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J. P. VAN PRAAG

REKENSCHAP VAN HET HUMANISME

Is het tienjarig bestaan van het Humanistisch Verbond eigenlijk een bij~
zonder tijdstip in de ontwikkeling van het na-oorlogse humanisme? Dat
kan men nauwelijks aannemen. Maar het biedt een welkome aanleiding
om de aandacht nog eens te bepalen bij wat bereikt werd en zich reken-
schap te geven van wat nog te doen staat. In dit nummer geeft
Or Bonger een minutieus historisch overzicht; is dan bij wijze van inlei-
ding een onderzoek naar toekomsttaken niet allerminst op zijn plaats?
Maar een dergelijk onderzoek van het humanisme omvat vele gebie~
den: organisatie, vormgeving, methode, beleid en idee. In dit tijdschrift,
dat de wetenschappelijke en culturele stem van het moderne humanisme
wil zijn, ligt het voor de hand deze gebieden te benaderen onder het
perspectief van de humanistische idee. Dat betekent zich rekenschap
geven van de grondslagen van het humanisme.
In de vooq"jaande tien jaren is er in dit opzicht het een en ander gebeurd;
door middel van brochures, rapporten en artikelen, ook in dit blad. In heel
grove lijnen is iets als een mensbeeld ontworpen, zijn de contouren ge-
trokken voor een humanistische visie op de opvoeding en het huwelijk,
is een schets van de samenleving getekend, zijn enkele gedachten om-
trent recht en gerechtigheid aangegeven. Maar dit alles vormt nog
geenszins een samenhangend geheel. Ook niet als men de ideeënont-
wikkeling rondom de geestelijke verzorging er bij betrekt. In dit opzicht
moet het meeste werk nog gebeuren, en de krachten die daarvoor ter
beschikking staan. zijn nog uiterst schaars,
Het is eigenlijk merkwaardig dat het Verbond wel eens smalend een in-
tellectuelenclub is genoemd, want juist op intellectueel gebied is de oogst
van het na-oorlog se humanisme niet overvloedig geweest. Het aantal
intellectuelen onder de leden is hierbij niet allereerst beslissend: 16.4 %
van de leden beoefenden per 1 januari 1955 Z.g. hogere beroepen; stellig
was een groot deel daarvan intellectueel gevormd. Maar het besef dat
voor de humanistische intellectueel een specifieke taak is weggelegd bij
de ontwikkeling der ideeën, kan zeker niet algemeen genoemd worden.
Dit wordt mede veroorzaakt door de wijdverbreide gedachte, dat weten-
schapsbeoefening , en in mindere mate ook het scheppen van kunstwerken.
op zichzelf reeds humanistische bezigheden zijn. Ontelbare godsdienstige
beoefenaren van wetenschap en kunst zijn het levend bewijs van het
tegendeel. Ook is de kerk er steeds in geslaagd de inzichten der weten-
schap en de bewustwording in de kunst met het geloof te verzoenen.
zonder dat het wezen van het geloof verloochend werd. ook al is de gods-
dienst daardoor in zijn verschijningsvorm steeds meer gehumaniseerd. En
aan de andere kant is niet iedere cultuurbeoefening, hoe belangrijk op
zichzelf ook. direct van betekenis voor de humanistische ideeënontwikke-
ling . Wel indirect uiteraard, als bijdrage tot een mogelijk humanistisch
wereldbeeld. maar alleen als de humanistische overtuiging in staat is zulk
een wereldbeeld te ontwerpen.
Humanistische overtuiging is echter iets anders dan zuivere toepassing
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van "scientific methods". zoals de Amerikanen graag zeggen. Nauwkeu-
riger: Wie "scientific method" een afdoende karakterisering van het huma-
nisme acht. sleept daarin blijkbaar een reeks. veronderstellingen mee. die
hij niet als zodanig onderkend heeft. maar waarin juist het élan der over-
tuiging. alsook het scheppend vermogen besloten ligt. Humanisme is niet
niets. maar de aanvaarding in beginsel van een bepaald mensbeeld. als
grondslag van de verhouding tussen ik en wereld. Hierbij wordt met "aan-
vaarding in beginsel" gedoeld op een standpuntbepaling waarbij de
gehele persoon betrokken is. zonder dat dit uitgangspunt - hoewel alles
in aanmerking genomen wordt van kennis en inzicht opleveren - onweer-
legbaar gemotiveerd kan worden. Zo veronderstelt het humanisme een
mensbeeld. waarin de mens begrepen wordt als een wezen. dat geken-
merkt is door zijn geestelijke. zedelijke en scheppende vermogens. en dat
als zodanig eerbiediging vraagt.
Deze stelling roept overigens zelf reeds een uitgebreide problematiek op.
Is het wel noodzakelijk het humanisme te funderen op een in zekere zin
aprioristisch mensbeeld? Is er geen veronderstellingsloos denken over
de mens mogelijk. waarvan men zou kunnen volhouden dat het zich met
goed recht beroept op de humanistische traditie? Weliswaar heeft profes-
sor Van der Corput duidelijk gemaakt. dat men op die manier zelfs geen
eenvoudig wiskundig bewijs leveren kan. maar niettemin wordt de moge-
lijkheid van een dergelijk denken omtrent de mens theoretisch soms voor-
ondersteld. Het blij ft evenwel de vraag of er een benadering van welke
werkelijkheid ook mogelijk is. die in deze zin volkomen ..open" is. Soms
probeert men zich uit deze impasse te redden door het humanistische
mensbeeld biologisch. historisch of sociologisch te verklaren. Maar wat
betekent deze "herleiding-tot-iets-anders" eigenlijk voor de geldigheid
van het humanistische uitgangspunt; wordt die er door aangetast of niet?
En als men dat uitgangspunt slechts "practische" betekenis toekent.
heeft het woord praktisch dan enige definieerbare zin?
Dit zijn formele vragen. waarmee elk diepergaand denken over het huma-
nisme te maken krijgt. Daarbij sluiten zich vragen over de inhoud aan.
Is de mens niets anders dan een hoger soort dier; een kuddedier of roof-
dier? En wat betekent die uitdrukking ..niets-anders-dan" in dit ver-
band? Wat is de betekenis van de "uniqueness of man" (Huxley); wat
houdt de dualiteit van grote hersenen en kleine hersenen. van beschou-
welijkheid en instinct in? Karakteriseert het de mens dat hij hierdoor
voor de ..keuze" geplaatst wordt. en in hoeverre bepaalt dit kiezen zijn
eigen aard? Is hij tenslotte een gecultiveerde aap of een schizoïde schep-
per? Van het antwoord op deze vragen hangt de beslissing tussen huma-
nisme en nihilisme af. Want het nihilisme neemt in de intellectuele sfeer
een eigen gedaante aan: het vermomt zich als scepticisme of subjectivis-
me. als niet-geëngageerd zijn of vluchten in de vitaliteit; met het massale
nihilisme heeft het de geestelijke kleurloosheid gemeen.
De hier aan de orde gestelde vragen zijn geenszins van acad.el:li~chc aard.
Ze worden opgeworpen in een wereld die de verloochening van de men-
selijke waardigheid als een normaal verschijnsel accepteert. Godsdienstig
dogmatisme. politiek utilisme en intellectueel scepticisme ondermijnen
de eerbiediging van het menszijn. De humanistische bewustwording
heeft tot taak om met gebruikmaking van alle gegevens die bezinning en
wetenschap ter beschikking stellen deze eerbiediging opnieuw te fun-
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deren. Het is de essentiële uitdaging van de moderne tijd aan de huma-
nistische denker en kunstenaar deze opdracht te aanvaarden en te ver-
vullen. Daarbij dient hij niet alleen de biologie, maar evenzeer de psy-
chologie, de natuurwetenschap, de geologie en de astronomie in zijn
gezichtsveld op te nemen, om zijn principiële bezinning te verrijken met
denkwijzen en inzichten van het moderne weten.
Een specifieke moeilijkheid van het huidige denken is gelegen in het
feit dat de filosofisch geschoolde veelal maar een flauwe voorstelling
heeft van de denkwijzen waarmee de moderne wetenschap arbeidt. De
waardering en verwerking van de verhouding tussen causaliteit en teleo-
logie in de biologie, van determinisme en waarschijnlijkheid in de fysica,
van het complementariteitsbegrip en de relativiteitsgedachte staan nog
in de kinderschoenen. De feitelijke gegevens omtrent de grensgebieden
tussen materie en energie, tussen dood en leven zijn nog onvoldoende
doordacht. Aan de andere kant lijden de bijdragen van de zuivere weten-
schap aan de bezinning omtrent mens en wereld meestal aan een ver-
bazingwekkende onkunde omtrent de eenvoudigste filosofische probleem-
stellingen. Slechts een hernieuwde wederzijdse evaluatie der verworven-
heden in humanistische geest kan een zo zeer vereiste, constructieve bij-
drage leveren aan een humanistisch beeld omtrent mens en wereld.
Een humanistische antropologie zal zich voorts rekenschap hebben te
geven van de fenomenologische denkwijze. Wat is de verhouding van
een fenomenologisch existentialisme tot de klassieke filosofische denk-
wijzen; welke betekenis moet aan de fenemenologische psychologie wor-
den toegekend ten opzichte van de psychoanalytische probleemstellingen?
En indien aldus de grondslagen gelegd zijn voor een wijsgerige antropo-
logie van het humanisme, wat levert dan de confrontatie daarvan met
het moderne theologische denken op? Wat heeft de humanist te zeggen
omtrent de dialectische theologie van Barth en Brunner, wat omtrent de
christologische oriëntering in de nieuwere katholieke theologie? Hoe staat
hij tegenover de existentiële religieuze kunst?
Van de antropologie naar de maatschappijbeschouwing is maar één stap.
Hoe fundeert het humanisme de rechtsstaat, hoe de democratie, hoe de
sociale gerechtigheid? Welke visie kan het ontwikkelen op de menselijke
samenleving? Hoe ziet het de problematiek van de mens in zijn ver-
houding tot de techniek. wat denkt het van de betrekkingen tussen vol-
keren en groepen, en wat van de intermenselijke relaties binnen de groep?
Welke bijdrage kan het leveren aan de volledige ontplooiing van ieders
menszijn door groepsactiviteiten, maatschappelijk werk en geestelijke
verzorging? Sociologie, politieke wetenschap, sociale psychologie en
theorie van het groepswerk zullen hier belangrijke bouwstenen kunnen
aandragen. Artistieke creativiteit kan hier een vrijwel braakliggend ter-
rein betreden.
Vragen, vragen, vragen! Vormen ze een passende inhç)lid voor een jubi-
leum-artikel? Leveren ze met elkaar het in de aanvang beloofde toe-
komstperspectief op? Ja en nee. Nee, voorzover vragen geen antwoorden
zijn. Ja, voorzover ze een uitdaging vormen aan de humanistische cul-
tuurdrager om zich rekenschap te geven van wat het eigenlijk zeggen
wil zich als zodanig te wijden aan het humanisme. Dat humanisme is
niet, het wordt. En het wordt alleen iets, als het berust op de vorm-
gevende arbeid van hen die daartoe bij uitstek geroepen zijn. Want
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wel is het moderne humanisme een overtuiging voor de brede massa,
maar het zal dat alleen zijn, als het zich baseren kan op een onop~
houdelijke, oorspronkelijke, geestelijke activiteit, waarin zijn grondslagen
doordacht en zijn denkvormen vernieuwd worden.
Toekomstperspectief? Ja, in de gedaante van een opdracht, want deze
eeuwenoude idee van een menszijn dat zich naar zijn eigen aard ver-
werkelijkt in voortdurende confrontatie met een zich ontlpooiende cul-
tuur en een zich ontwikkelende samenleving, roept om de vormgeving
waardoor zij kan worden tot een richtende en bezielende kracht voor
een mensheid, die in een nieuwe periode van zijn bestaan getreden is,
Zij bleek voldoende élan te bezitten om het aanzijn te schenken aan een
levende, expansieve beweging, ook internationaal. Maar organisatorische
kracht wordt ontstellend snel verbruikt, tenzij zij steeds opnieuw putten
kan uit de bron van het creatieve denken en de scheppende inspiratie.
Ziedaar de verantwoordelijkheid van de humanistische intellectueel en
de humanistische kunstenaar.
Dë aard van het humanisme brengt mee, dat een toekomstperspectief
nimmer het karakter zal aannemen van een inwendig voltooid systeem,
zelfs niet in schetsmatige vorm. Steeds zal het een vraag inhouden, een
vraag die in een bepaalde richting wijst. Namelijk de richting van door-
denking en uitwerking van een idee, die in de afgelopen tien jaar nog
slechts een voorlopige geestelijke en organisatorische vormgeving heeft
gevonden, maar die bestemd is onmeetbare krachten vrij te maken, zodra
de belofte tot herstel der geschonden menselijkheid, die er in besloten
ligt, een voor de huidige bewustzijnsfase adequate en overtuigende vorm
verkrijgt. Hier ligt een eigen taak voor intellect en kunstenaarschap, dat
tot dusver veelal sympathiserend maar onwennig de ontwikkeling van
een humanistische beweging heeft meegemaakt. Een taak, waarvan de
vervulling de productiviteit van die beweging voor een groot deel bepalen
zal. Want daarvan hangt af of die beweging ten volle haar betekenis
zal hebben voor de buitenkerkelijke wereld en daardoor haar bijdrage
kan leveren aan het geestelijke leven als ÇJeheel.
Deze beschouwing is een oproep aan intellectueel en kunstenaar om in
het luchtledig waarin zij zich niet zelden bevinden het punt te zoeken
dat hen in staat stelt de wereld te bewegen; om zich te engageren en
tegelijk hun integriteit te bewaren; om ja te zeggen in verbondenheid en
tegelijk te existeren in vrijheid. Aan hen de taak om levend aan de
grenzen van beschouwen en beleven, een teken te geven aan allen die
in gezapigheid of sleur gevangen zijn of zich daaruit trachten te bevrij-
den. Opdat de volwassenen kunnen volhouden en de jeugd weer geloven
kan. Want om dit teken gaat het allereerst en allermeest. Zoals de dich-
ter Marsman zegt:

Wanneer zal de horizon weer lichten
met de flauwe gloorstreep onzer hoop?
Zij behoeft geen grootse vergezichten
om zich op te richten uit den dood.

Laat één ster, een onaanzienlijk teken,
flonkren boven de rampzaligheid.
En opnieuw geloven wij in streken
voorbij 't moeras van deze lage tijd.
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H. BONGER

BOUWSTENEN TOT DE GESCHIEDENIS

VAN HET HUMANISTISCH VERBOND

1. De prehistorie

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

1) Voor de geschiedenis van Humanitas verwijs ik naar het boekje Humanitas 1945-'55
10 jaar maatschappelijk werk in opbol/w. door Jo Manassen geschreven.

9



verlenen, waarbij Schut opmerkte, dat als de beleving van de kosmische
samenhang met nadruk erkend werd, het Religieus Humanistisch Ver~
bond, dat 7 Juni 194:5 te Amersfoort was opgericht zou kunnen mede~
werken en waarbij De Boer het gewenst achtte dat de nieuwe beweging
zich zou aansluiten bij een gewijzigd Instituut voor Arbeiders Ontwik-
keling, omdat hij meende dat alle cultuurvernieuwing in laatste instantie
van het socialisme zal moeten uitgaan.
De voorzitter constateerde dat er een grote mate van overeenstemming
blijkt te bestaan en stippelde de te volgen procedure uit.
Stuiveling draagt hierop de leiding van de vergadering over aan Van
Praag. Er wordt meegedeeld, dat Stuiveling, door drukke werkzaam-
heden, niet langer in de voorlopige commissie van overleg zitting zal
kunnen nemen. In zijn plaats treedt Brandt Corstius.
Van Praag stelt voor in principe over te gaan tot het benoemen van een
administrateur en stelt als zodanig F. van den Berkhof voor. Dit voorstel
wordt aanvaard. Daarop werden twee commissies benoemd, een beginsel~
commissie, waarvoor uitgenodigd zouden worden Or C. Brandt, Or D.
Loenen, Mevr. Or A. Romein-Verschoor, Ir P. Schut. Or G. Stuiveling,
Mr J. in 't Veld en M. Warffemius en een organisatiecommissie, waarin
zitting zouden nemen C. de Boer, P. Faber, Mevr. D. Heroma~Meilink,
H. van Laar, J. Rogge en Mr H. J. B. Waslander. Van Praag en Van
den Berkhof zouden van beide commissies deel uitmaken. De commissie
van overleg werd gemachtigd andere personen aan te trekken. De namen
van Prof. H. R. Hoetink en Prof. H. J. Pos werden genoemd. De eerste
naam omdat Hoetink voor de Ned. Volksbeweging een preadvies had
geschreven over het moderne Humanisme, naast prof. Pompe over het
R. Katholicisme en prof. Kohnstamm over het Protestantisme. Er zou
een ontwerp-circulaire worden gereedgemaakt, waarop de initiatief~
nemers eventuele kritiek zouden kunnen uiten en besloten werd dat ieder
van hen een lijst met namen zou inzenden van personen, die voor de op-
richtingsvergadering uitgenodigd zouden kunnen worden. Om 5 uur
werd deze vergadering gesloten.

In December 194:5 ging van de commissie van initiatief tot oprichting
ener vereniging van humanisten in Nederland, waar inmiddels Prof. J.
Romein toegetreden en Mevr. Ribbius Peletier uitgetreden was, de vol-
gende circulaire uit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. De geschiedenis

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

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

Deze rede werd als aparte brochure uitgegeven.

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

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

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

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

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

Het jaar 1947

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

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

Het zou de ons toegestane lengte van deze summiere geschiedenis verre
te buiten gaan. wanneer wij de reacties zouden vermelden. die de oprich-
ting van het H.V. teweeg heeft gebracht in kerkelijke kringen. De scala
gaat van oprechte bewondering en graag aangegane samenwerking ener-
zijds tot verdachtmaking. leugens en verdraaide voorlichting aan de andere
zijde. Onder de enkele uitzonderingen die wij maken vallen de bestrij-
dingen van Prof. J. Lindeboom. gepubliceerd in het omroepblad van de
V.P.R.O. Vrije Geluiden van 4. 11. 18. 25 Jan. en 1 en 8 Febr. 1947
en die van OS J.,B. Aris in drie nummers van Het Parool. vooral dat
van 25 Januari. Beiden verweten het Verhf)nd aanmatiging. maar zij
fundeerden dit oordeel niet gelijk. De aanvallen gaven Van Praag
gelegenheid om respectievelijk in Mens en Wereid van 22 Februari en
Het Parool van 15 Februari nog eens uiteen te zetten wat het humanisme
wel en wat het niet is. Een der kernpunten van de polemiek tussen
Lindeboom en Van Praag spitste zich toe op de functie van de rede.
"Waar de rede ophoudt. begint het geloof" had Lindeboom geschreven.
Van Praag antwoordde: "Daarom zijn wij dan ook in deze zin niet
gelovig. Merkwaardige gedachte overigens van Prof. Lindeboom. want
het betekent dat het geloof afneemt. naarmate de rede toeneemt. Wij
hebben echter een andere opvatting van de verhouding tussen levens-
grond en rede. We menen. dat er een nauwe samenhang tussen beide
bestaat. De rede is voor ons het middel om de fundamentele ontdekkin-
gen. die de menselijke ziel doet. in een houdbare vorm te gieten. Zo
gezien kan de rede niet verklaren. waarom alles is zoals het is. maar hij
dwingt ons rekenschap af te leggen omtrent dat wat is. dat daardoor
niets van zijn ontzagwekkendheid verliest. "Verklaren" kunnen we niet
eens. waarom een steen valt. ..... Dit brengt ons niet tot een verachting
van de rede. maar tot een nederig inzicht in datgene wat de mens wel
weten kan en wat niet." Os Aris achtte het een gevaar dat het H.V.
voogdij zou gaan uitoefenen over onkerkelijk Nederland. Het mocht zich
niet aanmatigen op te treden als vertegenwoordiger van het onkerkelijk
volksdeel. Van Praag antwoordde dat het Verbond niet namens. maar
voor deze mensen optreedt. "Hoe zal hier van een andere opdracht sprake
kunnen zijn dan van een opdracht van het geweten?' Van Praag schrijft
verder: "Laten wij elkaar goed verstaan. er is misverstand genoeg in de
wereld. De oprichters van het H.V. zijn door niets zo bewogen geweest
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als door de geestelijke CrISISonder het onkerkelijk volksdeel. Er is ge~
bleken, dat vooralsnog de kerken, ook de vrijzinnige, daaraan weinig
hebben kunnen doen. Daarom mag de poging niet achterwege blijven
om te t~achten het langs de weg van het ongodsdienstig humanisme te
beproeven. Of die poging zal slagen weet niemand. Er is hier geen plaats
voor enig optimisme."
Groot was de verontwaardiging. in vele kringen, gewekt door de vol-
gende passage uit de Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen, die
op Zondag 16 Februari in alle R.K. kerken werd voorgelezen:

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

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

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

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

"Het congres van het H.V., bijeen in vergadering te Utrecht op
22 en 23 Maart 1947, uit de pers kennis genomen hebbende van de
circulaire van de Minister van O.K. en W. aan de g'emeentebestu-
ren, waarin er de aandacht op gevestigd wordt. dat met inacht-
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neming van de bepalingen in art. 42 en 43 der L.O.-wet op de open-
bare school bij bepaalde vakken niet alleen bijbelkennis kan worden
bijgebracht. maar dat het onderwijzend personeel bovendien de
vrijheid heeft godsdienstige handelingen in en met de klasse te ver-
richten. eveneens binnen de perken van art. 42 der wet. is van
oordeel. dat de omschrijving ..bijbelkennis" weinig gelukkig is. in-
dien men bedoelt de wenselijkheid uit te spreken van enige kennis
der voor de lagere school geschikte bijbelse verhalen. evenals van
zinrijke verhalen uit niet-christelijke culturen. maar meent met de
meeste nadruk te moeten protesteren tegen de ondermijning van de
openbare school. die in het veri'Ïchten van godsdienstige handelingen
met de klasse ligt opgesloten. besluit dit ter kennis te brengen van
de Regering. volksvertegenwoordiging en pers."

Het conÇjres keurde de handelwijze van het H.B. ten aanzien van de
Z.g. Lingadjatti-verklaring goed. nadat het H.I3. gemotiveerd had dat het
geenszins de bedoeling was geweest een politieke uitspraak te doen. Het
H.B. verklaarde dat het in de toekomst de uiterste voorzichtigheid zou
betrachten ten aanzien van verklaringen die met politiek verband houden.
De Zondagmorgen werd gevuld door een indrukwekkende toespraak
van de Vlaamse schrijver Gerard Walschap. getiteld Beeld van de huma-
nist, die als afzonderlijke uitgave verscheen.
In het H.B. namen voor het eerst zitting H. J. J. Lips. Mevr. B. van den
Muyzenberg- Willemse en Mr A. Stempels. Het H.B.-vignet. door
D. Dooyes ontworpen. werd aanvaard. Er werd besloten op 18 en 19
October. te Utrecht. een buitengewoon congres te houden om het inmid-
dels gereed gekomen onderwijsrapport te bespreken. Door uitvoerige
uiteenzettingen in Mens en Wereld waren de leden voorbereid op de
komende debatten. L. de \Volff moest. wegens drukke ambtsbezigheden.
zijn hoofdbestuursplaats ter beschikking stellen. In de redactieraad van
Mens en Wereld hadden. naast hoofdredacteur Brand Corstius. Maurits
Dekker en Mr A. Stempels zitting.
Op 14 Juni werd op aanvrage van Ir P. Schut een conferentie gehouden
over religie. naar aanleiding van een artikel van Van Praag in Mens en
Wereld van Februari. Vijlbrief. Warffemius. Waslander. Tielrooy.
Mevr. Polak. Stuiveling. Hoetink. Lips. Van der Wal. Loenen en Van
Praag wisselden uitvoerig van gedachten over dit onderwerp.
Op 3 October kwam het K.B. af. waarin de statuten en het huishoude-
lijk reglement goedgekeurd werden. In De Nieuwe Stem, het tijdschrift
waarin. los van het H.V .. belangrijke humanistische bijdragen versche-
nen. schreef Or O. Noordenbos in het Juli/Augustusnummer een belang-
wekkend artikel. als antwoord op het nummer van de Protestants-Chris-
telijke periodiek Wending. Hij signaleerde twee hardnekkige misverstan-
den t.a.v. het humanisme. Ten eerste dat. voigens de bestrijders. het
humanisme zo sterk gelooft in de vooruitgang. zodat het slechts neder-
lagen te incasseren krijgt en zichzelf ten slotte als een illusie moet voor-
komen. Het humanisme is. zo schrijft Noordenbos. niet de geschiedenis
van menselijke onmacht tegenover goddelijke. geopenbaarde waarheid.
maar van de strijd van de menselijke geest zelf om zijn eigen mogeÎijk-
heden en grenzen. Ook het Çjeloof in .de wezenlijke goedheid van de
mens behoort niet tot het moderne humanisme. Het tweede misverstand.
dat het humanisme zou rusten op de wankele basis van telkens wisse-
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lende overtuigingen" en dat humanisten "dolende. meelijwekkende
wezens zijn " wordt door Noordenbos weerlegd. De kritiek op het
humanisme door Prof. W. Banning in Tijd en Taak van 5 Juli werd in
Mens en Wereld van 15 September '47 door H. Ploeg Jr. beantwoord.
In hetzelfde nummer werd een verklaring opgenomen van het H.B. in-
zake de spanningen tussen Nederland en Indonesië:

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

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

2. Het H.V. zal er op moeten toezien. dat wetten en uitvoerings-
voorschriften. betrekking hebbende op het onderwijs. duidelijk uit-
gaan van de volstrekte gelijkberechtiging van het humanisme en van
het humanistisch volksdeel met resp. andere levensbeschouwingen
en wat de levensbeschouwing betreft anders georiënteerde volks-
delen. In dit verband ook spreekt het H.V. uit. dat de wet waar-
borgen zal behoren te geven. dat in eventueel nieuwe organen de
vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs met betrekking tot
aangelegenheden. rakende de aard of het karakter van het open-
baar onderwijs. niet door andere leden van die organen zullen kun-
nen worden overstemd.
5. Het H.V .. hoewel uiteraard godsdienstonderwijs in beginsel niet
op prijs stellend. wil zoveel mogelijk bevorderen dat de openbare

21



school de school voor allen kan zijn, en aanvaardt derhalve. dat op
de openbare scholen de gelegenheid tot het volgen van godsdienst~
onderwijs wordt gegeven en wel op de voet. waarop dat tot dusver
gewoonlijk het geval was. Er dient echter tegen gewaakt te worden
dat leerlingen op onzakelijke gronden tot het volgen van dit gods~
dienstonderwijs worden gebracht.

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

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

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

7. Ook humanisten erkennen. dat men zonder een behoorlijke bijbel-
kennis eigenlijk niet ..algemeen ontwikkeld" mag heten en dat men
begrip behoort te hebben van de levensbeschouwing van anderen.
Hiermede is tevens erkend. dat de vraag naar de bijbelkennis op de
openbare school belangrijker moet worden geacht ten aanzien van
het middelbaar. voorbereidend hoger en kweekschoolonderwijs dan
ten aanzien van het lager onderwijs.
8. Het H.V. acht het gewenst. dat in het leerplan van de scholen
voor middelbaar~. voorbereidend hoger~ en kweekschoolonderwijs
een vak wordt opgenomen. gewijd aan de godsdienstige. religieuse
en humanistische levensbeschouwingen. In de hoogste klassen der
genoemde scholen zullen daarbij ook de beginselen der philosophie
dienen te worden onderwezen. Terwijl dit onderwijs in het algemeen
binnen de gewone lesrooster dient te worden gegeven. zal het aan~
beveling verdienen. soms buiten de gewone schooluren lezingen en
voordrachten te laten houden door de ten aanzien van bijzondere
onderwerpen bij uitstek bevoegden. en vooral ook op die wijze de
kennis der leerlingen zoveel mogelijk levend te maken aan de hand
van verschillende kunstuitingen (bouwkunst. schilderkunst. muziek,
toneel. litteratuur enz.).
9. Het onderwijs in stelling 8 bedoeld. zal ten minste één uur per
week moeten worden gegeven, in de hoogste klassen van de middel-
bare. voorbereidend hogere- en kweekscholen. Het volgen van dit
onderwijs moet in beginsel verplicht. niet facultatief zijn. met dien
verstande. dat slechts vrijstelling kan worden verleend. indien
ouders onoverkomelijke bezwaren hebben. ontleend aan hun gods-
dienstige opvatting.
Ia. Het onderwijs. bedoeld in alinea 1 van stelling 8, wordt door
gemeentebesturen C.q. schoolbesturen in overeenstemming met de
rijksinspecteur. opgedragen aan personen. die daartoe bekwaam en
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geschikt kunnen worden geacht, zonder dat voorlopig voor het
geven van dit onderwijs een bepaalde formele bevoegdheid wordt
verlangd. Ook de opleiding van de leraar zal er echter op gericht
moeten worden. hem tot de behandeling van deze stof voor te berei~
den. Deze leraren wordt de plicht opgelegd. hun onderwijs op dus~
danige wijze te geven. dat daardoor het gevoel van de principiële
gelijkwaardigheid aller mensen. onafhankelijk van geloof. natie of
ras wordt ver'sterkt en verlevendigd.

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

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

werd met aanzienlijke meerderheid door het congres verworpen.
De leiding van het Z.g. Zomerwerk. dat van de oprichting van het H.V.
af de volle aandacht heeft gehad. waardoor een aantal zomerkampen.
voor verschillende leeftijdsgroepen op verschillende plaatsen in ons land
werd georganiseerd. zou. volgens een congresbesluit aan een landelijk
bureau worden opgedragen. Hierin kregen zitting W arffemius. voorzit~
ter; Becker. Konink. Reyer. Mevr. Ploeg. Lips en Van Praag.
De Zondagmiddag van het congres werd gevuld door een redevoering
van Prof. Or H. Oldewelt. die sprak over De werkelijkheid en onze
zekerheidsbehoefte.
De kadercursussen in 1947 werden in Utrecht gehouden. Op 25 en 26
October spraken Or D. Loenen. Or J. P. van Praag en Or O. Noorden~
bos resp. over Humanisme in de Oudheid. Humanisme in de Renaissance
en Humanisme in de Moderne Wereld. Op 22 en 23 November voerden
Or D. H. Prins en Or G. Stuiveling het woord resp. over De Mens in
de Wereld en Moraal in de Praktijk. Op 20 en 21 December spraken
Prof. Or M. G. J. Minnaert. Or W. H. van Dobben en Prof. Mr H. R.
Hoetink resp. over Humanistische Kosmologie. Humanistische Natuur~
beschouwingen en De Humanist in de Maatschappij. Op de H.B.~ver-
gadering van 18 October werd meegedeeld. dat H. van Laar. wegens
drukke werkzaamheden. niet langer lid van het H.B. kon blijven.
Op 25 October werd een Interacademiale Studenten Vereniging op
Humanistische Grondslag opgericht waarvan de plaatselijke verenigingen



te Delft. Amsterdam. Utrecht en Leiden afdelingen zouden vormen. Het
voorlopige hoofdbestuur werd als volgt samengesteld: H. Grabowsky,
C. G. H. Scholten, J. A. Post. J. H. van den Bergh en C. H. Ritter.
Bij de uitgeversmaatschappij Contact verscheen een boek van de hand
van Van Praag onder de titel Modern Humanisme. Een Renaissance?
dat hij in de oorlogsjaren had geschreven. Dit boek heeft velen de pro-
blematiek van het moderne humanisme nader gebracht.

