie een krac 
Voor de wetenschappelijke funde-
ring van het humanisme in Neder-
land is Jaap van Praag van on-
schatbare waarde geweest. Veer-
tien jaar lang, van 1965 tot 1979, was 
Van Praag bijzonder hoogleraar in 
de humanistiek aan de Rijksuniver-
siteit Leiden. Daarnaast leverde hij 
talrijke bijdragen aan het weten-
schappelijk en kultureel tijdschrift 
„Rekenschap". En in 1978 ver-
scheen zijn boek „Grondslagen van 
humanisme", inmiddels een stan-
daardwerk op het gebied van hu-
manistische theorie. 

Van Praag heeft veel gedáán in de hu-
manistische beweging. Maar de door-
dénking van al dat doen hield hem 
voortdurend bezig. Hij zei: „Juist bij een 
organisatie die het qua ledenaantal 
niet moet hebben van de massa, is de 
kwaliteit van het denken erg belang-
rijk". 

Veelzijdig aanbod aan universiteit 

Op 21 mei 1965 werd Van Praag de 
tweede „bijzondere hoogleraar" van-
wege de Humanistische Stichting So-
crates. Van der Wal in Delft was de eer-
ste. Onder grote belangstelling hield 
Jaap zijn inaugurele rede in het Groot 
Auditorium van de Rijksuniversiteit in  

Leiden. De titel van die toespraak luid-
de: „Wat is humanistiek?". Onder min-
stens zo grote belangstelling nam hij 
ruim veertien jaar later, op 13 november 
1979, in datzelfde auditorium, afscheid 
van zijn bijzonder professoraat. Zijn 
eindrede, afgedrukt in Rekenschap van 
december '79, droeg als titel: „Levens-
overtuiging, filosofie en wetenschap". 

Door Bert Boelaars 

Van Praag vond de levensbeschouwing 
belangrijk in de wereld van de weten-
schapsbeoefening: „Met name voor de 
uitgangspunten, waar men zich soms 
helemaal geen rekenschap van geeft",  

zo zei hij in een interview bij zijn af-
scheid als bijzonder hoogleraar. Vooral 
van christelijde zijde is altijd een grote 
inbreng geweest in het levensbe-
schouwelijke aanbod aan de universi-
teiten. Van Praag zag het als een op-
dracht om ook van humanistische zijde 
aanwezig te zijn: „Op die manier komt 
een stuk veelzijdigheid tot uitdrukking, 
waar de studenten uit kunnen kiezen. 
Dat vind ik belangrijk. Niet om propa-
ganda te maken voor bepaalde levens-
beschouwingen, maar om duidelijk te 
maken dat levensbeschouwingen ele-
menten bevatten die voor het filosof e-
ren in de wetenschap van belang zijn." 
Aan humanistische theorie was maar 
weinig voorhanden. Voor Van Praag 
een stimulans om zich op dat punt sterk 
te maken: „Ik vond dat een uitdaging. 
Het heeft me gestimuleerd tot het 
schrijven van een nieuw boek, na het 
vorige dat in '47 is verschenen. Ik ben 
daar eigenlijk dertig jaar mee bezig 
geweest. Het is vorig jaar (1978 - red.) 
verschenen als neerslag van het door-
dénken van de grondslagen van huma-
nisme. En hoewel ik daar natuurlijk niet 
mee „klaar" ben, heb ik wel 'n voldaan 
gevoel." Van zijn boek zijn inmiddels 
meer dan 3500 exemplaren verkocht. 

Studenten uit alle richtingen 

De kolleges van Van Praag in Leiden 
waren toegankelijk voor alle studenten: 

kan zijn, zonder dat we weten wat de 
toekomst voor ons verborgen houdt. En 
juist dat besef kan de bron zijn van een 
nieuwe toekomstgeloof: niet als zeker-
heid omtrent wat we nog tot stand kun-
nen brengen, maar als hoop op nog ver-
borgen mogelijkheden. 
De geestelijke kernen in onze cultuur, 
zoals de kerken - de basisbeweging -
het Humanistisch Verbond en andere 
hebben hierin een eigen taak. Er heeft -
in Nederland tenminste - rondom de 
kerken een opmerkelijke wending 
plaats gevonden in de aandacht: na-
melijk naar de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid toe. Dat is een posi-
tieve ontwikkeling. Maar er ligt een 
even grote taak op het gebied van de 
persoonlijke groei. Daarbij gaat het niet 
om woordverkondiging of moralisme. 
Maar mensen behoeven in dit tijdsge-
wricht meer dan ooit persoonlijke aan-
dacht, gesteund door gemeenschaps-
verbanden en gemeenschapsbeleving. 
Het eerst nodige is hen te helpen op de 
weg naar zelfaanvaarding met alle te-
korten die een mens nu eenmaal heeft. 
Zelflief de - naar een vaak aangehaald 
woord van Fromm - zelfliefde is geen 
zelfzucht, maar anders dan men tradi-
tioneel gewend is te denken, de voor-
waarde voor naastenliefde. Zelfaan-
vaarding schept juist ruimte voor open- 

heid naar de ander, vermindert agres-
siviteit, en leidt tot verdraagzaamheid 
en gemeenschapsbesef. 
Zelfaanvaarding leidt tot identiteits-
versterking, heroriëntatie en zelfbe-
stemming. Dat wil zeggen zelfbestem-
ming als lid van een gemeenschap met 
erkenning van een gemeenschappelij-
ke verantwoordelijkheid, niet alleen 
voor het private leven, maar ook voor de 
maatschappij. Dit is niet in strijd met de 
nieuwe maatschappelijke oriëntatie, 
maar de onmisbare basis ervan. 

Nieuwe hoop 

Wat hier aan de orde gesteld wordt is 
allerminst een terugkeer naar een par-
ticularistische zorg om het eigen ziele-
heil, een geloven op Zondag. Veeleer is 
de veronderstelling, dat „zieleheil" niet 
denkbaar is zonder het heil van de ge-
meenschap, dat op zijn beurt steunen 
moet op volwassen individuen. Waar-
aan we toe zijn - zoals Mady A. Thung 
als goddienstsociologe stelde in een 
oratie dit voorjaar te Leiden - is een 
nieuw publiek ethos. Het is niet vol-
doende voor ons zelf te weten wat we 
verplicht zijn aan ons zelf en de naaste, 
maar nodig is ook een gezamenlijke 
weten omtrent rechtvaardige verdeling 
van werk en inkomen, medezeggen- 

schap en burgerschap, milieubeleid en 
beheer van hulpbronnen, ontwikke-
lingssamenwerking en economische 
orde, bewapening en vredespolitiek. 
Niemand kan die problemen zo maar 
oplossen en niet ieder hoeft even inten-
sief met dit alles bezig te zijn; maar no-
dig is de erkenning, dat dit de echte 
maatschappelijke vragen zijn, en de 
bevordering van een klimaat, waarin 
het niet meer acceptabel is dat mensen 
zich daaraan, hoe dan ook, niets gele-
gen laten liggen. Dat zou de voedings-
bodem kunnen zijn voor een nieuwe be-
zieling, niet in de eerste plaats afhan-
kelijk van de feiten, maar van de bete-
kenis, die men daaraan toekent. Dan is 
er zonder grote verwachtingen weer 
hoop mogelijk; dan kan het doemden-
ken plaats maken voor een toekomst-
geloof, niet gegrond op rooskleurig op-
timisme, maar op de onwrikbare wil 
ons nu te wijden aan een meer mense-
lijke gemeenschap, wat daarvan ook in 
de toekomst terecht mag komen. 

J. P. van Praag 

Aangehaalde literatuur: 
Dasberg, L., Pedagogie in de schaduw van het jaar 
2000 of Hulde aan de Hoop. 
Boom/Meppel 1980 (Oratie). 
Hofstee, E. W., Vrijheid, gelijkheid en eenzaam- 
heid. Wageningen 1980 (Afscheidscollege) 
Tung, Mady A., Naar een publiek ethos? Leiden 1980 
(Oratie) 
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e uitbouw van 
htige impuls 

„Ja, ze kwamen uit alle richtingen: psy-
chologie, sociologie, filosofie of litera-
tuur. Maar er kwamen ook chemici, 
natuur- en wiskundigen. Er kwamen er 
overigens nooit erg veel, enkele tien-
tallen meestal. In het begin is me dat 
wel tegengevallen. Maar ik heb wel be-
grepen dat er in Leiden ontzaglijk veel 
te kiezen is. Ik moet zeggen dat er 
steeds een kern was die heel trouw en 
aandachtig de kolleges volgde." 
„Sommige studenten ben ik later weer 
tegengekomen in het Verbond of op het 
Humanistisch Opleidings Instituut. Die 
raakten dan geïnteresseerd en dat vond 
ik wel bemoedigend. Want in zekere zin 
werk je in de ruimte. Ze komen 'n jaar,  

hooguit twee of drie jaar, en dan zie je ze 
niet meer. Je moet dan maar afwachten 
wat ze er aan gehad hebben." Ook de 
huidige voorzitter van het Humanis-
tisch Verbond, Rob Tielman, is mede 
via de kolleges van Van Praag bij deze 
organisatie betrokken geraakt. 

Weggaan niet moeilijk 

Hoewel hoogleraren wettelijk tot hun 
zeventigste kollege mogen geven, hield 
Van Praag er op zijn 68ste mee op. Ken-
nelijk met 'n tevreden gevoel, want hij 
zei toen: „Ja, omdat ik het tijd vind. Wat 
ik te zeggen had, dat heb ik eigenlijk 
wel gezegd. Bovendien, ik vond me oud 
genoeg en nog druk bezig met andere 
dingen. ( .) Ik heb intussen al heel wat 
funkties opgegeven. Je moet weggaan 
als het feest nog leuk is. Vóórdat ze bij 
zichzelf gaan denken: wanneer gaat-ie 
nou eindelijk? Zo heb ik in de loop der 
jaren het een na het ander afgestoten. 
Nee, ik vind dat niet moeilijk. Je hebt het 
gedaan: gegeven wat je te geven had. 
Dan moet een ander het maar eens pro-
beren. Ik heb me dat altijd voor ogen 
gesteld. Want wat je ook bent, je moet 
de relativiteit van wat je doet in de ga-
ten houden. Dat gold voor mij destijds 
ook, toen ik aftrad als voorzitter. Want 
enerzijds is het iets bijzonders: voorzit-
ter van het Humanistisch Verbond, an-
derzijds is het natuurlijk een beschei-
den taak. En dan wil ik niet eens zeggen 
de wereld, maar zelfs in Nederland." 
Ook de vervulling van deze bijzondere 
leerstoel in Leiden heeft de uitbouw van 
humanistische theorie een krachtige 
impuls gekregen. Het was voor Van 
Praag een groot genoegen toen bekend 
werd wie hem zou opvolgen. Een 
maand vóór zijn overlijden nam Dr. M. 
F. Fresco de toga van hem over. Dat was 

In de jaren vijftig en zestig werd Van 
Praag vaak samen met de hoogleraar 
theologie Schillebeeckx uitgenodigd 
voor forumdiskussies. In zijn afscheids-
kollege als hoogleraar noemt Van 
Praag hen „een gerenommeerd duo, 
zoiets als een Snip en Snap van de le-
vensovertuiging". Schillebeeckx over 
Jaap van Praag. 
Die man heeft een pathos voor de men-
selijkheid, voor de gerechtigheid. Hij 
was in zijn humanisme zeer sociaal, en 
ook politiek bewogen. Van Praag streed 
voor de menselijkheid van de mensen. 
Daar zat de verwantschap tussen ons 
beiden. Het is zelfs zo ver gegaan dat hij 
samen met mij hier in de universiteit (in 
Nijmegen) een doktoraal examen heeft 
voorgezeten. Daar was hij echt blij, fier 
mee. Dat hij als humanist, als profes-
sor-kollega een doktoraal kon meema-
ken. 

Onder grote belangstelling nam Van Praag 
twee jaar geleden afscheid als hoogleraar. 

Felicitatie met zijn opvolger Fresco 

op 13 maart, tevens de laatste keer dat 
we Jaap van Praag in het openbaar za-
gen verschijnen. Bij die gelegenheid 
richtte Fresco zich in zijn inaugurele re-
de nog in het bijzonder tot zijn voorgan-
ger, die hij noemde: „De man die zonder 
overdrijving de vader van het moderne 
Nederlandse humanisme kan worden 
genoemd". 
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Humanistische geestelijke verzorging en vorming: 
de theorie, de praktijk en°hun onverbrekelijke samenhang 
dankzij Jaap van Praag 

Een woensdagmorgen op de afde-
ling longziekten van het zieken-
huis. De meeste patiënten zitten 
aan de taf el in het midden van de 
zaal, drinken koffie en praten met 
elkaar. Er zijn er maar een paar die 
in bed liggen: de mevrouw die nu 
voor de 30ste keer is opgenomen 
wegens astma, de twee patiënten 
bezig aan een kuur met medicijnen 
en de jonge vrouw die een week rust 
moet houden in verband met een 
onderzoek. 

Alleen aan een tafeltje zit de heer S. Hij 
heeft kanker en hij weet het. En hij wil 
graag eens praten. In omstandige maar 
zeer helder geformuleerde zinnen ver-
telt hij zijn levensverhaal. Zo ontstaat 
voor mij het beeld van een man die van-
af zijn twaalfde hard en zwaar heeft 
gewerkt. Die zich moeizaam aan zijn 
geloof ontworsteld heeft. Die alles aan-
pakte wat werk betrof - „wat kon het me 
schelen, ik had geen opleiding, maar ik 
stal met m'n ogen als u begrijpt wat ik 
bedoel". Een man met een dijk van een 
identiteit, opgebouwd in de loop van 
een stormachtig leven. Van „ismen" 
moet hij niets hebben, maar met mij wil 
hij wel praten omdat ik ook niet-gods-
dienstig ben. Hij is ongeneselijk ziek en 
hij zit met vragen: wanneer en hoe gaat 
dit aflopen en of hij zich toch nog zal 
laten bestralen, zoals de dokters hem 
aanraden. „Maar ik heb toch geen 
keus?" roept hij uit, daarmee-onbe-
wust?-kiezend. 

Ineens zie ik in gedachten Jaap van 
Praag voor me toen hij met ons, twee-
dejaars krusisten aan het HOI, praatte 
over „het kiezen van de keuze". 