H et jaar 1948

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

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

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

"De jongste gebeurtenissen in Tsjechoslowakije. waar men de
methoden van de democratische rechtsstaat heeft verlaten. hebben
niet nagelaten in de kringen van het H.V. grote verontrusting te
wekken. Ook door andere machten dan die in Tsjecho-Slowakije de
doorslag gaven. wordt de persoonlijke vrijheid bedreigd. zoals in
Spanje sinds lang gebleken is. Des te meer wordt iedere humanist
daardoor gedrongen zich op nieuw rekenschap te geven van de
overheersende betekenis van de persoonlijke vrijheid.
Het humanisme kan niet ophouden aan elke samenleving in diepe
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ernst de eis te stellen van bestaanszekerheid en redelijke welvaart
voor ieder mens. Maar evenmin kan het onuitgesproken laten, dat
daarmee in de Westerse cultuur de gelijkheid voor de wet. de rechts-
zekerheid, de vrije meningsuiting en de mogelijkheid tot vrije dis-
cussie ten aanzien van wetgevende en besturende arbeid onverbre-
kelijk verbonden behoren te zijn.
Het humanisme is de drager van een maatschappijbeeld. dat wordt
gekenmerkt door sociale gerechtigheid. persoonlijke vrijheid en cul-
turele verantwoordelijkheid. Het H.B. van het H.V. meent dan ook
tot uitdrukking te moeten brengen. dat het de taak van alle huma-
nisten is deze ideeën onwankelbaar trouw te blijven in woord en
daad,"

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

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

Zaterdagavond 6 Maart werd voor de congresleden De Wacht aan de
Rijn, door Lilliam Hellman. door het Nederlands Volkstoneel gespeeld.
Het was geen spectaculair congres. Vele organisatorische zaken werden
afgehandeld. Mevr. M. van Gorkom-Lechner en A. van den Berkhof
namens zitting in een comité om mede te werken aan de Nationale Com-
missie tot uitzending van Nederlandse kinderen. Voor kinderen van
Nederlandse ouders. wonend in Duitsland. zou twaalf weken gastvrijheid
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worden verleend in een Nederlands gezin. Deze veel werk. energie en
takt eisende taak werd met succes bekroond.
Er zouden in 1948 drie kampen. een familiekamp in Oisterwijk en twee
vacantiekampen in Blaricum worden georganiseerd.
Deze feitelijke geschiedenis van het H.V. zou een onjuist beeld van de
toestand geven als geen melding werd gemaakt van de voortdurende
nijpende financiële zorgen vJa;)ronder men gebukt ging. De functie van
penni~gmeester was en is even zwaar als ondankbaar. omdat het groeiend
aantal taken. die het H.V. moest aanvatten. een toenemen der kosten met
zich bracht. Hoe groot bij velen de offerbereidheid was en is. te veel leden
betaalden te weinig contrib;Jtie. zich niet houdend aan de schaal door het
H.B. vastgesteld.
Een subsidie van f 3000 van het Prins Bernhardfonds. voor het cultu-
rele werk van het H.V .. werd in dank aanvaard.
Naar aanleiding van de verklaring van het H.E. inzake de gebeurtenissen
in Tsjecho-Slowakije werd in opeenvolgende H.B.-vergaderingen gespro-
ken over de verhouding communisme-humanisme of. concreter. de ver-
houding van de leden der C.P.N. en het H.V. In een aantal gemeen-
schappen heerste verontrusting en was de vraag gerezen of een actief lid
van de C.P.N. wel H.B.-lid van het H.V. kon blijven. Er werd besloten
een commissie te benoemen om dit probleem te onderzoeken. Hierin
hadden zitting Or Brandt Corstius .. Prof. Hoetink. Or van Praag.
Ir Schut. Or Stuiveling en Or v. d. Wal. Met uitzondering van Schut.
die zich met de inhoud van het rapport van deze commissie niet geheel
verenigen kon. werd de volgende verklaring ter discussie gesteld op de
buitengewone H.B.-vergadering van 10 Juni 1948:

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

Na lange en bewogen debatten moest de voorzitter vaststellen dat de
zaak een uitspraak van het congres eiste. zodat de H.B.-vergadering van
26 Juni de voorbereiding van een dergelijk congres op de agenda zou
plaatsen. Schut adviseerde het probleem in H.B. en in de gemeenschap-
pen verder te bespreken. maar verklaarde zich tegen het houden van
een congres.
Ook de H.B.-vergadering van 26 Juni. waarin de debatten werden voort-
gezet. kenmerkte zich door bewogen. scherpe en zeer principiële uiteen-
zettingen. Mevr. Van den Muyzenberg-Willemse. actief lid van de
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C.P.N .. over wier positie de verontrusting in feite was ontstaan, doet het
grootmoedig voorstel om voorlopig uit het H.B. te treden, als zij een
korte verklaring over dit aftreden in Mens en Wereld kan afleggen. Na
enige discussie wordt dit aanbod aanvaard. Deze verklaring opgenomen
in Mens en Wereld van 18 Augustus luidde als volgt:

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

In Mens en Wereld van 19 November werd de discussie over dit onder~
werp geopend door artikelen van de hand van voorzitter Van Praag en
MI' A. Stempels. Tal van brieven van lezers bewezen dat dit probleem
het komende jaar in het brandpunt van de belangstelling zou staan.
De zomerkampen, waar een 300-tal personen aan deelnam, slaagden
goed.
In September werd, dank zij de medewerking die de V.A.R.A. verleen~
de, op veler verzoek, Het Woord van de Week, de tekst van de Zon~
dagmorgentoespraken, in gedrukte vorm gepubliceerd, tegen een vaste
abonnementsprijs. Met 650 abonné's werd gestart. Ook werd een begin
gemaakt met het uitgeven van een humanistische kalender. 0, Dooyes
zorgde voor het uiterlijk, H. G. Cannegieter en Or G. Stuiveling be~
ijverden zich citaten uit de wereldlitteratuur, waaruit de humanistische
geest sprak, te verzamelen. Alle volgende jaren werd een dergelijke
kalender uitgegeven. Van de eerste werden -+- 1000 exemplaren ver-
kocht; gemiddeld werden een 1500 kalenders per jaar verkocht.
De kadercursussen van dat jaar werden gehouden in Amsterdam en
Rotterdam, resp. op 13/14 November en 15/16 Januari '49 en in Gronin-
gen en Zwolle resp. 20/21 November en 15/16 Januari. Als sprekers
traden op Or Libbe van der Wal met als onderwerp De wijsgerige ach-
tergrond van het humanisme, Or J. P. van Praag met als onderwerp
Humanisme en moraal, Ir P. Schut met als onderwerp Het wereldbeeld
uan de humanist en Mr H. B. J. Waslander met als onderwerp Het
humanisme in de maatschappij.
Het H.B. besloot een waarnemer van de S.V.H.G. bij de H.B.~vergade-
ringen uit te nodigen. Schol ten werd als zodanig afgevaardigd,
Zo sloot het jaar, dat gekarakteriseerd kon worden als een jaar van
versterking en consolidatie en waarin het duidelijk was geworden dat
er een duidelijke uitspraak moest komen over de verhouding humanisme
en communisme en tevens werd duidelijk dat er in de toekomst helder~
heid moest komen omtrent het begrip religie in het humanisme.
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Het jaar 1949

Het H.V. ging het nieuwe jaar in met een 5000 leden. ~erdeeld over
40 gemeenschappen. Mens en Wereld werd uitgebreid tot een omvang
van 16 pagina's per maand. Mevr. M. van Gorkom~Lechner voerde het
secretariaat van het Buitenkerkelijk bureau [Jaar pleegkinderen onder aus~
piciën van het H.B. De andere leden van het bureau waren H. J. J. Lips,
voorzitter. F. van den Berkhof penningmeester en A. van den Berkhof.
lid. Het werk van deze commissie werd met succes bekroond. Voor een
1OOO~talbuitenlandse kinderen werd een tijdelijk tehuis in buitenkerke-
lijke gezinnen gevonden.
Plaatselijke bureau x brachten voor dit doel f 10.000.- bijeen.
Na veel voorbereidend werk werd een Humanistische longeren Gemeen-
schap opgericht. openstaande voor personen van 17 tot 25 jaar. die zich
ten doel stelde "de vorming en opvoeding op de grondslag van de in
artikel 2 omschreven levensbeschouwing". In de H.B.-vergadering van
19 Maart werden de statuten en reglementen goedgekeurd. Het bestek
van deze geschiedenis staat niet toe op de gebeurtenissen in het leven
van de H.J.G .. later ook van de H.J.B. in te gaan. In 1950 verscheen
het eerste nummer van de Libertijn, maandblad van de H.J.G.
Op het jaarlijks congres. ook ditmaal in Utrecht gehouden op 9 en 10
April in het N.V.-huis aan de Oudegracht was de kwestie omtrent de
verhouding humanisme-communisme het belangrijkste agendapunt. De
volgende ontwerp~resolutie. door het H.B. vastgesteld. werd het congres
voorgelegd:

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

Na de langdurige, niet zelden hoogstaande en dikwijls bewogen discus~
sie. die zich concentreerde op de inleidingen van de voorzitter van Mevr.
v. d. Muyzenberg, die beide een uitvoerige rede hielden om hun stand~
punten te verdedigen. bleek. dat de opvattingen omtrent de vrijheid.
democratie en menselijke waardigheid zozeer uiteenliepen dat de voor~
zitter moest concluderen dat wederzijds begrip onmogelijk was gewor~
den. "Na haar te hebben gehoord vraag ik mij af: spreken wij nog wel
dezelfde taal, kunnen wij elkaar nog wel verstaan." zei hij. Mevr. v. d.
Muyzenberg beklaagde zich over het feit dat zij niet opnieuw door het
H.B. candidaat was gesteld. De voorzitter verklaarde dat een candidaat~
stelling van het H.B. uit met meerderheid van stemmen was verworpen.
Door haar candidaat te stellen zou het H.B. hebben uitgesproken met
Mevr. v. d. Muyzenberg de leiding van het H.V. aan te durven en
dat was niet het geval.
De resolutie van de gemeenschap Hengelo. die voo!:'stelde het lidmaat-
schap van de C.P.N. onverenigbaar te stellen met dat_;van het H.V.,
werd met grote meerderheid (87-7) verworpen. De 'resolutie van het
H.B. werd met bijna even grote meerderheid aangenomen (82-14).
Dit maakte een einde aan een moeilijke. deels onverkwikkelijke maar
blijkbaar noodzakelijke discussie. De lucht was gezuiverd en de begin~
selen van het humanisme, waarbij de verdraagzaamheid. dus die ten
aanzien van tegenstanders. essentieel is. hadden gezegevierd. De inlei-
dende rede van voorzitter Van Praag over Humanisme en Communisme
werd apart als brochure uitgegeven. Voorzitter nam afscheid van de
scheidende H.B.-leden. Mevr. Or L. M. Coster Wijsman, die om gezond~
heidsredenen haar plaats moest opgeven. de heer Fr. van Hoorn. die
door drukke werkzaamheden had moeten bedanken en van Mevr. Muy~
zenberg . die hij dank bracht voor hun arbeid. Van persoonlijke vijand~
schap of rancune was geen sprake. Het was verheffend en ook.bijna -..
tragisch om dit afscheid te beleven. Mevr. C. Blikslager-v. d. Sigten~
horst werd welkom geheten als H.B.~lid; Mr H. B. J. Waslander nam
zitting in het Dagelijks Bestuur. .-
Het H.V. werd door de Minister toegestaan cultureel werk in de
D.U.W.-kampen te beginnen. maar de pogingen om de geestelijke ver~
zorging van buitenkerkelijke militairen aan te vatten. stuitte af op weige-
ring van de zijde van de betreffende minister.
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Het feit dat het congres van het H.V. niet had besloten het lidma<1tschap
van de C.P.N. onverenigbaar te verklaren met dat van het H.V .. werd
door het dagblad Trouwen door de Volkskrant gebruikt om nog eens
een aantal onwaarheden en verdraaiingen ten aanzien van het H.V. te
lanceren. Dat het Verbond geen enkele dwang wil en kan uitoefenen
en de beslissing aan het individu laat die naar geweten moet beoordelen
vermochten beide periodieken blijkbaar niet in te zien.
De Z.g. districtsdagen, in Juni en Juli in Groningen, Friesland en Noord-
holland gehouden versterkten de onderlinge band tussen de gemeen-
schappen en w.aren dit jaar bijzon deI;..geslaagd.
Alle resultaten van de volkstelling van 1947 waren in September '49
verwerkt en bekend gemaakt. Het bleek, dat 17 % van het Nederlandse
volk verklaard had niet tot een kerkgenootschap te behoren. Sinds de
laatste volkstelling, van 1930, was de gehele bevolking met 21,3 % toe-
genomen, daarvan de R.K. met 28,3 % de Protestants Christelijke groe-
pen tezamen met 12,1 % en de buitenkerkelijken met 43,4 %.
Zonder op de problematiek van deze cijfers te willen ingaan, blijkt wel
zeer duidelijk, welk een ontzaglijke taak het H.V. nog te vervullen heeft.
Aan moed. overtuiging en enthousiasme ontbrak het niet, aan materiële
hulpmiddelen en voldoend aantal krachten nog te veel. Wel werd er
steeds meer rekening gehouden met de stem van het moderne humanis-
me, maar de groei was niet voldoende om de aanstormende taken ade-
quaat te kunnen volvoeren. Dit was en is gebleven de grootste zorg van
het H.B. in deze jaren.
De zomerkampen van dit jaar slaagden over het algemeen goed. Het
aantal deelnemers bedroeg -+- 550.
Op de H.B.-vergadering van 22 October werd medegedeeld, dat Prof.
H. R. Hoetink. wegens overdrukke werkzailmheden. zijn lidmaatschap
van het H.B. had moeten neerleggen. Het H.V. had veel aan hem te
danken.
De Stichting Mens en Wereld, die zich in het bijzonder met de geeste-
lijk-sociale verzorging van buitenkerkelijken zou gaan bezighouden,
begon de werkzaamheden die slechts moeizaam op gang kwamen. voor-
al door een urgent gebrek aan middelen. In het curatorium van deze
stichting hadden zitting: Or Hart de Ruyter, Mevr. A. C. Ploeg-Ploeg,
Or J. B. van Praag, Ph. H. van Praag, Or V. J. W. Schenk. Mr J. in
't Veld en Mr B. v. d. Waerden. In het bestuur waren Mr J. in 't Veld.
Or J. P. van Praag. H. J. J. Lips en F. van den Berkhof.
Met Humanitas werden een aantal besprekingen om tot nauwer samen-
werking te komen gevoerd.
Daar de voedselpositie in de landen die door de oorlog geteisterd waren
aanzienlijk verbeterd was, nam de noodzaak af om kinderen in Neder-
landse gezinnen tijdelijk op te nemen, zodat de commissie adviseerde
geleidelijk met dit werk op te houden.
Daar de groeiende administratie noodzakelijk in een grotere behuizing
ondergebracht moest worden. werd het perceel Bleyenburgstraat 1 te
Utrecht aangekocht. Het Centraal Bureau werd hier gevestigd.
Voorzitter Van Praag en Mevr. H. A. Polak-Schwarz bezochten in de
zomer van 1949 het congres van de Union Mondiale des Libres-Penseurs
te Rome. als waarnemers. In Mens en Wereld van 24 October gaf Van
Praag zijn indrukken. daar opgedaan, weer. Ontsteld waren beide af-
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gevaardigden door het weinige begrip. vooral bij de vrijdenkers uit over~
wegend R.K. landen omtrent de werkelijke problemen die de huidige
situatie in Europa stelde "Het humanisme. zoals het vorm heeft gekre-
gen in het H.V. wil een positieve levenssfeer tot ontplooiing brengen
waar het onkerkelijke volksdeel bezieling uit kan putten. Het is strijd-
baar. wanneer weerstrevende krachten van kerkelijke zijde deze ont-
plooiing trachten tegen te gaan. maar die strijd is middel en geen doel.
Zo ook is de vrije gedachte middel. geen doel." De meeste Franse en
Italiaanse vrijdenkers. staande op een typisch Ige eeuws standpunt.
begrepen hier weinig van. Een onvruchtbare polemiek. dogmatisch-atheis-
tisch. met de kerken was bij velen van hen nog steeds het belangrijkste
doel. De vertegenwoordigers van de Engelse Ethical Union en de Ethi~
cal U nion in Amerika begrepen het moderne humanisme beter. Ook de
afgevaardigden van de Dageraad uit Nederland stonden in vele opzich-
ten aan deze zelfde kant. De H.V. afgevaardigden beseften goed dat
het geen zin zou hebben. dat het H.V. zich zou aansluiten bij de Wereld-
unie. "De belangen van de buitenkerkelijken in de wereld zijn niet ge-
diend door een negatieve woordenstrijd. maar door een positieve ont-
plooiing "
Omdat tijdens de oorlog door de samenwerking in het verzet de moge~
lijkheid om buiten de eigen kring contact te hebben met anderen als een
positieve winst werd beschouwd. werd in de herfst van dit jaar het
Nederlands Gesprek Centrum opgericht. waarin over belangrijke vragen
van het moderne leven van gedachten gewisseld zou worden in regionale
groepen. Men hoopte zo iets van de eenheid in verscheidenheid te be-
waren. In, het landelijk bestuur vertegenwoordigden Mr A. Stempels" en
Mr H. B. J. Waslander het H.Y.
De kaderdag werd dit jaar op 13 November in Groningen. Drente. Delft
en Velsen-IJ muiden gehouden over de onderwerpen "Humanisme en
geestelijke verzorging. Humanisme en politiek. Humanisme en cultuur
en Humanisme en opvoeding. Sprekers waren R. Beumer. L. van Gelder.
H. J. Lips. Or J. P. van Praag. Or D. Prins. Or G. Stuiveling. H. de
Waard en Or L. van der Wal. Ten slotte dient vermeld te worden dat
het Thuisfront Humanitas werd opgericht. een niet-politieke humanis-
tische organisatie voor de geestelijke en maatschappelijke verzorging van
buitenkerkelijke militairen. Deze organisatie staat geheel los van het
H.V. Namens het H.V. nam Or J. P. van Praag zitting in het bestuur.
Mr A. Stempels en Mr H. J. B. Waslander kwamen in de raad van
advies. Het was een jaar van harde arbeid geweest dat van te weinigen
te veel had gevergd.

Het jaar 1950

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

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

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

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

Eveneens in I950 verscheen een uitgebreid rapport. samengesteld door
een commissie door het H.B. op 31 Mei '47 benoemd. getiteld Humanisme
en Opuoeding. De leden van deze commissie waren B. Drukker, F. Evers.
L. van Gelder, Mej. J. G. Heyink, H. J. J. Lips, Or A. P. H. v. d. Meer,
Prof. Or C. A. Mennicke. Or J. P. van Praag. Ph. van Praag. G. C. A.
Schrijvers. Ir P. Schut en M. G. Warffemius. Aan hoofdstuk 111 de, op-
uoedingsmiddelen hadden Mr A. Stempels, Or L. v. d. Wal en Mr H. B.
J. Waslander deelgenomen. Het rapport bevat een volledige schets van
een humanistische opvoeding met tal van wenken voor de praktische uit-
werking in gezin, school en "derde" milieu. Het is een leidraad die voor
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ieder die belangstelling heeft in of moet hebben voor het opvoeden en
geeft een schat van aanwijzingen en vruchtbare gedachten. 22 X was de
commissie bijeengeweest en zij had een groot aantal prae-adviezen als
grondslag bij de discussies doorgewerkt.
De kroniek van dit jaar mag niet eindigen zonder melding te hebben
gemaakt van een artikelenreeks over beeldende kunst en één over letteren
("gedicht en lezer") door P. C. ]. Reyne voor Mens en Wereld geschre-
ven. Deze auteur verstaat de kunst om. in eenvoudige bewoordingen pro-
blemen uit de aesthetica op boeiende manier te behandelen zonder een
moment oppervlakkig of simplistisch te worden. Mevr. H. A. Polak-
Schwarz verzorgde een rubriek "Van over de grenzen" waarin zij de
lezers van Mens en Wereld op de hoogte hield van de humanistische
bewegingen in het buitenland.
In de H.B.-vergadering van 29 Januari werd besloten. naar aanleiding
van de voorgestelde wijzigingen betreffende de echtscheiding in het wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering. een commissie samen te stellen om
deze materie. van humanistisch standpunt. te onderzoeken. Leden waren
Or J. C. Brandt Corstius. Mr C. W. Dubbink. Mej. Mr J. C. Hudig.
Mevr. A. C. Ploeg-Ploeg. Or V. W. D. Schenk en Mr H. B. J. Was-
land er. Op 25 Maart 1950 was dit voortreffelijke rapport gereed. De for-
mulering van het principiële standpunt t.a.v. de echtscheiding luidt:

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

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

Het jaar 1951

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

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

Na de lustruminjectie met enthousiasme, kracht en vertrouwen in de
toekomst zette het H.V. zich weer aan de dagelijkse taken. De voor-
bereidingen voor het jaarlijkse congres werden getroffen, voorstellen
der gemeenschappen gepubliceerd.
Op 7 en 8 April werd het congres in de Schouwburg te Deventer
gehouden. Het werd een manifestatie van eenheid en openheid ondanks
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of misschien door de loodzware internationale problemen die de mensen
met verantwoordelijkheidsgevoel drukten.
Het congres nam een resolutie aan. waaruit de diepe verontrusting over
de internationale toestand sprak en waarbij nog eens een dringend be:-
roep op redelijk overleg. vertrouwen en verdraagzaamheid werd gedaan.
Hierin werd ook het H.B. opgedragen: "waakzaam en actief te zijn. op-
dat in ons land de culturele waarden en menselijke vrijheden behouden
blijven. "
Or 1. Vijlbrief legde het secretariaat neer. W. Coenders volgde hem op.
Mr A. Dirkzwager. Prof. Or T. T. ten Have. W. Olthof traden in
het H.B. Het congres verzocht de redactie van Mens en Wereld meer
aandacht te schenken aan het Aziatische probleem "en alle belangrijke
vraagstukken die daarmee verband houden." Met een 7000 ledeII"werd
dit jaar gearbeid.
In het Juni-nummer van Mens en Wereld verscheen een belangrijk en
principieel artikel Humanisme en Christendom. dat de kristallisatie was
van een aantal diepgaande discussies. aan de hand van prae-adviezen
van Van Praag. v. d. Wal en Waslander in het H.B. gevoerd. Men
achtte het van belang een discussiegrond aan te wijzen. waarop een
gesprek tussen Christenen en humanisten mogelijk zou zijn.
In het kort weergegeven is de inhoud van dit artikel: voor de humanist
is de principiële vraag. waarmee hij eigen en anderer overtuiging toetst:
waarop is deze overtuiging gefundeerd? De humanist erkent slechts de
ervaring en cie rede. De rede is het algemeen menselijk vermogen tot
waarderen en oordelen. Met de ervaring is ook de. in beginsel algemeen
toegankelijke (en slechts gradueel verschillende) ervaring bedoeld. Juist
de algemeen geldigheid van rede en ervaring geeft. volgens de humanist
de grondslag van menselijke communicatie. Hij kan de bijzondere open-
baring. waarop de Christen zich beroept. niet aanvaarden. omdat deze
principieel niet algemeen toegankelijk is en ook de rede. in Christelijke
zin die de verlichting der genade behoeft. is niet aanvaardbaar. omdat
ook deze niet algemeen geldend is. Deze rede en ervaring berust op een
interpretatie van ervaring die alleen geldt voor hem die. in godsdienstige
zin. "gelooft". De humanist is er zich van bewust dat deze. zijn ziens-
wijze de Christen. tengevolge van diens uitgangspunt. niet overtuigt.
Daarom is een gesprek tussen Christen en humanist alleen een confron-
tatie van uitgangspunten.
De humanist. zich bewust van de grenzen van rede en ervaring. acht
geen stellige kennis mogelijk die deze grenzen te buiten gaat. Zolang
de draagwijdte van de rede zelf tussen Christenen en humanisten ter
discussie staat. is van een redelijke weerlegging van het geloof geen
sprake. Daarmede is niet gezegd. dat de gedachtenwisseling beëindigd
of nutteloos is. "Men is aan zichzelf en de ander verplicht om te trachten
elkaars levensbeschouwelijke positie van binnen uit te verstaan en te
becritiseren." Geen debat maar een gesprek.
Het H.E. nam het initiatief tot het instellen ,van een z.g. Zomerschool.
waarbij een aantal docenten. gedurende een week. aan belangstellenden
les zou geven. Van 18 tot 25 Juli werd in het Maarten Maartenshuis te
Doorn het ontwerp Aspecten van het huidige humanisme door J. P. van
Praag. Or D. H. Prins. H. Redeker en Or L. v. d. Wal belicht. Van 4-
I I Augustus werd in Den Alerdinck te Heinoo het onderwerp Huma-
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nisme en cultuur behandeld door Prof. C. A. Mennicke, Or O. Noorden~
bos, Or J. Vijlbrief en H. de Waard.
Op 15 September 1951 gaven de centrale commissie voor het Vrijzinnig
Protestantisme (toen voorzitter Prof. Or M., A. Beek), Or J. A. de
Koning (Algemeen Secretaris) en het H.B. van het H.V. (Voorzitter,
Or J. P. van Praag en Secretaris )N. Coenders) een gemeenschappelijke
verklaring uit, waarin de bezorgdheid ten aanzien van "de politieke,
militaire en culturele ontwikkeling in Europa en met name in Neder~
land." werd uitgedrukt. Uit deze verklaring halen wij aan:

"Het grootste geva3r voor onze cultuur ligt niet enkel daarin dat zij
van buiten af wordt bedreigd, maar ook hierin dat wij aan de ver~
dediging naar buiten zo veel ten koste leggen, materieel en geeste~
lijk, dat de verdediging naar binnen veronachtzaamd wordt. Het
eerst nodige voor ons volk is de erkenning, dat de waarden der
Europese beschaving bescherming behoeven op hun eigen niveau
en in haar eigen sfeer.
Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond en de Centrale
Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, elk uitgaande van
eigen beginselen, zijn van oordeel dat juist in de huidige kritieke
omstandigheden overheid en volk tot taak hebben, onze cultuur tot
nieuwe bloei te brengen en de middelen te beramen om iedere
Nederlander te doen delen in de gemeenschappelijke rijkdom van
onze beschaving. Het vele spreken en schrijven over de cultuurcrisis
blijft zinloos zonder een zo actief mogelijk deelnemen van elk onzer
aan de cultuuruitingen zelf .
Ten aanzien van geheel de cultuur zijn doelbewuste bezinning en
actieve arbeid nodig, die zich tevens rekenschap geven van de
materiële voorwaarden zonder welke geen wederopbloei mogelijk
is, en die ons volk bereid maken ook dáárvoor de nodige offers te
brengen. Wie de gang van zaken met aandacht volgt, kan niet
nalaten met diepe verontrusting vast te stellen, dat wij bezig zijn
de strijd te verliezen op het allerbelangrijkste front: dat van de be~
schaving zelf.
De menselijke waardigheid, naar vrijzinnig christelijk en humanis-
tisch besef houdt in, dat de mens ook op zedelijk en geestelijk ge~
bied zijn volle verantwoordelijkheid erkent en aanvaardt. Het is in
het ernstige bewustzijn van deze verantwoordelijkheid, dat wij het
Nederlandse volk opwekken tot bezinning op zijn culturele roeping
en tot een gezamenlijke krachtsinspanning ter verdediging van onze
beschaving pan binnen uit."

De verontrusting ten aanzien van de cultuur, in dit manifest geuit, vond
ruime weerklank in pers en radio. In de Seinpost te Scheveningen werd
op 16 September een druk bezochte, buitengewone bijeenkomst door het
H.V. georganiseeerd, waar Or G. Stuiveling sprak over Geestelijke
weerbaarheid.
Op 15 en 16 September werd in Amersfoort een vergadering van geweste~
Iijke bestuurders gehouden (korte tijd Trekpaardenconferentie genoemd)
waar Lips over Scholing en meningsporming sprak, van Praag over
Stand pan zaken. Coenders over Opbouwen uitbreiding en Mevr. Hero~
ma over Praktisch humanisme. Het winterwerk werd op deze bijeen~
komsten, spoedig Top Kader Conferenties genoemd, grondig besproken.
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In October werd. door Humanitas en het H.V .. de Stichtingsacte op-
gesteld van de Centrale en plaatselijke Stichting Bureaux voor Levens-
en Gezinsmoeilijkheden op humanistische grondslag. Dit werk werd als
hoogst belangrijk en dringend nodig aangevat.
De proef. in de zomer gehouden, met een familietentcnkamp in Ommen
slaagde. ondanks een gering aantal deelnemers. De twee familiekampen
in Ommen slaagden zeer goed. Hier ontwikkelde zich langzaamaan een
eigen stijl. Ook het H.J.G.-kamp in Ommen slaagde.
De kaderdagen. op II November gehouden in de gewesten Friesland,
Groningen. Drente. Twcnte-Achterhoek. Rijn-IJssel, Utrecht, Z.-Lim-
burg. Zeeland. Z.-Holland en N.-Holland waren gewijd aan het rapport
Humanismc en opvoeding. De inleidingen werden gehouden resp. door
Ir P. Schut. Or L. v. d. Wal, A. Meesters. D. Dijkstra. Or J. P. van
Praag, L. van Gelder. F. Evers. Mr H. B. J. Waslander en H. J. Lips.
Vermeld mag worden dat de levensverzekering Mij. Aurora, die een
gedeelte van de bedrij fswinst aan sociale doeleinden besteedt f 2000.-
schonk aan de A. H. Gerhardt Stichting.
Op Zondag 9 December werd door De Dageraad en het H, V. in Am-
sterdam de dag herdacht waarop la jaar geleden Prof. Or Leo Polak
in een Duits concentratiekamp overleed. Or L. v. d. 'Nal en P. Spigt
voerden het woord. Dezelfde dag herdacht v. d. Wal hem in de rubriek
Geestelijk Leven. Ook in Groningen werd de dood van Polak herdacht.
Prof. Or G. Stuiveling legde, wegens tijdgebrek. zijn functie als redactie-
lid van Mens en V,lerelcl neer, Dl' O. Noorclenbos kwam in zijn plaats.
De Humanistische Stichting Socrates werd door de minister bevoegd
verklaard om aan de Technische Hogeschool te Delft een bijzondere
leerstoel te vestigen "in de wijsbegeerte. in het bijzonder met betrekking
tot de humanistische levens- en wereldbeschouwing". Op voordracht van
het curatorium werd Or Libbe van der Wal voor deze leerstoel aan-
gewezen.
Het H.V. betreurde het verlies. door de dood van het H,B,-lid Mcvr.
Blikslager-v. d. Sigtenhorst, die op I Mei te Deventer overleed.
In de H.B.-vergadering van 7 April werd de eerste nota besproken t.a.v.
een internationaal humanistisch congres, in 1952 in Nederland te houden.
Deze nota, waarin een voorlopig programma aan de H.B,-leden werd
voorgelegd. was het resultaat van overleg tussen Mr Hynd en Mr Blac-
kam resp. voorzitters van de Amerikaanse en Engelse Ethical Union,
van Mevr. Polak-Schwarz. Stuiveling en van Praag. De organisatie van
dit congres zou in het volgende jaar een van de belangrijkste activiteiten
van het H.V. worden.
Secretaris Coenders eindigde zijn jaarverslag van 1951 met de volgen-
de karakteristiek:
"Het Verbond sleven gedurende het jaar 1951 was in verscheidene op-
zichten een voortdurende worsteling met tal van moeilijkheden, waar-
onder de materiële zeker niet de geringste mogen worden geacht.