Theorie van het humanisme. Historisch 
belicht, psychologisch, politiek en dan 
tenslotte de doordenking van de huma-
nistische levensovertuiging zelf. Voor 
mij en ik denk voor heel veel anderen 
vormden die zeldzaam boeiende lessen 
van Jaap de bewustwording van van-
zelfsprekendheden. Hij bracht ze op een 
manier die zo genuanceerd was, zo 
doordacht vanuit theorie én praktijk, 
getuigend van zo'n visie op mens en 
wereld dat het een feest van herkenning 
werd. Een intense beleving doordat 
nooit eerder gevatte samenhangen 
duidelijk werden, terwijl zich aan de 
andere kant perspektieven openden 
naar mogelijkheden om in de wereld te 
staan, bewuster en weerbaarder dan je 
ooit voor mogelijk had gehouden. Vor-
ming in optima forma! Wat gebeurde er 
veel met ons. Beleving én beschouwing 
van de humanistische levensovertui-
ging: onmisbaar voor wie als geestelijk 
werker in gevangenissen, leger, zie-
ken- en bejaardenhuizen mensen wil 
helpen zich te (her)oriënteren. 

Door Heleen Viehoff 

Maar toen Jaap ons eens aan het den-
ken zette over de toepasbaarheid van 
de humanistiek in het dagelijks leven, 
ontbrandden er felle diskussies. Want 
ook voor wie persoonlijk die theoreti-
sche verduidelijking als een winstpunt 
voor de beleving ervan had ondervon-
den, bleven er toch twijfels en vragen 
ten aanzien van de praktijk van het 
werkveld. Wat begin je met „postula-
ten" (uitgangspunten van humanistisch 
denken, toetsstenen ter oriëntering) 
wanneer je als humanistisch raads-
vrouw of -man een zaal vol patiënten 
moet binnengaan, waar niet om je is 
gevraagd? Waar men je misschien, zo 
niet als bedreigend („geestelijk? mij 

niet gezien!") dan toch als overbodig 
beschouwt? Zelfbestemming, zinge-
ving, identiteit - sleutelwoorden in de 
geestelijke verzorging -: wat moeten we 
ermee, is dat waar men op zicht te 
wachten? En hoe zit het dan met het 
gevoel? 
Het werd heel duideliuk dat dergelijke 
begrippen in de praktijk vrijwel nooit 
expliciet ter sprake komen, maar dat ze 
voor wie goed luistert, vaak de achter-
grond vormen van de problemen waar 
patiënten en kliënten mee zitten. 
Bovendien: wie als humanistisch 
geestelijke werker aan de slag wil, of 
dat nu is in het h.v.o., het vormingswerk 
of de geestelijke verzorging, zij of hij zal 
altijd en bijna overal te maken krijgen 
met het gegeven dat humanistische 
werkers moeten pionieren. Wat dat be-
treft staat er niets vast en alles altijd 
opnieuw ter diskussie. Wie heeft dit 
beter geweten dan Jaap! Ik ben blij dat 
wij op het HOI de kans hebben gekre-
gen om die diskussies aan te gaan van-
uit een theoretisch zo gefundeerde 
achtergrond. 

Op de afdeling longziekten bedankt 
meneer S. me voor het gesprek en hij 
blijft m'n hand schudden: „je hebt het zo 
nodig, hè", zegt hij, „geestelijk kontakt, 
dat is wat je nodig hebt. En je vindt het 
nergens, heel erg bedankt". 

Door Jaap van Praag met zijn uitzonder-
lijke eigenschappen is het mogelijk 
geworden dat er een nieuw beroep van 
de grond kwam, dat van humanistisch 
geestelijk werker. 
Ik heb het als een groot voorrecht ge-
voeld om een zo kreatief en inspirerend 
m, ns als Jaap van dichtbij mee te ma-
ken. Mensen weerbaarder maken in de 
wereld van nu, we kunnen m.i. niet be-
ter doen dan proberen zijn werk verder 
uit te bouwen. 
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Als je Jaap en Mart je vrienden mag 
noemen, heb je reden daar trots op te zijn 

De vriendenkring van echtparen: v.l.n.r. Ko Pasman, Mart van Praag, Tine Max, Frie Bijle-
veld, Jan Bijleveld, Bep Pasman en Bep Max. Laatste ontmoeting, begin 1981. 

Spreken of schrijven over Jaap van 
Praag en dan niet het Humanistisch 
Verbond daarbij betrekken, is 
praktisch onmogelijk, zelfs in een 
persoonlijke noot. Maar toch wil ik 
proberen in dit „in memoriam" in 
het bijzonder te schrijven over Jaap 
niet in welke funktie dan ook, maar 
als mijn bijna 5 jaar oudere vriend 
vanaf de tijd dat ik naar de HBS 
ging. 

Toen, omstreeks 1930, was het eerste 
kontakt en toen was er nog geen sprake 
van het HV; wèl van NBAS. (Nederl. 
Bond v. Abstinent Studerenden, onge-
leide jeugdbeweging van geheelont-
houders). Wat later van de JVA (Jonge-
ren Vredes Actie), en dat kontakt kwam 
tot stand via zijn zuster Esther. Wat keek 
ik toen, als 15-jarige, al op tegen die 
begaafde jongeman en wat was toen 5 
jaar een groot verschil in leeftijd! 
Later, 1934, de eerste jaargang van 
„Fundament", waarvan Jaap redaktie-
sekretaris was. Een revolutionair blad 
dat ik - toen ik in 1939 in Nederlands-In-
dië werkte - vanwege de censuur, af en 
toen niet ontving. Maar ons kontakt 
bleef, al was het dan niet door briefwis-
seling, maar in de geest. 

Al in 1936, toen ik Jaap en Mart - ze 
waren pas getrouwd - voor het eerst 
bezocht in gezelschap van het meisje 
dat later mijn vrouw zou worden, was 
hij mijn geestelijk raadsman, ook al 
gingen we naar hem toe omdat ik „over 
een organisatie iets met hem bespreken 
wilde". 
Dat we ons direkt na oprichting bij het 
HV aansloten en dat Jaap mij bij terug-
komst in Nederland, als het ware bij de 
vliegtuigtrap (1949) stond op te wachten 

om over een funktie in het hoofdbestuur 
te praten, lag zo in de rede dat ik me er 
nauwelijks over verbaasde. 

Door Jan Bijleveld 

Daarop volgden jaren van vriendschap 
en samenwerking tot 12 april 1981, een 
datum die ik nooit zal vergeten. Over 
het samenwerken, het soms afzonder- 

lijk en vaak tezamen funktioneren in 
besturen, het veelvuldig overnemen 
van taken waaruit Jaap zich wilde te-
rugtrekken, zal ik het nu niet hebben. 
Het ging allemaal als vanzelfsprekend. 
Vaak voelde ik mij als de rechterhand, 
mij er van bewust te funktioneren als 
een van de ledematen van de romp 
waarvan Jaap het hoofd was. 
Maar daarnaast, eigenlijk daarenbo-
ven, was er de vrienschap buiten iedere 
funktie om. Ik denk daarbij in het bij- 

zonder aan kontakten gewoon „onder 
ons", waarbij het werk nauwelijks ter 
sprake kwam, maar waarbij we spra-
ken over ons zelf over onze gezinnen, 
over de vakanties. Waarbij we samen 
vrolijk waren en mopjes vertelden. En 
dat gebeurde zowel in de familiekring 
als tussen kongreszittingen van HV of 
IHEU, als we de zaken los lieten en al-
leen maar aan ons eigen wel en wee 
dachten. 
Dat gebeurde in de laatste jaren ook in 
een kleine vriendenkring van echtpa-
ren die onregelmatig, maar toch geluk-
kig vaak een hele dag bij elkaar kwam. 
Samen zijn om bij elkaar te zijn, samen 
te eten, samen „zo maar", voor de ge-
zelligheid, voor het onderhouden van 
reeds jaren bestaande vriendschaps-
banden. Dan was er geen sprake van 
funkties en taken, dan waren we bij el-
kaar, zonder meer. Dan was Jaap niet 
de voorzitter of de leider of de raads-
man, dan was ook hij vrij met ons onder 
elkaar, ontspannen, soms toch even 
ernstig, soms herinneringen ophalend. 

En als ik het dan toch over herinnerin-
gen heb, dan ontkom ik er niet aan terug 
te denken aan de eerste jaren na mijn 
entree in het dagelijks bestuur van het 
hoofbestuur van het HV. Het „kantoor" 
was toen gevestigd in het huis van Fen-
co v. d. Berkhoff, Blijenburgstraat in 
Utrecht. Een groot aantal jaren kwam 
het DB met Jaap als voorzitter, elke vrij-
dagavond bijeen. We bleven dan over-
nachten en vergaderden de hele zater-
dag verder. Het was een „team" dat ik 
nooit zal vergeten en we hebben ook 
heel wat gelachen. 
Jaap, niet als funktionaris, maar als de 
man die raad gaf, èn raad vroeg; 
vriendschap gaf èn vriendschap zocht, 
de dagelijkse Jaap, dat is de man die ik 

bedoeld heb in dit artikeltje te schetsen 
en die ik, en met mij anderen - het kan 
ook niet anders - nooit zal vergeten. 
Jaap en Mart, een twee-eenheid, als je 
ze je vrienden mag noemen, heb je alle 
reden om daarop trots te zijn. Zo goed 
als Jan Brand Corstius het bij de krema-
tie namens de vrienden heeft gezegd, 
zou ik het niet kunnen, maar in deze 
persoonlijke noot heb ik toch graag ge-
probeerd iets van mijn gevoelens tot 
uitdrukking te brengen. 
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„ ...Het land dat wij zoeken is 
en toekomst, tussen konservat 
tussen utopie en ongeloof. Of i 

zeer als een humanistisch Christen-
dom." (12) 

Scheppend humanisme 

Jaap van Praag is dood, dat wil zeggen hij is niet meer in ons midden om 
ons te stimuleren, om richting te geven aan ons denken, om steeds weer 
opnieuw - tegen de achtergrond van nieuwe situaties - zijn humanistische 
visie op fundamentele en aktuele vraagstukken te ontwikkelen. Maar voor 
menigeen zal juist het feit, dat hij niet meer in ons midden is, des te meer 
reden zijn om zich nog eens extra te verdiepen in de leef- en gedachtenwe-
reld van deze zeer menselijke en daarom misschien wel zeer uitzonderlijke 
mens. 

De tijd is nog niet rijp voor een oordeel 
over de verdienste die Van Praag heeft 
gehad voor het moderne humanisme en 
de humanistische beweging. Zijn bio-
graPP zal nog geschreven moeten wor-
den, zoals de opkomst en depositie van 
het moderne humanisme én van de hu-
manistische beweging tegen de kultu-
rele en maatschappelijke achtergrond 
nog wachten op een beschrijving. Eerst 
dan zal duidelijk worden, niet dát het 
leven van Van Praag en het humanisme 
nauw met elkaar verweven zijn maar 
hoe nauw die verbondenheid wel is. 

Door Chiel Verduijn 

Als thans in alle vluchtigheid wordt te-
ruggeblikt, dan springen enkele sail-
lante punten naar voren. Eén daarvan 
is het boek waaraan Van Praag in later 
jaren nimmer refereerde, nl. „Moderne 
humanisme, een renaissance”? 1) 
Weliswaar verscheen het pas in 1947, 
nadat Van Praag in 1946 was gepromo-
veerd op een proefschrift over Henriëtte 
Roland Holst, maar het manuskript 
werd in de zomer van 1943 voltooid. De 
toen 32-jarige was ondergedoken voor 
het barbaarse geweld van de bezetter 
en vroeg zich af hoe het zover was ge-
komen en hoe het nu verder moest. Op 
zichzelf was dat niet zo bijzonder; vele 
anderen hebben dat ook gedaan en op 
grond van velerlei overwegingen zijn 
hoopvolle, maar naar achteraf is geble-
ken ook utopistische toekomstperspek-
tieven ontwikkeld, die niet bestand zijn 
geweest tegen de tand des tijds. 

Nog altijd de moeite waard 

Dit kan niet gezegd worden van Van 
Praags visie, die (zeker voor de tijd 
waarin ze werd geschreven) hoopvol 
was, maar - en dat mag na bijkans 
veertig jaar gezegd worden - een hoge 
mate van werkelijkheidszin had en 
daardoor ook nu nog altijd in volle om-
vang de moeite waard is. Vele toender-
tijd opgekomen denkbeelden, gingen er 
vanuit dat er na de oorlog iets geheel 
nieuws moest komen. Ook dit toe-
komstgeloof was Van Praag niet 
vreemd, maar hij baseerde zich daarbij 
op een humanisme, dat voor velen in de 
krisisjaren „een richtende kracht (is) 

Op zoek naar passende citaten voor 
dit herdenkingsnummer bladerde 
M. W. (Chiel) Verduijn door Jaap 
van Praags eerste grote publikatie 
„Modern Humanisme, een renais-
sance?" Hij maakte vele aanteke-
ningen, streepte de helft weer door 
en voorzag de rest van kort kom-
mentaar en verbindende tekst. Zijn 
konklusie is, dat het t.z.t. alleszins 
de moeite zal lonen om, met als uit-
gangspunt dit boek, na te gaan 
waar en op welke wijze Van Praag 
in details afgeweken is van zijn 
eerste grootse opzet. In details, 
want zeker is dat in grote lijnen hu-
manistiek en humanistische ethiek 
voor Van Praag het voortdurend 
voortbouwen is geweest op hetgeen 
hij als fundering en als zijn levens-
taak heeft gezien. 
(De cijfers in de tekst verwijzen naar 
de pagina's in het boek). 

gebleken, een levende gezindheid die 
inspireerde tot produktief verantwoor-
delijkheidsbesef en energieke aktivi-
teit. Wat het humanisme echter miste -
niet als levenswerkelijkheid, maar als 
leer - is afgeronde struktuur en ideolo-
gische samenhang." (238) Alvorens hij 
echter aan het einde van zijn boek deze 
konklusie maakt, doet hij temidden van 
geweld en onderdrukking eerst het eni-
ge, wat gedaan kan worden als gods-
dienst en politiek gefaald hebben, nl. 
„geestelijk balans" opmaken. 
Hij doet dat echter niet zo maar, nee hij 
doet dat vanuit de overtuiging, „dat de 
brandende kulturele kwesties van onze 
dagen ook in niet-godsdienstige zin 
oplosbaar zijn, dat wil zeggen dat er 
een verantwoorde, bovenpersoonlijke 
levensbeschouwing mogelijk is op niet-
godsdienstige basis, die tegelijk fun-
dament voor het persoonlijk leven en 
richtlijn voor kultuurscheppende poli-
tieke aktiviteit kan zijn. Deze levensbe-
schouwing zullen we voorlopig - en on-
danks allerlei ongewenste associaties 
die dat woord bij velen wellicht oproept 
-humanisme noemen, zonder daarmee 
te ontkennen, dat er een religieus, zelfs 
bijbels humanisme kan bestaan, even- 

Daarbij staan hem niet in de eerste 
plaats wetenschappelijke of filosofi-
sche pretenties voor ogen, maar wel 
„één centraal gezichtspunt: hoe komen 
we tot een welomlijnd, verantwoord en 
scheppend humanisme? Hierbij gaat 
het minder om gloednieuw inzicht dan 
om bezieling, minder om scherpzinnige 
analyse dan om elan; elan, om tegelij-
kertijd weerbaar en menselijk te blijven 
bij zoveel wreedheid en verwarring; be-
zieling, om kultuurscheppend te wezen 
in een wereld, die onze levende adem 
behoeft om niet in hartstocht te verstik-
ken." ,(18) 
De nieuwe gedachte in de oude levens-
werkelijkheid, waaraan hij zich zijn 
hele verdere leven gestaag heeft ge-
wijd, bestond „in de ontwikkeling en 
precisering van een niet-godsdienstige 
levensbeschouwing, een humanisti-
sche dogmatiek als men wil, waaronder 
dan geenszins een onaantastbare doc-
trine verstaan moet worden, waaraan 
de rede niet tornen mag, doch juist een 
redelijke en voor redelijke kritiek vatba-
re benadering van datgene, waarop ons 
geloof in de mens in wezen berust; een 
precisering zonder welke het huma-
nisme vervlakken en verdwalen moet." 
(19) „Daarbij zullen we de individuele 
positie van de mens centraal stellen. 
Wij ontkennen niet, dat de mens zich 
pas in het sociale verkeer volledig ont-
plooien kan, maar we menen, dat het 
sociale leven in het individuele gefun-
deerd moet wezen, wil het voor ontspo-
ring en ontaarding gevrijwaard zijn. 
Een plaats om te staan, dat is het wat 
wij zoeken. Is dat ene vaste punt ons 
gegeven, dan zullen wij - als Archime-
des - de wereld bewegen." (59) 
Schrijvend over de mythe, die „ook po-
sitief te waarderen (is) als het moment 
waarin aan de werkelijkheid een nieu-
we dimensie verleend wordt", merkt hij 
op: „De zuiverste mythische zin, in deze 
betekenis, heeft de aan Willem van 
Oranje toegeschreven uitspraak: „Het 
is niet nodig te hopen om te beginnen, 
noch te slagen om vol te houden". (27) 

Van Praag zag een grote rol 
voor het humanisme wegge-
legd als het de weg naar de 
massa weet te vinden. 