Het jaar 1952

Op I Januari van het nieuwe jaar wendde, volgens de traditie, het H,V.
zich tot het Nederlandse Volk in een Nieuwjaarsbrief, die dit jaar een
wel bijzonder ernstig en van verontrusting getuigend document was,
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Hieruit moge aangehaald worden: ..De benadering van de talloze indi-
viduële noden der buitenkerkelijken in geestelijk en maatschappelijk op-
zicht, heeft niet alleen een onschatbare waarde op. zichzelf .. -maar is
tegelijk een van de meest positieve bijdragen tot een sterke. levende
cultuur. In verschillende ziekenhuizen zijn onze geestelijke verzorgers
brengers van wat steun en levensmoed; in de D. U.W>kampen is onze
raadsman met zijn medewerkers een geziene vriend en helper in de
nood...... Enkele Bureaux voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden van
Humanitas en Humanistisch Verbond zijn hier en daar hun vruchtbare
arbeid reeds begonnen: de gezinsvoogden. reclasseerders en algemene
maatschappelijke werkers van Humanitas hebben hun eigen plaats in-
genomen. Het Humanistisch Thuisfront is doende een aantal militaire
tehuizen tot stand te brengen; de A. H. Gerhardstichting is zijn werk-
zaamheden voor een eerste thuis voor buitenkerkelijke Ouden van Dagen
begonnen. De opbouw. scholing. uitbreiding van een humanistisch wer-
kersapparaat vindt alom voortgang.
Dit alles betekent niet. dat de fase van het moeizame ploeteren .
reeds voorbij is. maar men moet de inderdaad ..zegenrijke" resultaten
van dit werk ervaren hebben om zich ten volle te realiseren. hoe-
veel waardevols in weinige jaren door het georganiseerde humanisme
is tot stand gebracht. ..... maar ook om te beseffen. hoe bedroevend het
is dat dit humanisme nog steeds zijn vleugels niet wijder uit kan slaan.
niet alleen. omdat nog te velen niet beseffen hoezeer dit werk hun
volle steun behoeft. maar ook omdat het van overheidswege niet altijd
de erkenning vindt. die het uit een nuchter oogpunt van volksbelang
verdient. Het H.B. kan de gedachte niet van zich afzetten dat er daar-.
bij in feite veel minder sprake is van een wezenlijk gebrek aan begrip
en waardering. dan wel van de neiging toe te geven aan het diep ver-
ontrustende streven om de staat dienstbaar te maken aan de beslechting
van een in wezen geestelijke tegenstelling. Het H.B. wil niet twijfelen
aan de oprechtheid van hen. die menen dat levensbeschouwelijke vorm-
geving slechts ten volle erkenning verdient als die levensovertuiging in
het Christendom geworteld is. maar zij. die zo denken, onthouden op
die manier een belangrijk volksdeel de praktische mogelijkheid om dat-
gene te doen wat een ook voor anderen achtbare overtuiging van hen
eist." Deze verontrusting vond, in hoofdzaak. haar oorzaak in de woor-
den. waarmede de toenmalige Minister van Justitie. Mr Mulderije. in de
Tweede Kamer. de Beginselenwet-Gevangeniswezen, had verdedigd. De
zaak was of. bij de geestelijke verzorging van gedetineerden, humanisten
ingeschakeld zouden worden. Volgens de Handelingen der Staten-
GeneraaI van 18 Dec. 195 I had de Minister gezegd: .:Wanneer nu het
H.V. zich met betrekking tot geestelijke verzorging een taak toekent,
kan het zich in de eerste plaats richten tot de onkerkelijken, dus tot die-
genen. die gebroken hebben met de Kerk of van haar niet willen weten.
Ik meen. dat. wanneer het dit doel uit een oogmerk van geestelijke ver-
zorging. als bedoeld is in artikel 39. het dan deze mensen ..stenen voor
brood" geeft en dat daarom hier. naar mijn overtuiging, niet een taak
voor het H.V. ligt. .
Aan deze disqualificerende bijbelse uitdrukking hebben tallozen zich
gestoten. Mej. Mr Tjeenk Willink sprak in de Eerste Kamer haar spijt
en verontrusting uit over deze woorden, die een openlijke discriminatie
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inhielden van een grote groep Nederlanders. "Een discriminatie. als
door de Minister van Justitie tot uiting gebracht. is lijnrecht met de
geestelijke vrijheid in strijd" schreef Mr A. Stempels in een hoofdartikel
van M. en W. van Januari 1952.
Het H.V. gaf een brochure uit. genaamd "Stenen voor brood", waarin
voorzitter van Praag schreef in "Het debat is begonnen':: " want
terwijl er niemand is. die de kerken het recht betwist om volgens haar
roeping het evangelie aan alle mensen te verkondigen. dreigt de Staat
waar het in zijn vermogen ligt. thans te verhinderen dat zij die daarvan
niet gediend zijn. op hun wijze geestelijk steun ontvangen. En dat is te
erger omdat bijv. in de D.U.W.-kampen gebleken is van welk een on-
schatbare betekenis de humanistische geestelijke verzorging in talloze
gevallen kan zijn. Die steun meent de Minister zijn medemensen in nood,
met een beroep op de bijbel te mogen onthouden. Daaraan wordt niets
veranderd door zijn bereidheid humanisten in te schakelen bij culturele
lezingen over interessante onderwerpen: Culturele ontwikkeling is geen
geestelijke verzorging!" Het slot van dit artikel luidde:
"...... het is uitgesloten, dat thans nog een minister aanvaardbaar is,
die het bestaat om een belangrijk en achtbaar deel van het Nederlandse
volk dermate diep te grieven in zijn behoefte te gehoorzamen aan een
zo ernstig beleefde verantwoordelijkheid."
De Geestelijke Raadsman in de D. U.W.-kampen eindigde zijn bijdrage
tot deze brochure met de woorden: "Zal elders de hongerige moeten
kiezen tussen voedsel dat hij niet verteren kan, en v".':rkommering? Of
zal hij gespijsd worden r.:et voedsel. C:3[ - hoe minderwaardig ook in
ànderer ogen - zijn bestaan nieuwe kracht verleent?"
Er mag geconcludeerd worden dat deze aangelegenheid en de waardige
wijze waarop het H.V. reageerde op deze zienswijze van de Minister
niet naliet grote indruk te maken in Nederland, ook op talrijke reforma-
torische Christenen.
De vrij gestadige groei van het ledental hield aan. Op 1 Januari 1952 be-
droeg het aantal 7.712.
Het algemene onderwerp voor de kaderdagen, gehouden op 17 Februari
was: "Werfkracht en taak van het humanisme t.a.v. de brede massa",
In alle negen gewesten werd hierover uitvoerig van gedachten gewisseld,
na inleiding van Coenders. van Praag, Schonk. Stellinga. S. Wieg ers-
ma. Pols. Schut en Lips. De bestudering van dit actuele probleem was
tevens een voorbereiding voor het komende jaarlijkse congres, dat ge-
houden werd in Gouda op 29 en 30 Maart in de zaal Kunstmin. Een
350 deelnemers waren aanwezig.
De openingsrede van de voorzitter had tot hoofdthema Humanistische
Geestelijke verzorging, en kwam nog eens in den brede terug op de
"Stenen voor brood" aangelegenheid. Hieruit citeren' wij: " het gaat
hier thans om de staatsburgerlijke rechten van de buitenkerkelijken. En
in dit verband is slechts aan de orde de vraag of buitenkerkelijken het
recht hebben a) om van de godsdienstige verzorging niet gediend te
zijn, en b) om in plaats daarvan een eigen verzorging te hebben, Geen
godsdienstig mens - binnen- of buitenkerkelijk - zal daardoor van
zijn geestelijke verzorging worden afgehouden. geen buitenkerkelijke.
die van de humanistische verzorging niet gediend is. zal deze worden
opgedrongen. De aard van het humanisme en de bedoelingen van het
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Verbond staan daar borg voor...... Ik wil er geen twij fel over laten
bestaan: de humanistische geestelijke verzorging komt er, dat staat voor
mij als een paal boven water. Maar de vraag is of zij er zal komen in
onderling overleg en met besef van onze gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid. of wel dat zij het resultaat zal zijn van een verbitterde
strijd, die onze volksgemeenschap voor jaren verscheuren zal. Zel-
den werd op een congres groter bijval vernomen dan na deze woorden
van de Algemeen Voorzitter.
De besluiten van het Goudse congres waren meestal van intern-huishou-
delijke aard, vooral de debatten over een nieuwe contributieregeling
namen veel tijd. Na op de Zondagmorgen vergast te zijn op fijnzinnig
gespeelde muziek, uitgevoerd. door het Gooi ensemble, bestaande uit
Mevr. v. d. Broek en de heren v. Helden en S. Koning sprak Stuiveling
over de Stichting Socrates. Verdieping van de beginselen in wijsgerig
opzicht is een uiterst belangrijke taak, zo betoogt hij. en deze is voor
een goed deel in handen gelegd van Socrates. Een collecte. na zijn rede
gehouden onder de congresgangers, brengt ruim f 450.- op.
Een onvergetelijk moment was het, voor allen die in Gouda aanwezig
waren. toen voor het begin van de laatste congreszitting vier afgevaar-
digden van de Raad van Beheer van het. in Januari opgerichte Humanis-
tisch Verbond in Vlaanderen. Or K. Cuypers. Lic. R. J. J. Dille, Or J.
L. Broeckx en prof. Or L. A. P. de Coninck de zaal binnenkwamen. In
het minutenlang aanhoudende applaus waarmee zij verwelkomd werden
was vreugde en sympathie te horen. maar ook bewondering voor dit
initiatief in Vlaanderen, waar de strijd nog eindeloos veel zwaarder is
dan in het Noorden.
Warffemius. Vijlbrief. Rogge en Brandt Corstius traden uit het H.B.
Allen hadden veel werk verzet, maar vooral Rogge en Brandt Corstius
werd dank gebracht voor het vele dat zij qedaan hadden. Het aantal
hoofdbestuursleden werd iets teruggebracht. H. Redeker en H. Bonger
namen zitting, de laatste als hoofdredacteur van Mens en Wereld. op-
volger van Brandt Corstius. Deze bleef in de redactieraad van het maand-
blad. Bonger kwam in zijn functie van hoofdredacteur in het Dagelijks
Bestuur. Mevr. Mr H. Singer-Dekker werd redactrice van een belang-
rijke publicatie, Humanistische Documentatiedienst. die periodiek ver-
schijnt en alle belangrijke gebeurtenissen in het H.V. en de nevenorga-
nisaties vermelde eveneens de reacties. in de pers in binnen- en
buitenland gevoerd. De documentatiedienst wordt door de Stichting
Humanistisch Centrum Mens en Wereld uitgegeven.
Op verzoek van het H.V. werden overdrukken van een artikel van
Or P. A. Dietz. geschreven in het Januarinummer van het religieus
humanistisch georiënteerde tijdschrift Mens en Kosmos. getiteld Over
waarde en norm in het humanisme. voor de leden van het H.V. verkrijg-
baar gesteld. Dit uiterst heldere en rijke artikel werd in enkele gemeen-
schappen een leidraad bij de bespreking van deze voor het humanisme
zo fundamentele punten. De uitgever van Mens en Kosmos. N. Kluwer
te Deventer, verzorgde, met medewerking van het H.V. de uitgave van
een boekje. door Kwee Swan Liat geschreven. getiteld Ontmoeting
tussen Oost en West. Voorzitter van Praag schreef een voorwoord.
Voor de humanistische problematiek. op internationaal gebied. is dit
boek verhelderend. mede door de gedegen kennis van de schrijver van de
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religies en geestelijke stromingen in het verre Oosten.
Op 19 Mei hield Stuiveling. benoemd tot hoogleraar in de taalbeheersing
aan de Universiteit van Amsterdam onder grote belangstelling zijn inau-
gurele rede over Multatuli en de welsprekendheid.
Op de eerste landdag. die de Stichting Socrates op 6 April hield. was
een 40-tal deelnemers aanwezig. Voorzitter van Praag hield een in-
drukwekkende inleidinçr over Complementaire beWippen in het denken
van de mens. Een debát. op hoog peil, volgde. -
Na langdurige. ingewikkelde. tijdrovende en moeilijke besprekingen.
door een aantal leden van het H.B. en het Centraal Bureau kon in het
Juninummer van Mens en Wereld meegedeeld worden. dat het H.V.
eigenaar was çreworden van een conferentie-oord en vacantie-centrum.
gelegen in de bossen bij Nunspeet. De voorzitter had tijdens het Goudse
congres hierop al gezinspeeld. Deze onverwachte en belangrijke gebeur-
tenis had kunnen plaats vinden door een aanbod van de vroegere eige-
naar A. Verhoeks. Er werden wijde perspectieven geopend. al zag de
penningmeester van het H.V. de wijde horizon met een zekere beklem-
ming aan. Het welhaast gevleugelde woord van Stuiveling: ..Het Ver-
bond heeft geld nodig. Het Verbond heeft altijd geld nodig. Het Ver-
bond heeft veel geld nodig. Het Verbond heeft altijd veel geld nodig."
werd nog eens overduidelijk gedemonstreerd. en ook de offerbereidheid.
In één maand kwam f 2500.- binnen voor het bouwfonds voor het eigen
huis en daarnaast tal van geschenken in natura.
In koud en regenachtig weer werd op Zondag 22 Juni het eigen gebouw
in gebruik genomen. Er kwamen met velerlei vervoermiddelen 450 deel-
nemers. uit vele gemeenschappen. De stemming. ondanks het bar slechte
weer was en bleef çroed en wel was het moeilijk om de verschillende
nummers van het programma. o.a. de declamatie van Mevr. C.
Breebaart Bruseker uit Arnhem. te volgen. maar ieder verheugde zich
over het enthousiasme der leden en ieder besefte dat dit tehuis. spoedig
"De Ark" gedoopt. een grote plaats in het verbond sleven zou gaan in-
nemen. J. G. Eekman werd met de dagelijkse leiding van de Ark belast,
het echtpaar Dimmendaal met de huishoudelijke leiding.
Een commissie. bestaande uit Or J. C. Brandt Corstius. voorzitter. H. J.
J. Lips. secretaris. Mej. E. Brouwer. W. Geerts. Vr. de Jong. C. Sjolle-
ma. waaraan werden toegevoegd Mej. M. Veldhuyzen en L. van Gel-
der voor de methodiek. bracht rapport uit aan het H.B. over de wense-
lijkheid en de mogelijkheden van een Humanistische Jeugdbeweging.
Dit rapport zou de basis zijn van besprekingen op het volgende jaar-
lijkse congres.
Naast het ..gewone" leven in de gemeenschappen. naast het werk in
een 10-tal vaste commissies en commissies ad hoc. naast het organisa-
torisch werk voor het studie- en vacantiecentrum de Ark en het Zomer-
werk. werd met kracht de voorbereiding ter hand genomen voor het
eerste Internationaal Humanistisch Congres. dat in Amsterdam in de
Gemeentelijke Universiteit zou gehouden worden van 21-26 Augustus.
De British Ethical Union. de American Ethical Union. de Amerikaanse
Humanist Association. de Ethische Gemeinde in Wenen en het Huma-
nistische Verbond waren de initiatiefnemers. Donderdag 21 Augustus
werd het congres geopend door Or J. P. van Praag. Hij noemde twee
doelstellingen. "Ten eerste om een idee van het humanisme te ontwer-
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pen op internationaal niveau, en ten tweede om duurzame betrekkingen
in het leven te roepen tussen humanistische en ethische groepen over de
gehele wereld."
De avond van de eerste dag hield in de Aula der Universiteit de con-
gresvoorzitter Or Julian Huxley een rede over Moderne mensbeschou-
Ifing. Huxley's gezondheidstoestand maakte het hem onmogelijk verder
actief de besprekingen te leiden, hij liet deze taak aan van Praag over.
Men stelde het op prijs dat onder de talrijke aanwezigen de Britse
consul generaal, de Duitse consuL de Rector Magnificus der Universi-
teit en Minister Mulderije waren.
Vrijdag 22 Augustus werd gedebatteerd naar aanleiding van een inlei-
ding van Gerald Wendt, werkzaam aan de U.N.E.S.C.O. te Parijs
over Wetenschap en Democratie, gebaseerd op 6 working papers, van de
hand van Barbara Wootton (Engeland), Horace L. Friess (V.S.),
Libbe v. d. Wal (Nederland), Charles Mayer (Frankrijk), Curtis W.
Reese \V.S.) en J. Bronowski.
De Zaterdag was gewijd aan het onderwerp Humanisering van de mens
in de samenleving. Inleider was Horace L. Friess. Hij besprak de verhan-
delingen van M. L. Burnet (Engeland), J. Clay (Nederland), K. Roretz
(Oostenrijk), Walter Eckstein (idem), Virginia Flemming (Engeland),
R. Aron (Frankrijk) en M. N. Roy (India). Op de Zondagmiddag
sprak J. Nathanson (V.S.) over de Bronnen tot inspiratie van ons per-
soonlijk leven. Het Nieuw Nederlands Strijkkwartet luisterde deze bij-
eenkomst op en des middaÇJs werd een tocht naar het Muiderslot ge-
maakt, waarna bij kaarslicht' ÇJesoupeerd werd. MaandaÇJ 25 Augustus
werd, onder voorzitterschap van Waslander, het program besproken voor
een internationale humanistische organisatie. Prae-adviezen van R. Drei-
kurs (V.S.), G. van Frankenberg (Duitsland), H. J. Blackam (Enge-
land), D. M. Morandini (V.S.). F. de la Noë (Frankrijk) en J. P. van
Praag (Nederland) werden als basis van de besprekingen genomen.
De 26e Augustus was de pleno zitting gewijd aan het programmà en de
voorgestelde resoluties. Aan het slot van deze zitting werd opgericht de
Internationale Humanistische en Ethische Unie.
Als grondslag voor deze Unie werd een Humanistisch Manifest Amster-
dam 1952 opgesteld, uit welks aanhef aangehaald moge worden:

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

De grondbeginselen zijn de volgende:
I. Het is democratisch .
2. Het poogt een scheppend en niet een vernietigend gebruik te

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

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

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

Het ethische humanisme is een overtuiging. die een antwoord geeft
op de uitdaging- van onze tijd. Wij roepen allen. die deze overtuiging
met ons delen op. om zich met ons te verenigen voor dit doe1."

Naast dit. summier weergegeven. manifest nam het congres een aantal
resoluties aan. die als inhoud hadden dat de International Humanist and
Ethic.al Union zich schaarde achter het streven van de U.N.E.S.C.O ..
de VerklarinÇJ van de Rechten van de Mens. het VerdraÇJ teÇJen uit-
roeiing van volksgroepen. Verder vroeg het congres bij de Commissie
voor de Rechten van de Mens van de V.N. te streven "hoe zo goed
mogelijk bevorderd kon worden. dat mannen en vrouwen overal gron-
dige voorlichting over geboorteregeling zouden krijgen. zoals hun recht
is en zoals wij de toekomstige generatie verschuldigd zijn." Het congres
achtte het noodzakelijk in een resolutie vast te legÇJen dat het ..nood-
zakelijk is. om iedereen alle economische mogelijkheden te bieden voor
onderwijs in welke graad en voor welk beroep ook." Het congrc.3 sprak
ook uit ..dat ÇJroot belanÇJ moet worden toeÇJekend aan het verlichten
van materiële. morele en intellectuele nood. en dat hierdoor de
voorwaarden kunnen worden geschapen voor begrip en verzoening tus-
sen de volkeren. terwille van het voorkomen van oorlog."
Met dit congres. een bescheiden beÇJin. was hooÇJstwaarschijnlijk een
stap ÇJezet op een weÇJ. die voor de deelnemers enÇJ. kronkeliÇJ en moei-
lijk begaanbaar was. maar die steeds breder. rechter en beter begaan-
baar zou worden. Het humanisme had. naar de vergelijking van voorzit-
ter van PraaÇJ. een ÇJezicht ÇJekreÇJen en. door de oprichtinÇJ van de
LH.E.U. ook handen om het werk aan te vatten. De Proceedings of the
First Intern. ConÇfress on Humanism and Ethical Culture" verschenen
in April 1953. Op 3 September was het Certificate of incorporation of
thc LH.E. U. ÇJereed gekomen waarin de organisatievorm was vastge-
legd. Directeuren waren: H. J. Blackam. L. Lloyd Morain. Jerome Na-
thanson. ]. P. van PraaÇJ en Karl Roretz. Elk jaar kiest de Board of
Directors en executive committee van tenminste 3 en ten hoogste 5 leden
die de besluiten van de Board uitvoert. Het voorlopige secretariaat werd
opgedragen aan Mevr. H. A. Polak-Schwarz. die aan de voorbereiding
van het congres zeer veel had gedaan en ook als gastvrouw haar sporen
verdiend had. Zo was. uit de vaste overtuiging dat de Wereld Unie van
Vrijdenkers zich nOÇJaltijd op typisch 1ge eeuws standpunt stelde en
zich blijvend richtte op de bestrijding der kerken, zonder veel verder te
komen dan protesten en manifesten. alleen overtuigend voor hen die al
overtuigd waren. een internationale organisatie gesticht van humanisten
die. ofschoon principieel ongodsdienstig. zich ten doel stelde het nihilis-
me te bestrijden en de menselijke waardiÇJheid overal ter wereld te res-
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pecteren. Deze nieuwe organisatie heeft de pretentie dat zij meer besef
heeft voor de werkelijke problemen uit de cultuurcrisis dan de typische
vrijdenkersverenigingen. Wel bleek uit het internationaal congres van
de Wereld-Unie. dat van 22-27 Augustus in Brussel werd gehouden.
dat ook daar de wind aan het keren is en het oratorisch vuurwerk lang-
zamerhand gaat plaats maken voor practische plannen. maar vooralsnog
is de kloof nog diep. Wel was de Dageraad officieel vertegenwoordigd.
zowel in Brussel als in Amsterdam.
De reacties van de R.K. Volkskrant en van het R.K. dagblad De Tijd
stonden op het peil van de Z.ÇJ.LimburÇJse pers. een in journalistieke
kringen bekende aanduiding van bekrompenheid. fanatisme en on fatsoen.
Het Secretariaat van de LH.E. U. reageerde met een waardige verkla-
ring. o.a. opgenomen in Mens en Wereld van October 1952.
In het September-, October- en Novembernummer van Mens en Wereld
schreef de organisator van het geestelijk verzorgingswerk in de D. U.W.-
kampen, C. H. Schonk. overtuigende artikelen over Humanistische gees-
telijke verzorÇJin,q van buitenkerkelijken. Hieruit citeer ik: "Men kan
over het verschijnsel van de onkerkelijkheid verschillend denken. Men
is echter ziende blind als men de realiteit ervan vergeet. En ook de over-
tuigd gelovige Christen moet liever zien, dat de mens. voor wie de Chris-
telijke ÇJeloofswaarheid nu eenmaal niet meer gelden kan, vanuit huma-
nistische levenswaarden leeft, dan dat hij vervalt tot geestelijke en zede-
lijke onverschilligheid en nihilisme, omdat hij door humanistische ver-
zorgingsarbeid zijn geestelijke en Zedelijke weerstand behoudt. Het zal
de Christen zelfs mogelijk zijn dat te zien als een der wegen, langs
welke God zijn schepselen bewaart. Wij onzerzijds zien evenzeer liever
de gelovige Christen met het voor hem geldende levenshouvast dan de
alles ontkennende nihilist. Het gaat hier om een gezamenlijke strijd tegen
alles wat de mens ontadelt en een gezamenlijke verzorging van de mens
in zijn noden. zij het elk vanuit zijn diepgewortelde levensovertuiging."
De rubriek Actualiteiten, met scherp commentaar over allerlei kwesties
waarvoor de humanist belangstelling zou kunnen hebben. verzameld en
geschreven door- Or O. Noordenbos werd in deze tijd intra et extra
muros veel gelezen.
Aan de Zomerschool te Amersfoort deden -+- 60 mensen mee. Het thema
was: de Massalisering. Ongeveer 450 personen waren in een der kampen
van het H.V. en -+- 400 mensen brachten in Juli en Augustus een of
meer weken op de Ark door.
Op 24 September sprak Prof. Or Libbe van der Wal. benoemd tot
buitengewoon hoogleraar in de wijsbegeerte, in het bijzonder met be-
trekking tot de humanistische levens- en wereldbeschouwing, in een
stampvolle aula zijn oratie uit. die tot titel had: "De verzaking der ob-
jectiviteit". "Gij beleeft heden de verwezenlijking van een der stoutste
plannen, die geboren zijn in Uw kring. die voor mij - het is mij een
behoefte dat eens te zeggen - heel veel is gaan betekenen", zo sprak
v. d. Wal de leden van het Hoofdbestuur toe. In November overleed
het oud-H.B.-lid Mevr. Coster-Wijsman.
Te vermelden valt nog een principiële polemiek tussen Noordenbos en
Bonger in Mens en Wereld van Dec. '52, Jan. '53 en Maart '53 over
conformisme en non-conformisme in het H.V. Noordenbos sprak uit wat
een aantal leden, in hoofdzaak uit de federatie Amsterdam, vreesden.
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Zo ÇjinÇjna een jaar van Çjrote activiteit het H.V. met een kleine 9000
leden, verdeeld over 65 gemeenschappen. het nieuwe jaar in.

Het jaar 1953.