Ook later citeert hij deze uitspraak nog-
eens en het zou zijn eigen levensdevies 
geweest kunnen zijn. 
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uitdrukkingswijze van de ander op de 
eigen gevoelservaringen te betrek-
ken." (32) 

Rede en religie 

In 1952 hield Van Praag een inleiding 
over Beschouwen en Beleven 2) waarin 
hij deze „komplementaire begrippen in 
het denken over de mens" weliswaar 
niet van een volstrekt nieuwe visie 
voorzag, „maar wel pretendeert ze op 

De humanist weet dat de 
trouw aan zichzelf de mens 
moeilijkheden en verachting, 
leed en dood kan brengen ... 

een nieuwe wijze te hebben aangesne-
den". „Aldus kan wellicht de grondslag 
gelegd worden voor een fenomenologi-
sche antropologie van het moderne 
humanisme", zo besloot hij zijn door-
wrochte betoog. 
In 1943 had hij geschreven: „Wat men 
gemeenlijk de tegenstelling tussen re-
de en gevoel noemt, is in feite niets an-
ders dan de verwarring van de ver-
schillende gebieden, zodat men de 
vormen van het ene toepast op de in-
houd van het andere. Wie schoonheid 
verwart met zedelijkheid, of ethiek met 
nut of belang, verloochent de eigen re-
delijke werkzaamheid, die er in bestaat 
iedere inhoud van ons zieleleven zijn 
passende algemene vorm te geven." 
(34) 

Een andere passage in het boek maakt 
duidelijk, dat ondanks zijn voorliefde 

Topkaderkonferentie 1954 in „De Ark" in Nunspeet 

ee 'continent tussen verleden 
isme en revolutie, 
s dat Atlantis al gezonken?..." 

Redelijkheid 

Hij wijdt hele passages aan „de speci-
fiek menselijke levensfunktie, het or-
denende principe van de geest, dat de 
mens onderscheidt van het dier en 
waarzonder hij een speelbal van zijn 
driften zou wezen" (29) nl. de rede. „We 
kunnen het woord „rede" geen algeme-
nere zin geven dan door het op te vatten 
als een funktie om iets persoonlijks, een 
beleving, een ervaring, een indruk, een 
wens of verwachting, onder „woorden" 
te brengen, dat wil zeggen in alle per-
soonlijkheid toch algemeen maken. Zo 
gezien is de rede het vermogen tot 
algemeen-geldigheid of objektiviteit, 
door middel van de taal. De redelijk-
heid is het zijn in deze sfeer van bespie-
geling; het is het streven van het wis-
selende naar het blijvende, van het bij-
zondere naar het algemene; een stre-
ven, dat reeds aanwezig moet zijn, wil 
men de voorbijflitsende gewaarwor-
ding tot een duurzame waarneming 
kunnen maken, en dat de mens doet 
opklimmen van onhoudbare subjekti-
viteit naar houdbare algemeenheid." 
(30) 

In dit licht formuleert hij grondslagen, 
waarop later geestelijke verzorging kon 
voortbouwen. Want weliswaar „gaat 
veel van de direkte warmte der bele-
ving verloren door middel van het 
woord", ( ...) maar „de onschatbare 
winst van het denken is de menselijke 
toenadering die daarzonder op nauwe-
lijks begrepen gebaren en geluiden zou 
afstuiten. Het gevoelsleven van de an-
der is voor ons slechts na te voelen naar 
analogie van ons eigen gevoelsleven; 
en het is de rede die ons in staat stelt de 
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voor de rede, hij niet ongevoelig was 
voor andere aspekten van het leven, die 
hij bij voorkeur niet aanduidde met het 
begrip „religieus", maar door andere 
die vaak wel als zodanig worden ge-
kwalificeerd. „De humanist weet", zo 
schrijft hij, „dat onnaspeurlijke relaties 
zijn bestaan koppelen aan de totaliteit 
van het Zijn. Zich openstellen voor de 
zuivere impulsen, die tot ons komen, en 
aan de andere kant het vermijden van 
de demonische krachten, die zich in ons 
levensveld doen gelden, dat zijn alles 1 
dingen, die ook in de humanistische vi-
sie een wezenlijk element vormen. Het 
humanisme erkent het Zijn in zijn para-
doxale volheid: kosmos in chaos, leven 
in dood, mens in wereld, geest in stof, 
liefde in strijd. En dit te aanvaarden, 
niet alleen in theorie, maar in de prak-
tijk van het eigen moeilijke bestaan, 
betekent in alle leed en zorg de bevrij ii  -
ding van het ik ervaren. Dit verleent 1 
aan de existentie een nieuwe dimensie 
en een innerlijke vervulling, die het be-
staan in wezen onaantastbaar maakt. 
( ...) Berusting betekent zich neerleg-
gen bij het onvermijdelijke, maar aan-
vaarding is het besef deel te hebben 
aan het dramatische Zijn; het is de 
hoogste spankracht der vitaliteit. Want 
de volledigste aanvaarding is aan-
vaarding in vreugde, die het wezen is 
van alle echt humanistische levensbe-
schouwing." (55) 

Het kwaad en de schuld 

Onder de vele facetten van een huma-
nistische levensvisie, die Van Praag 
aan de orde stelt in zijn boek en welks 
uitwerkingen hij levenslang zal wer-
ken, behoren ook het kwaad en de 
schuld. „Het kwaad dat nodig is, blijft 
er niet minder kwaad om, dat is een der 
grondslagen van levende ethiek. ( ...) 
Langs deze weg alleen ook hebben we 
toegang tot het begrip schuld. Schuld is 
niet alleen het kwaad dat we doen en 
dat vermeden had kunnen worden, 
maar ook het kwaad dat menselijker-
wijs was. ( . . .) Dat we niet kunnen leven 
zonder schuld, dat we om te leven 
planten en dieren moeten vernielen en 
doden en soms zelfs menselijk leven 
moeten schenden, dan is het radikale 
karakter van de schuld, waardoor hij 
wordt tot een essentiële komponent van 
de wil om te leven. En nochthans erva-
ren we die wil om te leven als schoon-
heid en vreugde: nochtans zeggen we ja 
op het leven en houden we ons verre 
van ascetisme en wereldontkenning, 
maar we weten van dit moment af, dat 
er geen schuldeloosheid bestaat en dat 
elke vreugde een ernstige ondertoon 
heeft." (75/76) 
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Humanistische Beweging 

„Tussen idee en de verwerkelijking 
treedt een middelterm op, het symbool 
van de idee in de werkelijkheid, de ver- 
zinnelijkte mythe: de organisatie. ( ..) 
Het is echter duidelijk, dat enerzijds de 
sociaal-paedagogische vorming, die 
van een politieke partij (de vooroorlogse 
SDAP, MV) uit kan gaan, geestelijk ge- 
heel onvoldoende moest zijn, terwijl 
anderzijds een politieke partij op brede 
basis (wat na de oorlog de PvdA zou 
worden, MV) niet de nodige eenheid 
van levensbeschouwing zal kunnen be-
zitten om deze geestelijke vorming te 
leiden ( .) van humanistisch gezichts-
punt is het duidelijk, dat een groot deel 
der massa principieel buiten het werk-
terrein der kerken valt: deze te organi-
seren en te vormen achten wij de taak 
van een niet-politieke, niet kerkelijke 
organisatie, een humanistische bewe-
ging. ( ...) Een dergelijke beweging zou 
dan een taak hebben, zowel ten aanzien 
van het kulturele leven, als ten opzichte 
van de kulturele politiek, maar funda-
menteel is de sociaal-paedagogische 
funktie ervan." (215/16) 

Zijn ideeën over een humanistische 
beweging waren hooggestemd en zijn 
dat tot het laatst toe gebleven. In het 
kort voor zijn dood gemaakte televisie-
portret getuigt hij ervan nog altijd te 
geloven in de mogelijkheid te kunnen 
komen tot een andere maatschappij. 
Daarin zag hij toen een grote rol weg-
gelegd voor het humanisme. „Maar 
alleen wanneer het humanisme de weg 
naar de massa weet te vinden, dat wil 
zeggen warmeer het voedsel biedt voor 
de zedelijke behoeften voor de massa-
mens, wanneer het zich in de denkwijze 
aan de massamentaliteit weet aan te 
passen, kortom wanneer het bereid is 
zich in de massapsychologische wer-
kelijkheid te plaatsen. Doch uit huma-
nistisch oogpunt kan dat tegelijk niet 
anders betekenen dan een groot-
scheepse poging tot overwinning van 
de massamentaliteit, dat is tot ophef-
fing van de angst." (221) 

gang aan de individuele zelfverwerke-
lijking een grote plaats ingeruimd, 
maar dat kan op een zeker primitief 
plan de behoefte, zich kollektief te doen 
gelden niet bevredigen. Dat echter is 
ook niet nodig, want aan deze behoef te 
beantwoordt ook een objektieve taak 
der humanistische beweging, die be-
halve een sociaal-paedagogische ook 
een zekere propagandistische opgave 
te vervullen heeft. ( ...) Een dergelijke 
beweging heeft zeker een taak, overal 
waar de rechten van de mens worden 
aangetast en de eerbied voor het leven 

„ ...eenheid in het noodza-
kelijke, vrijheid in het moge-
lijke, en in alles de verbon-
denheid ..." 

„Tegenover de onwrikbaar-
heid van de wereld staat het 
onblusbare verlangen naar 
een vernieuwde mens in een 
veranderende samenleving; 
een reformatie en een renais-
sance tegelijk." 

Uit: Grondslagen van humanisme (pag. 242-243). 

tekort wordt gedaan. Daarom zal in 
sommige gevallen een principieel stel-
ling nemen onder ogen gezien moeten 
worden ... Herhaaldelijk zullen zich 
ook praktische politieke kwesties kun-
nen voordoen, zoals bijvoorbeeld op het 
gebied van huwelijkswetgeving straf-
recht, censuur op film of toneel, die spe-
ciaal de sf eer van een humanistische 
beweging zullen raken en waarin deze 
een kultuur-politieke taak heeft, ook 
zonder dat haar vertegenwoordigers 
aan het politieke leven in engere zin 
deelnemen. Op dit terrein dient het doel 
te wezen de vorming van de openbare 
mening, de pers en de propaganda, en 
daarmee krijgt zulk een beweging ook 
een practische inhoud, die op zijn beurt 
haar massapsychologische functie als 
werkgemeenschap pas waarlijk tot zijn 
recht laat komen." (234) 

Sukses en erkenning 

Kijken wij thans, na bijna veertig jaar 
terug, dan is één van de opvallendste 
zaken, dat wat een jongeman voor ogen 
stond, nl. een niet-godsdienstige le-
vensbeschouwing „een humanistische 
dogmatiek als men wil" tot ontwikke-
ling brengen, dankzij levenslange ar-
beid is bereikt: humanistiek is heden 
ten dage een erkend vak dat aan uni-
versiteiten en hogere scholen wordt on-
derwezen. Zijn toekomstvisie ten aan-
zien van de humanistische beweging is 
niet zo volledig in vervulling gegaan. 
Na WO II werd weliswaar het Huma-
nistisch Verbond opgericht, maar het is 
nimmer die massabeweging geworden, 
die de massa uit haar massaliteit heeft 
getild. Wel heeft dat Verbond, een be-
langrijke sociaal-pedagogische taak 
verricht, niet in de laatste plaats door 
de verzorging van de zondagochtend-
toespraken in de zendtijd van de Vara. 
En ook hier was het J. P. van Praag, die 
op zondag 27 januari 1946, dus nog voor 
de oprichting van het Verbond als eer-
ste sprak en wel over „De Mens en het 
Leed". Deze rubriek Geestelijk Leven is 
voor de verbreiding van het moderne 

Soc.-paed. en méér 

Van Praag was zich ervan bewust, dat 
het een enorme opgave was, „waarvan 
de vervulling, naar men van tevoren 
reeds kan voorspellen, in eerste in-
stantie onwaarschijnlijk is. ( ..) Op- 

; heffing van de massamentaliteit bete-
kent echter scheppen van menselijk 
zelfbewustzijn en geestelijke aktiviteit, 
en deze hangen ten nauwste samen met 
de ontwikkeling van zinvolle sociale 
bindingen en de mogelijkheid van 
scheppende zelfverwerkelijking in eni-
gerlei vorm. Ten dele is dat alles een 
kwestie van maatschappelijke organi-
satie en politieke ontwikkeling, maar 
ten dele kan hierbij ook vrijwillige aan-
eensluiting een belangrijke funktie 
vervullen; en daartoe is ons inziens een 
humanistische beweging het aangewe-
zen orgaan." (221) 

Maar de humanistische beweging is in 
de ogen van Van Praag meer dan een 
sociaal-pedagogisch 	vormingsinsti- 
tuut. „Weliswaar is in onze gedachten- 

Signeren van het in 1978 verschenen boek Grondslagen van humanisme. Inmiddels zijn hier 
ruim 3500 van verkocht 
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Na bestuursvergaderingen kocht hij 
trouw de Abal-thee uit Tanzania 

humanisme van onschatbare waarde 
geweest. Volgens een uiteraard zeer 
ruwe schatting luisterden er een 
100.000-tal personen naar deze weke-
lijkse uitzendingen. „Brandt Corstius 
en Van Praag namen de meeste spreek-
beurten voor hun rekening", schrijft 
Bonger in zijn „10 jaar Humanistisch 
Verbond" 3). Het heeft jarenlang strijd 
gekost voordat het humanisme als een 
gelijkwaardige 	levensbeschouwing 
aan die van de godsdienstige werd er-
kend en evenlang heeft het geduurd 
voordat het HV een gelijksoortige er-
kenning ten deel is gevallen. In deze 
strijd voor erkenning, waaraan velen en 
ieder op zijn eigen plaats, hebben deel-
genomen, ging Jaap van Praag voorop. 
De politieke en maatschappelijke om-
standigheden hebben zich anders ont- 
wikkeld dan hij dacht tijdens het schrij-
ven van zijn boek en daardoor is de hu-
manistische beweging ook anders ge-
worden en ook minder omvangrijk dan 
hij gedacht heeft. 

Getrouw aan zichzelf heeft hij zijn leven 
in dienst gesteld van „geest". „We 
hebben geen ogenblik geschroomd om 
tegen de gangbare opvattingen in, het 
gehele kulturele vraagstuk onder het 
gezichtspunt van de geest te beschou-
wen. Een ander gezichtspunt is ook ze-
ker denkbaar, maar in dit tijdsgewricht 
van romantische barbarij en kulturele 
half beschaving is de geest een funda-
menteel kriterium." (240) Geldt dit niet 
eveneens voor deze tijd van - zij het 
andersoortige - romantische barbarij 
en kulturele half beschavingen? 

Geestelijk testament 

Nog in december van het vorig jaar be-
sloot hij een artikel in Rekenschap 4) 
met de woorden: „Dan is zonder grote 
verwachtingen weer hoop mogelijk; 
dan kan het doemdenken plaats maken 
voor een toekomstgeloof, niet gegrond 
op rooskleurig optimisme, maar op de 
onwrikbare wil ons nu te wijden aan 
een meer menselijke gemeenschap, 
wat daarvan ook in de toekomst terecht 
mag komen." In 1943 besloot hij zijn 
boek meer poëtisch met de woorden: 
„Wij varen wel op een verradelijke zee 
van demonische techniek, massale 
angst en egoisme, cynisme en ontmoe-
diging - maar zeemanschap en dap-
perheid hebben meermalen het schijn-
baar onmogelijke gepresteerd. Die 
koers varen we dan. Want we geloven, 
dat in deze richting nog onontgonnen 
land ligt. En al ontdekken we misschien 
een ander land dan datgene waarnaar 
wij op zoek gingen, dan hebben wij in-
tussen gevaren, dan hebben wij ge-
leefd. (...)Ja, ieder persoonlijk gaat het 
aan: het land dat wij zoeken is een kon-
tinent tussen verleden en toekomst, 
tussen konservatisme en revolutie, tus-
sen utopie en ongeloof. Of is dat Atlan-
tis al verzonken? In elk geval weten we, 
dat we geen andere toekomst hebben 
dan die we zelf be-reiken. Indien het 
zout flauw wordt, waarmee zal men dan 
zouten?" (242) 

Het was in die jaren - ook voor jonge 
mensen - niet ongebruikelijk en in elk 
geval begrijpelijk een testament op te  

De stichting Af zetbevordering van 
artikelen uit landen in Ontwikke-
ling (ABAL) is in 1974 vanuit HIVOS 
opgericht. Jaap van Praag was 
voorzitter van HIVOS en hij was 
vóór de oprichting. 

Het duurde een aantal maanden voor-
dat het HIVOS-bestuur na een eerste 
voorstel tot oprichting, het plan aksep-
teerde. Daar lachte Jaap soms een 
beetje om. Hij vond de bestuursleden 
van HNOS te voorzichtig, te weinig on-
dernemend. Jaap niet. Hij is leraar ge-
weest, filosoof, oprichter en voorzitter 
van het HV, politikus en nog veel meer. 
Iemand die zoveel verschillende akti-
viteiten heeft ontplooid, schrok niet te-
rug voor iets geheel nieuws. 
Hij werd dan ook voorzitter van ABAL, 
een organisatie die als ondernemer op-
trad van arme producenten in ontwik-
kelingslanden. ABAL was voor hem één 
van de vele aktiviteiten waardoor hij 
het humanisme praktisch vorm wist te 
geven. Maar het was meer. 

Door Bob Waisfisz 

Vanaf de oprichting van MMS in 1968 
tot aan zijn terugtreden als voorzitter 
van het HIVOS-bestuur in 1980 heeft hij 
nooit één HNOS-projekt in een ontwik-
kelingsland bezocht. Hij voelde kenne-
lijk niet de behoefte om het HIVOS-werk 
eens in de praktijk te bekijken. Hij zag 
zichzelf niet als ontwikkelingsdeskun-
dige, wel als deskundig bestuurder. Hij 
had het ook te druk om zo maar eens 
naar een ontwikkelingsland te gaan, en 
wellicht had hij ook een schroom om zo 
iets te ondernemen; hij was niet uit op 
snoepreisjes. 
Wat hij bij HIVOS niet heeft gezocht, 
vond hij bij ABAL. Het magazijn aan het 
Huygenspark stroomde langzaam vol 
met mooie en interessante artikelen af- 

stellen. 
Wat hij het testament van een humanist 
noemde, zou ik thans willen noemen het 
geestelijke testament van iemand die 
ons een nog niet te overziene, maar rijke 
schat aan geestelijke waarden heeft 
nagelaten. 
„De humanist weet, dat de trouw aan 
zichzelf de mens moeilijkheden en ver-
achting, leed en dood kan brengen: 
maar zonder enige rhetoriek weet hij 
ook, dat zo te leven de enige wijze van 
leven is, die door een mens als mens 
mogelijk is. Dit is een vitalisme van ho-
ger orde, waarin het leven met zichzelf 
verzoend is. En wanneer het niet arm 
was aan vriendschap ei liefde, niet 
arm aan streven en scheppen, dan kan 
het ook de dood in zich opnemen: de 
herinnering aan veel strijd en leed, 
maar ook aan sublieme momenten van 
gemeenschap, doordringt de levende  

komstig uit ontwikkelingslanden. Voor 
Jaap waren deze artikelen, die door ar-
me ambachtslieden waren gemaakt, 
een tastbaar bewijs van het werk van 
HIVOS en ABAL. Zingeving door hulp 
aan mensen, vermengd met schoonheid 
en zinvol gebruik. 
Vooral in de eerste jaren van het be-
staan van ABAL mocht Jaap graag sa-
men met zijn vrouw in het magazijn 
rondlopen, verrukt over al het moois dat 
daar lag opgestapeld. Zij kochten er 
hun vloerkleed en zij kochten er vele 

kadootjes. En de thee uit Tanzania 
schafte hij zich trouw aan na bestuurs-
vergaderingen, wanneer de voorraad 
thuis weer op was. En toen het 
vloerkleed was versleten, (zij kampten 
wel eens met kwaliteitsproblemen) en 
hij een nieuw kleed bij zijn afscheid van 
ABAL ten geschenke kreeg, was hij als 
een kind zo blij. 
En dat was het verrassende van Jaap. 
Een man die zich bezighield met het 
ontwikkelen van wijsgerige en levens-
beschouwelijke ideeën; en die oprichter 
en voorzitter van het HV was geweest; 
en die dan toch zo geboeid kon zijn dooi 
een eenvoudig kunstnijverheidsartikel 
uit een ver land dat op een schap in hei 
ABAL-magazijn terecht was gekomen. 
Dat was iets voor Jaap, dat mij heeft 
ontroerd. 

mens met een onherroepelijke zeker 
heid, die onaantastbaar maakt; daarin 
wortelt zijn overtuiging niet voor niets 
te hebben geleefd; en dit is het testa 
ment voor degenen die na hem komen 
blijf trouw aan het hoogste leven, ook a 
is het uw ondergang, want zo alleen 
betekent uw bestaan iets in het eeuwi-
ge zijn." (103/4). 

Dr. J. P. van Praag, 
I. Modern Humanisme, een renaissance? Uitg 
Contact 1947, A'dam 
2. Deze inleiding werd gehouden op de eerste 
landdag van de Stichting Socrates op 6 april 1952 te 
A'foort en opgenomen in de bundel Rede en religie 
in het humanisme (red. J. P. van Praag) uitgegeven 
bij J. M. de Bussy, A'dam 1962. 
3. H. Bonger, Bouwstenen tot de geschiedenis van 
het Humanistisch Verbond, een uitgave van het HV  
ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan. 
4. Dr. J. P. van Praag Doemdenken en toekomst-
geloof, zie pag. 11 t/m 14. 
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Eerste ontmoeting vlak na Russische 
invasie in Tsjechoslowakije 

Dertien jaar geleden ontving ik mijn 
eerste brief van Jaap van Praag. Hij 
stelde mij voor om samen een bij-
eenkomst- van humanisten, 
marxistische en niet-marxistische, 
te organiseren tijdens het Veertien-
de Internationale Filosofische Kon-
gres in Wenen. 

Zo hebben wij elkaar ontmoet, in het 
dramatische jaar 1968, vlak na de Sov-
jet-invasie in Tsjechoslowakije. Mijn 
eerste indruk van Jaap die bij alle vol-
gende kontakten werd bevestigd, was:  

een man die integriteit en waardigheid 
bezat, heel sterk betrokken bij alles wat 
hij deed, één van die mensen die de 
steunpilaar zijn van iedere gemeen-
schap of organisatie waartoe zij beho-
ren. 

Door Mihailo Markovic 

Enige tijd later, in het najaar van 1968, 
bezocht ik Jaap in Voorburg waar hij 
toen woonde, en bleef een week logeren 
bij hem, Mart, Ank en Wouter. Toen is 
mij ook duidelijk geworden waarom  

juist hij de voortrekker van de interna-
tionale humanistische organisatie is 
geworden. Hij was voor mij het levend 
voorbeeld van „de man met de grootse 
ziel" waar Aristoteles over sprak: ie-
mand die gewoonlijk meer doet dan hij 
belooft, die hoge eisen stelt aan ande-
ren maar vooral aan zichzelf, en die op 
zijn eigen benen door de wereld gaat en 
zich nooit door anderen laat dragen. 
Wij hebben elkaar sedertdien nog vaak 
gesproken: in Joegoslavië, Cambridge, 
Zeist. Tijdens het IHEU-kongres in Lon-
den in 1978 zijn wij nog samen uit eten 
gegaan. Ik had toen geen enkele reden 
om te vermoeden dat ik Jaap nooit meer 
terug zou zien. Een stormwind heeft de 
beminlijke, sterke man geveld. Voor ie-
der die hem goed heeft gekend, is een 
blijvende leegte ontstaan. 

(vertaling Nettie Klein) 

Hij vervulde de belofte van een eerlijk geloof in menselijkheid, 
vertaald in praktisch pogen en werken 

De woorden willen niet komen. 
Ik probeer iets te formuleren, dat we-
zenlijk Jaaps leven zou kunnen vertol-
ken en dan komt zijn gezicht me voor de 
ogen en zijn glimlach en gebaar en ik 
voel me als stom geslagen. 

Hij logeerde bij ons even buiten New 
York en laat op de avond - misschien al 
na middernacht - toen we allebei moe 
waren van het bomen over de beweging 
zei hij opeens: „Je hebt eigenlijk nooit 
iets over je tijd in de gevangenis ge-
schreven." 
Dat schokte me. Ik had en heb maar 
zelden over de gevangenissen en con-
centratie-kampen geschreven of ge-
sproken. Men probeert te absorberen en 
verder te gaan. Wanneer een levenser-
varing onspreekbaar is moet men niet 
trachten er over te spreken. ZO leek het 
me altijd. 
„Dat weet ik wel", zei Jaap, „maar ik 
herinner me een artikel van je in „Vrij 
Nederland". Jacques Presser heeft het 
aangehaald." 
Hij wou iets peilen en zocht naar woor-
den. „Hoe kon je verder gaan na marte-
lingen en na ter dood veroordeeld te 
zijn?" Hij wou de „Ganzheit" begrijpen. 
Hij wou weten hoe de ziel voortgaat met 
het integreren. Hij wou aanvoelen hoe 
verschrikkelijke smart toch ergens het 
leven dient ... 
Het werd erg laat die avond. Want na-
dat wat er na horten en stoten eindelijk 
gezegd kon worden, kon ook hij zijn hart 
openen. Voor mij bleef het over de jaren 
een van de meest belangrijke ontmoe-
tingen met een vriend als medemens. 
En vaak, later, als ik soms kritisch was 
over iets wat hij zei of deed, dan kwam 
de openhartige intensiteit van dat mo-
ment bij me terug. 
Het was helemaal niet zou eenvoudig 
voor Jaap om iemand zo dichtbij te laten 
komen, dat zijn eigen persoon open lag. 
Er was een emotionele discipline, een 
afgeslotenheid leek het soms, die hij 
zich oplegde en die de enorme gericht-
heid op zijn doelen waarschijnlijk mo- 