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

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

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

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

In Mens en Wereld van Februari werd een bloemlezing gegeven van
uitspraken. waarop deze verklaring een reactie was. Vooral de Gazet
van Limburg. het Limburgs Dagblad. de Maasbode en het Kerstnummer
van Salvo, een uitgave van het Nationaal Katholiek Thuisfront meenden
dat het leugenachtigste en onwaardigste geschrij f voor hun lezers goed
genoeg was.
Het voorlopige slot van de "Stenen voor brood" -kwestie was een com-
promis. De begrotingspost van het Departement van Sociale Zaken werd
in tweeën gesplitst. Het kerkelijk werk wordt nu gesubsidieerd uit de
post Uitgaven voor geestelijke verzorging, het humanistische werk uit
de post Uitgaven in verband met humanistisch-geestelijk werk. De huma-
nistische werkers moeten zich onthouden van activiteit met propagandis-
tisch karakter en er zullen geen aankondigingen van hun bijeenkomsten
geschieden in de cantines der werkkampen.
Voor het jaarlijkse congres. dat in Haarlem zou gehouden worden. waren
een aantal belangrijke voorstellen zowel van H.B. zijde als uit de ge-
meenschappen ingekomen. De gemeenschap Amersfoort stelde een reso-
lutie voor. waarin geprotesteerd zou worden tegen gedwongen arbeid in
concentratiekampen. tegen rassendiscriminatie en waarin het H.B. werd
aangemaand om te zorgen dat de Rechtenverklaring van de V.N. "tot
werkelijkheid zou worden gebracht". Een tweede resolutie. door Amers-
foort voorgesteld. "dringt er met klem op aan dat ,het H.V. al zijn invloed
in woord en gesc,hrift zal gebruiken om de tegenstelling Amerika-Rus-
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land te verminderen en de organisaties die bij de LH.E.D. zijn aange-
sloten te bewegen in hun landen in dezelfde richting werkzaam te zijn."
Het derde voorstel van Amersfoort beoogde dat het congres het H.B,
zou opdragen inzake de geestelijke verzorging van militairen alleen onder
vij f. bepaaldelijk genoemde voorwaarden (o.a. geen instituut van ge-
uniformeerd geestelijke verzorger; geen morele en geestelijke steun aan
het militaire apparaat en zijn functie) mede te werken. In twee andere
voorstellen wilde Amersfoort de naam Humanistisch Thuisfront. omdat
deze aanleiding tot misverstanden zou kunnen geven. veranderen en ook
stelde Amersfoort voor om te zorgen dat dienstweigeraars geestelijke
bijstand van humanistische zijde zouden kunnen krijgen.
De gemeenschap Delft wilde een langere voorbereidingstijd om tot een
juist oordeel te komen aangaande de oprichting van een Humanistische
Jeugdbeweging. Haarlem wilde met de behandeling van deze zaak nog
een jaar wachten. Hengelo stelde voor een bezoldigde functionaris aan
te stellen om de propaganda te stimuleren.
Op 18 en 19 April werd het congres in het Krelagehuis te Haarlem ge-
houden.
Voorzitter van Praag betoonde zich verontrust en vastberaden. Veront-
rust door de onwaardige wijze van bestrijding. vastberaden om op de
ingeslagen weg voort te gaan, ondanks laster en verdachtmakingen. Hij
eindigde met een citaat van Pandit Nehroe: "Wij leven in een harde
en gevaarlijke wereld en niemand weet wat de dag van morgen zal
brengen. Alleen de sterken en moedigen van hart zullen hun vrijheid
behouden. Zij die hun energie verspillen in praten en discussiëren, be-
wijzen de natie een slechte dienst en dit te meer in dit tijdperk van de
wereldgeschiedenis." De avondzitting van de eerste congresdag was ge-
wijd aan een inleiding van H. J. Lipsover Het humanisme en de brede
massa. waarop een discussie, in de gemeenschappen voorbereid, volgde.
Een gedeelte van de Zondagochtendzitting werd gevuld door het Sere-
nadekwartet van Haydn en het Dissonantenkwartet van Mozart, voor-
treffelijk uitgevoerd door de dames Zwaardemaker- Weis, De Savornin
Lohman-Gunning en Van Rappard en de heer Obermayer. Na uiterst
scherpe en soms ongekend fanatieke discussies werden de voorstellen
van de gemeenschap Amersfoort hetzij ingetrokken hetzij met aanzien-
lijke meerderheid verworpen. Ook het voorstel van Delft ten aanzien
van de Humanistische Jeugdbeweging vond geen meerderheid. De H.J.B.
was aan het groeien en zou cr, in ieder geval. komen. Dat was het feit
waarmee rekening gehouden moest worden. De motie Haarlem werd
ingetrokken. Mevr. C. Feringa-van Noort. Mevr. A. Groenman-Deinum,
Prof. Or T. T. ten Have,W. C. Koppenberg en Joh. Jansen namen
zitting in het H.B. Eerstgenoemde trok zich, aan het einde van het jaar,
uit het H.B. terug. Met een ovatie huldigde het congres H. J. Lips, die
van 1 Juli af in dienst van het Humanistisch Thuisfront zou komen en
dus zijn functie als organisatieleider moest neerleggen. F. van den Berk-
hof volgde hem op. Het H.B. aanvaardde de suggestie om ernstige aan-
dacht te besteden, uit humanistisch oogpunt. aan de betekenis van de
ontwikkeling der achtergebleven gebieden, het vluchtelingenvraagstuk.
het rassenprobleem en een vee1zijdig samengestelde commissie te be-
noemen om het H.B. in deze te adviseren. Het H.B. zou bevorderen. dat
in Mens en Wereld publicaties over voornoemde problemen zouden
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opgenomen worden.
Naar aanleiding van de herdenking van het IOO-jarig bestaan van de
R.K. bisschoppelijke hiërarchie in Nederland gaf het H.B. een verklaring
uit. waaruit het volgende aangehaald moge worden:

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

Herhaaldelijk heeft. in de afgelopen jaren, het H.V. contact gehad met
vertegenwoordigers van het Vrijzinnig Protestantisme. Het ging over
gemeenschappelijke taken. de afperking der gebieden. het zoeken naar
punten van overeenkomst. Wellicht vond het belangrijkste en meest prin-
cipiële gesprek plaats op 6 Juni. in het OoIgaardthuis te Arnhem. Or J.
A. de Koning (voorzitter). Or E. D. Spelberg, Os C. B. Burger. Os K. A.
Beversluis, Ds R. de Zeeuw. P. de Jong. Mej. Mr M. A. Klomp en
Or J. P. van Praag. J. Bijleveld. W. Coenders. C. H. Schonk. Ir P. Schut.
M. Schabracq en F. van den Berkhof wisselden ernstig van gedachten
over de verhouding Vrijzinnig Protestantisme en Humanisme, naar aan-
leiding van een inleiding van van Praag over f( racht en zwakheid van
het humanisme. Van belang was ook deze conferentie door het openhartig
gesprek en door het inzicht dat men b.V. in zaken die betrekking hebben
op de verdediging van de openbare school en de geestelijke vrijheid
samen kan en moet werken. Verder bleek ook nu weer. dat de scheidings-
lijnen ten aanzien van de waarde van het symbool, de menswording. de
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aard van de Christus figuur en de waarde van de beleving blijven bestaan,
ja, dat men veelal daarbij een andere taal spreekt.
Een probleem in het humanisme dat al enkele jaren om verheldering
gevraagd had en waarover in een aantal arUkelen in Mens en Wereld,
o.a. door Ir P. Schut en J. M. Roelofsen was geschreven,.was de plaats
en de functie van de religieuse beleving. Dit onderwerp was ook het
thema van de Zomerschool. die van 1-8 Augustus in de Amersfoortse
school voor Wijsbegeerte werd gehouden, onder de auspiciën van voor-
noemde school en het H.V. en onder leiding stond van Prof. Or J. Clay
en de heer en mevr. Lips. Lips opende de cursus De betekenis van het
religieuse humanisme geheten, met een inleiding over Het beginsel van
de autonomie in het religieuse humanisme. Kwee Swan Liat sprak over
Het religieuse humanisme in het Oosten, H. Wage over Religieus exis-
tentialisme en religieus humanisme, Prof. Clay over Het moderne wereld-
beeld in het religieuse humanisme en Or Noordenbos over Religieus
atheïsme. Volgens de ongeveer 80 deelnemers was deze cursus uitstekend
geslaagd. Zoals Noordenbos in Mens en Wereld schreef: "Het belang
van deze samenkomst is geweest, dat. ..... ons Verbond een tribune bleek
te kunnen zijn (en ook moet blijven) waarop vrij en open, met volstrekte
erkenning van de waarde van ieders, persoonlijk beleefde, "waarheid",
een gesprek over 's mensen diepste aangelegenheden mogelijk is."
Begin Augustus stierven twee mensen die wel niet direct hadden mede-
gewerkt aan de leiding van het H.V. maar die toch door hun persoonlijke
invloed en hun publicaties de problematiek van het humanisme mede
verdiept hadden; Or G. F. C. Griss, de beminnelijke mathematicus, schrij-
ver van een in 1946 verschenen boekje Idealistische Filosofie en Or P.
A. Oietz. een der redacteuren van Mens en Kosmos, schrijver van
Wereldzicht der parapsychologie, een der beste kenners van het occul-
tisme. Prof. J. Tielrooy, van de oprichting af lid van het H.V. en in de
aanvang actief bestuurslid, stierf in September. Van de grote gaven van
deze hartstochtelijk overtuigde humanist hebben zeer velen in het Ver-
bond door zijn prachtige inleidingen en heldere studies geprofiteerd.
Nog niet eerder in de geschiedenis van het H.V. stonden er zoveel
kampen op het zomerprogramma als dit jaar. Drie familiekampen in de
Ark, een familietentenkamp, twee kinderkampen, en drie jongerenkampen
in tenten. Er ontwikkelde zich in deze kampen een eigen stijl, mede dank
zij de merendeels uitstekende leiding.
In de herfst verscheen het boekje Humanisme en Religie, waarin Or O.
H. Prins een bijdrage schreef over Religie en beleving. Ir P. Schut over
Rede en religie. Or G. H. Streurman over Mens en Cosmos bij Goethe.
H. Redeker over Religieus Existentialisme en Kwee Swan Liat over
Oosters humanisme. De Algemeen Voorzitter schreef een inleiding. Dit
boekje is veel gelezen en werd gebruikt als basis voor discussies. Helder
kwam tot uiting dat het volkomen verantwoord is om de term religieus
in het humanisme te aanvaarden en te gebruiken en dat er geen aan-
leiding is de religieuse humanisten te beschouwen als eigenlijk behorend
bij de meest "linkse" vleugel van het Vrijzinnig Protestantisme.
Onmisbaar voor allen die in een of ander opzicht bij de humanistische
geestelijke verzorging betrokken zijn werd het boekje door Or J. P. van
Praag geschreven Geestelijke verzorging op humanistische grondslag.
Hierin werd een uitgewerkte methodiek van dit werk in heldere en be-
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knopte vorm gegeven. De kroniekschrijver aarzelt niet deze publicatie
als een der belangrijkste verbondsuitgaven te beschouwen.
Bij de Top Kader Conferentie, gehouden op de Ark op 3 en 4 October,
werd de gehele verbondsorganisatie uitvoerig besproken. Het December-
nummer van Mens en Wereld was het laatste van de reeks der maand-
bladen. Het H.B. had besloten om. van Januari 1954 af. Mens en Wereld
tot een veertiendaags blad te maken. Daarnaast zouden alle leden van
het Verbond een mededelingenblad ontvangen met de interne Verbonds-
aangelegenheden. Voor Mens en Wereld zou een abonnementsgeld van
f 3.- worden gevraagd. Deze verandering bracht met zich dat B. Max
het redactiesecretariaat. dat hij voortreffelijk had waargenomen, neer-
legde. J. van Straten volgde hem in die functie op. De redactieraad bleef
voorlopig ongewijzigd. Eveneens werd besloten over te gaan tot het
uitgeven. onder de auspiciën van de Humanistische Stichting Socrates,
van een driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en cultuur. B. Max
zou optreden <lIsdirecteur van de Stichting Socrates.
In het Oecembernummer van Mens en Wereld verscheen een voorlopig
rapport van de Commissie tot herziening van de Beginselverklaring, waar-
in verantwoording werd afgelegd over de gevolgde procedure. Van Or
A. Oaan, Os Frater Smit, Or van Gelder, J. Hirsch, M. Hoogestegel',
Joh. Jansen, A. van Krefeld, Ir Polak, Or Prins, W. Reyenga. J. M.
Roelofsen. Or V. W. O. Schenk, C. H. Schonk. Ir P. Schut. A. Spigt
en Or W. Wiersma werden geschriften ontvangen met suggesties en
wensen. Ook de gemeenschappen Den Haag en Leiden hadden, na in-
terne besprekingen. een rapport ingezonden. Het ontwerp zou in de
gewestelijke studiedagen van 1954 behandeld worden, daarna in de ge-
meenschappen besproken. op het congres ter discussie gesteld. waarop
het definitieve ontwerp op het congres 1955 aan de afgevaardigden zou
worden voorgelegd. Dit was. volgens de commissie. de meest deugdelijke
methode om te bevorderen dat een gewijzigde beginselverklaring inder-
daad het geestelijk eigendom van het H.V. zou worden.

Het jaar 1954.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 2. Beginsel.
De humanistische levensovertuiging wordt gekenmerkt door het
pogen om leven en wereld te verstaan met een beroep op menselijke
vermogens en zonder uit te gaan van openbaring. Bij alle schakering

2) Uitgegeven bij MOllssaults Uitgeverij, Amsterdam.
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die binnen deze overtuiging mogelijk is, worden daarbij de volgende
grondslagen erkend:
1. Het humanisme acht een waardenbesef dat niet naar willekeur

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

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

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

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

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

Artikel 3. Doel.

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

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

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

In verband met de procedure. bij de behandeling van dit ontwerp ontstond
een conflict met het H.B. lid Ir P. Schut. dat na uitvoerige correspon-
dentie en gesprekken leidde tot zijn bedanken als H.B. lid voor, het jaar-
lijkse congres in 1955. In deze vorm achtte Schut het Ontwerp Beginsel-
. verklaring onaanvaa:rdbaar.
Op 24 October werd de tweede landdag van de Stichting Socrates, in
het gebouw van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amers-
foort gehouden. Het thema was Overtuiging en objectiviteit. De inleiders
waren Prof. L. v. d. Wal en H. Redeker. Vier groepen. onder leiding
van Prof. H. R. Hoetink. F. P. Huygens. Prof. J. P. Mazure en Or D.
W. Prins. bereidden de discussie met de inleiders voor. Een 80-ta1 per-
sonen namen aan deze geslaagde landdag deel.
Einde October schreef het Centraal Bureau het 10.000e lid van het
Verbond in. Het stemde tot vreugde. niet tot tevredenheid. Besloten
werd. van 1 Mei 1955 af. Mens en Wereld te laten drukken bij de Firma
Bosch te Utrecht. H. Redeker bedankte als lid van het H.B. wegens
drukke werkzaamheden.
De laatste werkzamheid, die in dit jaar gereed kwam. was het rapport
Sociale Gerechtigheid. Het H.B. had op 22 October 1949 een commissie
geïnstalleerd om: "na te gaan welke principiële en concrete betekenis.
bij alle verschillen van politiek inzicht onder de leden van het Verbond.
toe te kennen is aan de eis van sociale gerechtigheid. opgenomen in de
beginselverklaring". De commissie. die te kampen had met een wisseling
van commissieleden. was op 10 December gereed. De ondertekenaars
waren: Mr J. A. Ankum. Or E. Nordlohne. Or J. P. van Praag. Ir P.
Schut. Mr A. Stempels. J. M. den Uyl en Mr W. B. J. Waslander.
Het laat zich aanzien dat dit rapport lange tijd de leidraad zal zijn bij
de besprekingen over dit onderwerp, en dat ook buiten de kring van
het H.V. deze beschouwingen grondig bestudeerd zullen worden. De
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kaderdag van 1956 zal dit rapport op het programma brengen. Het werd,
begin 1955, als aparte brochure uitgegeven. De zomerschool, die van
25-30 Juli in Amersfoort gehouden werd koos het thema van de Sociale
gerechtigheid. Door Or B. W. Schaper, Mr J. in 't Veld, Mr A. Stem-
pels, Or A. L. Constandse werden verscheidene aspecten behandeld. De
cursus stond onder leiding van D. Th. F. d'Angremond. Er waren 45
deelnemers.

Het jaar 1955.

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

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

Van Principiële betekenis werden de debatten in de Tweede Kamer over
het wetsontwerp inzake de crematie. Voor het eerst werd, en dat was
verheugend, een wettelijke regeling getroffen, waarbij het cremeren niet
langer als een bijna clandestiene aangelegenheid moest worden be-
schouwd. In het wetsontwerp stond de bepaling d~t zij die gecremeerd
wensten te worden dat bij testament of codicil moesten verklaren. Door
een amendement kwam ,hiervoor een eenvoudige schriftelijke verklaring
in de plaats. Een lidmaatschap van een vereniging voor Lijkverbranding
was niet voldoende. Van ernstiger aard was de bepaling dat minder-
jarigen, die in een inrichting werden opgevoed, welks leiding bezwaar
maakte tegen crematie, niet gecremeerd mochten worden, als de ouders
dat wensten. Gemeenten mogen geen crematoria oprichten. De kerkelijke
partijen beriepen zich niet op geloofspunten, maar op Christelijke zede.
In strijd met het geloof is crematie niet. En ook hier was een zaak aan de
orde, die boven de betekenis van de crematie uitging. Er bestond, ook
hier weer, discriminatie, en de geestelijke vrijheid was in het geding. De
fractieleider van de V.V.D. Prof. Mr Oud zag deze consequenties scherp
en bestreed het wetsontwerp op principiële gronden. Het H.V. verzond
een Adres aan de leden van de Eerste Kamer, waaruit de bezwaren tegen
dit discriminerende wetsontwerp spraken. Talloze leden van hiet H.V.
waren teleurgesteld door de wijze waarop de fractieleider van de P.v.d.A.,
Mr Burger het compromis verdedigend, over de verdraagzaamheid sprak.
Prof. v. d. Wal sprak op een vergadering die de Algem. Vereniging
voor Lijkverbranding op 6 April belegde. Alleen door het feit dat het
H.V. niet zonder een H.B. vergadering adhaesie kan betuigen aan welk
protest ook en dat de voorbereidingstijd te kort was tot het bijeenroepen
van een H.E. vergadering, sprak v. d. Wal niet namens het H.V.
Ook de Eerste Kamer nam het ontwerp. ondanks principiële eritiek. aan.
Aan de vooravond van de 10e herdenking van de bevrijding gaf de
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Synode van de Ned. Herv. Kerk een herderlijke brief in het licht. han-
delend over het Christen zijn in de Nederlandse samenleving. die in vele
opzichten een antwoord is op het Mandement der Ned. bisschoppen.'
Onomwonden spreekt deze brief zich uit voor een democratisch staats-
bestel. waarin Christenen en niet-Christenen tezamen verantwoordelijk
zijn voor de democratische vrijhE;id. Dat verplicht de Christen dehuma-
nistische zorg voor de buitenkerkelijke mens geen belemmeringen in de
weg te leggen. Met vreugde en voldoening herkende het H.V. hier een
stem die begreep wat gelijkgerechtigdheid en democratie in wezen zijn.
Mevr. Heila Haasse werd vast medewerkster voor letterkunde aan Mens
en Wereid. Mr A. Stempels schreef in het nummer van 16 April '55 een
principiëel en van verontrusting getuigend artikel over de kloof tussen
geldend Nederlands recht en canoniek recht ten aanzien van een huwe-
lijksaangelegenheid in Haarlem. waarbij een priester zich heeft laten
lenen een huwelijk in te zegenen. waar. volgens Nederlands recht. een
vorig huwelijk niet ontbonden was.
Het jaarlijkse congres werd op 23 en 24 April in Arnhem. in Royal.
gehouden. De nieuwe formulering van de beginselverklaring vormde het
belangrijkste agendapunt. Uit de openingsrede van voorzitter van Praag
moge aangehaald worden: ..Intussen verontrust het ons wel. dat men
naast en tegen dit alles in (erkenning van het H.V.) een duidelijke
neiging waarneemt om de uitingen van niet-godsdienstig leven in Neder-
land tot de tweede rang terug te dringen. Wij hebben oog voor de
godsdienstige signatuur van de Nederlandse samenleving en zijn bereid
de consequenties daarvan te aanvaarden. als de eisen der verdraagzaam-
heid dat naar ons oordeel rechtvaardigen. Maar wij maken dan ook
aanspraak op eerbiediging van onze levenswijze. als dat redelijkerwijze
verwacht mag worden. Daarop kunnen wij niet gerust zijn .
Verheugend was dat burgemeester Chr. G. Matser van Arnhem. bij zijn
welkomstwoord. nadrukkelijk wees op de taak van de overheid om geen
levensbeschouwelijke organisatie te negeren of te passeren.
145 afgevaardigden. vertegenwoordigers van 64 gemeenschappen vorm-
den het congres. Van de 70 ingediende amendementen op het voorstel
voor de gewijzigde Beginselverklaring bleven er 22 gehandhaafd. Het
voorstel van de Gemeenschap Beverwijk om voor openbaring het woord
bijzondere in te voegen werd aangenomen. Het voorstel Den Haag om
in punt 3 van art. 2 waardigheid te vervangen door waarde werd aan-
genomen. Punt 3 van het Doel werd. na uitvoerige discussie als volgt
geredigeerd:
..Het (= H .V.) streeft er naar een geestelijk centrum te vormen voor
hen die niet godsdienstig zijn." De meerderheid van het congres achtte
deze formulering beter dan buitenkerkelijk. omdat er niet onbelangrijke
groepen gelovige Christenen zich eveneens buitenkerkelijk noemen.
De voorzitter constateerde. toen de veranderde Beginselverklaring was
aangenomen. dat er met wijsheid en kennis van zaken op hoog niveau
was gedebatteerd.
De gewijzigde beginselverklaring luidde als volgt:
De humanistische levensovertuiging wordt gekenmerkt door het pogen
om leven en wereld te verstaan met een beroep op menselijke vermogens
èn zonder uit te gaan van bijzondere openbaring. Bij alle schakering die
binnen deze (wertuiging mogelijk is. worden daarbij de volgende grond-
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slagen erkend:
1. Het humanisme acht een waardebesef dat niet naar willekeur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze materie en de Çjehele problematiek van de verhoudinÇj Kerk en
Staat werd ÇjrondiÇj behandeld in de tiende publicatie van het Neder~
lands Gesprek Centrum. dat in druk verscheen. Prof. Mr W. G. Veg-
ting en Mr H. B. J. Waslander verdedigden in de commissie het huma-
nistische standpunt.
Van 27-31 AUÇJustus werd in Antwerpen de Europese Zomerconfe-
rentie van de LH.E.U. Çjehouden. ter voorbereidinÇj van het tweede
internationale conÇjres dat in 1957 zal plaatsvinden. Een SO-tal deel-
nemers uit 9 landen waren bijeen. Voor een uitvoeriÇJ verslag van deze
conferentie mag ik verwijzen naar het voortreffelijke Information Bulle-
tin van de LH.E.U. van October 'SS.

De Top Kader Conferentie. die dit jaar op 17 en 18 September in
de Ark vergaderde was voor een groot deel gewijd aan de voorbereiding
van de herdenkinÇj van het IO-jariÇj bestaan die in Februari '56 zal
plaatsvinden. In een "Tien weken actie" zou men trachten 1000 nieuwe
leden te winnen en 100.000 Çjulden bijeen te brenÇjen om in één keer
het H.V. uit de financiële zorÇJen te halen. Er werd een jubileumcom-
missie samenÇjesteld die deze actie zou leiden. Hierin namen zitting
Mevr. H. van Ackooy-Bleidiek. D. Dijkstra. M. J. Groen. Or G. W.
Huygens. Th. W. Polet. A. Vogel en Mevr. A. C. Terpstra-Heinrich
(secretaresse) .
Ter gelegenheid van deze actie werden een aantal brochures uitgegeven.
In de eerste plaats een overzicht van de resultaten. sinds 1946 onder de
titel Dit wordt gedaan. Verder een bundel van 10 radiolezingen in de
rubriek Geestelijk [wen uitgesproken door Brandt Corstius. Coenders.
van Praag. Prins. Schaper en Schonk. benevens een. overtuigend ge-
schreven. brochure Een verrassende ontmoeting.
Op 23 October belegde de Stichting SOCl'ates een culturele dag waarbij
de problemen van kunstenaar en samenleving besproken werden. Mevr.
Heila Haasse. de kunstschilder J. Bruyn en Or J. P. van Praag hielden
inleidingen waarop een levendiÇj debat volÇJde. De vollediÇJe inleidingen
zullen in het tijdschrift Rekenschap verschijnen.
Aan het einde van het jaar moest het H.B. nog eens een verontrustend
geluid laten horen. In de Tweede Kamer was de Wet op het Kleuter-
onderwijs aanÇJenomen. Hierin staat o.a. "voor het ÇJeven van gods-
dienstonderwijs kunnen door de ÇJenoemde instan ties (kerken e.d.) een
of meer der aan de school verbonden leidsters worden aangezocht. In
dat ÇJeval kunnen BurÇJemeester en Wethouders aan die leidsters voor
dat doel verlof verlenen met behoud van de volle bezoldiÇJinÇJ." Dit be-
tekent dus godsdienstonderwijs door de klasseleidster gegeven. Hierdoor
worden een aantal ouders in een situatie ÇJebracht waarin ze hierin niet
meer vrij kunnen beslissen over de opvoeding van hun kind. want welke
ouders. principieel teÇJen godsdienstonderwijs zullen hun kind die uren
bij de kleuterleidster weÇJhalen? Mevr. Heroma-Meilink. die hierover
sprak bij de behandeling van het wetsontwerp. kreeÇJ nauwelijks enige
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steun.
Het H.B. zond vervolÇJens een brief aan de leden van de Eerste Kamer
waaruit de volÇJende passaÇJes aanÇJehaald mOÇJen worden:

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

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

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

TIEN JAAR PRACTISCH HUMANISME

Zodra bleek. dat het Humanistisch Verbond zich wilde wenden tot de
bijzondere zorg behoevende mede-mensen. om ook in die kringen ernst te
maken met het verlangen naar verwezenlijking van zijn beginselen. ont-
stonden de moeilijkheden. Termen als practisch humanisme. geestelijke
verzorging en geestelijke raadslieden werden begrippen. die buiten het
Verbond vele pennen in beweging brachten. Uiteraard heeft men zich
van humanistische zijde daarbij niet onbetuigd gelaten. ten bewijze waar-
van o.m. moge worden verwezen naar de brochure "Het Humanistisch
Verbond Antwoordt" (1954) en het boekje. dat onder redactie van
dr J. P. van Praag in 1953 tot stand kwam ... Geestelijke Verzorging op
Humanistische Grondslag".
Zoveel is er in de laatste jaren door tegenstanders geschreven en gespro-
ken over de humanistische geestelijke verzorging. dat misverstand dreigt
te ontstaan omtrent de plaats die het Humanistisch Verbond. in het geheel
van zijn activiteiten. toekent aan het Z.g. practisch humanisme. Een her-
nieuwde poging daartoe moge deze bijdrage openen.
De beginselverklaring van het Humanistisch Verbond poneert met nadruk
de gedachte. dat humanisme. daarin omschreven. moet worden beschouwd
als een de gehele mens omvattende levensovertuiging. waarin niet alleen
getracht wordt om een redelijk verantwoord beeld te ontwerpen van leven
en wereld. maar die tevens vraagt om beleving en verwezenlijking van de
humanistische beginselen in de praktijk van het leven. Op basis van deze
beginselverklaring richt het Humanistisch Verbond zich tot allen. die in
zichzelf voldoende affiniteit ontdekken tot de humanistische levensover-
tuiging. Het doet dit. omdat het iedere humanistisch georiënteerde mens
nodig heeft voor de verdere "verdieping. verbreiding en verdediginçr vai1
de humanistische levensovertuiging". maar in niet mindere mate krachtens
de opvatting. dat bezinning op de levensovertuiging voorwaarde is om
te komen tot een betekenisvol persoonlijk en maatschappelijk leven en
derhalve vooraf dient te çraan aan al ons handelen. ja zelfs. dat in die
bezinning in principe de oplossing is gelegen van iedere levens problema-
tiek. Het Humanistisch Verbond wil derhalve zijn een geestelijk centrum.
waarin de mens benaderd wordt in zijn geestelijke behoeften en mogelijk-
heden in algemene zin. Het doet dit door het organiseren van bezinnings-
bijeenkomsten. cursussen. conferenties enz .. en door het publiceren van
periodieken. brochures en rapporten.
In de wereld van het moderne humanisme heeft men echter begrepen.
dat met dit meer collectieve geestelijke werk niet mocht worden volstaan.
Door allerlei oorzaken kan het leven zoveel moeilijkheden oproepen. dat
men met zijn bestaan geen raad meer weet en in zijn ontplooiing dreigt
vast te lopen. Maar zelfs wanneer men zijn Ik wel overeind weet te
1J.ouden kunnen er in het leven momenten komen. dat men behoefte heeft
aan begrip en weerklank bij het bepalen van zijn weg door het vaak
vele vragen opwerpende bestaan. zonder dat van een noodsituatie sprake
is. Meniçrmaalzullen de geestelijke raadslieden in de strafinrichtingen
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van het l\IIinis~crie van Justitie worden geconfron teerd met een aperte
geestelijke nood bij hun cliënten, terwijl met name de pbatselijke geeste-
lijke raadslieden in aanraking komen met tal1ozen, die behoefte hebben
aan b~grip voor de normale levensvragen, die in ieders leven opdoemen,
Hiermee zijn we op het terrein van de geestelijke verzorging aangeland.
Eén van de vormen van geestelijk werk in het Humanistisch Verbond,
dat mee,malen wordt ingeleid en gesteund door groepswerk (groeps-
gesprpk, h~1Îskamerbijeenkomst, CélfSliS en bezinningsbijeenkomst) , c~och
dat zijn e:gen!ijke betekenis krijgt in de individuele sfeer, in het contact
van mer;s tot mens. "Geestelijke verzorging is de systematische ambts-
hulve h:::moeienis met de mens in zijn geestelijke moeilijkheden, teneinde
de krac!ltC:1 te activeren die hem in staat stellen zelfstandig een levens-
visie te hanteren, waardoor hii l:lct ziin totale zijn betrokken is op het
tct2al van zijn bestaansverhoudingen" , aldus de definitie in het eerder
ger'oemde boekje "Geestelijke Verzorging op Humanistische Grondslag",
waarin r.len tevens een nadere omschrijving van het begrip geestelijke
verzorg in g aan treft.
Na<1st he~ \lfoepswer!, Î!l zijn versc:hi!!cnde vormen, de p:'lb!icistischc en
andere arbeid heeft de geestelijke verzorging van het begin af aan als
een wezenlijk element deel uitgemaakt van onze visie op het h'-lmanisme.
Het is, zo al niet ons belangrijkste werk, toch in ieder geval onze meest
originele bijdrage aan het humanisme, waaraan een volkomen eigen
vorm is gegeven, en dat thans reeds van een plaats in het geheel der
activiteiten is verzekerd.
Om dit werk op gang te b,engen en te houden heeft het hoofdbestu!:f
van het Humanistisch Verbond in de loop van de achter ons liggende
jaren een Commissie Practisch Humanisme in het leven neroepen, die
zich bezig houdt met de arbeid van de plaatselijke geestelijke raadslieden,
met de ziekenhuis- en sanatoriumbezoekers, de geestelijke raadslieden in
de Arbeiderskampen en de geestelijke raadslieden in de inrichtingen van
het Ministerie van Justitie. Bovendien onderhoudt deze commissie con-
tact met de Stichting Bureaux voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden, in
het leven geroepen door het Humanistisch Verbond en de Vereniging
voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag Humanitas.
alsmede met het Humanistisch Thuisfront. een zelfstandige stichting.
die zich belast heeft met het behartigen van de geestelijke belangen der
militairen.
De Stichting Bureaux voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden exploiteert
vier bureaux. n.1. in Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Eindhoven, die in
! 954 een kleine 250 aanvraÇJen te behandelen kregen. Aan ieder van
deze bureau x is een geestelijk raadsman van het Humanistisch Verbond
verbonden. Deze bureaux hebben zich duidelijk geconsolideerd en ver-
tonen een gestadige uitbreiding van werkzaamheden. In diverse plaatsen
worden voorbereidende besprekingen gevoerd ter oprichting van nieuwe
bureaux.
Het Humanistisch Thuisfront organiseert per jaar twaalf vormingsbij-
eenkomsten vo.:r militairen, met een maximum aantal deelnemers van
dertig per bijeenkomst. Deze biieenkomsten worden gehouden in het be-
zinnings- en vormingscentrum De Ark te Nunspeet. Door de Minister
van Oorlog wordt aan de deelnemende militairen voor de duur van die
bijeenkomsten uitzonderingsverlof verleend. In Amersfoort, Nunspeet en
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in Havelte exploiteert het Humanistisch Thuisfront daarnaast militaire
tehuizen, die zich in een steeds stijgend aantal bezoekers mogen ver~
heugen. Zo werd het tehuis in Amersfoort in 1954 door bijna 11.000
bezoekers bezocht, het tehuis in Nunspeet noteerde er in 1954 33.000,
terwijl het tehuis in Havelte in dit jaar komt op een gemiddeld maand~
bezoek van 2000. Bovendien wenden per jaar ongeveer 150 militairen
zich met hun persoonlijke geestelijke moeilijkheden tot de geestelijke
raadsman van het Humanistisch Thuisfront. Dit getal is beslist geen
maatstaf voor schatting van de behoefte onder de militairen aan huma~
nistische geestelijke verzorging. De geestelijke raadsman van het Huma~
nistisch Thuisfront heeft voor dit werk nog steeds geen toegang tot de
kazernes, terwijl van militaire zijde nimmer aan de militairen wordt ge-
vraagd of er behoefte aan humanistische geestelijke verzorging bestaat.
In een twaalftal gemeenschappen van het. Humanistisch Verbond heeft
men de beschikking over een plaatselijke geestelijke raadsman. Deze
figuren vormen de kern van het, geestelijke verzorgingswerk in het vrije
maatschappelijke leven en hebben als zodanig contact met de leden van
het Humanistisch Verbond en met niet-leden. In-alle bescheidenheid
en in het besef van menselijke verbondenheid hebben zij velen hun ,:
houding leren bepalen tegenover de dilemma's van het moderne leven.
Bovendien worden deze plaatselijke geestelijke raadslieden steeds meer
belast met het onderhouden van contacten met voormalige cliënten van
de overige diensten voor geestelijke verzorging.
In zestien plaatsen van ons land worden in sanatoria en ziekenhuizen
liggende patiënten regelmatig door een vijftigtal vertegenwoordigers van
het Humanistisch Verbond bezocht. Een voorzichtige berekening wijst
uit, zo lezen wij in de jubileumbrochure, dat in de eerste acht maanden
van 1955 ruim 1800 ziekenbezoeken werden afgelegd. In twee sanatoria
worden maandelijks, in een derde eenmaal per drie weken bezinnings~
toespraken gehouden, die door de patiënten bijzonder op prijs worden ge-
steld en waar allerlei individueel geestelijk verzorgingswerk uit voort vloeit.
Het oudst in jaren is het geestelijk verzorgingswerk van het Humanis~
tisch Verbond in de Arbeiderskampen, die ressorteren onder het Ministe~
rie van Sociale Zaken. Een bezoldigd raadsman, die tevens hoofd van
dienst is, betrekt met zijn twintig vrijwillige geestelijke raadslieden per
jaar ongeveer 500 arbeiders in het werk van de humanistische geestelijke
verzorg ing.
Sinds enkele maanden werkt het H umanistisch Verbond ook in de straf-
inrichtingen van het Ministerie van Justitie. Dit werk bevindt zich nog
in opbouw. In 34 van de 43 strafinrichtingen staan thans 25 geestelijke
raadslieden van het Humanistisch Verbond ter beschikking van de daar-
voor in aanlll£rkingkomende gedetineerden. Zij kregen in enkele maan-
den tijds ruim 100 toewijzingen te verwerken.
De eerste schreden op een bijzonder moeilijk werkterrein zijn door tien-
tallen geestelijke raadslieden gezet. De behoefte aan dit werk wordt
door bovenstaande cijfers voldoende bewezen, terwijl mag worden aan-
genomen, dat deze behoefte nog duidelijker zal blijken wanneer beper-
kende bepalingen. die thans nog op enkele terreinen voor de humanisti-
sche geestelijke verzorging van kracht zijn. zullen zijn opgeheven.
Het is niet wel doenlijk om in het bestek van dit artikel een alleszins
bevredigende uiteenzetting te geven van de motieven die het Humanis-
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tisch Verbond ertoe hebben Çjeleid zich te Çjaan beweÇjen op het terrein
van de geestelijke verzorging. Het is ook niet nodig. omdat in het eerder
genoemde boekje over de humanistische geestelijke verzorging daaraan
voldoende aandacht is besteed. Zeer in het kort mOÇje hier worden
gewezen op een enkel aspect van de humanistische levensovertuiging en
de humanistische mensvisie. in dit verband van betekenis.
Zodra de _mens zich bewust wordt te staan in een bepaalde relatie tot
de wereld buiten hem ontwikkelt zich in hem een streven om zich als
een zelfstandig mens in die wereld van een plaats te verzekeren. Die
drmig naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid manifesteert zich in de
eerste levensjaren bij de ontwikkeling van de lichamelijke functies. Het
kind wil. in de letterlijke betekenis van het woord. niet blijven lopen aan
de hand van de opvoeders. het wil. ondanks de risico's die daaraan ver-
bonden zijn. een stoel Ieren beklimmen, trappen Ieren lopen, zelf zijn
koers bepalen. thuis en op straat. Langzamerhand voltrekt zich op alle
levensgebieden. die voor en door het kind ontsloten worden, hetzelfde
proces. totdat het aan het einde van het opvoedingsstadiurn een zelf~.
standig individu is geworden. in staat zich in het leven te vestigen en
terecht te vinden. Deze drang naar zelfstandigheid blijkt zozeer deel uit
te maken van het wezen van de mens. dat wij met instemming dr J. D.
Bierens de Haan nazeggen. dat het doel van alle opvoeding is bevorde~
ring van het individuatieproces.
Ondanks de ontwikkeling. die zich in de laatste decennia heeft voItrok~
ken ten aanzien van de ontplooiingsdrang en ~mogelijkheden van het
kind. trachten vele opvoeders hun pupillen, uit wantrouwen in die moge~
lijkheden. te houden binnen de begrenzing van eigen opvattingen. Door
hun toedoen gaan vele jonge mensen geestelijk onvolgroeid de volwas~
senheid in. niet in staat om zelfstandig hun verdere ontwikkeling en ont-
plooiing ter hand te nemen. Maar al te vaak blijkt. dat zij op een gegeven
moment geen raad weten met hun leven en vluchten in allerlei afweer~
mechanismen. die hen soms zelfs in openlijk conflict brengen met de
maatschappij.
In zijn boek ..De AnÇjst Voor Vrijheid' wijst dr E. Fromm ons boven-
dien op het feit. dat de mens, die verlost is van de beÇjrenzinÇj van een
preïndi vidualistisch bestaan, tevens de zekerheden en geborgenheden
verliest. die daarin zijn deel waren. Daarom ziet ieder. bij het bereiken
van het stadium van vollediÇje individuatie. zich geplaatst voor de niet
geringe taak nieuwe zekerheden te vinden. die het hem mogelijk maken
zijn onzekere Ik overeind te houden. Trouwens door het niet-statische
karakter van de verhouding tussen mens en wereld blijft het leven vragen
opwerpen. zonder dat deze de individu in een bepaalde noodsituatie
behoeven te brengen. waaromtrent hij in bepaalde gevallen zich zal
wenden tot een geestelijk raadsman. die de emotionele problemen terug~
spelend op de cliënt. hem daardoor zal steunen bij het toch weer zelf~
standig bepalen van zijn levensgang.
Een van de belangrijkste aspecten van de humanistische geestelijke ver-
zorging is het appelleren op het vermogen. dat in potentie in ieder mens
aanwezig is. tot individuatie. Het vermogen. waarin een waardebesef tot
uiting komt. dat aan alle bewuste oordeelsvorming vooraf gaat en dwin~
gende geldigheid heeft. Een waardebesef. dat niet naar willekeur kan
worden gewijzigd en in zekere zin de menselijkheid van de mens uit-.
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maakt. (Zie Beginsel en Doel van het Humanistisch Verbond - 1955.)
Is in de humanistische mensbeschouwing in het geheel geen plaats voor
blijvende afhankelijkheden? Stellig we!. Zo blijft de mens product van
zijn instincten. Maar. zegt Fromm in zijn eerder genoemd boek, het
menselijk leven begint. waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend
karakter verliest en de handelingswijze niet langer bepaald wordt door
erfelijk gegeven mechanismen: menselijk leven en vrijheid zijn van den
beginne af onafscheidelijk. Gelijk het dier kent de mens de instinctieve
prikkels. maar met betrekking tot de wijze van bevrediging is de mens
een open systeem. Nimmer kan hij zich ontslagen achten van de plicht
zijn instincten te beoordelen. Zijn gehele leven door wordt hij gecon~
fronteerd met de keuze uit een verscheidenheid van gedragslijnen.
Product is de mens van de samenleving. Enerzijds kan hij door de om-
standigheden waaronder hij leeft worden gestimuleerd tot grootse daden.
anderzijds kunnen de maatschappelijke omstandigheden uitermate rem~
mend werken op de ontplooiing van de zedelijke kracht en het zedelijk
bewustzijn van de mens. Zelfs in de ongunstigste omstandigheden kan
de mens zijn geweten echter niet blijvend buiten werking stellen; die
geestelijke functie bij de gratie waarvan hij niet alleen in staat is te
handelen naar eigen besef van goed en kwaad. maar die hem daartoe
ook voortdurend oproept. Zo blij ft de mens tegenover de omstandig~
heden staan in een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat kan hard
lijken. doch men mag niet uit het oog verliezen. dat in dit standpunt
tevens ligt opgesloten erkenning van de -mogelijkheid voor ieder om op~
nieuw te beginnen. om het proces der menselijke zelfverwerkelijking op~
nieuw op gang te "kunnen brengen. De steun en stimulans van een
geestelijke raadsman kunnen in het proces van de individuele bewust~
wording van grote betekenis zijn. Met zijn geloof in de mogelijkheden
van de mens en met het voorhanden identificatiemateriaal zal hij menig-
maal een cliënt behulpzaam kunnen zijn bij het zoeken naar een antwoord
op normale levensvragen. zal hij bij een ander. die is vastgelopen in het
leven. de krachten kunnen wekken die nodig zijn om verder te gaan.
Tekortschieten is menselijk. onmenselijk is het wanneer men niet met
alle beschikbare krachten tracht zichzelf daar boven uit te werken.
Want de mens is niet alleen product. maar tevens vormgever. Schepper
van zichzelf en ontwerper van wereld. Op voorwaarde. dat men de
situatie waarin men is geraakt volstrekt ernstig neemt en van daaruit
tracht op menselijke wijze deel te gaan nemen aan het leven ... Zijn taak
ziende als mens. ziet hij in zijn mens-zijn zijn taak". lezen wij in de
brochure over de humanistische geestelijke verzorging. De humanistische
geestelijke verzorging is niet gebaseerd op een of ander moralisme. "dat
de mens slechts voorhoudt wat hij al wist. namelijk hoe hij eigenlijk
leven moet. Dat is allerminst onbelangrijk. maar het laatste woord is
het niet. Dat spreekt van de mogelijkheid voor de mens om zich mèt zijn
tekorkn en gebreken thuis te leren vinden in het avontuur van het
leven. als de rijkste bestaansvorm van de drang. die alle zijn voortstuwt,
en de mens in zijn falen en slagen. zijn wanhoop en zijn geloof opneemt
in een groot verband. Daardoor weet hij zich organisch verbonden met
de totaliteit van het zijnde. en kan hij voor zover hij in de beleving de
tegendelen vermaÇJ te verzoenen. ÇJeworteld raken in het bestaan."
(Geest. verz. op hum. gronds!.)
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Op het terrein van het Z.g. practisch humanisme beweegt het Humanis-
tisch Verbond zich pas enkele jaren. In die tijd is op overtuigende wijze
gebleken, dat velen behoefte hebben aan deze vorm van nid-godsdien-
stige geestelijke verzorging en bovendien, dat op basis van de humanis-
tische levensovertuiging geestelijke steun kan worden verleend aan hen,
die zich bewust of min of meer onbewust aan deze overtuiging verwant
voelen. Het is niet gepast door publicatie van citaten uit brieven van
cliënten het bewijs te leveren van de juistheid van voorgaande opmer-
king. Zonder deze getuigenissen aan de openbaarheid prijs te geven
zal men wel willen aannemen, dat de geestelijke raadslieden van het
Humanistisch Verbond langzamerhand beschikken over een arsenaal van
gegevens waaruit de positieve waardering van de geboden steun op
overtuigende wijze aan de dag treedt. Uitlatingen van mensen. van wie
sommigen soms in diepe wanhoop verkeerden en die door hun ontmoe-
tingen met een mede-mens. die hen begreep en hun vertrouwen wist te
winnen, het leven thans weer aan kunnen, doordat nieuwe perspectieven
werden geboden. Hun reacties bewijzen. dat het Humanistisch Verbond
zich niet voor niets is gaan bewegen op het terrein van de geestelijke
verzorging.

Medaille door Pisanello van Vittorino da FeItre.
Italiaans opvoeder en humanist (1378-1446).
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LIBBE VAN DER WAL

TWEE FILOSOFISCHE WEGBEREIDERS

Wij herdenken de oprichting van het Humanistisch Verbond, niet de
geboorte van het Humanisme. En de "wegbereiders", waarvan mijn titel
spreekt, zoeke men dan ook niet in de oudheid, maar in onze eigen
eeuw: wat volgt is gewijd aan de beide zogenaamd "Groninger" filosofen
Heymans en Leo Polak. Bij hun dood was er van een Humanistisch
Verbond nog geen sprake, maar het geestesklimaat, waarin het verbond
kon ontstaan en gedijen, was voor een niet onbelangrijk deel mede door
hen gevormd, zodat wij hen mogen eren als wegbereiders voor het
Humanistisch Verbond. Maar, zal men vragen, maken wij ons dan niet
schuldig aan de vaker gemaakte fout, aan het eigen streven de luister te
verlenen van grote namen? Vooral wat Heymans betreft zal men ons
vermoedelijk van annexatie-zucht verdenken. Maar niet te recht! Aan
het proefschrift "Karakter en methode der Staathuishoudkunde", waarop
Heymans in 1880 aan de Leidse universiteit promoveerde, is als laatste
deze merkwaardige stelling toegevoegd: "Een godsdienstloze Kerk van
het Ideaal is, historisch zowel als logisch, de eis der toekomst" 1). Ik
ben mij er van bewust, dat het vaak een hachelijke onderneming is een
gedachtengang te reconstrueren, die in een "stelling" tot een meer bon-
dige dan duidelijke formulering is gestold: men loopt de kans ieder
woord met zoveel bedoeling te laden, dat men er tenslotte heel wat meer
uithaalt dan er in zat. Maar de volgende interpretatie is dunkt mij een-
voudig genoeg om mij niet in de verdenking te brengen, dat ik het gras
wil horen groeien: wanneer Heymans "de godsdienstloze kerk van het
Ideaal" als "eis der toekomst" blijkbaar stelt tegenover de kerk, zoals
die in zijn (en ook in onze) dagen is gerealiseerd, dan brengt hij daar-
mee tot uitdrukking: (a) dat hij, hoewel geenszins tevreden met de be-
staande kerk, anderzijds wel degelijk de waarde en betekenis van een
"kerk" erkent; (b) deze waarde is echter niet gelegen in het godsdien-
stig karakter ervan; maar (c) in de zuiver zedelijke kern, die veelal in
de godsdienst verscholen ligt. Deze zedelijke kern is nog niet of nauwe-
lijks aanwezig in primitieve godsdiensten, waarin het voornamelijk gaat
om het aanwenden van alle denkbare middelen om goddelijke machten
voor zich te winnen of te verzoenen. Maar langzamerhand verandert het
complex van gevoelens en gedachten dat godsdienst heet van karakter.
Meer en meer breekt dóór het primitieve antwoord op metafysische vra-
gen de uit zedelijk besef geboren behoefte tot ideaalvorming heen, en in
latere vormen van godsdienst is dit zedelijk element van een zo centrale
betekenis geworden, -dat het geloof juist daaraan een groot deel van zijn
werfkracht kan ontlenen. Deze historische ontwikkeling kan men dan
tevens-.logisch noemen: in een voortdurend reinigingsproces wordt dat-
gene, waar het in wezen om gaat, van alle metafysische slakken en bui-
tenzedelijke omkorstingen ontdaan, om tenslotte in zuiverheid de mensheid
te leiden en te bezielen. Met zijn eis trekt Heymans dus de lijn van deze

1) De citaten heb ik getransponeerd in de huidige spelling.
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historische én logische ontwikkeling alleen maar door. En wat hij dan
de eis der toekomst noemt, "de godsdienstloze kerk van het Ideaal", dat
is, mag men zeggen, verwerkelijkt in het Humanistisch Verbond.
Ik wil hiermee geen pleidooi houden voor de term "godsdienstloze kerk".
Gesteld dat wij het verbond zo zouden willen noemen, dan zou men
alleen al op etymologische gronden van kerkelijke zijde ons kunnen be~
tichten van usurpatie, en ook binnen het humanistische kamp zou een
dergelijke naamgeving op gerechtvaardigde bezwaren stuiten. Maar ook
als wij deze naam afwijzen, laten wij niet voorbijzien aan wat deze term
in onovertrefbare kortheid suggereert. Ik zeg niet: de organisatie~vorm
op zich zelf, maar wel de inhoud daarvan, wat men dus in deze termino~
logie misschien zou kunnen noemen: de onzichtbare kerk-tussen-aanha~
lingstekens - die moet voor de humanisten een betekenis en een functie
hebben, die vergelijkbaar is met wat de echte kerk voor de gelovigen
betekent.
Ook in de dissertatie zelf geeft Heymans, - hij is dan drie en twintig
jaar! - duidelijk blijk van zijn onversneden humanisme. Het is waarlijk
niet een geestverwantschap uit de verte, die hem met de humanisten
verbindt! Vooral de principiële beschouwingen over "De wetenschap als
middel" 1) zijn in dezen instructief: er zijn bladzijden, waarvan men zou
kunnen geloven dat ze geschreven zijn om de beginselen van het H uma-
nistisch Verbond te illustreren. De wat ouderwetse, licht retorische
stijl geeft nog een bijzondere charme aan dit forse pleidooi voor het
vrije denken, waarin reeds onmiskenbaar de klauw de leeuw verraadt.
Eén citaat moge hier volgen:
,,Inderdaad zijn weinig dingen ergerlijker dan wantrouwen in de macht
der waarheid ten goede. Men eist eerbied voor gemoedsbezwaren; ik
moet ronduit erkennen, dat ik nooit die eerbied heb gevoeld. Wie de
moed tot denken mist, hem zal ook de moed tot handelen ontbreken;
op beide terreinen geldt één zedewet, en haar eerste woord is objectiviteit.
Deze gemoedsbezwaren, wat zijn ze anders clan een lafhartig zich vast~
klampen aan traditionele begrippen, voortspruitende uit gebrek aan ver~
trouwen op eigen hoofd en eigen hart? Is uw ideaal te zwak om de strijd
op te nemen met een desnoods satanische almacht - moet het geholpen
en gedragen worden als een kin cl in de leiband - laat het vergaan!
Voorwaar, geen bakerkind Gods, - een zelfstandige, heerlijke leids~
vrouw langs de donkere paden des levens moet het Ideaal voor ons zijn.
en het niets is beter dan de caricatuur - - - Zijn wij mannen.
dat wij niet zonder zenuwachtige hartkloppingen sommige vraag-
stukken durven onderzoeken? Stellen wij ons het ergste voor:
alles blijkt waar te zijn en de wereld vol clisharmonie~n. Zullen wij een
atoom van onze mensenwaarde verloren hebben? Voorzeker. zij die ge-
noeg slaven zijn om hun hart te maken tot een stuk klei in de handen
der almacht, zij zullen zich haasten, als tyrannenknechten gewoon zijn.
lofliederen aan te heffen ter ere ook van het slechtste. Maar is er aan
hun idealiteit iets verloren? Wanneer zij zich buigen voorde macht,
wordt dan hun standpunt hoger of lager, naarmate die macht woröt uit-
geoefend op een wijze meer of minder in overeenstemming met het
Ideaal? Niet op dezulken heeft te letten. wie over mensenwaarde spreekt.

1) Hoofdstuk III. pag. 103 sqq.
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En de anderen, zij. die niet het Goede dienden, omdat ze het voor al~
machtig. maar de Almacht. omdat ze haar voor goed hielden, - nu ja.
voor dezulken geldt het hun geluk. Maar ook niets meer. Niet hun
idealen. niet hun zedelijkheid. Gelooft zij. dat het Çjoede in del mens
vernietiÇ/d kan worden door een paar vergissingen? Sla de bladen der
Çjeschiedenis op, en zie. hoe vaak het begraven scheen onder dwalingen
der wetenschap. Maar telkens en telkens weer heeft het zich vrijge~
maakt, niet met behulp van zedemeesters, die de wetenschap voorpreek-
ten, hoe ver zij gaan mocht. - nee door eigen kracht herstelde het van
de doorgestane schok; door wetenschappelijke redenering werden de
fouten der wetenschap aangewezen en de zelfstandigheid van het Ideaal
gehandhaafd. Het is waar, pijnlijk was vaak de overgang, maar de vrije,
natuurlijke ontwikkelinf.l van het menselijk denken is met het lijden van
een paar geslachten niet te duur gekocht. Niet geluk, maar volmaking
is de bestemming der mensheid, en waar de laatste kan worden verkre-
Ç/en ten koste van het eerste, is aarzelinÇ/ misdaad."
Heymans' humanisme is door de jaren heen niet veranderd, de toon is
bezonkener geworden en verzacht, mé\ar de inhoud bleef vrijwel gelijk.
Men heeft wel geprobeerd de oudere Heymans - de jongere kende men
niet! - uit te spelen teÇjen Leo Polak, en deze voorgehouden, dat Hey-
mans niet alleen op veel mildere wijze had fjesproken. maar in feite ook.
heel iets anders had gezegd. Dat er tussen zijn eigen hartstochtelijke
en soms uitdagende betoogtrant en de gedragen volzinnen van de ireni-
sche Heymans een niet onaanzienlijk verschil in accent bestond, is ook
Polak zelf niet ontgaan. Wel schreef hij eens in zijn dagboek - men
kan het niet zonder glimlach lezen -: "de gedachte, dat alle overtuigen
toch niet beter maakt. heeft mij onredelijk Çjeremd bij de verkondiging",
maar naar buiten bleek van deze onredelijke geremdheid niet zo veel:
terwijl het allerminst zijn bedoeling was de andersdenkenden .te kwetsen.
was hij wel altijd van mening. dat men het niet duidelijk genoeg kon
zegqen! Maar dat Heymans "over deze dingen heel anders' had gedacht",
zoals men Polak schreef naar aanleiding van zijn geruchtmakende radio-
rede "Eenheid boven Ç/eloofsverdeeldheid", dat ontkende hij. en vol~
komen terecht. Zeker, Heymans hééft eenmaal 1) een Ovidiuscitaat ge-
bruikt, waarin sprake is van "de god in ons", maar men moet al bijzonder
slecht lezen om hieruit te concluderen, dat Heymans toch eigenlijk "ge-
lovig" of Christen was. Want in welk verband wordt Ovidius' vers geci-
teerd? Sprekend over de consequenties van de hypothese van het psy~
chisch monisme, zet Heymans uiteen, dat dan de afzonderlijke psychi-
sche individuen niet beschouwd zouden moeten worden als naast elkaar
staande en voor altiid van elkaar afgescheiden wezens, maar als slechts
tijdelijk aff.lezonderde inhouden van een hOf.ler, in laatste instantie van
een alles omvattend bewustzijn - precies zoals onze afzonderlijke voor-
stellingen en gedachten inhouden zijn van een omvattend bewustzijn,
dat wij nu juist als ons bewustzijn plegen aan te duiden. ,,- - -:- wenn
wir zur Vermutung gelangt sind 2), dasz in der Menschheit, und schliesz-
lich in der Welt, ein groszer psychischer Organismus sich entwickelt.
- - - Und indem wir, jeder in seinem engen Kreise. und mit seinen

1) In zijn rectoraatsrede "De toekomstige eeuw der Psychologie" (1909).
2) Ik citeer hier de Duitse vertaling (Ges. KI. Schriften Il. pag. 289).

75



kleinen Mitteln und nach dem Masze seiner beschränkten Kräfte. für die
Verwirklichung unserer Ideale arbeiten. sind wir uns dessen bewusst. dasz
unsere Tätigkeit in letzter Instanz auf das Weltziel gerichtet ist. und
vom Weltstreben getragen wird. Est deus in nobis. agitante calescimus
illo!"
Dat hij met dit "goddelijke in ons. onder welks inwerking wij in vuur
raken" zeker niet God heeft bedoeld in de normale betekenis van dit veel
misbruikte woord. heeft Heymans ten overvloede nog eens met niets te
wensen overlatende duidelijkheid gezegd in zijn Metaphysica 1): "Of de
begrippen God en onsterfelijkheid in het stelsel van het psychisch monis-
me behouden kunnen blijven of niet. hangt er tenslotte vanaf. hoe ruim
of hoe eng men deze begrippen neemt; in elk geval zou daaraan in het
bestek van die wereldbeschouwinf/ een heel andere betekenis moeten
worden f/ef/even dan in dat van het dualisme of de kerkleer." Na dan te
hebben toegegeven. dat "de overgang van de godsdienstige tot een
wetenschappelijke wereldbeschouwing gemakkelijker en minder pijnlijk
kan worden gemaakt. als men de oude namen. waar het maar mogelijk
is. in de nieuwe gedachtenwereld overhevelt". wijst hij toch ook ter wille
van "de eerlijkheid van de denkende tegenover zichzelf en anderen" die
oude namen af. "Het schijnt ook niet in overeenstemming met de piëteit.
waarop deze historische. hele perioden van diep denk-, gemoeds- en
wilsleven belichamende begrippen aanspraak kunnen maken, als men
deze al naar behoefte voor nieuw gebruik gaat fatsoeneren. Sint ut sunt.
aut non sint! 2)
En voor wie na dit alles er nog aan mocht twijfelen. of Heymans wel
een humanist in onze zin mag heten. citeer ik hier de laatste bladzijde
van zijn "Einführung in die Ethik": "Nicht von auszen. nicht durch
blinde Naturkräfte. und ebensowenig durch einen auszerweltlichen
Gott wird diese Menschheit auf ihrer Bahn vorwärtsgeschoben; sondern
in ihr selbst leben. durch ihre eigene Arbeit erstarken die Kräfte. welche
sie dereinst vom Bösen erlösen sollen - - - Das Gottesreich wird.
wenn es einmal auf Erden sich verwirklicht. das Werk des Menschen
sein". Aan het slot van zijn afscheidscollege (1927) constateert Heymans
niet slechts in de filosofie en de psychologie. maar ook in sommige natuur-
wetenschappen wat hij noemt "uiterst bedenkelijke verschijnselen: de
analyse wordt verwaarloosd. de strenge wettelijkheid geloochend. zelfs
aan het causaliteitsbeginsel getornd. en niet zelden dichterlijke uitbeel-
ding gesteld in de plaats van wetenschappelijk onderzoek". Zijn ver-
trouwen in de toekomst is echter niet geschokt. zulke perioden van ner-
veuze verslapping gaan wel weer voorbij! "Dan zal ook de filosofie weer
de weg terugvinden naar de oude methoden. de enige. die tot dusver
de mensen in staat hebben gesteld. zich werkelijk met elkander te ver-
staan; en dan zal. naar mijn vaste overtuiging. telkens weer bevestigd
worden. dat de onbevreesde en onbevooroordeelde toepassing van .die
methoden de erkenning van volstrekte waarden niet aan het wankelen
brengt. maar integendeel ze verheldert. zuivert en versterkt".
Een wegbereider van het Humanistisch Verbond heb ik Heymans ge-

1) Hier geciteerd naar de Nederlandse vertaling. verschenen in de Wereldbibliotheek
2) Laat ze blijven wat ze zijn. of - verdwijnen!
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noemd. Maar naar aanleiding van deze laatste passus kunnen we dunkt
me nog iets verder gaan, en de vraag stellen, of Heymans niet bij uit-
stek geschikt was om die weg te wijzen. In deze peroratie vallen twee
sleutelwoorden: methode en erkenning van waarden. Enerzijds heeft
Heymans steeds vastgehouden aan de eis de filosofie wetenschappelijk
te doen zijn. Filosofische problemen moeten worden aangepakt op dezelf-
de behoedzame, stap voor stap voortschrijdende manier, die in de natuur-
wetenschappen tot zulke schitterende resultaten heeft geleid. "Auf
Grundlage der Erfahrung" is heel zijn filosofie opgebouwd. Zijn methode
is empirisch. omdat het altijd weer de feiten zijn, waarvan hij uitgaat èn
waartoe hij terugkeert om er de juistheid van zijn theorieën aan te toet-
sen; zij is tevens analytisch, omdat hij niet bij de ervaring. zoals die
gegeven is, blijft staan. maar tracht deze te ontleden. Zo is b.v. Heymans'
ethiek gebaseerd op de ervaring, en wel op die ervaring. zonder welke
wij nooit tot eniÇje ethiek hadden kunnen komen, de ervarinÇj van het
zedelijk waarderen zelf. Van deze ervaring gaat Heymans uit. Maar hij
blijft daarbij niet staan: concrete zedelijke waarderinÇjen zijn wel het
aanvanÇjsmateriaal, maar zij zijn ook niet meer. Zij behoeven niet voet-
stoots zo, zoals ze zijn gevoeld of uitgesproken. geaccepteerd te worden,
maar zij dienen te worden geanalyseerd. Pas op grond van een dergelijke
analyse is het mOÇjelijk tot een synthese te komen. Maar nadrukkelijk
waarschuwt Heymans tegen wat hij noemt de valse synthese, "een
bouwen in de lucht en uit lucht, een synthese zonder materiaal om te
synthetiseren; zij bestaat in het uitspreken van stoutmoedige. misschien
vernuftige, in elk geval veelomvattende beweringen, zonder dat men de
moeite heeft genomen. te zoeken naar feiten die ze zouden kunnen steu-
nen, en. vooral niet minder. naar feiten die ze zouden kunnen weer-
leggen".
Het schijnt op het eerste gezicht merkwaardig, dat Heymans met zijn
empirische methode resultaten bereikt. die anti-empiristisch zijn. Maar
er is wel beschouwd geen enkele verwantschap tussen wat empirisch en
wat empiristisch heet. tussen empirie en empirisme, ook al suggereren de
termen het tegendeel. Empirisch is de methode. die uitgaat van
de ervaring. Een methode mag niet vooruitlopen op het resultaat
van de ervaring. "Men behoort". heeft Heymans gezegd, "een
methode alleen maar met nauwÇjezetheid toe te passen, en dan moet
men afwachten wat er uitkomt". Wat men daarentegen "empirisme"
noemt (met het bijbehorend adjectief empiristisch), dat is niet deze
methode. maar dat is een als resultaat van het onderzoek geboren theorie,
de theorie nl.. dat wij in ons weten datgene. wat in de ervaring gegeven
is. nooit en nergens overschrijden. Deze theorie wijst Heymans af: hij
komt tot de erkenning. dat ons weten mede berust op wat in de ervaring
niet gegeven is. En hij is. zegt ten Have terecht. tot deze erkenning
gekomen, "juist omdat hij bij zijn onderzoek geen enkel feit, ook niet het
subtielste. heeft verwaarloosd" 1). Met andere woorden hij is empirischer
dan de empiristen die ten gevolge van hun empirisme verÇjeten empirisch
te zijn.
Enerzijds is Heymans dus afkerig van dogmatiek en speculatie en tracht