Door Matthew Ies Spetter 

gelijk maakte. 
En toch: hij had het leven zo lief! 
Met al zijn briljante kapaciteiten; met al 
zijn funkties en geweldige prestaties, 
bleef hij voor mij de man, die hartelijk 
lachen kon en die het zelfs kon verdra-
gen als ik hem aanmaande wat minder 
de „pater familias" te zijn in het zich 
langzaam ontwikkelende IHEU. Tot 
voor een paar maanden hielden we on-
ze korrespondentie vol. Soms een lange 
brief over het werk hier in de VS die dan 
beantwoord werd met een even lange 
brief met wat er in Holland aan de gang 
was. Soms maar een korte krabbel met 
altijd iets van zichzelf erin. Hij wou het 
niet aanvaarden toen ik hem op een 
keer een „passionate Humanist" 
noemde. Nee, vond hij, dat gepassio-
neerde element was nu juist mijn ma-
nier. 
Maar ik geloof, dat onder de klaar-hel-
dere denktrant van de sociaal-filosoof,  

een uiterst kwetsbaar hart schuil ging. 
Een moedig hart, een waardigheid, van 
hoog gehalte - en ook een zich gebon-
den weten aan iets dat ver boven onze 
generatie uit zou gaan. 
Ik zoek naar de juiste term. Het was niet 
alleen een zuiver socialistisch of hu-
manistisch idealisme. Het was een be-
wogenheid, die af en toe opeens naar 
buiten kon breken. Hij wist de betekenis 
van het woord: erbarmen. Anderen 
zullen wel over zijn geweldige talenten 
spreken en schrijven neem ik aan. 
Laat het mijn taak zijn te zeggen, dat hij 
een trouw mens was. We deelden met 
elkaar grote verdrietelijkheden in mijn 
familie alsook in de zijne. En er was een 
nooit aflatend bekommerd zijn, een ge-
ven van zichzelf in de beste zin van dit 
begrip. 
Ik weet niet of er een HV en een IHEU zou 
zijn geweest als Jaap er zich niet voor 
had ingezet. Maar hij gaf het een inspi-
ratie, die met de organisaties als zoda-
nig eigenlijk weinig te doen had. Als ik 
denk aan de eindeloze vergaderingen 
van het IHEU in Amsterdam, in Oslo, in 
Londen, in Parijs, in Hannover, in Bos-
ton dan wordt mijn bewondering voor 
wat hij presteerde, nog dieper als ik me 
zijn gezicht voor me haal, doodmoe 
soms - zoals wij allen - en toch luiste-
rend, indenkend, betogend en getrouw 
aan de idee. 
Hij vervulde de belofte van een eerlijk 
geloof in menselijkheid vertaald in 
praktisch pogen en werken. Dat geloof-
zoals Albert Schweitzer ergens schreef - 

was not crushed by facts". 
Sterven is niet een wetenschappelijk, of 
empirisch gebeuren. Het sterven van 
een dierbare vriend slaat ergens een 
gat in onze persoonlijke realiteit. „Ik 
ben erg moe", schreef hij me in zijn laat-
ste brief, vlak voor hij weer naar het 
ziekenhuis moest. Daarop kan ik nu al-
leen nog maar reageren met te zeggen: 
„Jaap, goede vriend, goeie jongen, het 
is volbracht. Je blijft bij ons in de geest, 
die de generaties bindt." 
Maar ik mis hem. Ten zeerste. 
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Blackham en Van Praag samen in Engeland 

Verpozen en poseren tijdens een IHEU-bijeenkomst. Tweede van rechts staat Jaap van Praag. 

Jarenlange samenwerking na 
oprichting van de IHEU 

Ik heb Jaap vlak na de oorlog leren 
kennen op een kongres van De Da-
geraad. In 1937 had ik Bradlaugh 
Bonner (kleinzoon van Charles 
Bradlaugh, de beroemde oprichter 
van de National Secular Society) 
geholpen met de organisatie van 
een kongres in Londen van de 
World Union of Freethinkers (WUF). 
Dat was een kontroversiële ge-
beurtenis geweest die veel buiten-
landse vrijdenkers naar Engeland 
bracht en de aandacht trok van het 
parlement en de pers, en aanlei-
ding gaf tot tegendemonstraties. 

Na de oorlog probeerden Bonner en ik 
wat er nog van de internationale Vrij-
denkersbeweging over was in haar 
voornaamste bolwerken, opnieuw bij 
elkaar te brengen. Begin 1946 organi-
seerden wij een openbare WUF-konf e-
rentie in Londen, met als titel „De uit-
daging van het humanisme." Er bleken 
maar weinig buitenlanders aan deel te 
kunnen nemen, en wij bezochten De 
Dageraad om hun hulp in te roepen bij 
het inventariseren van de na-oorlogse 
situatie. Het was bij die gelegenheid 
dat ik Jaap ontmoette en van de oprich-
ting van het Humanistisch Verbond 
hoorde. 

Door Harold Blackham 

Wij spraken toen ook over de eventuele 
mogelijkheid om samen de WUF om te 
bouwen tot een internationale organi-
satie van humanisten en andere geest-
verwanten. In Engeland was ik juist se-
kretaris geworden van de Ethical Union 
met het idee dat een heroriëntatie in de 
richting van een humanistische bewe-
ging wel mogelijk zou zijn. Wij spraken 
af dat wij ons nog geen oordeel zouden 
vormen over de eventuele geschiktheid 
van de WUF om van karakter te veran-
deren tot het negenentwintigste Kon- 

gres dat in Rome gehouden zou worden. 
Onze ervaringen tijdens dat kongres, 
dat gedomineerd werd door een kleine 
groep fanatieke Italiaanse socialisten, 
deden ons inzien dat wij beter onze ei-
gen Humanistische Internationale kon-
den oprichten, en wij begonnen direkt 
met de voorbereidingen. Na enige jaren 
konden we eindelijk aankondigen dat 
er een oprichtingskongres plaats zou 
vinden in Amsterdam in 1952. 
Het was een heel bijzondere bijeen-
komst die werd voorgezeten door Sir Ju-
lian Huxley. Er werd een beginsel-
verklaring van de Union opgesteld en 
aanvaard. Jaap werd tot voorzitter ge-
kozen, en ik werd sekretaris; en dat was 
het begin van onze jarenlange samen-
werking bij het konsolideren en uitbrei-
den van de International Humanist and 
Ethical Union. 

Tijdens mijn jaarlijks bezoeken aan Ne-
derland voor vergaderingen van de 
Board en het Executive Committee, lo-
geerde ik altijd bij de Van Praags. 
Daardoor leerde ik Jaap en zijn gezin 
goed kennen, en kwam ook het een en 
ander te weten over zijn werk als gede-
puteerde van Zuid-Holland. Na het 
tweede kongres in Londen in 1957, 
maakten Jaap en Mart en mijn vrouw en 
ik een rondrit door een deel van Enge-
land. In latere jaren reisen we samen 
door Schotland en Wales. 
Mede door andere informele ontmoe-
tingen groeide er een hechte band tus-
sen ons vieren, en Jaap en ik werden 
meer dan kollega's. Na onze Schotse 
reis stuurde Jaap ons een album met 
foto's, voorzien van geestige onder-
schriften die zogenaamd van mijn hand 
waren. Daar heeft hij ons erg veel ple-
zier mee gedaan, en het was ook een 
blijk van de kameraadschappelijke 

sfeer die er altijd heerste tijdens onze 
vakantiereizen. Jaap was bij die gele-
genheden heel ontspannen en altijd in 
een goed humeur, en vol belangstelling 
en waardering, zowel in Engeland als 
in Nederland, als gast of als gastheer. 
Eén van Jaaps eigenschappen die mij 
het meest heeft getroffen en waardoor 
hij zoveel kon presteren, was zijn bui-
tengewone efficiëntie. Hij werkte ge-
konsentreerd en methodisch en met oog 
voor details, wat hij lange tijd achter 
elkaar volhield en waarbij hij zo nodig 
snel beslissingen nam. Dat was zeer ty-
perend voor hem zowel in vergaderin-
gen en bij onderhandelingen als wan-
neer hij op kantoor of thuis aan het werk 
was. Zijn zakelijk gedrag had niets neu-
rotisch; hij had zelfvertrouwen, was 
zelfstandig en betrouwbaar. Er was 
niets autoritairs in zijn optreden of in 
zijn aard, maar zijn enorme doorzet-
tingsvermogen, kennis van zaken en 
sterke zelf discipline verleenden hem 
gezag, en de bekwaamheid om zonder 
enige manipulatie zijn zin te krijgen, 
waardoor zijn regime uiteindelijk som-
migen meer autoritair toescheen dan 
het in werkelijkheid was. 
Er bestaat geen enkele twijfel dat de 
IHEU buitengewoon veel aan Jaap te 
danken heeft in de jaren dat hij daar de 
leiding van had, met de kundige en 
loyale steun van zijn Nederlandse kol-
lega's. 

De moderne denker waar hij zich het 
meeste verwant mee voelde was Karl 
Jaspers, een filosoof die ook psychiater 
was. Maar waar hij nog meer van ge-
noot, was dat hij zich na zijn pensione-
ring aan een boek kon gaan werken dat 
een volledige uiteenzetting bood van 
zijn eigen filosofisch onderbouwde 

(vervolg op pagina 30) 
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Vrede door geweldloze verdediging vereist geestelijke kracht 

Om het leven zinvol te vind 
nodig. Daarom is een leven 

Waarom een Humanistisch Verbond? Het is gewoon de zoveelste zuil, 
vinden sommigen. Het is niet altijd even duidelijk wat dat Humanistisch 
Verbond nou precies is, wat het wil en wat het doet. In 1975 hield de 
journalist Karel van der Graaff een uitgebreid radiointerview met Jaap van 
Praag over wat hij ziet als de belangrijkste bestaansredenen van het 
Verbond. Een verhelderend gesprek waarin Jaap van Praag ook duidelijk 
aangeeft waarom het hebben van een levensovertuiging een voorwaarde 
is om zinnig met elkaar te kunnen bestaan. Reden genoeg voor de redaktie 
om dit interview integraal op te nemen in deze speciale „Humanist". 

Er was voor ongelovigen of laten we 
zeggen buitenkerkelijken eigenlijk niets, 
geen verband, geen club. Je had alleen 
kerken en die hadden een geloof, en de 
buitenkerkelijken die liepen daar los tus-
sendoor. Op een gegeven moment vond 
u dat mager, waarom? 

Mager is misschien niet eens het goede 
woord, het is te zwak in zekere zin. Ma-
ger doet denken aan ook wat willen 
hebben. Maar ik was veel meer veront-
rust over de hele ontwikkeling van wat 
je met een dik woord het geestelijk le-
ven kunt noemen, maar wat in feite be-
tekent de inhoud van vele mensen. 
Ik zeg niet dat dat alleen bij buitenker-
kelijken zo was. Ik denk aan de periode 
van voor de oorlog, toen zag je in het 
algemeen eigenlijk een verzwakking 
van de dingen van waaruit de mensen 
leefden. Ik richtte mijn aandacht spe-
ciaal op de buitenkerkelijken. 

Vredesbeweging en socialisme 

Daar had ik ook speciale redenen voor. 
Dat waren er eigenlijk twee, twee ge-
bieden waar ik me mee bezig hield en 
die die gedachten bij me deden opko-
men. 
Het ene gebied was de vredesbeweging 
waar ik deel van uitmaakte en waar ik 
de gedachte van had - die je trouwens 
nu weer veel tegenkomt - dat het niet 
voldoende is om je te verzetten tegen de 
oorlog en tegen de bewapening. Dat 
kon je toen trouwens ook zondermeer 
niet zeggen met de dreiging van het na-
tionaal-socialisme zo vlak naast de 
deur. Je kwam als het ware met de 
vraag van een alternatief, en dat was 
toen al (dat is helemaal niet zo nieuw 
als men wel eens denkt) geweldloze 
verdediging. Pacifistische volksverde-
diging noemden we dat, verzet, onge-
hoorzaamheid, allemaal zaken die ook 
nu weer aan de orde zijn. Het werd me 
geleidelijk aan ook duidelijk dat het 
niet voldoende was om dat zomaar aan 
de orde te stellen maar dat mensen 
daarvoor ook de geestelijke kracht 
moesten hebben. In die gebieden waar 
dat ooit gebeurde - bijvoorbeeld India -
was ook een hele sterke geestelijke tra-
ditie op dat punt. 
En in meer westerse gebieden waar 
geweldloze ongehoorzaamheid en bur-
gerlijk verzet plaats vond, bestond vaak 
een sterk politiek ideaal. 
Welnu, ik had het gevoel dat als men-
sen niet weten waar het om gaat in het 
menszijn dan kun je het eigenlijk net zo 
goed laten. En dat was dus één motief 
om je af te vragen wat kun je doen om 
die innerlijke weerbaarheid te vergro-
ten. 

Het andere gebied was het socialisme. 
Ik was ook socialist en ik zag dat dat 
socialisme geleidelijk aan van inhoud 
veranderde. Dat juichte ik in zekere zin  

wel toe, ik vond het op zichzelf wel een 
voordeel dat dat socialisme laten we 
zeggen zakelijker werd, meer op kon-
krete problemen ingesteld. Maar daar-
mee ging verloren wat in de oude so-
cialistische beweging altijd een heel 
groot punt was: het socialisme als een 
soort levensovertuiging, als inspiratie. 
En dat was een tweede reden om je af te 
vragen, zullen wij ooit tot een mens-
waardiger samenleving komen wan-
neer die inspiratie niet op een of andere 
manier werkt. 

U had die twee goede redenen om te 
vinden dat er nodig iets zou moeten wor-
den gedaan aan dat gebrek aan inspira-
tie. En toen? 

Dat is natuurlijk heel langzaam ge-
groeid tot een bewustheid waarbij je tot 
iets komt. Aanvankelijk was het een 
min of meer theoretische belangstelling 
voor de vraag wat zijn nou eigenlijk de 
ideeën waarmee je mensen opnieuw 
zou kunnen inspireren. Waarschijnlijk 
daarom heb ik me verdiept in het hu-
manisme van de Renaissance. 
En zo kwam in de oorlog geleidelijk 
aan de gedachte dat je dat enigszins 
abstrakte en wat ver van de praktijk 
staande denken misschien zou kunnen 
omvormen tot een gedachtenwereld die 
voor het dagelijks leven betekenis kon  

hebben. Daar ben ik over gaan naden-
ken, en heb er een boek over geschre-
ven in de oorlog toen in ondergedoken 
was. Na de oorlog werd ik door Vrij Ne-
derland uitgenodigd om een artikel 
over de wenselijkheid van een organi-
satie die zich daar dan voor in zou zet-
ten. Want het was duidelijk dat als je 
het konkrete, dagelijkse leven van de 
mensen wil bereiken je dan ook een 
centrum moet hebben, een middelpunt 
van waaruit dat uitstraalt, van waaruit 
dat als het ware aan de orde wordt ge-
steld. 

Het Humanistisch Verbond 
heeft in de loop van zijn be-
staan niet die betekenis ge-
kregen die ik had gehoopt 

Ik kreeg naar aanleiding van dat artikel 
in Vrij Nederland een kaartje van twee 
vrienden, van Stuiveling en Bonger die 
onafhankelijk van elkaar schreven: als 
je dat nou zo vindt, waarom doe je het 
dan niet? We zijn een keer bijeen ge-
weest, en hebben wat mensen bij el-
kaar geroepen. En zoals dat dan pleegt 
te gaan, er wordt een cirkulaire uitge-
zonden en op een gegeven moment, op 
17 februari 1946 hebben we in het ge- 
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Het HV-hoofdbestuur bij het vijfjarig bestaan van het Verbond in 1951 

en heb je een inspiratiebron 
sovertuiging geen luxe 

bouw van Vrij Nederland het Humanis-
tisch Verbond opgericht. Met niks. Er 
waren daar tweehonderd mensen en de 
meesten daarvan werden wel lid. Dat 
was dan het Humanistisch Verbond op 
dat moment. 

Met niks begonnen 

Maar in die tijd was je gewend om met 
niks te beginnen, na de oorlog was er 

berhaupt, ook op andere gebieden van 
het leven, helemaal niets aanwezig. 
Dus je begon gewoon en één van de 
avontuurlijke dingen vind ik altijd nog 
zelf dat we begonnen met een hoofd van 
de administratie aan te stellen zonder 
dat we iets hadden overigens. 

Er was geen administratie, alleen een 
hoofd? 

Ja alleen een hoofd, een direkteur zou je 
kunnen zeggen die de hele zaak be-
roepsmatig zou begeleiden. Het is na-
tuurlijk wonderlijk dat wij dat aandurf-
den, en dat die man dat aandurfde. Dat 
was Van der Berkhof die jarenlang 
hoofd van ons buro is geweest en later 
in de HSHB een geweldige rol heeft ge-
speeld, die gaf er een goede baan bij 
Philips voor op. Zo is dat begonnen. 

We praten nu al een tijd over de inspira-
tiebron, maar de inhoud van die inspira-
tie is nog niet ter tafel gebracht. 

Nee, en het heeft ook nog wel wat 
moeite gekost om duidelijk voor ogen te 
stellen wat je daar eigenlijk onder zou 
moeten verstaan. Ik dacht dat het erg 
belangrijk was dat mensen zich bewust 
werden van wat menszijn eigenlijk be-
tekent, wat dat nou is. We spreken heel 
vaak over menselijk, onmenselijk, 
menselijke waardigheid. Maar wat be-
doel je daar nou mee als je geen chris-
ten bent, of geen gelovige in het alge-
meen. 
Dan zijn er een aantal elementen die 
voor humanisten karakteristiek zijn. Ik 
noem er een paar: de erkenning van de 
natuurlijkheid van de mens, overeen-
komstigheid tussen de mensen - ik wil 
niet spreken van gelijkheid want men-
sen zijn niet gelijk, maar ze hebben toch 
een soort verwantschap - de vrijheid 
van de mensen, de verbondenheid van 
de mensen. Ik zou ook zeggen de rede-
lijkheid van de mens die het vermogen 
heeft om zich rekenschap te geven van 
de dingen die hij doet. 
Dat zijn een aantal elementen maar die 
vormen samen toch nog geen inspiratie; 
Ze vormen wel een grondslag waardoor 
je kunt zeggen: dat is de mens. En als je 
daar over doordenkt, kom je tot de ge-
dachte dat het toch ook de moeite waard 
is om die kanten van het mens-zijn tot 
uitdrukking te brengen. Dan is er de 
mogelijkheid om ze met elkaar in ver-
band te brengen. Om niet vandaag dit  

en morgen dat te doen al naar het je 
invalt maar het als het ware toch in het 
groot in dienst te stellen van een mens-
zijn dat er zo uitziet als ik zoëven ge-
schetst heb. 

Ik vind dat je dat erg snel doet, ik kan me 
voorstellen dat dat voor christenen erg 
makkelijk is. Die zouden kunnen zeggen: 
we zijn hièr op aarde neergezet en we 
maken één levenslang proefwerk met 
als resultaat ofwel de hemel ofwel de 
hel, om het nu heel erg ongenuanceerd 

neer te zetten. Maar wat is nu precies de 
zin van het bestaan voor ongelovigen? 
De elementen van het menszijn die heeft 
u aangegeven, maar wat zouden men-
sen er mee moeten doen en waarom? 

Nou vraagt u naar het woord zin, wat is 
de zin daarvan. En als we over zin spre-
ken, denken we meestal aan doel. Ook 
als de katholiek zegt dat het leven op 
aarde dient om de eeuwige zaligheid te 
verwachten, en de protestant om het le-
ven van Christus na te volgen. Maar het 
leven heeft niet altijd een doel. Dat kun 
je ook zien als je het tegendeel gebruikt: 
zinloos. Wat is zinloos? Dat is chao-
tisch, iets is zinloos als er geen samen-
hang in zit. Als je dat nou omkeert, dan 
krijgt zin de betekenis van samenhang 
en nu geloof ik inderdaad dat mensen 
bevrediging, voldoening kunnen vin-
den in een leven dat samenhang ver-
toont. Waarin ze zelf gekozen hebben 
voor de verwerkelijking van een mens-
zijn in de ruimste zin van het woord, dat 
hun bevrediging biedt. 
Dan betekent dat natuurlijk altijd nog 
dat je niet weet waarvoor dat dient, 
maar er is een filosofie die gezegd heeft 
„het nodig is alleen het overbodige", 
het hoeft niet ergens voor te dienen. Als 
het in zichzelf de mensen voldoening 
geeft dan is dat al iets waarmee ze le-
ven kunnen en waaruit ze ook inspiratie 
putten. 

Het is een half jaar na de tweede we-
reldoorlog, u heeft ongeveer een idee 
van een inspiratiebron voor ogen, u 
heeft daar wel de omtrekken van gezien. 
U heeft een beperkt aantal medestan-
ders, er is inmiddels een apparaat met 
200 leden. En toen? 

Toen was het allereerst zaak om geest-
verwanten te vinden. We trokken dan 
ook het land door, gingen overal spre-
ken en hadden al heel gauw een klein 
blaadje en op die manier waren er in 

heel korte tijd 2000 leden en twee jaar 
later 5000 leden. Zo is dat opgeklommen 
in de loop van de tijd. 

Inhoud en gelijkgerechtigdheid 

We begonnen ook al meteen om - en dat 
is misschien erg belangrijk voor zo'n or-
ganisatie - stelling te nemen in de vra-
gen die aan de orde waren. (Er was toen 
bijvoorbeeld de kwestie Indonesië en 
bijbelonderwijs op de scholen.) Dat is 
tot op de huidige dag doorgegaan. 

Er was toen in het begin ook sprake van 
belangenbehartiging voor buitenkerke-
lijken? 

Zeker, en volgens velen was dat mis-
schien ook het meest aantrekkelijke. Ik 
wilde dat zeker ook, al loop je natuurlijk 
het gevaar dat je in die belangenbe-
hartiging blijft steken. Het is ongetwij-
feld een belangrijke kwestie, en het 
was toen ook wel een levenskwestie 
want als je niet erkend werd als be-
staande zou ik haast willen zeggen, dan 
kon je verder ook weinig presteren. Er 
waren dus te allen tijde twee kanten 
aan het werk: de inhoud van wat we te 
zeggen hadden, en de strijd om een ze-
kere gelijkgerechtigdheid. Die twee die 
steunen elkaar over en weer trouwens. 

Het Humanistisch Verbond is nog steeds 
bezig als belangenbehartiger voor bui- 

29 humanist 20 mei 1981 
	

25 



rijk. Dat zijn mensen die zeggen, de ge-
varen van onze samenleving zijn zo 
tastbaar en zo dreigend, dat we een- 
voudig niet moeten leuteren over al die 
achtergronden maar gewoon aan het 
werk moeten gaan. (Soms zijn het 
marxisten, soms geen marxisten, maar 
radikale maatschappijkritici in het al- 
gemeen). Daar zit wel wat in, maar het 
is toch maar schijnbaar zo. Ik heb dat 
onlangs weer in gedachtenwisselingen 
heel duidelijk kunnen zien t.a.v. het 
probleem van de overleving: we worden 
bedreigd door de milieuvervuiling, die 
het hele voortbestaan van de mensheid 
kan bedreigen. Dat is zo tastbaar dat je 
maar moet beginnen dat te bestrijden, 
daar heb je geen overtuiging voor no-
dig. 
Dit is naar mijn mening heel kortzichtig. 
Om te beginnen is het een overtuiging 
als je zegt dat de mensheid moet over-
leven. Je zou ook heel goed kunnen zeg-
gen: waarom eigenlijk? Laten wij het er 
van nemen, onze generatie en mis-
schien de volgende nog een kansje en 
na ons de zondvloed. Dat is rationeel 
gesproken een heel verdedigbaar 
standpunt. Natuurlijk niet moreel ge-
sproken, maar er zit al een stuk levens-
overtuiging is. Nou ga je een stapje ver-
der. We willen overleven. Dan moeten 
we de konsumptie verminderen, sober 
leren leven en zulke dingen meer. Dat is 
op zichzelf veel te algemeen gezegd, 
want het is voldoende als de grote mas-
sa dat doet. Dan kan er best een kleine 
groep zijn - zoals dat vroeger ook altijd 
was - die in weelde leeft en de rest on-
derdrukt en zorgt dat die niet teveel 
krijgt, dan ben je ook klaar. Maar dat 
wil men natuurlijk niet, dat wil ik ook 
niet - laten we daar geen misverstan-
den over laten bestaan - maar dat is 
dan een overtuiging die hier een rol in 
speelt. 
Nu kun je natuurlijk zeggen: nou ja al 
die dingen geven we wel toe maar daar 
hoeven we toch niet zoveel over te pra-
ten. Dat is geloof ik een misverstand. 
Om even bij dat overleven te blijven, als 
je de mensen er werkelijk toe wilt bren-
gen om gezamenlijk, en min of meer 
vrijwillig en in solidariteit met elkaar 
dat hele leefmilieu te scheppen dat no-
dig is om te kunnen overleven, dan is 
daar meer voor nodig dan alleen maar 
een rationeel inzicht. 
Daar is nou juist die inspiratie, dat in-
nerlijk leven voor nodig. Want als je het 
niet kunt vinden in de koelkasten en in 
allelei luxe die we ons nu allemaal 
kunnen veroorloven, dan moet je het in 
je innerlijk leven vinden om het leven 
de moeite waard te blijven vinden. En 
dan zijn we procies rond, dat is nou net 
waar we over begonnen zijn. En ik ge-
loof dat dat één van de voorwaarden is 
om dat overleven niet alleen mogelijk 
maar ook akseptabel te maken voor de 
mensen. 
Zo heb ik dan drie groepen onderschei-
den, misschien zijn het er wel meer. Ik 
geloof dat het onze taak is om zo kon-
kreet mogelijk duidelijk te maken 
waarom een levensovertuiging geen 
luxe is. Waarom het zelfs een voor-
waarde is om zinnig met elkaar te kun-
nen bestaan. 

(Bewerking: Hes van Huizen) 

26 

tenkerkelijken - al zijn ze dan niet alle-
maal humanist - wat is er van het HV als 
inspiratiebron nu terecht gekomen? 

Dat is heel moeilijk te beoordelen. Het 
heeft niet die betekenis gekregen die ik 
had gehoopt. Dat kan voor een deel ook 
liggen aan de moeizaamheid om zo'n 
idee - dat heel oud is - in de moderne 
tijd hanteerbaar te maken, tot een wer-
kelijk levend iets te maken voor de 
mensen. En er zijn ongetwijfeld tallozen 
(leden zowel als niet-leden) die er veel 
aan gehad hebben, dat blijkt iedere 
keer weer. 
Aan de andere kant zijn er tallozen waar 
het langs heen gaat. Ik geloof dat het 
nog steeds onze taak is om te proberen 
meer in te spelen op de konkrete noden 
van de mensen, op de situatie waar ze 
in zitten. En dan niet om in de plaats te 
treden van andere organisaties, maar 
om te laten zien wat een overtuiging 
voor jezelf en voor anderen betekent, 
juist in moeilijke situaties. Daar zijn we 
nog steeds heel druk mee bezig en ik 
heb de indruk dat we daar de laatste 
jaren ook wel vorderingen in hebben 
gemaakt. 

Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn 
die zeggen: wat moet ik nou met een 
levensbeschouwing? Ik ben gewoon 
buitenkerkelijk en ik heb geen basis no-
dig, ik leef gewoon. 

Dat is ongetwijfeld het geval. Dat komt 
bij velen voor, je kunt er verschillende 
groepen in onderscheiden. 
In de eerste plaats een grote groep van 
mensen die er nooit aan toegekomen is, 
die het ook betrekkelijk naar hun zin 
gaat. En het is nu eenmaal heel gewoon 
dat zolang alles volgens de routine 
loopt, hebben heel veel mensen de nei-
ging om te zeggen: waar zal ik me ver-
der zorgen over maken, ik heb een tee-
vee, m'n natje en m'n droogje. Daar is 
ook niet zoveel tegen, maar alleen moet 
je er wel rekening mee houden dat er in 
het leven ook problemen komen waar je 
ook het hoofd aan bieden moet. Daarom 

Vervolg van pagina 21 

theorie van het humanisme. Dat vorm-
de de afronding van zijn levenslange, 
niet aflatende trouw aan een aantal 
overtuigingen, en het zou een bittere 
teleurstelling zijn geweest als zijn ge-
zondheidstoestand hem had belem-
merd dit boek te voltooien. Helaas is het 
mij, bij de huidige situatie van de boe-
kenmarkt, niet gelukt een Britse uitge-
ver te vinden voor een Engelse verta-
ling, maar er zal een Engelse editie ver-
schijnen bij Prometheus Press in Ame-
rika. In dit boek gaf hij weer blijk van 
zijn gebruikelijke grondigheid, zeker-
heid, en snelle manier van werken; en 
hij presenteert een humanistische be-
weging met tradities, filosofische 
grondslagen, een ethisch gezichtspunt, 
en gemeenschapstaken. 
Zo wordt Jaaps loopbaan gekenmerkt 
door belangrijke suksessen en per-
soonlijke bevrediging wat betreft zijn 
diensten aan de samenleving en op or-
ganisatorisch gebied. Ongetwijfeld 
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vrees ik dat deze houding tekort schiet. 
Misschien is tevredenheid wel erg te 
waarderen maar het kan ook overgaan 
in berusting in alles wat er verkeerd is, 
ook in je persoonlijke leven. Dus heel 
gelukkig ben ik daar niet mee. Dat is 
één groep. Een hele grote groep. 

Als je het niet kunt vinden in 
allerlei luxe die we ons nu 
kunnen veroorloven, dan 
moet je het in je innerlijk le-
ven zoeken om het leven de 
moeite te blijven vinden. 

Dan zijn er een aantal mensen die wel 
degelijk heel bewust leven, maar die 
dat geen naam willen geven. Mensen 
die bang zijn voor etikettering, voor 
hokjes-indeling. Dat kan ik wel begrij-
pen. Ik herinner me een hoogleraar die 
na de oorlog in Nederland veel naam 
maakte die als hoofdonderwerp altijd 
had het gevaar van de overtuiging. Hij 
dacht daarbij aan de nazi's, eventueel 
aan het stalinisme en de verdrukking 
die dat meebracht. Maar ik zeg dan, ja 
dat hangt er van af over welke overtui-
ging je het hebt. Het is deinhoud van de 
overtuiging waar het gevaar in zit. In al 
die twintig jaar dat ik hem ken heeft hij 
altijd diezelfde overtuiging gehad, na-
melijk het gevaar van overtuigingen. 
Ik heb dan het gevoel dat dat de spits 
richten is tegen de verkeerde kant van 
de zaak. Overtuigingen daar leeft een 
mens van zo te zeggen, maar het is wel 
de moeite waard die overtuiging kri-
tisch te bekijken en je af te vragen wat 
nou de betekenis, de inhoud van die 
overtuiging is. En nou dacht ik dat de 
humanistische overtuiging juist pro-
beert een dam op te werpen tegen dog-
matisme, tegen diktatuur, tegen terro-
risme, enzovoorts. 