I) vgl. Prof. Dr. T. T. ten Have. Heymans, de Groninger, Psychologie en de critiek
van Dr. Meyering, pag. 51.
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hij in vertrouwen op de rede te komen tot wetenschappelijke, d.i. alge-
meen geldige resultaten, aan de andere kant heeft hij ongeschokt bewaard
wat hij zelt noemt zijn "geloof in de echtheid van het bewustzijn en van
alle bewustzijnservaringen". "Ik heb", zo gaat hij dan verder in zijn
afscheidscollege, "het altijd als methodisch onHerijmd Hevoeld, aan te
nemen. dat in de Hrond der zaak bewustzijn Heen bewustzijn zou zijn,
maar een beweging van kleine stofdeeltjes, en de evidentie van ons oor-
delen en beoordelen geen evidentie, maar een geassocieerde voorstelling
of lustaandoening". Het is nu de zeldzame combinatie van deze beide
grondgedachten, die Heymans ver heeft doen blijven van twee mogelijk-
heden, die men vaak ziet gerealiseerd: men kan in bezieling spreken
over waarden, maar meent dan als regel, dat dit slechts mogelijk is in
samenhang met een dogmatische geloofsleer; zelfs als men daaraan ont-
komt, wordt een wetenschappelijke benadering van de hierliggende pro-
blemen niet zelden geacht aan deze problemen toch eigenlijk te kort te
doen. Het resultaat is dan nooit meer dan een louter subjectief getuige-
nis. dat ook vooral niet meer wil zijn dan subjectief. Wie daarentegen
met een wetenschappelijke instelling met waarde-problemen in aanraking
komt, wordt bedreigd door twee gevaren: het komt voor, dat hij in een
krampachtige "wetenschappelijkheid" deze problemen als onoplosbaar
of als schijn-problemen bant van het terrein van de filosofie: daarmee
doemt hij de filosofie tot steriliteit, en bevordert de dogmatische behan-
deling van deze vragen, die zich toch niet laten elimineren; en het is
ook mogelijk, dat hij met zijn "verklaringen" van de verschijnselen der
zedelijke waarderinH deze eiHenlijke alleen maar wèH verklaart. en als
een illusie demaskeert wat wij desondanks niet kunnen prijsgeven.
Heymans heeft dank zij zijn eerbied voor de feiten de bezieling en de
nuchterheid weten te verenigen, en juist dit moet, naar het mij voor-
komt, sterk appelleren aan de humanisten van vandaag.
Het is dan ook misschien meer dan een toeval. dat men de zogenaamde
"Groninger School" vrij sterk vertegenwoordigd vindt in het hoofd-
bestuur van het Humanistisch Verbond, terwijl drie curatoren van de
leerstoel van de "Socrates"-stichting en de bezetter van die leerstoel
eveneens tot die school behoren. Maar van één man heeft men in deze
tien jaren van opbouw pijnlijk de hulp moeten missen: van Leo Polak.
Zo kunnen wij ook hem hier slechts eren als een wegbereider, niet als
wat hij krachtens zijn bijzondere gaven en gezag had kunnen zijn, als
hij ons niet voortijdig ontvallen was: een leidende en stuwende figuur in
de internationale humanistische beweging. Ik heb over mijn leermeester
en vriend Poiak meermalen gesproken en geschreven 1), en liever dan
mij zelf te herhalen wil ik ook zijn betekenis hier trachten te benaderen
door het geven van een paar citaten. Zij zijn beide ontleend aan de aan-
tekeningen, die hij heeft toegevoegd aan zijn veelbesproken radio-rede
"Eenheid boven geloofsverdeeldheid", die beschouwd kunnen wurden
als zijn meest centrale gedachten. In de eerste plaats de noo~, die hij
toevoegt aan Heymans' boven geciteerde stelling over de "godsdienstloze
kerk van het Ideaal": "Maar zegt dan niet het hoogste, het zuiverstp.
geloof zelf: God is Liefde, God '5 Waarheid? Zeker, het geloof mone

1) vgl. "Herdenking van Leo Polak", aula-rede 1946 en de biografische schets "Over
Leo Polak" in deel I van de Verspreide Geschriften (1947):
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zijn God heiligen door Hem te vereenzelvigen met het Ideaal. Wij daar-
entegen mogen het Ideaal niet hypostaseren en personificeren tot een
bestaande Almacht, wij mogen het niet vergoden. God is genadig. zo
niet verbiddelijk; Hij is. onafhankelijk van ons. en als zodanig wil en kan
Hij gediend worden door aanbidding. Het Ideaal is ongenadig. onver-
biddelijk. Het geldt, onvoorwaardelijk. doch bestaat niet en vermag niets
zonder ons. Het wil noch kan aanbeden. maar alleen gediend worden
door ons zuiver streven naar zijn uerwerkelijking. Het Ideaal heeft zijn
heiligheid in zichzelf. een bestaand God zou zijn heiligheid alleen kun-
nen ontlenen aan zijn verhouding tot het (niet door hem geschapen, im-
mers niet bestaand) Ideaal".!)
Een schitterender commentaar laat zich haast niet denken. Polaks bijzon-
der vermogen tot glasheldere formulering laat zich hier. zoals trouwens
op elke bladzij van dit geschrift. volop bewonderen. Men heeft Polak
verweten de praktijk van de godsdienst gesteld te hebben tegenover het
ideaal van de Rede. Hij heeft terecht dit verwijt afgewezen. en laten
zien. dat hij beginsel tegenover beginsel stelde: "het "splijtzwam"-prin-
cipe der heteronomie (die met haar "bijzondere Openbaringen. Schrif-
ten. Godsgezanten. enz. enz. noodzakelijk voor de een "heilig" maakt.
wat voor de ander "heiligschennis" is) tegenover het eenheidsprincipe
der autonomie (die geen ander gezag kent dan ons aller gemeenschappe-
lijke maatstaf van waarheid en zedelijkheid)."
Het laatste citaat geeft naar het mij voorkomt een sprekend voorbeeld
zowel van Polaks zwakke kant als van. zijn volle kracht. Hij citeert eerst
Heymans: "Und so lässt sich denn der Übergang von der religiösen ZUl'

hier vertretenen philosophischen Welt- und Lebensanschauung mit dem-
jenigen aus dem Kinder- in das Mannesalter vergleichen: das Kind
glaubt. dasz alles für ihn zum Besten' gefügt ist. und hat nur zu tun was
ihm geheiszen wird; der Man aber weiss, dass das Los seiner selbst und
seiner Angehörigen in seine Hände gelegt is. und dass er. wenn densel-
ben durch seine Nachlässigkeit Böses widerfährt. seine Schuld auf nie-
mand wird abwälzen können." Dan gaat Polak zo verder: "Zo vervangt
dan Heymans uitdrukkelijk voor wereld- en levensleer de melk van de
godsdienst door de vaste spijs der wijsbegeerte". Het beeld is. dat moet
men toegeven. mooi gevonden. maar het geeft aan Heymans' vergelijking
nu juist de nuance. die deze voor de andersdenkende niet meer aan-
vaardbaar maakt. Hier is Polak niet aan het gevaar ontsnapt de over-
tuigingskracht van zijn betoog te verzwakken door te irriteren. En zijn
toevoeging "waarmee wij nochtans niet gezegd willen hebben ... " komt
te laat: wat hij gezegd hééft. maakt dat het volgende nog maar half
doordringt. Wat des te meer te betreuren is, omdat hij juist daar zich
laat zien in volle kracht:
"Waarmee wij nochtans niet gezegd willen hebben. dat niet ook bij de
beste godsdienst-philosophen. of bij de ware Profeten en Zieners. de
autonome ketters (= Reinigers) en de grote mystieken van alle gods-
diensten heel wat van die vaste spijs der philosophia perennis. der inner-
lijke en eeuwige waarheid. zou zijn te vinden. En natuurlijk erkennen wij
met dezelfde Heymans. dat de godsdienst. die immers naar wij zelf van
meet af zeiden. antwoord tracht te geven op de diepste vragen van leven

1) Verspr. Geschr. r. paÇJ. 120.
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en sterven, aan millioenen en millioenen een (zij het ook veelal nóg zo
bedenkelijke) ideële "achtergrond" des levens heeft verschaft. Soms
zelfs zo stralend, dat hij verblindde voor heel de werkelijkheid dezer
wereld! Doch met Heymans achten wij het. nu deze veelzins irreële
godsdienstige achtergrond dagelijks meer der mensheid ontzinkt, de
hOHe taak der empirische wijsbeHeerte, de echte, wezenlijke achtergrond
des levens ook de eenvoudiHste van Heest te doen zien in het zuivere,
voor allen schijnende licht der autonome rede".
Ziedaar het indrukwekkende programma, dat Polak op voorbeeldige
wijze heeft uitgevoerd. Polak bezat een weergaloos vermogen om moei-
lijke problemen ook voor ongeschoolde toehoorders doorzichtig en een-
voudig te maken. Het voor de filosoof allerminst denkbeeldige gevaar,
dat zijn werkzaamheid verwordt tot een wel boeiend en vernuftig. maar
ijdel en onvruchtbaar spd. dat slechts door enkele uitverkorenen kan
worden gespeeld, en voor de anderen dan ook geen betekenis heeft. -
dit gevaar heeft voor Polak nooit bestaan. Juist zijn bewogenheid met
het lot van de medemens was een van de Hrote drijfkrachten van zijn
zoeken naar waarheid. De filosofie had de mensen wat te zeggen. zij
moest weer worden tot wat zij kón zijn, een bron van bezieling, een
"Lehrerin im Ideal". En zo heeft mede zijn werken het mogelijk gemaakt,
dat het Humanisme in Nederland zich tot een Verbond organiseerde.
Voor ons humanisten blij ft de arbeid ook van deze wegbereider een in-
spirerend voorbeeld.

Medáille door- Niccolo Fiorentino van Angelo Poliziano, .
hoogleraar aan de universiteit van Florence en boezemvriend van

Lorenzo de Medici (1454-1494).
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F. P. HUYGENS

" VERKENNINGEN IN DE VOORHOEDE

Tussen de beide wereldoorlogen, toen reeds in toenemende mate grote
groepen der bevolkinÇJ buiten de werkinÇJssfeer der ÇJodsdienstige bezie~
ling bleken te geraken, kon men onder de buitenkerkelijke intellectuelen
in Nederland verschillende humanistische tendenties vinden: zedelijk,
religieus, maatschappelijk en cultureel. De figuren die in dit verband
genoemd kunnen worden hebben zich, ieder op eigen wijze, bezig gehou-
den met problemen, welke liggen op het terrein van de concretisering
van een levensovertuiging in de breedste en diepste zin. Als zodanig
hebben zij, overeenkomstig hun aard, geijverd voor de bezieling van
het buitenkerkelijk nihilisme tot een zinvolle vormgeving in de buiten-
kerkelijke levenssfeer. 1)

Tot deze figuren heeft JUST HAVELAAR (1880-1930) behoord,
wiens betekenis door misvatting en miskenning van zijn persoonlijkheid
en werk gekleineerd of althans onderschat is. De meedogenloze, maar
ten slotte door de tijd in het ongelijk gestelde tegenstander die Dirk
Coster in Ou Perron heeft ontmoet, vond Havelaar in de persoon van
J. C. Bloem. Onder diens invloed is hij, grotendeels door oppervlakkige
kennisnemers van zijn werk, als een wee en week schrijver uitgekreten.
omdat het blijkbaar tot de goede toon behoorde, op schampere wijze te
spotten over alles wat zweemde naar "universele liefde", "kosmische
religie" en de "nieuwe mens", begrippen die men alle bij Havelaar kan
vinden en waarmee hij, in de beste zin van het woord, heeft "gesticht".
"Tien jaren na het einde van den oorlog", schreef Herman Wolf 2) bij
de dood van Havelaar, "zijn deze begrippen voor zeer velen gemeen-
plaatsen geworden. omdat ze in vergaderingen en stichtelijke bijeenkom-
sten tot vervelens toe zijn herhaald en aldus nietszeggende klanken voor
de meesten der jongeren werden. Maar deze jongeren vergeten wat 't
voor ons. die omstreeks 1890 zijn geboren, in een tijd van het meest
trieste materialisme, die aan een alle geestdrift doodend. alle geestkracht
verlammend relativisme en scepticisme hebben geleden en die in den
oorlog bijna den waanzin, in de uiterste wanhoop over de schending
van alles wat menschelijk was. nabij waren, ze vergeten wat het toen
voor ons beteekende dat een bezield, vurig en innig-voelend, geest-driftig
mensch ons weer van Liefde durfde te spreken en ons weer het vertrou~
wen in het geschonden Leven bracht, die het Menschelijke weer ver-
mocht te aanvaarden als stralend ideaal. die zóó iets van zijn overvolle
hart deed overvloeien in 't onze dat traag en dor geworden was". Een
lang citaat, dat we hier in zijn geheel hebben opgenomen, omdat het op
zo'n karakteristieke wijze de mentaliteit weergeeft van die groep van
buitenkerkelijke intellectuelen tussen de beide wereldoorlogen, die met
Havelaar weer durfden beseffen dat "de goedheid der liefde, het eeuwig
positieve en actieve beginsel van ons leven is." 2)
Wie dit wee en week in de oren klinkt, zal van Havelaar allerminst een
uitlating verwachten als de volgende in een brief van 22 januari 1929,3)
waarin hij het over goed en kwaad heeft: "Het kan nooit kwaad zijn het
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kwade, het duistere te belijden, indien dit gebeurt op een nobele - dat
is strijdende - wijze, indien dus dit kwade als kwaad wordt gevoeld
en als een smart gevoeld. Dit is altijd vruchtbaar, levenwekkend, ten-
slotte bevrijdend ... " Het kernprobleem is: "Wat is het kwade aan zich
en hoe is het in 't leven verklaarbaar? En als we ons die vraag stellen,
dan staan we werelden af van de Calvinisten en van de Katholieken
en van de Joden! Want het is bijna onbegrijpelijk. dat eeuwen en eeuwen
lang de beste koppen en de edelste harten gezegd hebben: God is al-
machtig, God is goed en God laat het booze in de wereld toe. 0 theo-
logie!"
De bespiegelende geest die het als de taak der mensheid beschouwde,
dit leven te vereeuwigen door onze liefde, is tot een levenshOLlding
gekomen, waarin kunst en religie zijn opgenomen en waarin zich aller-
eerst de ethicus openbaarde die over "De Religie der Ziel" 4) geschre-
ven heeft en die tevens als kunstenaar over "Het Leven en de Kunst" 5)
een oordeel vermocht te geven. dat het fundament heeft gevormd van
zijn in ruime kring zozeer gewaardeerde werkzaamheid als kunstkritikus.
Als wijsgeer heeft hij zijn opvattingen omtrent "De nieuwe Mensch" Ij)
ontwikkeld en "De zeven Essays" 7) van Emerson vertaald. Nochtans
heeft hij in het voorwoord van zijn studie "Humanisme" 8) verklaard, dat
hij buiten de filosofie om zijn doel heeft trachten te bereiken, in de over-
tuiging dat het belangrijkste wat het leven ons te leren heeft allen aan-
gaat en ook de ongeletterden geopenbaard kan worden. Blijkbaar heeft
Havelaar zich van alle "wetenschappelijke" en "schoolse" filosofie ver-
vreemd gevoeld en de ontwikkeling der wijsbegeerte beschouwd als een
ontaarding tot een louter wetenschappelijk bedrij f. waarin alleen de in-
gewijde de weg weet en dat degenen, die naar wereldbeschouwing en
wijsheid verlangen, nauwelijks meer iets te zeggen heeft. Voor hem had
slechts die wijsbegeerte zin en waarde, welke het leven verdiepte, welke
dus wijsheid vermocht te geven. Zelf noemde Havelaar zich "intuïtief
psycholoog", maar dat hij meer was blijkt uit zijn boeken "De Weg tot
de Werkelijkheid", 9) "Democratie" 10) en "Humanisme", waarin hij de
uitkomsten van zijn overpeinzingen niet in een speculatief stelsel heeft
vastgelegd of methodisch-systematisch te werk is gegaan, maar waarin
hij zich, gelijk Nietzsche, manifesteert als denker die "das Leben mehr
liebt als den Sinn des Lebens". Hem bezielde een liefde voor leven, mens
en wereld, die hem recht tot spreken gaf en waarvan men nu nog de
echtheid kan waarderen.
Ontbrak Havelaar de wijsgerige vormgeving die zijn werk duurzaam-
heid zou hebben verzekerd, de spontaneïteit en de opwellende gedach-
tenstroom die hem eigen waren, maakten hem geheel tot een man van
zijn tijd, die in zichzelf het gisten en onderzoeken ondervond en die
bezwaarlijk het onbezonkene zou hebben kunnen missen, dat hij met zijn
tijd gemeen had. Zijn temperament en aanleg waren kenmerkend voor
zijn kunstenaarschap, zijn verering van het leven maakte hem tot moralist.
Moralist in de moderne zin, omdat zijn ethiek door niet meer of minder
dan één fundamenteel gevoel werd bepaald: liefdevolle eerbied voor het
leven als menselijk leven. Van alle normen besefte hij de betrekkelijk-
heid, doch de grondnorm van de waarde der menselijkheid was voor
hem boven alle betrekkelijkheid verheven. "Hij geloofde", aldus Dr. J. D.
Bierens de Haan,ll) "aan de menschelijkheid, en dit geloof was hem
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zoo innig en ging zoo diep in zijn gemoed, dat het tot religie werd".
Het geloof aan God is Havelaar een vraag geworden, evenals het geloof
aan Christus, doch het geloof in de heiligheid der ziel was voor hem een
levend en eeuwig geloof. Wie dit geloof belijdt is een religieus humanist;
voor dit humanisme is Havelaar als een profeet opgetreden.
Zijn uitgangspunt was een stelling nemen tegen alle dogmatisme, het-
geen impliceert, dat hij de overgeleverde godsdienstvormen verwierp.
Hij zocht zijn waardering van het geestelijk leven in de mens, niet in
zijn belijdenis en tegenover het dogmatisme plaatste hij de vrijheidsidee.
In zijn studie "Humanisme" toont Havelaar dan ook duidelijk aan, dat
de hervorming slechts schijnbaar het gezag van het rooms-katholicisme
vernietigde, in werkelijkheid stelde zij er de nieuwe tucht van het calvi-
nisme voor in de plaats, zodat zij als vrijheidsbeweging een mislukking
moet heten. .
"De humanisten", aldus Havelaar S) over de nieuwe groep strijders voor
de vrijheidsidee, "waren alleen de eenzame geesten, de verstandelijken.
die zich aan het nieuwe massavormende en instincten-bevredigende
regiem onttrokken. Het verschil in temperament tusschen den volksman
Luther en den glimlachenden intellectueel Erasmus heeft algemeene,
cultuurhistorische beteekenis". Hij wilde hiermee zeggen, dat na de mis-
lukking der kerkhervorming als vrijheidsbeweging het intellect zich als
wachter voor de vrije menselijke persoonlijkheid heeft opgeworpen.
"Maar", zo gaat hij verder, "dat de persoonlijkheid zich aan de verstan-
delijke machten moest toevertrouwen is de vloek geweest van het histo-
risch Humanisme. Er werd door de historische fataliteit, die de ge-
moedswaarde buiten de ontwikkeling der menschheid sloot, iets essentieels
van de menschenwaarde verduisterd. En aldus werd het mogelijk, dat de
tweede vorm van humanisme, die tegen de Franse revolutie ontstond,
zijne verwoestingen aanrichtte. De Zedelijke factor bij de bevrijding der
menschheid bleef werkeloos. Het verstandelijke element werd geaccen-
tueerd, maar wat men miste aan zedelijke stimuleering, trachtte men aan
te vullen door hartstochtelijkheid. Men werd op hartstochtelijke wijze
verstandelijk. Maar het gevolg was, dat in naam der vrijheid duizenden
zijn vermoord".
Voor de negentiende-eeuwse intellectueel werd het scepticisme een
verlokkende wijsheid. Maar daarmee is aan alle ideedrift, die het
humanisme adelt en mogelijk maakt, de strop omgedaan. Het
socialisme, aldus Havelaar, heeft ons niet volkomen uit dit scepticisme
der negentiende eeuw losgemaakt. Het heeft immers het leven stoffelijk
begrepen en in zijn stoffelijkheid geabstraheerd. Het heeft de mens ge-
abstraheerd. Het heeft de mens onderworpen aan zijn eigen abstractie:
de gemeenschap. In plaats van enkele heersers en vele slaven begeerde
het een wereld van slaven alléén. Het verkondigde de nieuwe hiërarchie
van de universele staat. De persoonlijkheden zocht het te nivelleren tot
gelijkwaardige elementen, samen vormend het nieuwe idool: de massa.!:!)
Tegenover deze zich door de eeuwen heen voltrekkende "verdoling" van
het humanisme heeft Havelaar zijn nieuw humanisme gesteld: het geloof
aan de universaliteit van de mens en aan de eenheid der mensen, het
geloof aan de hogere zelfbestemming van de afzonderlijke mens en in
zijn gemeenschapsroeping. En het beginsel van dat geloof is de liefde.
"Wij willen vrij zijn, om vrijwillig ons te vereenen. Wij zijn zelfstandig,
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opdat we bewust een gemeenschap zullen scheppen". 8)
Met deze leer, waarin hij getracht heeft tot een sluitende wereld- en
maatschappij verklaring te komen, heeft Havelaar de weg gebaand voor
zijn denkbeelden over de nieuwe religie, die hij in zijn werk "De Religie
der Ziel" heeft ontvouwd. Op de eerste pagina van dit boek verklaart
hij reeds nadrukkelijk, dat zijns inziens de kerk niet meer het centrum
van de cultuur vormt: "Wij verdeel en de menschheid niet langer in
ketters en geloovigen omdat de kerk niet meer het centrum vormt der
cultuur en wij de religie niet meer verstaan als een objectieve waarheid
maar als een subjectieve gezindheid, die slechts voor ons persoonlijk
volledige waarheid kan zijn. Daarom bepaalt niet de leer, maar 't inner-
lijk leven onze religiositeit." 4) En hij heeft de moed gehad hieraan toe
te voegen: "Zelfs een atheïst kan aan God gelooven, al weet hij 't niet,
terwijl daarentegen een ijverend priester van de levende religie ten
eenenmale vervreemd kan zijn". 4)
Evenals Havelaars werk de bezonkenheid mist die kenmerk der wijs-
gerigheid is, evenzo ontbeert zijn opvatting omtrent de taak die de religie
ons stelt, de steun der rustige bezinning. Sterker, de onrust, die over de-
moderne mens gekomen is, is voor hem de stimulans van het religieus
bewustzijn. Niet het sluitend systeem van een dogma, maar de foltering
van de vertwijfeling vormt de religieuze mens. Uit het "geen raad meer
weten" alleen komt het religieuze denken voort dat verenigt en verbindt.
In deze radeloosheid ligt het beginsel besloten, waarmee de mens de
hogere levenskrachten verwerft: heiligheid, overgave, liefde.
Ontegenzeggelijk heeft Havelaar met deze geluksleer, opgebouwd uit de
vertwijfeling, in zekere zin de zedelijke grondslagen van zijn gedachten-
wereld verloochend, verontrust als hij was door de roep der menigte.
Ontrouw aan zichzelf is hij echter nooit geworden. Want wanneer hij de
liefde als centrale levensfactor aanwijst, dan verstaat hij daaronder niet
die religie der liefde, die verburgerlijkte tot ethica en vriendelijkheid,
maar die liefde, "welke zelfs in eigen Naam met verhevenheid haten
kan".4 )
Even onmiskenbaar is het feit, dat Havelaar in zijn betoogtrant ver-
schillende gebieden van het denken met elkaar heeft verward en dat hij
de begrippen Ziel en Idee herhaaldelijk als identiek heeft gehanteerd.
Dit neemt niet weg, dat hij als synthetische figuur veel heeft opgelost,
waarin anderen, zoals Frederik van Eeden vóór hem. zijn blijven steken.
En dit vinden en oplossen uit eigen kracht betekent een grote prestatie.
Wij hebben hier ter rechtvaardiging van de miskende figuur Havelaar
een schematisch beeld gegeven van de hoofdgedachten die hij in zijn
werk heeft uitgesproken. Dit beeld beantwoordt echter dan pas aan zijn
doel. wanneer het tevens getuigenis is geworden van de vurigheid, de
zedelijke moed en de gave van het woord, die in combinatie Havelaars
profetische instelling hebben bepaald. Havelaar. die de overtuiging had,
dat een nieuwe wereld ontstaan zou door een hervorming, die in het
menselijk binnenste haar oorsprong neemt. In het moedig vertrouwen
in een overwinning der humaniteit over de tekortkomingen van zijn tijd
heeft hij een schoon en verheffend woord gesproken. Hij deed dit uit
een grote innerlijke rijkdom. Pectus est quod auctorem fecit.