En dan is er nog een derde groep die 
heel omvangrijk is en ook heel belang- 

zonden veel jongeren er onnoemelijk 
veel profijt van hebben gehad als hij de 
uitstekende direkteur van een middel-
bare school was geworden die hij had 
kunnen zijn. Maar dat zou dan ten koste 
zijn gegaan van wat hij de humanisti-
sche beweging in Nederland en inter-
nationaal heeft gegeven. 
Voor mij betekent zijn dood het einde 
van een hoofdstuk waarin natuurlijk 
ook teleurstellingen voorkwamen, 
maar waaraan ik toch vooral met diepe 
voldoening terugdenk; een geheel 
waarin onze vriendschap en onze ge-
zamenlijke inspanningen nauw zijn 
verweven. Ik ben ouder dan hij, maar 
nu moet ik hem herdenken, met een ge-
voel van spijt dat ik de laatste tijd niet 
zoveel kontakt met hem had, en dat ik 
hem misschien niet duidelijk genoeg 
heb laten merken hoe groot mijn aff ek-
tie en waardering voor hem was. 

Vertaling Nettie Klein 



Op 16 april jl. namen velen definitief af scheid van Jaap van Praag. Tijdens deze sober gehouden krematie werd 
nog eens te meer duidelijk hoeveel mensen hij heeft geïnspireerd in zijn onvermoeid streven het humanisme vorm 
en inhoud te geven, ook in zijn persoonlijk leven. 
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Bil v 
VAN LEZERS 

Demokratie met twee maten 

Onder deze titel stond er in de „Huma-
nist" van 20 april '81 een artikel van de 
heer J. Schnerr. Daarin beweerde hij, 
dat het bestuur van het bejaardenhuis 
„Sint Gerontus" hun boekje waren te 
buiten gegaan, door een bewoner van 
het huis niet toe te laten tot het bestuur, 
omdat hij geen verklaring wilde teke-
nen dat hij de identiteit van het huis 
onderschreef, evenmin als de doelstel-
ling „het bieden van verzorging, uit-
gaande van het Evangelie van Jesus 
Christus". 
Als het een R.K. huis voor Ouderen is, 
en de naam wijst er dacht ik op, dan 
moet ik het bestuur van dat huis gelijk 
geven. Laten wij voor huize „Sint Ge-
rontus" de HSHB-huizen Prof. Leo Po-
lakhuis en het „Gerardthuis" lezen. 
Beide huizen voor Ouderen, ontstaan 
door de aktiviteit van mensen met een 
Humanistische levensovertuiging. De-
ze stonden indertijd op het standpunt 
dat, wanneer zij oud zijn geworden, zij 
wel graag in een huis wilden waar hun 
„humanist"-zijn gerespekteerd zou 
worden en dat men met gelijk gerichte 
mensen, die verdraagzaamheid hoog in 
het vaandel schrijven, de laatste le-
vensfase wil doorbrengen. Deze feiten 
verdragen geen mensen in die gemeen-
schap die de dominee en pastoor in de 
humanistische huizen gaan halen. 
Evenmin dat men van de direktie of staf 
tegengestelde handelingen verwacht 
die in strijd zijn met de humanistische 
uitgangspunten zoals bijv. een christe-
lijk kerstfeest vieren inplaats van een 
zonnewendef eest. 
Als het bestuur van het huis „Sint Ge-
rontus" haar christelijke identiteit wil 
bewaren, dan heeft dat bestuur gelijk te 
handelen zoals zij deed. Als het een 
gemeentelijk of algemeen huis zou zijn 
zou de heer Schnerr gelijk hebben, daar 
is diskriminatie geen vreemd woord. 
Maar net zo min als wij aanvaarden dat 
de „identiteit" van onze HSHB-huizen 
wordt aangetast, zo goed kan ik er be-
grip voor hebben dat katholieken en 
prot. christelijken daar ook tegen wa-
ken. 
Ook de HSHB-huizen moeten werken 
met personeel, die nog geen lid of 
overtuigde humanisten zijn, maar eet 
de HSHB daarom van twee walletjes? 
Het idee, om een niet-katholiek een ver-
klaring te laten tekenen, dat men de 

„identiteit" van het huis respekteert en 
alles zal nalaten wat het huis in diskre-
diet kan brengen, alvorens zo iemand 
tot het bestuur toe te laten, lijkt mij dan 
ook lang niet zo verwerpelijk als de heer 
Schnerr doet voorkomen. Met zo'n ver-
klaring heeft het bestuur in ieder geval 
een mogelijkheid in handen op te tre-
den tegen stafleden die in strijd han-
delen met zo'n verklaring. 

H. Duijneveld (Schoofi) 

Tegen porno 

Rob Tielman schrijft over de aktie van 
vrouwen tegen porno als zedenmeeste-
rij. Ik zie het als een uiting van woede. 
En ik kan die woede begrijpen. Ik heb 
individueel en in groepen vrouwen be-
geleid die verkracht zijn door onbeken-
den, mishandeld en gedwongen tot 
sexuele shows door echtgenoten en 
mishandeld en gebruikt door vaders die 
dol op porno waren. Ik zeg niet dat ik het 
in brand steken van een porno-winkel 
goedkeur, maar wèl dat ik het begrijp 
als een uiting van woede. 
Als Rob Tielman in dit verband schrijft 
dat wie aantasting van het zelfbeschik-
kingsrecht wil bestrijden en daarbij zo 
min mogelijk wil zedenmeesteren op 
humanistische bondgenoten kan reke-
nen; en verder: wie alleen maar het ei-
gen gelijk kent en vrijheden wil aan-
tasten van anderen die niemand scha-
den die zal een humanistische verdedi-
ging van de verdraagzaamheid op zijn 
of haar weg vinden, vind ik dat ik als 
humaniste mede verantwoordelijk ge-
maakt word voor zijn uitspraak. Afge-
zien van het feit dat ik niet bekijken kan 
wanneer porno wel en niet schaadt, wil 
ik graag benadrukken dat ik als huma-
niste niet op de uitspraak van Rob Tiel-
man aangesproken wil worden, omdat 
het voor mij in dit geval gaat om iets 
veel fundamentelers dan zedenmeeste-
ren. 

Nettie Flint (Rolde) 

MOTIE 
m.b.t. de „modernisering" van kern-
wapens 
van: de permanente HV-kommissie ver-
ontrusting kernwapens 

Het tweejaarlijks kongres van het Hu-
manistisch Verbond, op 16 en 17 mei 
1981 bijeen te Apeldoorn, 
overwegende dat: 
a. Kongres en hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond in mei 1979 hun 
verontrusting uitspraken over het stij-
gend vermogen van de mensheid om 
zichzelf te vernietigen en dat m.n. de 
kernbewapening zich tegen het voort-
bestaan van mens en wereld dreigt te 
keren; 
b. als gevolg van die uitspraak en de 
daarop gevolgde brede diskussie in de 
plaatselijke HV-gemeenschappen de 
Verbondsraad op 13 september 1980 een 
verklaring heeft uitgegeven, waarin het 
bezit zowel als het gebruik van kernwa-
pens ethisch onaanvaardbaar wordt 
geacht; 
c. in die verklaring onder punt 25 het 
volgende wordt gesteld: „Het ethisch 
oordeel over de kernwapens als zoda-
nig biedt een basis van waaruit ge-
tracht moet worden de verdere opmars 
en verspreiding van kernwapens te 
stoppen en een begin te maken met het 
terugdringen van deze wapens"; 
verklaart dat dientengevolge de zgn. 
„modernisering" van kernwapens, i.c. 
de plaatsing van kruisraketten en Per-
shing R's, wordt afgewezen, omdat dit 
nu juist een verdere opmars van ver-
spreiding van deze wapens inhoudt; en 
draagt het Hoofdbestuur op al het mo-
gelijke te doen om - ook in samenwer-
king met anderen - deze stellingname 
in de praktijk uit te werken. 

Op de valreep kwam bovenstaande 
motie binnen over kernbewapening. 
Het hoofdbestuur zal aan de vooravond 
van het kongres zijn houding tegen-
over deze motie bepalen. 
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heb in de kelder nog 'n militaire kist 
staan met allemaal uittreksels die ik 
toen gemaakt heb. 
In eerste instantie was ik geïnteres-
seerd in Nederlandse literatuur: 
Heijermans, Multatuli, Du Perron, Ter 
Braak, om er een paar te noemen. 
Later ben ik me ook voor de historische 
kontekst gaan interesseren, en weer 
later voor de sociologie - want die men-
sen leefden natuurlijk in 'n bepaalde 
maatschappij - en nog weer later kom je 
vanzelf bij de filosofie terecht. Met na-
me filosofie en geschiedenis zijn me 
blijven boeien: Ernst Cassirer, eigenlijk 
de hele Kantiaanse Filosofie, maar ook 
Marx, Engels, Freud, Spinoza. En niet te 
vergeten in Nederland: Pos. H. J. Pos is 
voor mij de grootste nederlandse den-
ker geweest. Bij die man heb ik leren 
oordelen. Ook Van Praag volgde zijn 
kolleges. Vooral ook de schrijfstijl van 
Pos ben ik erg gaan bewonderen." 

Zelfstandig gestudeerd 

„Nee, ik heb nooit universitaire exa-
mens gedaan, ik heb wel als toehoorder 
verschillende kolleges gevolgd. Het is 
er door de omstandigheden - vooral 
door de oorlog - niet van gekomen. Er 
moest toen zoveel gebeuren en daarna 
had ik m'n baan en m'n gezin. Intussen 
was ik zo gewend zelfstandig te stude-
ren ... om dan nog dat schoolse pakket 
te volgen, ik zocht het zelf wel uit. En ik 
heb er nooit nadeel van ondervonden  

dat er geen titel voor m'n naam staat. 
Integendeel, zou ik haast zeggen. Ik 
werd veel gevraagd voor lezingen en 
artikelen, had eerder moeite om niet te 
veel aan te nemen. 
Van Praag heeft me indertijd gepolst of 
ik bereid was hem als voorzitter van het 
Verbond op te volgen, maar dat kon 
eenvoudig al niet door de full-time baan 
die ik had. Bovendien lag die algemene 
kant mij minder. Ik heb me toen beperkt 
tot de publiciteits gerichte taken in het 
hoofdbestuur. Max Rood is Van Praag 
toen opgevolgd als algemeen voorzit-
ter, met naast hem Hein Roethof en mij. 
Later trad Roethof af en vormden Rood, 
Knap, Wichers en ik jarenlang het pre-
sidium. Dat was een boeiende tijd." 

Van Vrijdenkers naar Humanistisch 
Verbond 

„We springen wel van de hak op de tak. 
Maar je vraagt er naar: ik zat vlak na die 
oorlog nog altijd in de Vrijdenkersbe-
weging en ben niet betrokken geweest 
bij de oprichting van het Humanistisch 
Verbond. 
Wij vrijdenkers hadden er zelfs een 
beetje verdriet over en hadden liever 
gezien dat de humanisten bij ons waren 
gekomen. Geleidelijk aan ben ik de po-
sitieve kanten van het Verbond gaan 
waarderen: die veel bredere uitbouw 
van de levensovertuiging, waarbij je je 
ook wijdt aan de praktische konse-
kwenties. Het anti-godsdienstige ele-
ment dat zo sterk bij de vrijdenkers leef-
de, ben ik minder belangrijk gaan vin-
den. 
In '53 heb ik Van Praag beter leren ken- 

nen in besprekingen die toen gevoerd 
werden tussen vrijdenkers, humanisten 
en Vrije Gemeente. Die waren bedoeld 
om te zien of er vormen van samenwer-
king mogelijk waren. 
Boeiende gesprekken, waardoor we el-
kaar goed hebben leren kennen. 
In '56 werd ik gevraagd om in het HV-
hoofdbestuur te komen. Ik heb dat uit-
gesteld tot na het 100-jarig bestaan van 
De Dageraad (ook in '56), en tevens in de 
hoop dat de vrijdenkersbeweging in het 
HV zou opgaan, als 'n soort linkervleu-
gel. Daar had het Verbond ook plaats 
voor. Anton Constandse zat trouwens 
met dat oogmerk al in het hoofdbestuur. 
Maar helaas, het is niet zover gekomen. 
Er heerste bij de vrijdenkers echt 'n ta-
boe op alles wat „geestelijk" was. In '57 
of '58 ben ik toch tot het HV-hoofdbe-
stuur toegetreden. Uit solidariteit ben ik 
lid gebleven van De Dageraad. Ik voel 
mezelf zowel vrijdenker als humanist. 
De band tussen HV en DVG is nu weer 
hechter geworden, daar ben ik wel blij 
om." 

„Ik heb regelmatig - net als andere 
hoofdbestuurders - praatjes voor de ra-
dio verzorgd, op zondagochtend. De 
VARA stond dan 'n kwartier zendtijd cd 
aan de humanisten. Aanvankelijk ge-
beurde dat lif e, dus je ging dan met de 
trein in alle vroegte naar Hilversum. Je 
werd uitgenodigd door Stuiveling, aan 
wie je de tekst tevoren moest voorleg-
gen. Het moest precies op maat: 131/2  
minuut. Toch nog 'n hele tijd voor 'n 
toespraak. De kunst was natuurlijk om 
'n anekdote in te bouwen zodat je aan-
dacht kon houden." 
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In het hoofdbestuur 

„Er werd in het hoofdbestuur hard en 
serieus gewerkt. 
Maandelijks waren er vergaderingen 
en er was een dagelijks bestuur dat we-
kelijks de aktuele gang van zaken in de 
gaten hield. 
Natuurlijk gaf dat weleens spanningen. 
Dan had het db al van alles voorbe-
werkt en bleef er voor de grote be-
stuursvergadering weinig meer over. 
Verder gebeurt het nogal gauw dat zul-
ke vergaderingen beperkt blijven tot 
organisatorische, 	regel-technische 
kwesties. 
Bij het latere hoofdbestuur, dat geen 
dagelijks bestuur meer kende en veer-
tiendaags bijeen kwam, ben ik me op 'n 
gegeven moment gaan bezighouden 
met de formulering van een aantal hu-
manistische beginselen, gekoppeld 
aan vertolkingen naar de aktualiteit 
toe. Dat is later dat blauwe boekje ge-
worden, „Humanistisch Perspektief". 
In de regel bracht ik elke vergadering 
één zo'n punt op de agenda. 
Zodat je telkens 'n stukje diskussie 
kreeg over onze uitgangspunten. 
Dat heeft de bijeenkomsten bijzonder 
verlevendigd. Ik heb er ook veel van 
geleerd. Soms duurde het lang voordat 
we tot 'n gezamenlijke tekst konden ko-
men, maar op zichzelf waren dat goede 
gesprekken. En we hebben gemerkt dat 
dergelijke standpuntbepalingen ook 
naar buiten toe indruk hebben ge-
maakt. Een ministerie dat opeens vijftig 
exemplaren aanvraagt van onze visie 
op het gevangeniswezen bijvoorbeeld. 
Of andere topics, zoals de abortus-
kwestie, euthanasie, de gijzelingen, de 
drie van Breda. We gingen daarnaast 
zoveel mogelijk in staatskommissies 
zitten om in de diskussie ook ónze stem 
te laten klinken. 
En je probeerde via niet-konf essionele 
kamerleden invloed uit te oefenen." 