Een groter tegenstelling dan tussen de gevoelsmens Havelaar en de
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rationalist MENNO TER BRAAK (1902-1940) is moeilijk denkbaar
en toch is ook het werk van laatstgenoemde één uitgebreide zelfbekente~
nis. waarin o.m. met het christendom wordt afgerekend. Het revolutio~
naire dat beiden eigen was. is de onbezonkenheid zelve. een onstuimig~
heid. die bij Havelaar verbonden was aan zijn verering voor het leven.
aan zijn geloof in de mogelijkheid van levensvernieuwing . doch die bij
Ter Braak in hoofdzaak door een uiterst nuchtere. scherpzinnige en niets~
ontziende bevrijdingsdrift van de eigen persoonlijkheid werd gevoed. Zo~
als hij ten opzichte van de "schoonheid" en het "idealisme" zijn onafhan~
kelijkheid meende te kunnen herwinnen door een principiële bestrijding
ervan. zo ook heeft hij het christendom bestreden en zich ervan bevrijd.
Dit viel hem des te zwaarder en zijn afrekening was des te verwoeder.
omdat het ethisch protestantisme waarin hij was grootgebracht weinig
dogmatisch en juist door die ongrijpbaarheid verraderlijker voor hem was.
Deswege kon hij. mutatis mutandis. evenmin als Havelaar komen tot een
totale conceptie. een wereld~ of levensvisie van wijsgerig gehalte. waarin
zijn uitingen zijn samengevat. Hiervan is het voordeel. dat Havelaar noch
Ter Braak bij enige groep konden worden ingedeeld. dat hun woord vol
verrassingen bleef. omdat het zich niet aan een voorziene weg hield.
Havelaar behoefde zich dan ook niet van sommigen af te sluiten. daar hij
eer een man was om verwantschappen in te zien dan om zich in eigen
kring af te zonderen; Ter Braak daarentegen miste mensen~ en levens~
kennis. juist door zijn aanleg. slechts dàt te onderzoeken. wat het eigen~
belang raakt. Deze "vitalistische heiden. afscheidnemer van Dominees~
land. beroepstwijfelaar en modern naneef je van Multatuli". gelijk Prof.
Stuiveling 13) hem even speels als raak heeft getypeerd. had als zodanig
slechts één standpunt en wel dat van het geschoolde gezond verstand.
Ter Braak is de vertegenwoordiger geweest van de zoekers naar de kern
der individualiteit; hij heeft in zijn strijd voor het hoogste recht der per~
soonlijkheid elke conventie verworpen en elke vorm van traditie. elk dog~
ma a priori afgewezen. In zijn werken begrenst hij steeds enger het begrip
persoonlijkheid. daarbij voortdurend dieper peilend in de eigen geest en
in de vele vormen waarin zich de geest der mensheid heeft geopenbaard
of verborgen. W. L. M. E. van Leeuwen 14) heeft zijn werkzaamheid ver~
geleken met "afpellen". met het voortdurend meer verwijderen van om~
hulsels. op zoek naar de enige. blijvende kern. Ter Braak heeft daarbij
niets gespaard: al het "gewordene" heeft hij aangerand. slechts het "wor~
dende" had zijn waardering. Toch wist hij. dat de mensheid niet zonder
tradities kan leven. maar tevens besefte hij. dat de mens binnen die ver.
starringen in de diepste zin van het woord "geen leven heeft".
Zijn "Carnaval der Burgers" 1:» (1930) getuigt nog op humane toon
van de tragedie. dat steeds weer het ..levende" zal moeten verstarren. dat
- om een voorbeeld te noemen - ieder vurig gelovige ketter genoemd
zal worden of. wanneer zijn levend geloof de tradities doorbreekt. het ten
spoedigste zal worden gedogmatiseerd en in kerken gekerkerd.
Na zijn "Carnaval" is er in de toon van Ter Braaks werk een verandering
gekomen: hij werd feller. scherper en soms hatelijk. maar ook geestiger en
paradoxaler. In datgene wat zijn "Carnaval" nog suggestief maakte voor
een bredere schare van lezers vreesde hij de "schone schijn" en zijn eigen
stijl het masker afrukkend. bundelde hij een jaar later enkele studies en
kritieken van vroeger datum onder de titels "Afscheid V.:lI1 Dominees-
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land" 16) en "Man tegen Man" lB). Hij heeft daarin opzettelijk de chro~
nologie verworpen en de inhoud opgebouwd volgens de eigen psychische
evolutie, die immers bij ieder mens gepaard gaat met omwegen en terug~
tochten, die later tijdelijk bleken: een "reculer pour mieux sauter." In zijn
"Woord vooraf" heeft hij dan ook geschreven over de weg die hij geeste~
lijk is gegaan, daarbij alle heilige huisjes omverwerpend en de strijd met
open vizier kiezend, de strijd van "man tegen man". Of zoals hij het zelf
heeft uitgedrukt: "De verfijning breekt de weerbaarheid. Het inzicht
breekt de kracht. Maar indien de verfijning en het inzicht dan al niet de
naïveteit bezitten de eigen schepping als de enig ware te verdedigen, zij
kunnen toch het imperialisme (van een of ander dogma) binnen zijn gren~
zen terugwijzen." 17) Deze woorden voorspellen reeds de innerlijke
kracht, waarmee Ter Braaks denkhelderheid in scherp contrast is komen
te staan met de onverdraagzame drijverij van hen, die juist wèl hun dog~
ma als het enig ware hebben uitgekreten en zij verklaren tevens de heftig~
heid, waarmee hij zich later zowel tegen de dogmatische socialisten als
tegen de dogmatische katholieken heeft gekeerd.
De reden waarom Ter Braak zijn bundel essays "Afscheid van Dominees~
land" heeft gedoopt is, dat zij meer bepaaldelijk zijn een onwillekeurige
afrekening met de preektoon, met de uitwendige, maar ook de inwendige
preektoon. "Met preektoon", aldus de schrijver, "bedoel ik niet den rhe-
torischen galm, maar de vrees voor het gewone woord ... De vrees voor
het gewone woord wordt voor mij gesymboliseerd door den Nederland~
schen dominee, die in zijn preeken gedwongen is aanhoudend te verber~
gen. dat men God bezwaarlijk kan zoeken alleen op Zon- en Feestdagen
... De dominee behoort de gemeente te dienen, maar de dominee behoort
niet de gemeente de waarheid te zeggen. Zoo wordt de dominee gedreven
naar het woord, dat de te naakte waarheid bemantelen kan ... " 1 S) ZO
zijn de opstellen van deze bundel een langzaam zich bevrijden van het
domineeschap, waarvoor hij erfelijk bestemd scheen en haast opgeleid
was.
Zes jaar na dit "Afscheid" heeft Ter Braak weer openlijk beleden' een
"Christen" te zijn, doch een christen zonder geloof. zelfs zonder "geloof"
in de "vooruitgang". Hij aanvaardde echter de christelijke erfenis, die in
ons allen "instinct" geworden is, voor de ..laatste Christenen" nog slechts
één taak weggelegd ziende: "de beheersing van het ressentiment, door het
als ressentiment te denken en het als ressentiment te behandelen". 19).
Alle mogelijkheden voor partijkeuze waren toen voor hem, die God en
Kerk. Held en Volk, Vaderland en Meerderheid als holle woorden be~
schouwde, weggevallen, hoewel voor hem het probleem bleef bestaan, hoe
de "honnête homme" een bestaansmogelijkheid te verzekeren. De hon~
nête hamme, die "van nature" de door de denker met zoveel moeite te ver~
werven "honnêteté" bezit en de humor en de glimlach der "stille epicu-
risten", die, zoals in zijn boek "Van Oude en Nieuwe Christenen" 20) te
lezen staat, "voor ons idyllische rustpunten (zijn), en niet meer dan dat,
vacantieverblijven voor onze geest, waarin wij op adem kunnen komen en
eventueel paradijsillusies beleven." 21 ) Waar alleen is nog plaats op
aarde voor de "eenvoudigen van geest", de "gelukkige epicuristen", de
"natuurlijke" mensen, die de honnête hom me zo gaarne zouden ontvan~
gen? Voor Ter Braak. die de behoefte gevoelde de honnête hamme te
rechtvaardigen door hem "onder de mensen" te brengen, was dit pro-
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bleem des te moeilijker, omdat hij zich door zijn "christelijke erfenis" toch
gedrongen voelde als een Don Quichotte "een strijd in te zetten voor iets
schijnbaar ridicuuis tegen de muilen van dictatoren en de legioenen van
nummerdieren," 22) omdat hij vond, dat "wij den nieuwen mensch, den
honnête homme, moeten creëeren, wil hij bestaan, met dezelfde geestdrift
en met meer nuchterheid nog, zoo mogelijk, dan waarmee vorige genera-
ties hun mensch creëerden."23). "Wat is ons de europeesche cultuur
waard, zonder dat wij haar rechtvaardigen door deze honnête homme" ,
riep hij uit, die de door de darwinisten, marxisten en fascisten gestelde
mens geenszins "honnête" achtte. Hoewel de door Ter Braak bedoelde
"natuurlijke" mens dat wèl gedaan zou hebben, kon hij zelf onmogelijk
zich buiten de problemen van onze cultuur houden of wel ze alleen be-
spiegelen. Dus koos hij in het praktische de richting die hem 't meest de
persoonlijke vrijheid waarborgde: de democratie, maar over bleef nog de
vraag. wat zijn "honnête homme" dan wel moest doen: I'honnête homme
en action ... "Ik zal er nog een boek over moeten schrijven, om er achter
te komen", zo schreef hij in een brief van 27 mei 1934 aan Van Leeu-
wen 24), "Als individualist kom ik nu tot de sociologie, tot de politiek,
kortom: tot de collectiviteit ... Vreemd schouwspel!" Zijn boek "Van
Oude en Nieuwe Christenen" nu is de eerste schrede op de weg die hij
wist te moeten gaan, zij het in vele opzichten nog een wankele schrede.
Uitgaande van een zeer speciale opvatting over wat de kern van het
christendom is, heeft Ter Braak in zijn betoog marxistische gelijkheid en
fascistische (nationaal-socialistische) gelijkheid teruggevoerd tot "christe-
lijke gelijkheid", waarbij hij tevens getracht heeft al deze gelijkheids-
tendenties, onverschillig of zij soms onder een masker van "hiërarchie"
worden opgevoerd, dan wel of zij op een "hiernamaals", een "klasseloze
maatschappij" of een "ideaalstaat" doelen, tot ressentiment terug te bren-
gen. Een ressentiment waarvan hij tenslotte verklaart het te willen erken-
nen en de nivellering te willen aanvaarden. Aangezien alle "oude élites"
aan het verdwijnen zijn of reeds ter ziele, zal hij zich "democraat"
noemen. .
Terecht heeft Van Leeuwen 25) erop gewezen, dat Ter Braak, aldus be-
togend, én over christenen, én over marxisme, én over fascisme een oor-
deel móest uitspreken, dat hij zich meer dan ooit op specialistische terrei-
nen heeft begeven en als zodanig ook meer dan vroeger met ..bewijsplaat-
sen", dus met historie en citaten is moeten gaan werken. Zodra de zo
zelfverzekerde individualist op weg ging naar de "gemeenschap", zodra
hij de "honnête homme" in actie moest zetten, werd zijn leven er mee
gemoeid. Als onderscheid tussen de oude en de nieuwe christenen zag hij,
dat eerstgenoemden het "hiernamaals" of zijn metaphysische schaduw, de
laatsten de wetmatigheid als richtsnoer van hun leven bewezen willen
zien, terwijl de algemeen-christelijke tendentie voor hem was: de discipli-
nering van de mens tot een gelijkheidsmoraal, die tegenover de feitelijke
ongelijkheid tijdens het leven hier op aarde een hiernamaals-illusie stelt,
in de gestalte van een bovenaardse hemel of een aards paradijs. Zo heeft
Ter Braak onder de christelijke stromingen zowel de kerken als het socia-
lisme, het communisme en het fascisme begrepen. AI heeft hij niet, aldus
Halbo C. Kool 26), met zoveel woorden gezegd, dat een christelijk geloof
onverenigbaar zou zijn met de taak, die hij weggelegd achtte voor die
,,laatste Christenen", toch ontkomt men niet aan de indruk, dat hij dezen
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vereenzelvigd heeft met de geestverwanten, die door hem zijn begrepen
onder het woordje "wij" en wier kenmerken zijn: "honnêteté", karakter
en mensèlijke waardigheid. Deze zeer subjectieve maatstaven blijken dan
de grootst gemene deler te vormen van huidige Don Quichottes, die strij-
den "voor iets schijnbaar ridicuuls tegen de muilen van dictatoren en de
legioenen van nummerdieren" . "Ik aanvaard de naam Don Quichotte
voorlopig", aldus Ter Braak, "omdat ik nog niets beters heb; niet om
windmolens te kunnen bevechten, maar om langer dolend te kunnen blij-
ven in dit gezeten land Europa".
De allure van betrekkelijkheid die hij hier als elders in zijn boek met veel
zorg aan zijn opvattingen geeft. kan nochtans de systeembouwer niet af-
doende maskeren. In dit démasqué der idealen. waarin de "paradoxen-
goochelaar" Ter Braak de grens tussen logische ontleding en ethische
waardering herhaaldelijk overschreden heeft. blijkbaar zonder zich hier-
van bewust te zijn, en waarin hij "op verblindende wijze zin en onzin
stuivertje heeft laten wisselen" 27). zit nochtans de struktuur van een
scherpzinnig betoog. dat alle culturele leven tot ressentiment herleidt.
Wat het christendom betreft, heeft hij. als terloops reeds aangeduid.
duidelijk gemaakt, dat naarmate het geloof in een werkelijk "hiernamaals"
afnam. de behoefte groeide, de christelijke gelijkheid reeds in de aardse
verhoudingen doorgevoerd te zien. Deze behoefte. welke Ter Braak ook
in zijn eigen wezen bespeurde. beschouwde hij als een onvermijdelijk
restant christendom en hij ging zelfs zó ver. dat hij dit gevoel, dat dus
kennelijk een moreel gevoel is. de naam van christendom gaf: een chris-
tendom zonder Christus. zonder God en zonder geloofsinhoud.28) "Of
meent men soms dat wij opnieuw heiden zijn. als wij ons hebben bevrijd
van de theologische waanvoorstellingen uit de christelijke dogmatiek?",
zo schreef deze Don Quichotte zonder windmolens. deze christen zonder
geloof. en op deze vraag liet hij de exclamatie volgen: "Naast de christe-
lijke leer bestaat de christelijke discipline en déze is in ons tot instinct
geworden; daaróm zijn wij christenen. ondanks ons atheïsme. ja. juist als
atheïst."
Nergens wellicht is Ter Braak dichter genaderd tot zijn "natuur" dan in
dit boek over oude en nieuwe christenen; hij had slechts een sprong moe-
ten doen: de christelijke discipline moeten verwerpen voor de "natuur-
lijke" discipline: beide hebben de "honnête hemme" gemeen. maar de laat-
ste aanvaardt zonder enige gewetenswroeging het élite-besef. Maar tot
deze revolutie kon Ter Braak zich niet bekennen; hij kon geen positief
ideaal stellen. Het is daarom dat zijn boek. dat een pleidooi voor de
"nieuwe mens". de "honnête homme" deed verwachten. die belofte niet
heeft ingelost. Ter Braak heeft zijn "honnête homme" geen richting ver-
mogen te geven. "omdat hij tenslotte slechts de taak van boedelbeheerder,
van. .. koster kreeg toegewezen: beheerder van een nauwelijks met
enthousiasme beschouwde culturele boedel. koster bij een kerk zonder ...
God; ordebewaarder, zo men wil. op een ietwat rumoerige culturele ker-
mis. waar de christelijke discipline even gewenst. als gevaarlijk wordt
geacht." 29)
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HECTOR HAWTON

THE HUMANIST INTERNATIONAL1)

The two most powerful ideologies in the world today are Communism
and the Roman Catholic Church. Part of the reason for the tremendous
influence they are able to exert in so many countries is that they are
organized on an international basis. 1£ they were merely national move-
ments they would be restricted by frontiers. Any effective alternative
must therefore be international. Whereas it is true that ideas know no
frontiers, they cannot be easily disseminated except by groups of reso-
lute supporters with an efficient orÇJanization.
The family of ideas from which contemporary humanism springs is much
older than Communism and older even than Christianity. The humanist
tradition reaches back as far as Confucius in the East, and Periclean
Athens in the West. But until recently it has never been organized as
such. It has been a leaven throughout the centuries in many progressive
movements that have either ended when their Iimited purpose was
achieved or gradually petered out for lack of sufficient support.
The positivism of Auguste Comte is a case in point. In all essentials it
seemed to give concrete expression in the nineteenth century to the
humanist ideals that had challenged the dominant ideology in the Auf-
klärung and were continued in EnÇJland by the radicals and utilitarians.
To Comte and to many other thinkers of the time, such as John Stuart
Mill, the moment seemed ripe, althouÇjh in fact it was premature. The
rise and fall of the Positivist Church can be read as a cautionary tale.
There are many reasons for its failure, apart from the somewhat grotes-
que touches that Comte introduced. lts fundamental principles were
sound enough and I do not think contemporary humanists would quarrel
with them, but Comte went the wronÇj way to work. He made the
mistake of supposinÇJ that because the organization of the Catholic
Church was so successful it could be imitated.
I do not think too much attention can be Çjiven to th is problem of orga-
nizinÇJ a movement. In my view, the success of the early Christian
Church was due at least as much to the superiority of its organization,
as to the appeal of its ideas. It was obviously more fitted to spread
throughout the world than its ÇJreat rival, Mithraism, if only because
the Church of Mithra excluded women (with small exceptions) anel
required the sacrifice of an animal in its chief ceremonies instead of the
much simplel' offering of bread and wine.
So, too, the success of the Counter-Reformation owed much to the new
type of organization which St. Ignatius of Loyola devised for the Society

1) Dit artikel werd op verzoek van de redactie speciaal voor dit jubileumnummer ge-
schreven. Mr Hawton is behalve redacteur van ..The Literary Guide" en secretaris van
de South Place Ethica! Society, de auteur van o.a. The Thinker's Handbook, Philoso-
phy for Pleasure en The Feast of Unreason. De redactie heeft gemeend zich niet aan
een vertaling te moeten wagen, en deze bijdrage in Mr Hawtons eigen heldere taal de
lezers van Rekenschap te mogen aanbieden.
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of Jesus. In our own day superficial resemblances have been noted be~
tween the Jesuit Order and the. Communist Party. They undoubtedly
exist, although they can easily be exaggerated. But the rise of Commu~
nism would have been impossible if it had not made a highly disciplined
Party with flexible tactics its instrument.
The reason I am drawing attention to these historical facts is twofold.
I wish to emphasise that it is not enough to have beliefs that gain
widespread acceptance; these beliefs must have "a local habitation and a
name." If they remain as mere theories and concepts, they are like dis-
embodied souls searching in vain for a physical body which they can
inhabit. Secondly. to be effective the orÇJanization which is the vehicle
and instrument of our aspirations must not be a copy of something al-
ready existing. It must grow naturally out of the material circumstances
at the time of its inception.
I find it difficult to believe that the various national bodies with a huma~
nist outlook could have come tOÇJether to form an international front
before about the middle of the present century. Certain necessary con-
ditions had to exist before such a working coalition with any real pros-
pects of success could be possib1e. A start was made before the last war
when the World Union of Freethinkers had a considerable following.
But the advance of Russia and the growth of Communism as a serious
political force on the Continent indirectly undermined organized secula-
rism in Europe.
Those secularists who were Marxists took Communism as their objectlve
and the radical, anti-clerical secularists who continued to fight the battle
to which they had for so 10nÇJbeen accustomed were accused of unwit-
tingly playinÇJ the Communist game. A new weapon had been placed in
the hands of their clerical opponents. not only in Europe but in the
United States where liberal thinkinÇJ was smeared as "Red". The on ce
powerful World Union of Freethinkers has sadly dwindled and sho\vs
no sign of revival. I do not think Communism is wholly responsible. but
it issued a challenÇJe which secularism. as it was constituted at the time
failed to meet.
The old type of freethinking anti-clerical too aften gave the impression
of holding with Diderot that all would be well when the last king was
strangled with the gut of the last priest. His philosophical materialism
was usually naive and old-fashioned. It was no match on the theoretical
plain for dialectical materialism. Indeed. his whole outlook belonged to
the period before the first W orld War and the Russian revolution.
After all, if a man believes that the Church is the chief enemy to human
progress why should he complain wh en Communist countries attack the
Church with far more deadly means than speeches and phamphlets.
From the Baltic to the China Sea. the institutions of some seven hundred
million people are being rapidly secularised. What else does the pure
secularist want? If he rejoices at this. his opponents are justified in cal-
ling him a fellow-traveller; but if he deplores what has happened he lays
himself open to the charge of inconsistency. The dimemma is sharp and
forces all in the secularist camp to rethink their position.
I cannot speak with any special knowledge about the situation on the
Continent of Europe. I have watched with wonder and admiration the
amazing growth of Dutch humanism which is now celebrating its tenth
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anniversary as an organization. In a single decade, Dutch humanists
have gained twice as many members as British rationalism managed
to win in half a century. I do not know of any part of the world in
which humanism has made such rapid strides as in post-war Holland.
This remarkable success should be studied by kindred societies else-
where. Local conditions differ greatly and there is no sovereign pre-
scription that can be applied indiscriminately to all countries. I can only
say how it appears to me from a distance and with very imperfect
know1edge of the circumstances. My own impression is that the older
freethought and secularist movements tend to c1ing to a dying formula.
They are still fighting very gallantly the batt1es of long ago like be-
medaIled veterans whom the rest of the world has forgotten. They have
no constructive alternative to offer, either to Christianity or Communism.
The world today is bewildered by its predicament and both Rome and
Moscow attract because they speak with a c1ear authoritative voice.
They know exactly what they want and how they propose to get it.
If humanism is to appeal to the younger generation, its accents must
also be unfaltering. It must know where it is going or else all talk about
leadership is apretence.
I think it was made plain at the first Congress of IHEU at Amsterdam
that. an international movement must be a response to the demand for
a practical program me and way of life by the increasing number of
people who are unwilling to accept either Christianity or Communism.
By expressing it in this way perhaps I am looking at the matter too
exc1usively from a Western point of view. In Nehru's India. for example,
the chief alternative to Communism is not Christianity. but Hinduism
and Buddhism. There are. nevertheless, we1come signs of a liberal and
scientific attitude among those who have come under the influence of
European culture. The radical humanism of M.N. Roy is anti-Commu-
nist. There are a surprising number of rationalist and humanist periodi-
cals in India, and although their circulation is smalt their influence is
growing among those intellectuals on whom falls the task of bringing
India into the modern world.
It is of vital importance that the new self-governing coloured nations
should realize that China has not taken the only way open to under-
developed countries. They are unlikely to be converted to Christianity.
and the more scientific and industrial they become. the more they will
inc1ine towards Communism. But an alternative was admirably expressed
in the manifesto of the radical humanists at the IHEU European Con-
ference of 1955. The Indian contribution left no doubt that although by
following the example of China rapid progress could be made in some
directions. it would be at the price of freedom.
"The purpose of all rational human endeavour. individual as weil as
collective, is attainment of freedom. Freedom is progressive disappea-
ranceofall restriction on the unfolding of the potentialities of individuals
as human beings and not as cogs in the wheels of a mechanised social
organism. The position of the individual is the measure of the progressive
and liberating significance of any collective effort or social organization."
This voice of a new India - let us hope the India of tomorrow - is of
utmost significance. Numerically it is small but its importance is that it
speaks a language that should meet with a response in the architects of
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Asia's development, There can be no doubt that Western technology
will soon revolutionize life in Asia and the Middle East. Already many
ambitious projects have been put in hand and now that Russia and the
United States are competing in this field. the tempo of change will be
greatly accelerated.
The religious traditions of India are individualistie - perhaps too

much so. This means that the soil is fertile for the humanist concept of
freedom and personal responsibility. It was easier to graft a Communist
bureaucracy on to the bureaucratie system that has existed in China for
thousands of years than to introduce such a novel administrative machine
in countries unaccustomed to this type of government. It would be more
diffieult for India to adapt itself to a Communist pattern than for China
and possibly Japan.
The foundation membel' organizations of IHEU which met in Amster-
dam in 1952 were unanimous in advocating democracy as opposed to
totalitarianism. In the discussions at the subsequent conference held in
Antwerp th is attitude was further clarified. It was agreed that interna-
tional humanism could not identify itself with purely partisan polities.
The British and American delegates stressed the fact that humanism is
"the party of science." The slogan of the American Humanist Association
is "Science for Humanity". This was taken to mean scientifie methods
should be employed on the widest possible scale to end under-production
of food and over-population, to curb disease and lessen ignorance and
prejudïce.
All delegates saw in freedom the necessary foundation of genuine demo-
cracy. In practiee under existing conditions this calls for a great vigilance
in protecting civil liberties. To my mind, the general goal for humanism
that emerges out of the discussions by representatives from the East and
the West is the maximum possible development of individual potentialities
everywhere, irrespective of class or race. Such a goal can only be reached
by a democracy which utilises scientific knowledge to the full.
It is one thing to gain the agreement of men of goodwiII in the pursuit of
a common goal stated in somewhat abstract terms. but it is another matter
when we come to consider what steps can be taken to bring this about and
what are the practieal implieations. There is a great deal more hard
thinking to be done about details and methods. The Communist will say
that we are deluding ourselves with fine sounding phrases. The Christian
will retort that the real goal of man' s endeavours is not to be found in this
worId. He. too, will charge us with an element of self-deception in our
confidence that the good life is possible without supernatural aid.
One of the commonest criticisms that Christians make of humanism is that
it is drawing on the moral capitalof the past. They can point to a rather
curious essay by Groce to which he gave the title Why We Cannot
Help Calling Ourselves Christians. This attitude was displayed in nine-
teenth century Eng land when the great landslide of unbelief occurred
aftel' the controversies over evolution and the literal truth of theBible .

.. There was evident nervousness even among those who had broken with
religious orthodoxy lest morality should suffer. Liberal Christians and
agnosties alike seemed to think that it would be possible to discard the
miracles of the New Testament and keep the morals.
I regard this as such a fundamental point that we must lose no time in
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finally clearing it up. Surely anyone who attends an international confe-
rence and sits down with representatives from Africa and Asia must feel
that such an attitude is parochial. \i\1hy should an Arab or an Indian
or a West African conciude that the moral doctrines of Christianity
must be accepted without further examination? Why do we dismiss out
of hand the morals of the Hindu scriptures. the Koran. and the analects
of Confucius? The Western world has inherited a belief in Christianity
which makes dogma and morals inter-dependent. lf you do not believe
that the Christian scriptures have any better claim to be a divine revela-
tion than the scriptures of other religions the whole question of morality
must be thought out afresh. The supernatural foundation has been
removed. Christian morals are therefore as vulnerable to criticism as the
morals of Epicurus. Rousseau. Bentham. and Nietzsche. We may find
reason for agreeing with them. but our reasons will not be those which
Christians offer.
What I wish to emphasise here is that if humanism is to be a serious
riyal to Christianity - and of course to Marxism also - it must be
distinctive. It is inevitable that there should be some overlapping because
no one system of thought has the monopoly of truth. We have something
to learn from all religious experience. but if the essential differences be-
tween us are blurred we shall only add to the existing con fusion. Because
'humanism is a way of life. a programme of action rather than an abstract
philosophy. we must define our attitude clearly to riyal ways of life.
In what sense. then. do we differ from Christians and Marxists? I think
we differ from all religions which claim to possess a standard of right and
wrong conduct that cannot be modified in the light of experience. The
Marxist would agree with this. but not the Christian. It is useful in con-
sidering the problem to make a distinction between the moral precepts of
the New Testament and the doctrines of the Church. No humanist need
quarrel with the messa ge of I love which was given such Iyrical expres-
sion in the New Testament. though it is by no means original. Other
religions have preached love of one's neighbour and returning good for
evil. but never with such poetic intensity as in the sayings of Jesus. And
yet how does th is help us to solve our modern perplexities?
It cannot be said that Christians showed much love to one another on ce
they came into power. But even if we regard the Christian failure - and
failure it certainly was - to carry out the injunctions of their founder as
a hu man weakness that in no way affects the value of the precepts. how
are we to apply such very general injunctions to detailed problems?
To some extent Christian theology provides an answer. It is with the
various deductions that theologians have made from dogma that the
humanist is liable to find himself coming into conflict. For example.
humanism by general consent seeks to apply scientific knowledge in every
field where it is likely to be useful. The humanist believes that the pro-
blem of over-population can be solved by disseminating info~mOltiOl1about
birth con trol. The Roman Catholic Church. by far the largest of Christian
denominations. regards birth con trol as sinfuL and not only forbids its
members from practising it. but uses every means in its power to prevcnt
non-Catholics from doinÇj so. The most strikinçr demonstration of th is
was the threat of the Catholic States represented in the Vlorld Health
Organization to walk out if that body took any officiLli part in birth
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con trol propaganda.
From their stand point the Catholics are perfectly logical in actions of
this kind. They take a similar attitude in regard to abortion and will not
allow a pregnancy to be terminated even to save the life of the mother.
They look with deep dis trust on psycho-analysis and even on such ope-
rations as pre-frontal leuchotomy.
Protestant churches do not take such astrong line because they believe
in the right of private judgment. Nevertheless. they are equally committed
in principle to limit the application of science if it seems to conflict with
a religious doctrine. Both Protestant and Catholie theologians are. on the
whoIe. opposed to divorce. and the majority are against it in any circum-
stances whatsoever. I refer. of course. to divorce a vinculo matrimonii and
not to mere separation or a decree of nullity.
When we look at the history of penal reform. we cannot help being struck
by the fact that humanism contributed more to the removal of barbarous
practices than the churches. Indeed. the kind of prisons and the savagery
sanctioned in bygone days by Protestants and Catholics alike makes one
wonder how the original message of love and compassion which burst
like a new light on the darkness of the ancient world was interpreted.
The usual explanation is that the Churches were children of their time
and that they could not be expected to be as humane as we are today.
It seems to me a very pOOl' excuse iE, at the same time. they insist that
they are the chosen communication of the divine will.
I think that one reason why they were so blincl to the cruelty around
them is that they were committecl to the theologieal doctrine of retributive
justice. This is an idea which forms no part of the humanist scheme. We
do not punish a man because we think he is wieked and ought to be
hurt and that in any case he would get worse treatment in helI. Certain
types of criminals and lunaties must be segregated in order to protect
society from their violen ce. But the humanist does not despair of finding a
cure. although he has to admit that in many cases we have insufficient
knowledge to bring this about.
The humanist is partieularly conscious of the need to find a cure when
he is confronted by individuals who suffer from sexual abnormality.
The conventional religious belief is that homosexuals for example. are
guilty of abominable wickedness. But to the humanist they are siek men.
They are just as much vietims of a disorder as kleptomaniacs. Here is an
example of diametrically opposed attitudes. Religious thinking is permeated
by the concept of sin. Many of the crimes which are still severely punish~d
are listed in the Statute Book because theologieal doctrines are embedJed
in ancient laws. Not all sins. of course. are punishable by law; if they
were we should need a lot more prisons. In some countries including
many parts of the United States. adultery is not only a sin but a crime.
although owing to the change in publie opinion - which from the reli-
gious point of view should be irrelevant - there are few prosecutions.
Capital puishment is another example. If you believe that punishment
ought to fit the crime it is entirely reasonable to put murderers to death.
The humanist makes no a priorijudgments on this or anything else. If
he can be satisfied that hanging is a deterrent to murder and thus a
protection to the community. he must. I think. advocate the retention of
hanging. But he views the problem empirically. It is a question of evi-
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dence, not of right and wrong. Statistics over a long period seem to show
that murders do not increase when capital punishment is abolished. That
being the case, th ere is no good reason why an admittedly revolting
punishment should still be inflicted.
Another controversy which can be settled by an appeal to evidence is
whether some races are intrinsically inferior to others. There is no self~
evident reason why it should not be so. However, an inquiry was insti-
tuted by UNESCO and the anthropoloÇJists who ÇJave evidence came
to the definite conclusion that no factual grounds existed for racial dis~
crimination. We must conclude, therefore, that where a colour bar exists.
or when some such policy as apartheid is followed. the reasons usually
given are false. Equality of rights - which even among whites obviously
does not entail a belief in equality of intelligence - is denied from purély
political motives. On this issue, the majority of Christians today ag ree
with humanists, though for different reasons.
In her Testament {or Sodal Science, Professor Barbara W oot ton pre-

dicted that just as the conflict between Christians and humanists in the
last century took the form of a clash between science and religion. so the
coming conflict would occur with just as much force between the appli~
cation of the results of social studies and the dogmas of the Church.
Sociology is only in its infancy, but like psychology, it will certainly find
itself in opposition to cut~and-dried religious dogmas when its results are
sufficiently established to be used to bring about important social changes.
It need hardly be said that outside Christendom there is a similar resi-
stance by the established orthodoxy to the full application of scientific
knowledge to social and personal life. Orthodox Hindus defend the caste
system on religious grounds. as our Indian friends are made sharply
aware. Religious and often crudely superstitious objections are made to
family planning and even elementary hygiene. Mythological reasons are
of ten given in defence of maintening the inferior status of women.
The countries of the East are moving into the modern world by their
own route. The abandon ment of their age~old superstition, however,
creates a void which must be WIed either by humanism or Communism.
The resurgence of the East is one of the great turning points in history.
It is for humanists to grasp this unique opportunity and th at is one reason
why it now becomes important to co-ordinate the activities of the various
humanist groups throughout the world.
Admittedly, they look small and insignificant in comparison with the
powerful organizations of their rivals. But if at times we are discouraged
by the countinÇJ of heads, I think we can take fresh heart when we realize
that history is on our side. This does not mean that we shall automatically
win. Events are not determined on such a simple pattern. It seems to me
extremely improbable that there will be a mass return to religious ortho-
doxy of any kind, but it is very far from impossible that Communism
might ultimately dominate the world. 1£ that we re to happen it would be
a disaster. The eclipse of freedom and the establishment of a rigid ortho-
doxy no less stifling because its philosophy was materialistic. Yet even
if such a fate were to overtake the world, I do not believe that all would
be lost.
Because I am a humanist and have a Pelagian faith that human nature is
not corrupt and that on the whole people are decent and kindly unless
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they are deliberately warped. I believe that no matter how long the set~
,back may be. sanity and reasonableness will return. Spinoza had the pro~
found insight that there is a natural tendency in man to regain balance
or equilibrium when it has been disturbed. If this were not so. I do not
see how humanism could have persisted through the dark centuries of
ignorance and persecution. Whatever conditioning there may have been
in past aÇjes of barbarism. it did not prevent a more humane attitude from
developing and I see no reason why mankind should not survive another
dark aÇje. Whether it will survive an all~out atomic war is. of course. a
very different question.
It is trite to say that science has placed a tremendous and frightening
power in our hands. At both the international humanist gatherings all
speakers have insisted that this power should be used for creation and
not destruction. This is almost a platitude and yet the dangel' is so rea I
that it needs to be said again and again.
A mere decIaration to th is effect achieves littIe and we must pin our
hopes. I think. to the growth.of the humanist temper of mind. There may
not be time but the very nature of thermo~nucIear weapons has gained us
a certain breathing space. They are too terrible to be used except in the
last extremity - and perhaps not even then - and at present they are
being employed in a war of nerves and bluff. But although th is is full of
risks it is better than open war. An Indian delegate to UNO expressed
the humanist attitude succinctly when he said that it is better to argue
than to fight.
During the last decade we have seen a limited revival of religious obscu~
rantism and a more widespread recrudescence of emotional and fanatical
thinking. Those who decIare th at negotiations and compromise are signs
of weakness are trying to drive us into the abyss. Because the humanist
puts his trust in reason. he endeavours to resolve tensions in the interna~
tiona! or industrial field by discussion and compromise. I do not think
th is is weakness but a sign of streng th and maturity. Small boys fight it
out but Çjrown men should talk it over. Very slowly and reluctantly.
negotiations have begun between the two great camps into which the
world is split.
We must not make the mistake of thinking that statesman are behaving
just a little more reasonably because the humanists have told them to do
sa. Similarly. on all the other issues which I have mentioned the demand
for reforms and legislations in keeping with modern sentiment have not
come about because of a greatly increased sale of humanist literature.
The causes are too complex to be examined here. I cannot. however.
regard the fact that Western society has. with certain exceptions. become
more humane since the advance of science as a pure coincidence. No
doubt the natural development of an industrial society has reduced illite~
racy and encouraged education. but in the past exaggerated hopes were
placed on education. James Mill. for example. believed. according to his
son. that if only everyone could read and write all would be weil. He
could not conceive a situation in which people heard a rational argument
and refused to accept it.
Education presents an opportunity, but unless humanists seize it. others
will. It is like universal franchise - you cannot be sure that people will
vote sensibly any more than that they will read the best books. In a war of
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propaganda we now know that bad causes frequently gain the support
of the majority. A clever slogan makes a stronger appeal than a weIl
reasoned argument.
One of the most dangerous of modern innovations has been the applica-
tion of the techniques of commercial advertising to political propaganda.
It is not easy to hee how immunization can be affected, but at least some-
thing can be done to prevent indoctrination in schools. In the Pree World
this means that education should be secularised. The very sensitiveness
of the churches on th is issue shows how important it is. In England, un-
fortunately, the battle has been lost for the time being and compulsory
religious education was introduced in 1944 wh en the nation was preoccu-
pied with the war. The general indifference to religion rather paradoxi-
cally played into the hands of the Church.
It is sometimes said by our opponents .that humanism can only be under-
stood by those who have attained a certain level of education. I must con-
fess that I think this is a legitimate criticism. It is obviously much easier to
turn a Hottentot into a Catholic than to make a humanist of him. The
position will be different when primitive modes of Iife no longer prevaiL
but I think that in every civilized community fundamentals of humanism
can be readily grasped. In all those under-developed areas which are
emerging from semi-feudal conditions and introducing modern techni-
ques, the humanist approach to life competes on equal ground with the
older religions. I have been greatly struck in my experience as a publisher
by the demand for the classics of freethought - especially the works of
Tom Paine - in such countries as West Africa. A new Iiterate c1ass is
appearing which bypasses the mission school.
Each country has a unique experience and the importance of an inter-
national organization is that it can establish Iines of communication. By
making contact with those who have had a totally different cultural back-
ground from ourselves, we can c1arify our own ideas and attain a genuine-
ly world view. We have a great and glorious tradition and although we
must continue to draw upon its riches we cannot interpret the complex
experience of modern man in the categories of the past. Ancient precepts
are valuable, but they are no longer adequate. The time has come to
turn from generalization, however stimulating they may be, and deal
with blueprints.
What I hope will arise is a central representative body, co-ordinating
the activities of organized groups throughout the world in such a way
that the makers of public op inion - especially politicians, teachers and
writers - are influenced. In this way, I think that many of the practical
measures we advocate will 'be brought about. It is a maxim of English
law that justice must not only be done but be seen to be done. So, too,
humanism must not only be preached but must be seen operating as a
third force in society and as a new way of life, distinguished by-its
integrity and sense of responsibility in the personal conduct of its
exponents.
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HELLA S. HAASSE.

EEN VARIATIE OP HET THEMA

"DE KUNSTENAAR IN HET LUCHTLEDIG"*)

Het vinden van een definitie voor de begrippen "kunstenaar" en "lucht-
ledig" is op zichzelf al een bijzonder gecompliceerde opgave. Evenmin als
er een absoluut luchtledig schijnt te bestaan. is het mogelijk om binnen
de menselijke persoonlijkheid de grenzen van het kunstenaarschap scherp
af te bakenen. De kunstenaar is de mens die zichzelf en het levensgevoel
van zijn tijd bewust of onbewust moet uitdrukken. waarneembaar maken.
op een manier waartoe hij een bepaalde geschiktheid en vaardigheid
bezit. in kleur. vorm, klank of woord of met zijn eigen lichaam of met
een verscheidenheid van andere middelen. Er bestaat een oneindig groot
aantal verhoudingen tussen deze mens en zijn expressie. en het is de aard
van die verhouding die de doorslag geeft. niet de kunstvorm die beoefend
wordt. niet de techniek. de stijl. de aesthetische gevoeligheid; dit alles
is uitermate belangrijk maar het komt op de tweede plaats. Ter vereen-
voudiging zou ik het hier verder inplaats van over de kunstenaar-
in-het-algemeen over een bepaalde vorm van kunstenaar-zijn. n.l. het
schrijver-zijn, willen hebben. niet alleen omdat ik me met de problematiek
van het schrijverschap het meest heb beziggehouden. maar ook omdat
de roman meer dan enig andere kunstvorm een mengsel schijnt van rede
en lyriek. van het beredeneerde. geformuleerde. en het spontane. onver-
sneden emotionele. Wat het begrip "luchtledig" betreft. er is blijkbaar
een bewustzijnstoestand die als het zijn in een luchtledig wordt ervaren.
Is dit een crisis. een kwestie van niet-verder-meer-kunnen zonder te
gronde te gaan. of markeert het de ov<>rgang van één staat van zijn in
een andere. die totaal tegengesteld is aan wat men kent of vcor mogelijk
houdt. een onuitsprekelijk vreemd nieuw klimaat? Betekent het verblijven
in een luchtledig uitgerangeerd zijn. 6f beschikbaar zijn voor verschil-
lende mogelijkheden. betekent het een leven op de grens van niet-meer,
nog-niet? De kunstenaar in het luchtledig zou ik willen vertalen als
"de schrijver (een mens met een bepaalde creatieve begaafdheid in een
bepaald bewustwordings-stadium) in een staat van "zijn" die hij voelt
als een niet-meer. nog-niet: omkeren is onmogelijk. en van een nieuw
doel is hij niet zeker."
De schrijver. de kunstenaar. wil ik zien als .een verschijningsvorm van
"de" mens; hij is een mens maar dan één met een grote gevoeligheid
voor indrukken. met de drang en het vermogen tot expressie. Maar wat
beslissend is voor zijn kunst speelt zich af in zijn mens-zijn. Schrijven
is het bestaan van de schrijver. het punt waarin bewustzijn en uitdrukking
in elkaar overvloeien. De schrijver schrijft om zichzelf te ontdekken. om
zichzelf te zijn, ook daar waar hij dit (nog) niet weet. Aan persoonlijke
conflictsituaties beleeft de schrijver-als-mens de problematiek van de tijd

*) Voordracht gehouden op een door de Stichting Socrates belegde culturele dag in de
School voor Wijsbegeerte op 23 oktober 1955.
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en de wereld waarin hij leeft. Hij poogt zich hiervan te bevrijden door
vormgeving: in de "gelijkenis" van een roman reinigt hij zich onbewust.
of rekent hij bewust af. of fungeert hij. meestal zonder dit zelf te beseffen,
als de seismograaf die de trillingen registreert die vanuit de diepte zich
tot aan de oppervlakte voortplanten. De schrijver behoeft de problemen
niet op te lossen. hij moet ze stellen. Het op de }uiste manier stellen van
het probleem is de verplichting van de kunstenaar; een kunstwerk be-
vredigt waarschijnlijk ook vooral daarom. omdat men bewust of onbewust
waarneemt dat het probleem juist gesteld wordt. zij het ook meestal ver-
momd. Deze vermomming van het probleem is ontleend aan de "werke-
lijkheid". dat wil zeggen. de schrijver maakt gebruik van menselijke
karakters en gebeurtenissen die van de realiteit van het leven afgekeken.
of naar het in de realiteit mogelijke gemodelleerd zijn. Maar als deze
personnages en gebeurtenissen indruk maken. het "uithouden in de tijd"
zoals dat wel genoemd wordt. komt dit omdat zij méér zijn dan natuur-
getrouw. omdat zij iets betekenen. Wat betekenen zij dan? Zij zijn de
protagonisten in een uitbeelding van. of de personificaties van. essentiële
menselijke problematiek. Geen probleem is voor de mens zo wezenlijk.
zo dringend en kwellend. sinds het moment waarop hij zich als homo
sapiens duidelijk van de anthropoïden onderscheidde, als de strijd om
het mens-zijn. het sapiens-zijn, want dat betekent: begiftigd met het ver-
mogen tot rede, tot bewust-zijn. tot zelfkennis. begiftigd ook met het
vermogen om voor wat hij binnen in en buiten zichzelf waarneemt defi-
nities. formuleringen. symbolen te vinden. Geen probleem treedt voor de
mens zo op de voorgrond als die toenemende innerlijke verheldering en
de toepassing daarvan in het leven. in de co-existentie met de soortge-
noten die wij onze "naasten" plegen te noemen. met een bezwerende
term die diepgeworteld wantrouwen en vijandigheid schijnt te camou-
fleren of te versuikeren. Want wij hebben elkaar van huis uit niet lief.
De animositeit en rivaliteit ontspringen misschien uit de verschillen in
bewustwording met de daaruit voortvloeiende ongelijke interpretaties van
wereld en leven en van wat zo fraai de "Zin der Dingen" heet. De
mensen zijn niet gelijk. Er zijn zo oneindig veel totaal verschillende wijzen
om "sapiens" te zijn. Zoals in de aarde de geologische tijdperken ver-
tegenwoordigd zijn. meestal niet ordelijk in laag boven laag op chrono-
logische volgorde. maar de or breuken en verschuivingen schots en scheef.
oudere over jongere lagen heengeperst of zig-zag door elkaar heen ge-
stoten. of in een bizarre afwisseling van horizontale en vertikale formaties.
zo schijnt de mensheid verdeeld in lagen-van-bewustwording. die vol-
strekt niet gedekt behoeven te worden door andere collectieve. geogra-
fische. ethnologische of maatschappelijke kenmerken. Ieder bewustzijns-
niveau heeft zijn eigen symbolen en uitingsvormen. Het overgaan van
één ,jaag naar een andere impliceert een afstoten van het overwonnene.
een assimileren van wat tot nog toe buiten de mogelijkheid tot begrijpen
lag. Een dergelijke overgang is beslissend en brengt een totale verande-
ring in zienswijze van het individu mee. Op de grens tussen oud en
nieuw. of beter gezegd. wanneer het tot nog toe als norm aanvaarde
achtergelaten is. treedt een toestand op. die als het zijn in een luchtledig
wordt ervaren. Een dergelijke toestand zal zich in alle tijdperken en in
alle gemeenschappen. zowel voor enkelingen als voor groepen. telkens
en telkens weer voordoen.
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Ik zou voor de menselijke situatie een beeld willen bedenken, ik zou
me die willen voorstellen als een van die fascinerende tekenfilms zoals
Oscar Fischinger ze destijds maakte: de vormen zijn tot het uiterste ver-
eenvoudigd. er is een sterke contrastwerking. en een voortdurend bewegen
en veranderen. Ik ben mij er van bewust dat dit een vergelijking van de
meest primtieve soort is: de strijd tussen zwart en wit. Vanzelfsprekend
houden die begrippen zwart en wit hier geen waardebepaling in de zin
van goed of kwaad in. Het filmpje begint: een ongebroken zwart vlak.
Maar nu lichten daarin plotseling hier en daar witte puntjes op. die wèl
telkens weer doven. maar ook telkens weer tevqorschijn komen, nu eens
hier. dan weer daar. Hun aantal neemt gestadig toe. sommigen worden
groter. zwellen als zeepbellen die men vol adem blaast; maar het zwart
is niet passief. verre van dat. het schijnt die lichte. bevende, zich uit-
zettende cirkels samen te drukken. leeg te knijpen. Het wit laat zich
echter niet meer helemaal uit het vlak verdrijven. onophoudelijk ontstaat
het opnieuw uit het niets, en door dat voortdurende opkomen schijnt het
vlak hier en daar al grijs, zo razend snel wisselen zwart en wit. zijn en
niet-zijn elkaar af. De lichte bellen zwellen. gestuwd door innerlijke span-
ning. zij winnen volume op het zwart. maar dat vecht terug. Hier breekt
de film plotseling af. Is er een ..happy end". om de taal van de bioscoop-
bezoeker te gebruiken? Is er een moment denkbaar waarop de nu nog
geïsoleerde lichte cirkels aan elkaar zullen raken in zó groten getale. in
elkaar zullen overvloeien in die mate dat zij nieuwe grotere eenheden
vormen. waarin zwart en wit harmonisch zijn samengesmolten. en die
moeilijker te vernietigen zijn? Is het denkbaar dat. wanneer het zwart
verdwenen is als zelfstandige met macht geladen "kleur". het wit tot een
naar suprematie strevend element. dat op zijn beurt gevaarlijk is door
eenzijdigheid. gaat groeien? en zullen deze nieuwe spanningen. zal deze
nieuwe strijd. duren tot het hele vlak wit is? Maar dan: ligt het misschien
in de natuur der dingen. is het misschien een wet van het leven zelf,
dat dan weer het zwart in puntjes tevoorschijn komt, tot bellen zwelt.
enz. enz. ad infinitum? Misschien is die nooit eindigende beweging. dat
eeuwige veranderen dat wij met ons beperkte waarnemingsvermogen als
worden en vergaan ervaren. de Zin waarover men spreekt en schrijft.
de Zin op een niveau dat zich aan onze waarneming onttrekt? Met dit
abstracte filmpje. die compositie in wit-zwart. heb ik iets uit willen druk-
ken dat zich niet of nauwelijks in woorden en beelden laat vangen. Ik
wilde beweren. dat het menselijke bewustzijn ergens lijkt op die witte
zwellende zich uitzettende stippen. die trillend van inspanning tot lichte
cirkels groeien. die groeien moeten, omdat stilstand onmogelijk is. d.W.z.
kleiner gemaakt worden. uit het vlak verdwijnen betekent. Het wordt
door iets van binnen uit gedreven tot groeien dwars tegen het nog opper-
machtige daarbuiten in. Wit óp zwart, wit mèt zwart. in voortdurende
wisselwerking; de lichte. grijze bellen vinden wit èn zwart in ieder partikel
van zichzelf.
Er zijn zoveel interpretaties van wereld en werkelijkheid als er in het
individu ..wit-zwart" verhoudingen. of laat ik zeggen. verhoudingen tus-
sen bewust-zijn en niet-bewustzijn bestaan. Volmaakt evenwicht is een
staat van genade. óf een conditie die voortdurende gespannen wil en
waakzaamheid vereist. Er kan een sterke drang zijn om willoos. weer-
standloos. in het zwart te verzinken; er kan ook een even sterke neiging

lal



bestaan om zó blindelings het wit te verheerlijken, dat de aanwezigheid,
de macht van het zwart geloochend, als totaal non-existent beschouwd
wordt. Het behoeft wel geen betoog, dat in die gevallen, 'waar wit een-
zijdig wil worden zonder zich rekenschap te geven van de tegenkracht,
sprake is van de hybris, van ouds bekend in de menselijke ontwikkelings-
geschiedenis, de hybris die onveranderlijk tot zelfvernietiging voert: de
broze bel barst. en er blij ft niets van over. Dit zijn grenstoestanden; alge-
meen komt voor een meer of minder grote groei- of levensangst, die de
bewustwording remt. die het bewustzijn er toe schijnt te willen dwingen
zich op een bepaald punt van ontwikkeling te handhaven, daar stil te
blijven staan, zich te consolideren. Er treedt een gevoel van horror vacui
op. Voor al deze mogelijkheden tot consolidatie vindt de menselijke geest
argumenten. verklaringen, verantwoordingen. Wij zijn als soort uitermate
slim en vindingrijk in het bedenken van stelsels. regels. wetten, systemen,
zeden en gewoonten, waarin we de door een zo groot mogelijke groep
als nog veilig gevoelde leefwijze en instelling ten opzichte van het onder-
bewuste en boven-zinnelijke vastleggen. Dat stilstand op den duur niet-
zijn betekent, dat alleen een voortdurend verder zin-geven. een onophou-
delijke "Auseinandersetzung" met het "wit" en "zwart" groei is, schijnt
een revolutionnaire opvatting te zijn voor hen die ergens onderweg uit
ruimtevrees conform zijn geworden. In deze toestand bevindt zich het
grootste deel van wat wij de beschaafde wereld plegen te noemen.
Ik weet wel, dat dit een nogal simplistisch~ manier is, om zoiets uitermate
gecompliceerds weer te geven als de strijd tussen de twee beginselen van
de paradox die wij mensen zèlf zijn. alleen maar door het feit van te
bestáán. Dat wij zelf zowel het "zwart" als het "wit" zijn, en dat het
winnen en verliezen zowel in de individuele als van de weeromstuit ook
in de collectieve bewustwording de "condition humaine" is, hoe moeten
wij in vredesnaam een dergelijk besef verwerkelijken. wáár-maken in
ons leven-op-aarde? Het grote probleem van de mens is: het vinden van
een evenwicht tussen het besef één alléén. een zèlf, te zijn. en het besef
deel van allen, van het geheel te zijn; het vinden van een evenwicht
tussen zelfverwerkelijking en zelfverloochening. Misschien zijn wij op
weg naar het inzicht dat die tegenstrijdigheid alleen bestaat in ons nog
onvolwassen bewustzijn. Misschien is er een staat van zijn. waarin de
volmaakte luciditeit van "ik" samenvalt met een even volledig besef van
alverbondenheid. Hoe het ook zij. voorlopig wordt het "één is gelijk aan
allen" beschouwd als. ervaren als, een paradox. Het is geen toeval, dat
de mens van onze tijd onophoudelijk op de paradox stuit, zich door
paradoxen omringd en gekweld voelt. De mens met een ontwikkeld
hedendaags bewustzijn (en daartoe moet men toch een groot deel van
de kunstenaars rekenen) is degene die zich van die paradox in het mens-
zijn bewust is. Hij heeft het "wit" en "zwart" in zichzelf herkend, en dat
geeft hem de gewaarwording van een hangen tussen hemel en aarde,
van een zijn in het "luchtledig". Het moderne bewustzijn bevindt zich
in een eigenaardige grenstoestand; het heeft niet meer de oude tegen-
stellingen van Licht en Donker, Goed en Kwaad. God en Duivel, Ziel
en Bloed, en nog maar zelden die van Vader en Moeder tot zijn beschik-
king. Hij ziet dat er sprake is van een eeu:vigdurende spanning, van een
tegen-de-verdrukking-in-groeien of een zich in het defensief verhouden
ten opzichte van toenemende druk, hij ziet dat het gaat om volhouden of
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capituleren: dat is la conditionhumaine. Het is waarachtig geen wonder.
dat de mens in deze toestand vaak bereid is aan uitkomst door een ,,~on-
der", door iets absurds. te geloven. absurd hier uiteraard nIet in de
zin van belachelijk. maar van strijdig met de logica. gesitueerd op een
plan of in een klimaat dat zich eigenlijk aan contröle onttrekt; iets dat
men in de letterlijke zin van het woord moet méé-maken om het te
kunnen aanvaarden. Voor de mens die niet meer in een God gelooft. en
die zich evenmin "vervuld" voelt door het opgaan in een collectiviteit.
is de bevrijding niet gelegen in een vlucht in het Ik, dat grote misver-
stand. maar in een verandering. een metamorphose. een verhoogde vorm
van bewustzijn. een andere manier om de dingen te zien en te beleven.
Hij staat als het ware voor een drempel maar weet niet hoe' hij die moet
overschrijden. Hij staat. zoals Alice in Lewis Carroll's "Alice in Wonder-
land" met de neus tegen de spiegel gedrukt. bezeten van verlangen daar
doorhéén te stappen in een nieuwe wereld. die ànders en toch op wonder-
baarlijke wijze eender is. Want in de spiegelwereld zijn alle dingen gelijk
aan die in onze wereld. alleen zij zijn andersom. zij zijn "the reverse".
Het is een andere werkelijkheid. die eigenlijk de ons bekende werkelijk-
heid is. maar waargenomen. ervaren. op een volstrekt andere manier. Zij.
die met hun neus op de spiegel gedrukt staan. zien zichzelf. maar een
zelf dat tevens een ander is. of zien zij een ander waarin zij zichzelf
herkennen? De kunst van onze tijd. en dus ook de litteratuur en in die
litteratuur de roman. levert getuigenis van een wezenlijk verlangen naar
deze confrontatie die herkenning is. Zelfinzicht en de toepassing daar-
van in de verhouding tot de medemens en het begeerde re'sultaat daarvan:
de liefde. die meer is dan hoop en geloof. zijn centraal. Wat is een mens?
Een kiem van bewustzijn die onafhankelijk van ons biologisch en maat-
schappelijk bestaan kan groeien of afsterven? Van het universum weten
wij niets anders dan wat wij er zelf van maken. Wij hebben. als puntje
bij paaltje komt. niets anders dan onszelf en elkaar. Maar wij kunnen
elkaar alleen helpen in de mate waarin wij onszelf doorzien en ontwik-
kelen. in de mate waarin wij durven rijpen. Zelfs in liefde voor de naaste
kan de mens niet vluchten voor dat allereerste gebod: ken uzelf. Maar
dit onophoudelijk waakzaam zijn. dit na iedere confrontatie met de wereld
en de anderen weer kritisch terugvallen op zichzelf. op zelfonderzoek en
de noodzaak daar het levensvatbare in aan te kweken. is vcor zeer velen
in dit stadium nauwelijks te dragen. Waar de kunstenaar. en dus ook
de romanschrijver. een mens is uit de voor de West-Europese mens ken-
merkende bewustzijns-lagen. en hij nu eenmaal niet anders kàn dan
uiting geven aan wat hem innerlijk beweegt. moet zijn werk wel een "ge
lijkenis" zijn van verschillende aspecten van de situatie die ik heb pogen
aan te duiden. In zijn "luchtledig" voelt hij zich op een gevaarlijke wijze
vervreemd van het vruchtbare en bevruchtende aspect van het Onbe-
wuste. hij weet dat overbewustzijn de dood van zijn kunstenaarschap kan
betekenen. Moet hij als dichter het contact. dat vitaal is en dat verloren
dreigt te gaan. van de mens met zijn eigen diepte. herstellen. of moet hij
als psycholoog. philosoof. als essayist gebieden. die nu nog buiten het
algemene menselijke bewustzijn liggen. helpen inlijven? Het irrationele
dat zijn creativiteit stimuleert. schijnt hem even onmisbaar voor zijn mens-
zijn als de Rede.
Hij heeft het gevoel dat hij voor een keuze staat. maar hij weet niet wat
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hij kiezen moet. Hij wil verantwoordelijk, bij de dingen betrokken, ge~
engageerd zijn, maar hij weet niet hoe hij dit moet .verwerkelijken in de
wereld èn tegelijkertijd zijn geestelijke integriteit bewaren. Overal waar
sprake is van "ik~en~anderen" stuit men immers op de noodzaak tot com-
promis. Zijn existentie is een gevecht zonder einde, een Sisyphus-taak.
Zijn enige waardigheid ligt in het volhouden, in het besef "neen" te
kunnen zeggen. Hij heeft geen andere troost dan het besef van solidariteit
met anderen, die zich, zoals hijzelf. er van bewust zijn, dat zij op de
vraag: "Waarom?" alleen "Daarom" zouden kunnen antwoorden.
R. M. Albérès zegt in zijn "La Révolte des Écrivains d'aujourd~hui"
over de "helden" in het werk van de zich van hun situatie bewuste heden-
daagse schrijvers: " dit is hun avontuur: zich in eenzaamheid een
lot scheppen, zonder de steun van een maatschappelijke norm of een
goddelijke genade. Ieder van deze "helden" vindt, door zelf zijn eigen
leven te leven, een moraal uit, en de prijs die hij daarvoor moet betalen is
het afwijzen van een pasklare houding, van een voorbeeld, van pharize~
isme van elk slag; de prijs die hij moet betalen is ook zijn eigen verzet
tegen alle valse goden van de maatschappelijke moraal. die nog in stand
gehouden worden door een samenleving die al lang niet meer in hen
gelooft. Alléén met hun vaste wil om een innerlijke zuiverheid te bereiken
die nog nergens eerder beschreven is, onder afwijzing van de maskers
en de rollen die het leven hen uitnodigend voorhoudt. ..... schijnen deze
romanhelden, hoezeer ook van huis uit toegerust met verschillende nei~
gingen en tegeI:\gestelde problematiek, toch allen dezelfde strijd te voeren,
zó lijken hun wapens, hun gebaren, hun nederlagen en hun overwin-
ningen op elkaar. Die zuiverheid, die zij nastreven, bestaat uit eenzaam-
heid, uit de weigering kritiekloos de regels en waarden te erkennen die
de buitenwereld hen zou willen opdringen, en uit hun overtuiging dat zij
de taak hebben hun eigen leven "uit te vinden", zonder aan een code
te gehoorzamen."
De mens heeft een kans om een keuze te bepalen. Juist in het feit dat
hij deze keuze~bepalende functie onophoudelijk kan uitoefenen, ook daar
waar hij schijnbaar aan handen en voeten gebonden is door de druk van
"de vervloeking die de mens van zijn authenticiteit berooft", zoals Albérès
het ergens noemt, ligt de unieke betekenis van het mens~zijn. Het beeld
van de mens, dat uit de hedendaagse romanlitteratuur oprijst, is dat van
hèm die, zich bewust van de staat waarin hij zich bevindt, de strijd zonder
einde accepteert. Hij weet, dat die strijd en de eeuwige duur ervan met
het mens~zijn zelf gegeven zijn, dat alle tegenstrijdigheden die het men-
selijke bestaan gecompliceerd, ja ronduit ondragelijk kunnen maken, in-
haerent zijn aan onze eigen waarneming en ervaring, en de manier waar-
op wij die in ons doen en laten uitdrukken. Is er dan geen enkele hoop,
geen enkele mogelijkheid van vrede, evenwicht? Maurice Nadeau stelt:
"Er bestaat .althans geen wanhoop voor wie verder kijkt dan zijn eigen
leven."
Van deze instelling, dit verlangen bij de wereld betrokken te zijn, en de
"beschikbaarheid", die kenmerkend is voor wie zich in het luchtledig
voelt, wordt graag en grif gebruik en misbruik gemaakt. Veel kunstenaars
zijn hiervan het slachtoffer. Intellect en talent, bewust of onbewust in

. dienst van iets dat het élan tot vollediger en waarachtiger mens~wording
remt of schade toebrengt. ..... dat is in onze huidige samenleving een
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figuur waar rekening mee gehouden dient te worden. Het is geen toeval
dat de problematiek van onze tijd zich concentreert rondom de begrippen
individu en massa, in verschillende verhoudingen en onder verschillende
aspecten tegenover elkaar gesteld.
De mens, de kunstenaar, in-het-luchtledig. die niet in-gelij fd wil worden,
die voortdurend in vrijheid zijn standpunt wil bepalen, voor wie het recht
om te kiezen essentieel is. wordt eenzaam. Hij begint te vermoeden dat
in bewegingen. groepen en partijen en religieuze richtingen collectief de
"zwart-wit" spanningen worden uitgeleefd, waarmee hij als individu in
zijn moeizam rijpen poogt af te rekenen. Hij heeft het gevoel, dat hij
aan zijn medemensen. aan de wereld, geen grotere dienst kan bewijzen
dan die van zijn persoonlijke bewustwording. Het Z.g. "luchtledig" kan
het punt van uitgang zijn voor een dergelijke innerlijke ontwikkeling.
Voor hen die zelf nog niet aan de overgang naar een "luchtledig" toe
zijn, die zo ver niet willen of durven gaan. of die geen belang hebben
(integendeel) bij het bovengenoemde standpunt. is de kunstenaar die van
deze dingen getuigt in zijn werk een excentriek, een rustverstoorder, een
gevaarlijk of hinderlijk en hoe dan ook altijd een ongrijpbaar en dus
onbetrouwbaar element. De kunstenaar kan niet om aanhang werven of
zichzelf plasklaar maken voor een gegeven publiek. hij moet het hebben
van hen die dezelfde weg gaan als hijzelf en die in zijn werk eigen erva-
ringen en ontdekkingen herkennen: een zwijgende broederschap.
Mag men hem afzijdigheid verwijten? Misschien is deze "afzijdigheid"
de meest intense vorm van ge-engageerd zijn. want men is door de nood-
zaak t.a.v. alles een houding te bepalen. alles op de keper te beschouwen,
overal en altijd bereid te zijn tot confrontatie en de consequenties daar-
van. ook inderdaad onophoudelijk bij alles en iedereen betrokken. in
blijdschap en leed. in liefde en verzet, in afwijzing en geestdrift.
Misschien is het juist bij uitstek de functie van de kunstenaar, om in de
maatschappij het element te zijn dat tegen verstarring. ont-menselijking in
iedere vorm in opstand komt. dat als het ware een tegengif vormt. Door
trouw te blijven aan die met zijn aard en aanleg gegeven neiging om
voortdurend de veranderende wereld te verwerken. en vorm te geven aan
de strijd om menswording van de mens. met alle daaraan verbonden pro-
blematiek. vervult hij zijn bestemming. Dit betekent niet: ik doe niet mee.
ik verschans mijzelf in een ivoren toren. integendeel. Ik voor mij kan mij
geen wezenlijker vorm van méé-doen. van gë-engageerd-zijn voorstellen.
dan met hart en ziel en zinnen intens leven als een mens tussen andere
mensen. Hoe drukt men zoiets uit? Ik denk aan de gewaarwordingen die
het doorbladeren van het unieke fotoboek "The Family of Man" bij mij
wakker riep. Kan iemand die zich mens noemt ànders doen dan zich vol-
ledig inzetten opdat die gewaarwording. die liefde is. bestendigd en voor
ons reilen en zeilen op aarde doorslaggevend, wordt?
Het méé-doen. de daad. van de kunstenaar is in zijn werk.
De kunstenaar in het luchtledig is de mens die voor de keuze staat te
leven dáár waar "wit" en "zwart" samenvloeien. (en dan niet alleen
in het vlak. maar tevens in diepte 'en hoogte en "in intensiteit, ,:waardoor
dit proces. dat met beelden à la Fischinger werd aangeduid. zich in zijn
totaliteit gelijktijdig afspeelt) - èn aan zijn bewust-zijn van dit alles in
een schepping vorm moet geven. Want het luchtledig kan doorgangsge-
bied zijn naar een nieuwe visie op mens en: wereld. naar een bevrijdende
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uitbreiding van de menselijke werkelijkheid, waarin meer als "erbij be~
horend" wordt beschouwd, waarin een evenwichtiger verhouding bestaat
tussen geest en stof, intellect en gevoel. nuchtere ernst en feitelijkheid,
en dat wat John Cowper Powys noemt: the fantastic and grotesquely
humorous extravagance that, af ter all. is an element of life." De kunste~
naar in het "luchtledig" kan gevangen zijn in een vicieuze cirkel van
zinneloosheid en doelloosheid; maar hij kan óók zijn: een pionier op door~
tocht. 'Waarin het beslissende verschil schuilt? Misschien, letterlijk. in
levens-lust,

Medaille door Nicolo Fiorentino
van de grote Italiaanse humanist Pico della Mirandola (1463-1494).
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