In Staat Van Besef 

Spigt heeft bijzonder veel geschreven, 
overigens niet alleen binnen de kring 
van het HV. Onder leiding van Stuive-
ling heeft hij met nog enkele anderen in 
de redaktie gezeten van het verzamelde 
werk van Multatuli. „Het 13de deel is nu 
uit, en het zullen er wel 16 worden." 
Zijn opstellen over Multatuli zijn in een 
apart boek bijeengebracht. 
Destijds maakte hij ook deel uit van de 
redaktie van „De Nieuwe Stem". 
Uit Rekenschap is een hele reeks van 
artikelen van Spigt bekend. 
Vroeg of laat wil hij daar een reeks van 
uitgeven: „Van Job tot Carmiggelt". 
Maar vooreerst is er nu een andere se-
lektie artikelen gebundeld, in het boek 
„In Staat Van Besef". „Ja kijk, in de 
christelijke wereld leeft sterk de idee 
van: we leven in staat van genade, die 
van boven komt. Dat is 'n nogal fatalis-
tische opvatting. Ik stel tegenover de 
staat van genade: de staat van besef. 
Dat is neutraler dan de opvatting van 
Sartre, die zegt: we zijn gedoemd tot 
besef. We kunnen niet buiten besef, het 
is een van onze eigenschappen dat we 
streven naar begrip. Er moet een zekere 
orde zijn, we proberen dingen te vatten. 
Dat is ook de motor van kultuur. We 

verkeren in staat van besef en als we 
het niet meer begrijpen, raken we in de 
war óf we gaan fabuleren - godsdienst 
en mythe zijn voorbeelden van dat f a-
buleren. We zullen er nooit helemaal in 
slagen om alles te begrijpen, maar we 
zijn wel voortdurend op zoek naar wat 
waarheid is. Een oneindige weg, maar 
toch: een weg waarlangs we voortgaan! 
Vanuit dat vertrekpunt heb ik een aan-
tal opstellen geselekteerd die tesamen 
het boek 'In Staat Van Besef' zijn gaan 
vormen." 

Van Praag: de grote draver 

Spigt heeft - onder andere - grote be-
langstelling voor filosofie. Hij heeft 
vaak met Van Praag over filosofische 
onderwerpen gediskussieerd. „We wa-
ren bevriend en kwamen wel bij elkaar 
op visite. Ik vind hem een knappe, hel-
dere denker, die een behoorlijke stoot 
heeft gegeven aan de ontwikkeling van 
een humanistisch mensbeeld. Hij is in 
Nederland de grondvester van vrijwel 
de hele humanistische beweging. 
Heeft overal aan meegewerkt, dingen 
opgezet en uitgedacht. De grote draver: 
hij heeft onvoorstelbaar hard gewerkt. 
Dacht aan alles, heeft 'n lawine van 
initiatieven ontwikkeld en werkte zeer 
inspirerend, ook door en in zijn vele 
kontakten buiten het HV. 

Eerder in dit verhaal schreven we al dat 
Spigt een paar jaar geleden besloten 
heeft om zich uit organisatorische 
werkzaamheden terug te trekken. 
Daardoor heeft hij vooral 's avonds 
meer tijd dan vroeger om samen met 
zijn vrouw in alle rust te genieten van de 
grammofoonplaten, waarvan ze een 
fraaie verzameling hebben. Het groten-
deels wegvallen van zijn dagelijks werk 
stelt hem en Ans in de gelegenheid om 
er nu eens meer op uit te trekken, wan-
delend, fietsend en fotograferend. Dit is 
voor beiden, na het drukke leven dat ze 
achter zich hebben, een ongekende 
weelde, waar ze nog lang van hopen te 
kunnen profiteren. 

De autobiografie in Nederland 

Daarnaast blijft er nog tijd genoeg over 
om te lezen en te schrijven: 
„De innerlijke behoefte aan schrijven 
heb ik altijd gehad en behouden." 
Piet Spigt is nu vooral bezig met de ge-
schiedenis van de autobiografie, vooral 
in Nederland. Een gigantisch werk is 
het, want er bestaat in Nederland wei-
nig of niets op dit gebied. 
„Het is een enorm karwei, ik moet er 
veel bronnen op naslaan. 
Het boeit me sterk: wat houdt mensen 
bezig, wat drijft ze - dat heb ik altijd erg 
interessant gevonden. Het is voor een 
belangrijk deel de lijn in mijn eigen le-
ven: langs welke wegen ontwikkelt zich 
het zelfbewustzijn, en: hoe kan die 
mens dat verdragen, want onverdeeld 
behaaglijk is het niet altijd." 

Bert Boelaars 

VERBOND OP RTV 

radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.20-18.50 uur op 
Hilversum 2. 

LEEFBARE TOEKOMST (3) 
zondag 17 mei, 9.30-10.00 uur, Hil-
versum 2 
Dit weekeind wordt het tweejaar-
lijks kongres gehouden van het 
Humanistisch Verbond. Een van de 
zaken, die daar uitvoerig aan de 
orde komen is de vraag hoe we on-
ze toekomst weer leefbaar kunnen 
maken en wat een organisatie als 
het Humanistisch Verbond daar-
aan zelf kan bijdragen. 
Samenstelling: Ruud Jans. 

DEELTIJDBANEN 
zondag 24 mei 1981, 9.30-10.00 uur, 
Hilversum 2 
Veel mensen die op een of andere 
manier samenwonen op ideële 
gronden (getrouwd of niet), gaan 
er, mede in verband met de huidige 
werkloosheid toe over samen voor 
de kinderen en het huishouden te 
zorgen. Dit kan alleen als beiden 
een deeltijdbaan hebben. Antoi-
nette van Brink sprak met ver-
schillende paren die het oude pa-
troon: vrouw thuis bij de kinderen 
en man op kantoor, achter zich 
hebben gelaten. 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.40-20.45 uur 
op Nederland 2. 

SPELENDERWIJS 
vrijdag 29 mei 1981, 23.00-23.30 uur, 
Nederland 1 
Leert een kind nog meer op de lage-
re school dan rekenen en taal? Als 
ouders dat willen kunnen ze ook 
kiezen voor vormingslessen. 
„Spelenderwijs" geeft een idee hoe 
humanistische vormingslessen in 
de praktijk gegeven worden. 
Twee klassen fantaseren en spelen 
toneel over het onderwerp: „Hoe 
oordeel ik eigenlijk over anderen"? 
Samenstelling: Bernard Neuhaus. 

Zie ook pagina 4 
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DIC-MAP OVER 
HUMANISME 
VERSCHENEN 
in de serie documentatiemappen over 
aktuele onderwerpen uit de (wereld) 
samenleving in beweging - de bekende 
DICmappen - verscheen op initiatief 
van een werkgroep van humanistische 
jongeren onder de titel „Geloven in 
mensen" een uitgave over humanisme. 
Allereerst wordt de humanistische le-
vensovertuiging behandeld, waarbij 
rond uitgangspunten, organisatie en 
geschiedenis artikelen zijn bijeenge-
bracht waarin de humanistische „ma-
nier van omgang met de wereld" tot uit-
drukking komt. Vervolgens komen ak-
tuele humanistische maatschappelijke 
thema's aan bod: humanisme en poli-
tiek, derde wereld en mensenrechten, 
geweld en bewapening, milieu en 
overlevingsproblematiek, zelfdoding, 
relatievorming en seksualiteit, onder-
wijs. Een derde deel is gewijd aan 
„geestelijke verzorging" en „vor-
mingsonderwijs". De uitgave is be-
doeld voor een breed publiek van hu-
manistische, levensbeschouwelijke en 
sociale opleidingen, instanties en 
geïnteresseerden. Veel artikelen ver-
schenen eerder in de „Humanist". 

SOCIALISTEN EN 
LIBERALEN TEGEN 
DOODSTRAF 
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de 
Eerste Kamer zich uitgesproken voor 
een verbod op de doodstraf in de nieu-
we grondwet. Ook hier wisten liberalen 
en socialisten een meerderheid te vor-
men tegen de christen-demokraten die 
de doodstraf als mogelijkheid wilden 
openhouden. Sommigen maken zich 
kennelijk meer druk om het ongeboren 
leven dan om het geboren. (RT) 

KONFRONTATIE 
DARWIN EN BIJBEL 
VOORKOMEN 
De rechten van degenen die geloven in 
het bijbelse scheppingsverhaal worden 
niet geschonden door het onderwijs in 
de evolutieleer op de Californische 
scholen. Dit heeft een rechter in Sacra-
mento beslist na een proces, dat vijf da-
gen duurde. De rechter voorkwam met 
zijn uitspraak dat het proces zou uitlo-
pen op een klassieke konfrontatie tus-
sen Charles Darwins evolutietheorie, 
die zegt dat de mens is voortgekomen 
uit de lagere levensvormen, en het bij- 

belse scheppingsverhaal. 
Het proces in Sacramento was aange-
spannen door de direkteur van een 
groep die zich het Creation Science Re-
search Centre noemt en zich ten doel 
stelt het bijbelse scheppingsverhaal als 
enige juiste theorie over het ontstaan 
van de mens te propageren. Hij be-
weerde dat de religieuze rechten van de 
kinderen in Californië worden ge-
schonden doordat overal uitsluitend de 
evolutietheorie van Darwin wordt on-
derwezen. 
De staat Californië ontkende dat alleen 
sprake is van onderwijs in de evolutie-
theorie en overlegde ten bewijze daar-
van de officiële richtlijnen aan de 
scholen. Daarin staat juist dat Darwins 
leer niet als enige theorie over de af-
komst van de mens mag worden onder-
wezen. (HvH) 

HOMOWERKGROEP 
Het laatste weekend van september or-
ganiseert de homowerkgroep een derde 
weekend over „seksualiteit en rela-
ties". Ter voorbereiding daarvan ver-
gadert de groep woensdag 20 mei in het 
COC te Haarlem: Gedempte Oude-
gracht 24" (bereikbaar vanaf het station 
met bus 70, uitstappen halte hoofdpost-
kantoor). Belangstellenden zijn van 
harte welkom vanaf 20.00 uur. Meer in-
formatie over de homowerkgroep: Bert 
Boelaars, Postbus 114, 3500 AC in 
Utrecht. 

Op dinsdag 19 mei zal in Heerhugo-
waard een politiek forum worden ge-
houden over politiek en levensbe-
schouwing. Over kernbewapening, 
abortus, milieu en energie onder ande-
re, allemaal onderwerpen die aan de 
vooravond van de verkiezingen in het 
middelpunt van de belangstelling 
staan. Vertegenwoordigers van de vier 
grote partijen zullen over deze onder-
werpen in het krijt treden. Voor de PvdA 
zal dit mevrouw Wassen-van Schave-
ren zijn, mevrouw Korte-van Hemel 
vertegenwoordigt het CDA, en de heer 
Bolkestein de VVD. Bekend was nog niet 
wie voor D'66 aanwezig zal zijn op deze 
ongetwijfeld boeiende avond. Belang-
stellenden zijn van harte welkom op 19 
mei in de grote zaal van „De Schakel" in 
Heerhugowaard. Aanvang 20.00 uur. 

OMBUDP J__L! 
VALREEP

- 
De Stichting Ombudsman heeft op de 
valreep toch nog subsidie gekregen. 
Zoals bekend heeft de Stichting zich 
losgekoppeld van VARA, en onderhoudt 
zij nu ook met andere zendgemachtig-
den, zoals het HV, kontakten. 
Ook op andere manieren dan het mee-
werken aan programma's wordt door 
het HV ondersteuning gegeven aan het 
werk van de Stichting Ombudsman. Zo 
werken veel humanisten als vrijwilli-
gers mee. Het is te hopen dat deze 
„hulpverlening met een lage drempel" 
ook in de toekomst gesubsidieerd kan 
blijven worden. (RT). 

REAGAN: MORAAL 
ZONDER GO*, DA 
BEDROG & MOORD 
„De moraal van de Russen is gebaseerd 
op een ideologie zonder god en dus 
geen moraal in godsdienstige zin. Hun 
moraal wordt bepaald door wat in hun 
belang is en als zij dus tot leugen, dief-
stal, bedrog en zelfs moord overgaan, 
en dat is in hun belang, is dat niet im-
moreel". 
Aan het woord is Ronald Reagan, pre-
sident van de Verenigde Staten, in een 
interview dat onlangs ook op de Ne-
derlandse televisie was te zien. De 
IHEU (de Internationale Humanistische 
en Ethische Unie) heeft tegen deze uit-
spraak een scherp protest gericht aan 
Reagan en aan de Amerikaanse am-
bassadeur in Nederland. De uitspraak 
is in strijd met de grondwet van de Ver-
enigde Staten en de daaruit voortgeko-
men rechtspraak. (HvH) 

KLEIN DUIMPJE EN 
DE 7 REUZEN 
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van het 
Gewest Friesland traden voor ongeveer 
honderd mensen, Wieke Mulier en Jos 
Thomasse op. 
Zij deden dat d.m.v. het opvoeren van 
een anti-sprookje voor volwassenen,  

zeven eigentijdse welvaartreuzen de-
den de zaal menig keer uitbundig 
schateren. 
Voor het geval u zelf eens wilt overwe-
gen voor een van uw bijeenkomsten ge-
bruik te maken van kabaretgroep Mu-
lier, kunt u daartoe kantakt opnemen 
met Wieke Mulier 035-44364. 
De kosten bedragen ca. f 400,— eksklu-
sief reiskosten na 18.00 uur. 
Wilt U er eerst iets meer over weten, belt 
u dan met de heer of mevrouw Botke in 
Drachten, tel. 05120-15389 of met de heer 
J. v. d. Meulen, tel. 05120-19689. 
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